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บทคดัย่อ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําเสนอหลกัสูตรใหม่ระดบับณัฑิตศึกษา ภาควิชาการศึกษา
ผู้ใหญ่.   คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจาก
หมวดงบประมาณรายจา่ยจากเงนิรายไดข้องคณะศกึษาศาสตร ์ ประจาํปีงบประมาณ 2548 
ผูว้จิยั : รองศาสตราจารย ์ดร.สนอง  โลหติวเิศษ 

การวิจยัครัง้นี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพฒันา
หลกัสูตรใหม่ระดบับณัฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการ ภาควชิาการศึกษาผู้ใหญ่  
วธิดีาํเนินการวจิยัประกอบดว้ย 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยั และวเิคราะหจุ์ดแขง็และโอกาส ขอ้จาํกดั
และอุปสรรคของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั จาํนวน 8 
หลกัสูตร  2. ศึกษาความคดิเห็นของนิสติปจัจุบนัต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ จาํนวน 29 คน  3. ศกึษาความตอ้งการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาของ
กลุม่เป้าหมายทีป่ฏบิตังิานในหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขา จาํนวน 65 คน  4.  จดัทํา
สนทนากลุ่ม ศษิยเ์ก่าทีส่าํเรจ็การศกึษาไมเ่กนิ 3 ปี จาํนวน 10 คน  และ 5. วเิคราะหข์อ้มูลใชค้่าสถติ ิ
ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหเ์นื้อหาและการสงัเคราะหห์าขอ้สรุป 

ผลการวิจยั พบว่าความเป็นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลักสูตรใหม่ระดับ
บณัฑติศกึษาทีต่อบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  ม ี4 ดา้น ดงันี้ 

1. ดา้นการศกึษา  ชื่อสาขาวชิาหรอืชื่อหลกัสูตรเป็นการผสมผสานระหว่างการจดัการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ จุดมุง่หมายของหลกัสตูรมคีวามชดัเจนในหลกัคดิ และแนวทาง
การดําเนินงานทีเ่อือ้ต่อการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนองคร์วม กลุ่มเป้าหมายควรเปิดกวา้งเขา้ถงึกลุ่มทีม่ี
ความหลากหลายจากองค์กรและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนที่ปฏบิตังิานด้านการพฒันาผูใ้หญ่ การ
พฒันาบุคลากรและทรพัยากรมนุษย ์การพฒันาชุมชน  รายวชิาในหลกัสตูรตอ้งปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมยั 
ไม่ซบัซอ้น และตอ้งบรรจุรายวชิาทางการบรหิารและการจดัการเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ที่แท้จรงิของทัง้ผู้เรยีน และหน่วยงานที่ใช้บณัฑติ ตลอดจนทศิทางของความต้องการในตลาดแรงงานที่
เกีย่วกบังานดา้นพฒันาทรพัยากรมนุษย ์  พฒันาระบบการสรา้งแรงจงูใจและกําลงัใจใหผู้เ้รยีนในการทํา
วทิยานิพนธ์ไดอ้ยา่งมคีณุภาพตามมาตรฐานของหลกัสตูรและสามารถจบไดต้ามแผนการเรยีน 

2. ดา้นกฎหมายทางการศกึษา หลกัสูตรทีจ่ะทําการพฒันาขึน้ตอ้งเอื้อใหผู้เ้รยีนสามารถรบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีได ้โดยหลกัสตูรตอ้งครอบคลุมใน 2 สว่น กล่าวคอื 1) การบรหิารจดัการ ซึง่เป็น
เงื่อนไขสําคญัในการขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผูบ้รหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาอื่น (ศกึษานิเทศก์) และ 2) การจดัหลกัสูตรการสอน หรอื
การจดักระบวนการเรยีนรู ้ซึง่มคีวามจาํเป็นต่อผูเ้รยีนทีป่ระกอบวชิาชพีครผููส้อน 

3. ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ  ใหค้วามสาํคญัในการศกึษานโยบายทางดา้นสงัคม และเศรษฐกจิ
กระแสหลักตัง้แต่ระดับมหภาคไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
กระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงาน แนวโน้มความตอ้งการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ตลอดจนงานวจิยัทีไ่ด้
สะทอ้นใหท้ราบถงึรายละเอยีดของความเป็นไปไดใ้นการจดัทาํหลกัสตูรเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4. ดา้นความต้องการของผูเ้รยีน  เป็นปจัจยัสําคญัในการพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่  1) ดา้น
ค่าใช้จ่าย 2) เวลาที่จดัการเรยีนการสอน และ 3) การนําจุดแขง็ของภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ คณะ
ศกึษาศาสตร ์และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมาปรบัประยกุตใ์ช ้



 

Abstract 
Feasibility Study of New Graduate Curriculum Development, Adult Education 

Department.  Faculty of Education, Srinakharinwirot University.  Research 
Funded by Faculty of Education, Fiscal Year 2548.   
Researcher:  Associate Professor Dr. Snong Lohitwisas. 
The purpose of this research was to study the feasibilities to present the 

development of new graduate curriculum that respond to the learners’ needs, Department of 
Adult Education.  The research methods included 1. Study of theory, research and analyze 
the strengths and opportunities, limitations and difficulties of 8 graduate curriculums in adult 
education, continuing education, training and human resource development., lifelong 
education, non-formal education, and informal education  2. Study the opinions of 29 current 
students towards curriculum and teaching by using questionnaire and interview  3. Study the 
needs to further study in graduate programs of 65 practitioners in NGOs, public and private 
agencies  4. Organize the focus group of 10 alumni who graduated not less than 3 years, 
and 5. Analyze data by using descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard 
deviation, content analysis and synthesis for conclusions. 

The results founded that the feasibilities to present guidelines for development of 
new graduate programs that respond to the learners’ needs with the following four aspects. 

1. Education. The field title comprised of lifelong learning management and 
human resource development..  The curriculum objectives were clear in thinking principles 
and operational guidelines to facilitate the holistic development of learners.  The target 
learners should be open to a diverse group of NGOs, organizations and agencies both 
public and private in adult, personnel and human resource, and community development.  
Courses should be up to date, not complicated and must contain administration and 
management in order to respond to the real needs of the learners, organizations and 
agencies using graduates and also the direction of the labor market demand in human 
resource development.  The motivation and encouragement system in conducting thesis or 
dissertation to meet curriculum quality standards should be developed to assist learners to 
be able to complete the program within the time frame in learners’ study plan. 

2. Educational law. Curriculum should allow students to get a professional 
license.  The content covered two parts, namely: 1) administration which was necessary to 
receive 3 types of professional licenses, school administrator, educational administrator, and 
educational supervisor, and 2) curriculum and instruction or license for profession of 
teaching. 

3. Social and Economic. The curriculum development included the study of the 
importance of social policy and the mainstream economy from a macro-level, the national 
social and economic plan, and ministry and institution policies, trends and needs in human 
resource development, and all research reflecting the feasibility of providing program to 
respond to the needs of stakeholders. 

4. The needs of learners. An important factor in the development program 
included: 1) cost  2) time to provide teaching and learning, and 3) the strengths of the 
Department of Adult Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University be adapted 
and applied. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ภมิูหลงั 

ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ผลิต
มหาบณัฑติมาเป็นเวลานานอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี  มหาบณัฑติได้ทํางานเป็นบุคลากรใน
ระดบัสงูในหน่วยงานและองคก์รต่างๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสายงานการศกึษาผูใ้หญ่
การศึกษานอกระบบ  และการฝึกอบรม  นับเป็นบุคลากรที่มคุีณภาพและเป็นกําลงัสําคญัในการ
พฒันากําลงัคนตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  (ภาคการศกึษาผูใ้หญ่คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2546 : 1-2) 

เน่ืองจากอิทธิพลของกระแสโลกาภวิตัน์  มผีลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ฉับพลนัในหลายดา้นอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้  เช่น วถิชีวีติ วฒันธรรม สงัคมและเศรษฐกจิ  ส่งผลให้
ระบบการศกึษา  มกีารเปลี่ยนแปลงในด้านปรชัญา เป้าหมาย  และรูปแบบการจดัการศกึษา  โดย
เน้นการศึกษาตลอดชีวติ  การเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง  การจดัการศกึษาที่เน้นการประสานเชื่อมโยง
ระหว่างการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั  เพือ่ใหส้งัคมไทยเป็น
สงัคมแหง่การเรยีนรู ้ (Learning Society)  และสงัคมแหง่ความรู ้  (Knowledge-based Society) 

ภายหลงัจากที่มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร ได้ยกฐานะจากวทิยาลยัวชิา
การศกึษาสู่การเป็นมหาวทิยาลยั เมื่อปี 2517 คณะวชิาการศกึษาไดเ้ปลีย่นเป็น คณะศกึษาศาสตร ์
ซึง่เป็น 1 ใน 11 คณะวชิาของมหาวทิยาลยั นอกจากน้ีในปีเดยีวกนัไดม้กีารจดัตัง้ภาควชิาการศกึษา
ผู้ใหญ่ และการศึกษาพิเศษ (ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ได้แยกออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชา
การศกึษาผูใ้หญ่ และภาควชิาการศกึษาพเิศษ)  ซึ่งภารกจิหลกัในขณะนัน้ทางภาควชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่ ต้องทําการผลติบุคลากร และมุ่งทําการวจิยัดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบ และ
การพฒันาชุมชน สาํหรบัในช่วงปีแรกภาควชิาไดด้ําเนินการสอนวชิาการศกึษานอกโรงเรยีน หรอื 
Nonformal Education ซึง่เป็นวชิาเลอืกในระดบัปรญิญาตร ีต่อมาไดท้ําการสอนในวชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่ 5 วชิา และเป็นวชิาเลอืกในระดบัปรญิญาโท ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ไดเ้ปิดสอนในหลกัสูตร
ระดบัปรญิญาตร ีและวชิาโทการศกึษาผูใ้หญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ภาควชิาไดเ้ปิดทาํการเรยีนการ
สอนในหลกัสูตรการศกึษาผูใ้หญ่ ระดบัปรญิญาโท ภาคปกต ิและในปี พ.ศ.2532 ไดเ้ปิดการเรยีน
การสอนในภาคพเิศษ ซึง่จากอดตีจนถงึ  พ.ศ. 2549 ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่มนิีสติเก่า และปจัจุบนั
ในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ จาํนวนทัง้สิน้ 662 คน โดยแบ่งเป็นนิสติจาก
ภาคปกต ิ23 รุ่น จํานวน 301 คน ในขณะทีน่ิสติภาคพเิศษ 20 รุ่น จํานวน 361 คน นอกจากน้ีทาง
ภาควชิาไดจ้ดัทําหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ในระดบัปรญิญาเอก ซึ่งหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ทางภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ไดเ้ริม่เปิดหลกัสตูรทําการเรยีนการสอน เมื่อปี 
พ.ศ.2544 ซึง่จนถงึปจัจุบนั (พ.ศ.2549) มนิีสติรวม 4 รุ่นจํานวน 37 คน สาํหรบัการดาํเนินงานดา้น
การจดัการเรยีนการสอนของภาควชิามจีํานวนอาจารยป์ระจาํ 5 ท่าน และเป็นอาจารยพ์เิศษ 1 ท่าน 
(ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. มปป. : ออนไลน์) 
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ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ไดด้ําเนินภารกจิหลกัเพื่อบรกิารการศกึษาแก่ผูเ้รยีนที่ประสงคจ์ะ
พฒันาความรู ้ทกัษะ ผ่านโปรแกรมการศกึษาทีใ่หโ้อกาสในการเขา้รบัการฝึกอบรมทีต่อบสนองต่อ
ความตอ้งการทางวชิาชพีของผูเ้รยีนผ่านการปฏบิตังิานตามโครงการต่างๆ ซึง่ภาควชิาตระหนกัและ
การสนบัสนุนทัง้ในลกัษณะของกจิกรรมบรกิารชุมชน หรอืการสง่เสรมิใหนิ้สติมปีระสบการณ์ตรงเพื่อ
การประยุกต์ใช้ทางปฏิบตัิภายในสถานการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงานทัง้ภายใน และภายนอก
ประเทศ บนฐานคดิการจดัการเรยีนการสอนซึ่งดําเนินการตามหลกัปรชัญาของภาควชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่ทีมุ่่งมัน่พฒันาวชิาชพีการศกึษาผูใ้หญ่ โดยเน้นการผลติ และพฒันากําลงัคนทีม่คุีณภาพ ถงึ
พร้อมด้วยความรู้ และมุ่งมัน่ศึกษาค้นคว้าวิจยัเพื่อความก้าวหน้าในศาสตร์ทัง้ทางวิชาการ และ
วชิาชพี ซึง่นบัวนัไดท้วคีวามสาํคญัและจาํเป็นต่อสงัคมไทยทีอ่ยูท่่ามกลางกระแสแหง่การแขง่ขนัทีไ่ม่
อาจหลกีเลีย่งได ้เน่ืองจากปจัจุบนัความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบไม่ไดช้ีข้าดจากความสมบูรณ์ของ
ทรพัยากรธรรมชาติ หากแต่ขึ้นอยู่กับทกัษะการบริหารจดัการทุนมนุษย์ได้ดําเนินการอย่างมี
ประสทิธภิาพ หรอืมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัไดเ้พยีงไร  เพราะฉะนัน้การศกึษาในฐานะทีเ่ป็น
เครื่องมอืในการพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิง่การส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ ดงัปรากฏเป็นผลเชงิ
รปูธรรม เมือ่ภายหลงัจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่เป็นกฎหมายแม่บททาง
การศกึษาที่นําไปสู่การปฏริูปการศึกษามผีลบงัคบัใช้ อนัก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ในเชงิการ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งขององคก์รทางการศกึษา และระบบการศกึษา ตลอดจนมกีารนําหลกัปรชัญา
การศึกษาตลอดชีวิตมาใช้เป็นหลักสําหรับจัดการศึกษา ดังปรากฏในมาตรา 8 (1) แห่ง
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 “การจดัการศกึษาใหย้ดึหลกั เป็นการศกึษาตลอดชวีติ
สาํหรบัประชาชน” (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545  : 6)  หรอืแมก้ระทัง่การ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งของสงัคมไทยทีพ่บว่า ประชากรไทยวยัผูใ้หญ่มจีํานวนเพิม่มากขึน้ในขณะที่
ประชากรวยัเด็กกลบัมอีตัราที่ลดตํ่าลง  สภาพการณ์ดงักล่าวย่อมส่งผลต่อการดําเนินบทบาทของ
ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ที่มหีน้าที่โดยตรงในการผลติบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการจดัการศกึษา
นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั  และสง่ผลอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศ  

ในขณะเดียวกนัก็เกิดความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสบืเน่ืองมาจากการปฏิรูป
การศกึษาทีส่าํคญัอกีประการ ดงัปรากฏในมาตรา 53 วรรค 2 ทีก่ําหนด “ใหค้ร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ผูบ้รหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ทัง้ของรฐั และเอกชนต้องมใีบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีตามทีก่ฎหมายกําหนด” (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545  : 31) และมี
บทบญัญตัใินพระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546 (สาํนกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร. 2546 : ออนไลน์) ซึ่งเป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการกําหนดให้
วชิาชพีทางการศกึษาไดแ้ก่ คร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษา
อื่นทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง (ศกึษานิเทศก์) เป็นวชิาชพีควบคุม ซึง่ตอ้งมมีาตรฐานในการประกอบ
วชิาชพี ดงัทีข่อ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2548 ใน
หมวด 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 6 และ 7 ได้ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูป้ระกอบวชิาชพีผูบ้รหิารการศกึษาตอ้งมมีาตรฐานความรูแ้ละมาตรฐาน
ประสบการณ์วชิาชพี มาตรฐานการปฏบิตังิาน และมาตรฐานการปฏบิตัติน ทัง้ในสว่นของมาตรฐาน
ความรู ้ขอ้บงัคบัไดก้ําหนดใหต้อ้งมคีุณวุฒไิมต่ํ่ากว่าปรญิญาตรทีางการบรหิารการศกึษา อกีทัง้ตอ้ง
ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรการบรหิารสถานศกึษาทีค่ณะกรรมการคุรุสภารบัรอง (คุรุสภา.มปป.:
ออนไลน์) ซึ่งจากบทบญัญัติ และข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับการกําหนดให้มีวิชาชีพเฉพาะทาง
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การศกึษา ยอ่มตอ้งสง่ผลต่อแนวคดิ และแรงจงูใจในการศกึษาต่อโดยผูเ้รยีนมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้ศกึษา
ต่อยงัสาขาวชิาทางการบรหิารการศกึษา เพราะมคีวามชดัเจนจากบทบญัญตัถิงึการไดร้บัใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  ดงัจะเห็นได้จากที่นักวชิาการ และนักบริหารการศึกษานอกระบบไม่ศึกษาต่อ
ทางด้านการศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษานอกระบบ แต่ต้องการศกึษาต่อดา้นการบรหิารการศกึษา  
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของพระราชบญัญตัคิรแูละบุคลากรทางการศกึษา จากการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว  ส่งผลให้ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่  คณะศึกษาศาสตร์  ได้ปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษา
มหาบณัฑติ  สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่  เป็นหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาการศกึษาผูใ้หญ่
และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ในปี พ.ศ.  2546  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง และเตรยีม
รบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  แต่หลกัสูตรไม่ได้รบัความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ดงันัน้การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรใหม่ในระดบั
บณัฑติศกึษา  ในภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่  น่าจะเป็นแนวทางทีช่่วยใหส้ามารถพฒันาหลกัสูตรได้
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย  สอดคล้องกบัข้อกําหนดของกฎหมายทาง
การศกึษาเรื่องใบประกอบวชิาชพีสําหรบัผูบ้รหิารการศกึษา  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกจิและ
สงัคม  ทัง้น้ีเพื่อใหส้ามารถผลติบุคลากรทีม่ขีดีความสามารถและมคีุณภาพ  สามารถไปปฏบิตังิาน
ในองคก์ร หน่วยงาน ชุมชน ทัง้ภาครฐัและเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งหลากหลาย  เป็นกําลงัสาํคญัใน
การพฒันาคนของประเทศไดต่้อไป 

วตัถปุระสงค ์

การวจิยัครัง้น้ี  มวีตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

1. เพื่อวิเคราะห์หลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษาด้านที่เกี่ยวข้องกบัสาขาการศึกษาผู้ใหญ่
การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอก
ระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั 

2. เพื่อศึกษาความคดิเหน็ของนิสติต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตร
ของสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. เพื่อศกึษาความต้องการการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาของผูป้ฏบิตังิานในสายงานที่
เกีย่วขอ้งดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอก
ระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั 

4. เพื่อเสนอความเป็นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับ
บณัฑติศกึษาทีต่อบสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 
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ความสาํคญัของการวิจยั 

1. ผลการวเิคราะห์หลกัสูตรการจดัการศกึษาด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 
การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอก
ระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั และผลการศกึษาความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
การสอนเป็นแนวทางในการนําไปศกึษาความตอ้งการศกึษาต่อในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

2. ความต้องการการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาของกลุ่มตวัอย่างที่ทํางานในสายงานที่
เกี่ยวขอ้ง ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั จะเป็นแนวทางสําหรบัการ
พฒันาหลกัสตูรเพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของนกัวชิาการและนกับรหิารทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

3.  แนวทางการพฒันาหลกัสูตรทีเ่ป็นความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและผูเ้กี่ยวขอ้ง ที่
ชดัเจนและเป็นไปได ้และสามารถนําไปเสนอเป็นแนวทางการพฒันาหลกัสูตรใหม่ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองการพฒันากําลงัคนระดบัสงูในการพฒันาการศกึษา
ของประเทศ 

ขอบเขตการวิจยั 

1. ประเดน็ท่ีศึกษา ในการวจิยัครัง้น้ีจะศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอแนวทางการ
พฒันาหลกัสตูรใหมใ่นระดบับณัฑติศกึษา  ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
ประชากร  ได้แก่  ศิษย์เก่า ศิษย์ปจัจุบนั  และผูป้ฏิบตัิงานในหน่วยงาน องค์กร 

ชุมชนทัง้ภาครฐัและเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั  ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

กลุ่มตวัอย่าง   รวมจาํนวน 104  คน ไดม้าดว้ยการสุม่แบบเฉพาะเจาะจงและสมคัร
ใจ  ประกอบดว้ย   

1)  นิสติทีก่าํลงัศกึษาใหส้มัภาษณ์และตอบแบบสอบถามจาํนวน  29 คน  
2)  กลุ่มเป้าหมายผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน องคก์ร ชุมชนทัง้ภาครฐัและ

เอกชน ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม การศกึษาตลอดชวีติ 
การศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั  ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเพือ่ศกึษา
ความตอ้งการในการศกึษาต่อในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา จาํนวน 65 คน 

3)  นิสติทีจ่บการศกึษาในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปีในระดบัปรญิญาโทและเอก 
รวม 10 คนสาํหรบัการจดัทาํสนทนากลุม่ 
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3. ตวัแปร   ตวัแปรทีศ่กึษา มดีงัน้ี 
3.1 การวเิคราะห์หลกัสูตร ดา้นจุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย รายวชิา จํานวนหน่วย

กติ การทาํปรญิญานิพนธ ์ ทีต่ ัง้ และเวลาในการจดัการเรยีนการสอน  เพื่อวเิคราะห ์จุดแขง็ โอกาส 
และขอ้จาํกดั 

3.2 ความคดิเห็นของนิสติต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร
การศกึษาผูใ้หญ่ ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3.2 ความต้องการในการศึกษาต่อในระดบับณัฑติศึกษาของกลุ่มเป้าหมายและผู้
ทาํงานในสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.2 แนวทางที่เป็นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรใหม่ระดับ
บณัฑติศกึษาทีเ่ป็นความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 

4. ขอบเขตการดาํเนินการวิจยั  

วธิดีาํเนินการวจิยัมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
1. วเิคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ ในการศกึษาความเป็นไปได ้และวเิคราะห์

หลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศกึษา
ตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิารณาจาก
ปรชัญา เป้าหมาย วตัถุประสงค ์เน้ือหาสาระของหลกัสตูร รูปแบบการเรยีนการสอน การวดัผลและ
ประเมินผล ในบริบทต่างๆ ศึกษาเป้าหมายการพฒันาคนตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิ

2. ร่างกรอบแนวทางการประเมนิความต้องการจากผลการวเิคราะห์หลกัสูตรและ
แนวนโยบาย ยทุธศาสตรช์าตใินการปฏบิตัริาชการแผน่ดนิ 

3. สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถามความตอ้งการ ตาม
กรอบแนวทางการประเมนิความตอ้งการ และใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 คน ประเมนิ 

4. ดําเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนิสติที่กําลงัศึกษาจํานวน 29 คน 
กลุม่เป้าหมายทีป่ฏบิตังิานในหน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐั และเอกชน รวม 65 คน  

5.  วเิคราะหข์อ้มลู 
6.  จดัทาํสนทนากลุม่นิสติทีจ่บแลว้ไม่เกนิ 3 ปีจาํนวน 10 คน เพือ่ประมวลสรุปแนว

ทางการพฒันาหลกัสตูรใหมท่ีต่อบสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 
7. จดัทาํรายงานการวจิยัการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสตูร 

นิยามศพัท์เฉพาะ 

การศึกษาความเป็นไปได้  (Feasibility)  หมายถงึ การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และ
ตรวจสอบ ทางเลอืกต่างๆ ทีเ่ป็นไปได ้ เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีส่าํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกเป็นแนว
ทางการพฒันาหลกัสูตรทางด้านการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอธัยาศัย  ให้
สอดคลอ้งกบัแนวโน้มและความเป็นไปไดด้า้นการศกึษา กฎหมายทางการศกึษา สงัคม  เศรษฐกจิ 
และความตอ้งการของผูเ้รยีน 
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การนําเสนอหลกัสตูรใหม่ระดบับณัฑิตศึกษา  หมายถงึ  หมายถงึ  การนําเสนอ
แนวทางทีเ่ป็นไปไดเ้พื่อการพฒันาหลกัสูตรระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิารและการพฒันากาํลงัคนระดบัสงูของประเทศ 

ภาควิชา หมายถงึ สว่นราชการซึง่อยูภ่ายใตส้งักดัของคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ 

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาผู้ใหญ่  หมายถึง สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ 
การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอก
ระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั 

กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั 

การวจิยัน้ีใช ้มกีรอบแนวคดิในการดาํเนินการวจิยั  โดยสรุปไดด้งัแผนภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

 



 

บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในการดาํเนินการวจิยัศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอหลกัสตูรใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่  ครัง้น้ี  ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทัง้แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ ใน
การศกึษาความเป็นไปได ้ และวเิคราะหห์ลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่  การศกึษาต่อเน่ือง  การฝึกอบรม  
การศกึษาตลอดชวีติ  การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั  และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  เช่น  
Extension Education โดยพจิารณาจากปรชัญา  เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ เน้ือหาสาระของหลกัสตูร  
รูปแบบการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล  ในบริบทต่างๆ  ศึกษาแนวนโยบาย 
ยุทธศาสตรช์าตใินการปฏบิตัริาชการแผน่ดนิในประเดน็ ต่อไปน้ี 

1. เป้าหมายการพฒันาคนตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 
2. การศกึษาความเป็นไปได ้
3. มาตรฐานการจดัการเรยีนการสอน 
4. หลกัสตูรการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาโท ของแต่ละมหาวทิยาลยัทีจ่ดัการเรยีนการ

สอนในสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ประกอบดว้ย 

4.1 หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาการศกึษาผูใ้หญ่  ฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ. 2541 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

4.2 หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) สาขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

4 .3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ .ม . )  สาขาการศึกษานอกระบบ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

4.4 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศษ.ม.) สาขาการศกึษาผูใ้หญ่และการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ พ.ศ. 2546 มหาวทิยาลยัศลิปากร 

4.5 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.
2541 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

5. หลกัสตูรการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาเอก ของแต่ละมหาวทิยาลยัทีจ่ดัการเรยีนการ
สอนในสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ประกอบดว้ย 

5.1 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สหวทิยาการ สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์ละชุมชน (Human and Community Resource Development) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
กาํแพงแสน 

5.2 หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ (ค.ด.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5.3 หลกัสตูรศกึษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ (ศษ.ด.) สาขาวชิาการศกึษาตลอดชวีติและการ
พฒันามนุษย ์ภาควชิาการศกึษานอกโรงเรยีนมหาวทิยาลยัศลิปากร 

5.4 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ (กศ.ด.) สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1. เป้าหมายการพฒันาคนตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ 2550 : ออนไลน์) 

จากบรบิทสงัคมปจัจุบนัทีก่ารเปลีย่นแปลงในบรบิททัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงการ
ปกครองได้เคลื่อนตวั ดงัจะเหน็ไดจ้ากปจัจุบนัความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบไม่ได้ขึน้อยู่เพยีงแค่
การมคีวามอุดมสมบูรณ์ทางทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างศกัยภาพความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจ
กระแสหลกัแต่เพยีงประการเดยีว หากแต่โลกปจัจุบนัไดป้รบัเปลี่ยนมุมมองผ่านมติทิางการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ซึ่งถอืเป็นดชันีชี้วดัทีส่าํคญัในการขบัเคลื่อน และตอบสนองต่อความตอ้งการหรอื
กรอบแนวทางในการเร่งรดัพฒันาเศรษฐกจิ ดงันัน้ดชันีในการวดัระดบัการพฒันาของประเทศต่างๆ 
จึงขึ้นอยู่ที่การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับกระแสการ
เปลีย่นแปลง ดงัเช่น การจดัอนัดบัดชันีการพฒันามนุษย ์หรอื Human Development Index  สาํรบั
ในประเทศไทยนับตัง้แต่มกีารนําแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาตมิาเป็นตวักําหนดในการ
วางกรอบเพื่อดําเนินนโยบายต่างๆ เพื่อพฒันาประเทศไทยตามการพฒันากระแสหลกั ทําใหพ้บว่า 
พัฒนาการของการให้ความสําคัญต่อการพัฒนามนุษย์ได้เริ่มปรากฏจริงจังเป็นครัง้แรกเมื่อ
แผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 เป็นตน้มา จนกระทัง่ปจัจุบนัทีก่ําลงัจะเริม่ตน้กบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 ทัง้น้ีขอนําเสนอรายละเอียดของแผนพฒันา
เศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ 8 - 10 ในประเด็นดังต่อไปน้ี 1) วัตถุประสงค์ 2) เป้าหมายของ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย)์ และ 
3) ยทุธศาสตรใ์นการพฒันาศกัยภาพของคน ซึง่ในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีดดงัน้ี  

1. แผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต.ิ 2540? : ออนไลน์) 

จากสถานการณ์ทีผ่่านมาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิในช่วง 3 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา พบว่า ในด้านการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในส่วนที่
เกี่ยวกบัช่องว่างรายได้ และโอกาส สําหรบัในส่วนของการศกึษาพบว่า อตัราการเขา้ถงึการศกึษา
ภาคบงัคบัของประชาชนในชนบทมอีตัราเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 97.7 

วตัถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 ได้ให้
รายละเอยีดไวด้งัน้ี 

1) วตัถปุระสงค ์เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพของคนทุกคนทัง้ในดา้นร่างกายจติใจและสตปิญัญา 
ใหม้สีุขภาพพลานามยัแขง็แรง มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในการประกอบอาชพี และสามารถ
ปรบัตวัใหท้นัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการปกครอง 

2) เป้าหมาย เพื่อเป็นเครื่องชี้ว ัดผลการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตาม
วตัถุประสงค์หลกัในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมฉบบัที่ 8 ซึ่งเกี่ยวกบัการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยไ์วใ้นทกุกลุม่ช่วงอายขุองประชาชน เช่น  

ช่วงปฐมวยั (0 - 5 ปี) ที่ต้องการเพิม่ปริมาณการเตรยีมความพร้อมในทุกๆ ด้านอย่างมี
คณุภาพ 

การศึกษาขัน้พื้นฐาน ต้องการให้มกีารเพิม่ดําเนินการจดัการศึกษาอย่างมคีุณภาพในทุก
ระดบั โดยเฉพาะการขยายการศึกษาขัน้พื้นฐาน 9 ปี ให้แก่เด็กวยัเรียน และเตรียมการขยาย
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การศึกษาขัน้พื้นฐานเป็น 12 ปี ตลอดจนให้การพฒันาครู และอาจารย์ผู้สอนในทุกระดบัอย่าง
ต่อเนื่อง 

สาํหรบัประชากรวยัแรงงาน มคีวามตอ้งการเพิม่ และยกระดบัทกัษะฝีมอืแรงงาน และความรู้
พืน้ฐานใหแ้ก่แรงงานในสถานประกอบการใหพ้รอ้มต่อการปฏบิตังิาน 

ในส่วนของประชาชนทีเ่ป็นกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสมกีารกําหนดการดูแลโดยการมุ่งใหโ้อกาสทาง
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ และไดร้บับรกิารพืน้ฐานทีส่งัคมจดัใหอ้ยา่งมคีณุภาพ และมคีวามทัว่ถงึ 

3) ยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพของคนไทย แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม
แห่งชาตฉิบบัทีผ่่านมาไดมุ้่งเน้นการพฒันาเศรษฐกจิโดยใหค้นเป็นเพยีงเครื่องมอื หรอืปจัจยัในการ
ผลติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพฒันาในเชงิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ แต่ในแผนพฒันา
เศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 ไดเ้น้นคาํนึงถงึคุณค่าในการพฒันาศกัยภาพของประชาชน 
โดยใหค้วามสาํคญัในการมุ่งปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อการพฒันาสตปิญัญา มุ่งขยายเครอืขา่ย
การเรียนรู้ของชุมชนขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยต่อการพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัต ิ
นอกจากน้ีไดมุ้ง่พฒันาฝีมอืแรงงานเพื่อใหค้นไทยทุกคนมทีกัษะในการทาํงานอย่างมคีุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้นในกระบวนการผลิต และสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ และสงัคม 

2. แผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่9 (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต.ิ 2545? : ออนไลน์) 

สําหรบัการจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 9 ได้ดําเนินการโดยมุ่ง
สรา้งความมสีว่นร่วมในการนําความคดิของทุกๆ ภาคสว่นมากําหนดวสิยัทศัน์รว่มกนัของสงัคมไทย
ใน 20 ปีขา้งหน้า โดยดําเนินการทีย่ดึแนวคดิ “คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา” ซึ่งใหค้วามสาํคญั
กบัการพฒันาที่สมดุลทัง้ด้านตวัคน สงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม ตามวิสยัทศัน์การพฒันา
ประเทศทีต่อ้งการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเพือ่ความอยูด่มีสีุขของคนไทย เพื่อกา้วสูก่ารเป็นสงัคมแห่งภูมิ
ปญัญา และการเรยีนรูท้ ีค่นไทยมคีวามสามารถในการคดิเป็น ทาํเป็น มเีหตุผล และสามารถเรยีนรูไ้ด้
ดว้ยตนเองอย่างตลอดชวีติเพือ่การพึง่พาตนเองท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของกระแสสงัคมโลก อกี
ทัง้ไดอ้ญัเชญิ “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา และบรหิารประเทศ
ดว้ย 

วตัถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 ได้ให้
รายละเอยีดไวด้งัน้ี 

1) วตัถปุระสงค์ เพื่อต้องการวางรากฐานการพฒันาประเทศให้เขม้แขง็ ยัง่ยนื สามารถ
พึง่ตนเองไดอ้ยา่งรูเ้ท่าทนัโลก โดยมุ่งใหพ้ฒันาคุณภาพของประชาชนผ่านการปฏริูปการศกึษา ไม่
วา่จะเป็นในลกัษณะของการพยายามเพิม่ปีการศกึษาเฉลีย่ หรอืใชก้ารศกึษาเพื่อยกระดบัความรูข้อง
แรงงานไทย 

2) เป้าหมาย ใหค้วามสาํคญัไปทีก่ารพฒันาคนใหม้คีุณภาพ และเท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลง
ซึง่หน่ึงในยทุธศาสตรค์อื การปฏริปูการศกึษา และกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่นบัว่า เป็นปจัจยั
เงือ่นไขทีส่าํคญัในการพฒันาคน และสงัคม โดยแผนฯ 9 ไดกํ้าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รยีนผ่านการปรบัหลกัสูตร และกระบวนการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนสามารถปฏบิตัิได้จรงิ และสามารถ
เรยีนรูไ้ดด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ อกีทัง้มุ่งขยายโอกาสในการศกึษาโดยกําหนดใหปี้
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การศึกษาเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 9 ปีในปี 2549 และยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยให้ถึงระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ปีใน 2549 เช่นเดยีวกนั 

3) ยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพของคนไทย แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่9 ไดก้ําหนดแนวทางในการพฒันาคนไทยในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏริูป
การศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติมมีาตรการดงัน้ี 

1. ปฏริปูกระบวนการพฒันาครเูพือ่ใหไ้ดค้นด ีและเก่งมาเป็นคร ูโดยมุ่งพฒันาคุณธรรม 
จรยิธรรม ควบคู่ไปกบัการพฒันาวชิาการ และทกัษะในการถ่ายทอดความรูท้ ีเ่ป็นระบบการประกนั
คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนดไว ้ตลอดจนใหก้ารสนับสนุนใหค้รูพฒันาตนเองเพื่อเท่าทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงของวทิยาการ 

2. กําหนดระบบการส่งเสริมครูที่มีผลการดาํเนินงานดีเด่นในการเรียนการสอน
ที่เน้นผู ้เร ียนเป็นศูนย์กลาง  และให้การยกย่องครูภูม ิปญัญาไทย  อีกทัง้ให้การสนับสนุน
กองทุนเพื่อขยายผลงาน   

3. ให้ความสําคญัและกําหนดแนวทางปฏิบ ัต ิที่ช ัดเจนในกระบวนการเร ียนรู ้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกเรียนในสิ่งที่ตนมีความถนัด 
และตามความสนใจที่มี ตลอดจนสามารถแสวงหา และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทักษะ
ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นฐานสําหร ับการคิดวิเคราะห์ กลัน่กรอง และเลือกร ับข้อมูลข่าวสาร และ
ว ัฒนธรรมใหม่ๆ  อย่า ง เท ่าท ัน  นอกจาก นี้ได ้เ สนอให ้ม ีก ารปร ับปรุง ว ิธ ีก ารว ัด  และ
ประเมินผลที่สามารถสะท้อนความรู้ ความเข้าใจ และสติปญัญาของผู้เรียนอย่างแท้จริง   

4. ปรับปรุงหลักสูตรให้หลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทสงัคม และความ
ต้องการภายในท้องถิ่น โดยเพิ่มสาระสาํคญัที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ เช่น ภาษาต่างประเทศ 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเน้ือหาสาระด้านศีลธรรม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์   

5. ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจ ัดการศึกษาแก่ภาคส่วนต่างๆ ของ
ส งัคม  เช ่นครอบคร ัว  ชุมชน  องค ์กรพฒันา เอกชน  เป็นต ้นได ้ม ีส ่วน เพื่อสร ้า งความ
สอดคล้องต่อศักยภาพ และความต้องการที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม   

6. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างพื้นฐานความคิด
ตามหล ักว ิทยาศาสตร์ทัง้ ใน  และนอกระบบโรงเร ียนควบคู่ก ับการจ ัดแหล่งเร ียนรู ้อย่าง
เพียงพอ เพื่อให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล อันจะนําไปสู่การยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการแก้ปญัหาสงัคม   

7. ใช้สื่อเพื่อการศึกษาทุกรูปแบบให้กระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งก ลุ่มผู ้ด ้อยโอกาส  และมุ ่งพ ัฒนาระบบเคร ือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่
เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   

8. มุ่งผลิต และพฒันาบุคลากร และนักวิจ ัยที่มีศ ักยภาพสูง และมีความจําเป็น
ต่อการพฒันาประเทศ   

9. เสรมิสรา้งความพรอ้มของสถาบนัการศกึษา และฝึกอบรมทัง้ในส่วนโครงสรา้งการ
บรหิารจดัการ ดา้นระบบการเรยีนการสอน และหลกัสตูร ตลอดจนดา้นบุคลากรใหไ้ดม้าตรฐาน และ
เป็นสากลมากขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการศกึษา และวทิยาการของ
ภมูภิาค 
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นอกจากนี้ได้ตระหนักถึงความมุ่งยกระด ับทกัษะฝีมือให้แก่คนไทยตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อให้ม ีทกัษะที่เท่าท ันต่อตลาดแรงงาน และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างการผลิต และเทคโนโลยี อีกทัง้มีทกัษะในการคิดเป็น ทาํเป็น รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ซึ่งส่วนหน่ึงมีเทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อเตรียมเข้าสู่เศรษฐกิจ
ยุคใหม่ ตลอดจนมุ่งส่งเสร ิมการมีงานทําทัง้ในล ักษณะของสร้างความเป็นผู ้ประกอบการ
ให้แก่ประชาชน หรือการขยายอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตร เป็นต้น ทัง้น้ีสาํหรบั
แนวทางในการดําเนินการพฒันาคนไทยให้ม ีศ ักยภาพในทุกด้าน  โดยยึดหล ักการสร้าง
ความสมดุลระหว่างความสามารถทางวิชาการ และการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ดําเนิน
ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย   

3. แผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต.ิ 2550? : ออนไลน์) 

จากการดําเนินการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติที่ผ่านมาพบว่า 
ประเทศไทยไดใ้หก้ารยดึมัน่ในกระบวนทศัน์ทีใ่หค้วามสาํคญัต่อ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” โดย
มุ่งเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งจากรากฐานของเศรษฐกจิใหส้ามารถยนืหยดัท่ามกลางกระแสแห่งการ
เปลีย่นแปลงจากความผนัผวนของเศรษฐกจิในระดบัโลก จากนัน้เมือ่เริม่เขา้สูก่ารกําหนดแผนพฒันา
เศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (2550 - 2554) ซึง่เมื่อพจิารณาถงึตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมา
ก่อนเขา้สู่แผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 ประเทศไทยถอืไดว้่าเป็นประเทศทีม่ี
สถานะของการพฒันาคนของประเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง และมแีนวโน้มการพฒันาคนเพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแหง่ชาต.ิ 2550? : ออนไลน์) 

วตัถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 ได้ให้
รายละเอยีดไวด้งัน้ี 

1) วตัถปุระสงค ์เพื่อสรา้งโอกาสการเรยีนรูคู้คุ่ณธรรม จรยิธรรม โดยมุ่งเตรยีมความพรอ้ม
ของประชาชนให้สามารถปรบัตวัใหพ้ร้อมต่อการเปลีย่นแปลง โดยไดก้ําหนดการมสี่วนร่วมให้แก่
สถาบันทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบทบาทให้แก่ครอบครัว สถาบันศาสนา และ
สถาบนัการศกึษาไดม้สี่วนร่วมพฒันาศกัยภาพของคนไทยโดยองคร์วมทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา 
ความสามารถ และทกัษะต่างๆทีจ่าํเป็นต่อการประกอบอาชพี 

2) เป้าหมาย ให้ความสําคญัในการสรา้งทุนทางสงัคมเพื่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื 
โดยมุง่พฒันาศกัยภาพคนในทุกมติทิัง้ดา้นร่างกาย จติใจ และสตปิญัญา โดยเสรมิสรา้งสุขภาวะ และ
ความรู ้ใหม้ภีูมคิุม้กนัพรอ้มเผชญิการเปลีย่นแปลง และกา้วเขา้สู่สงัคมฐานความรู ้มจีติสาํนึกในการ
ดํารงชวีติบนพื้นฐานของศีลธรรมอนัดงีามครอบครวัมคีวามอบอุ่น มัน่คงทางด้านเศรษฐกิจ และ
สงัคม ประชากรทุกช่วงวยั ทุกกลุ่มเป้าหมายมกีารเตรยีมความพร้อมให้ก้าวเข้าสู่สงัคมได้อย่าง
เหมาะสม (สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั. 2551 : 39) อกีทัง้มุง่
ขยายจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี และมุ่งพฒันากําลงัแรงงานระดบักลางที่มี
คณุภาพเพิม่เป็นรอ้ยละ 60 ของกําลงัแรงงานทัง้หมด ตลอดจนเพิม่สดัสว่นบุคลากรดา้นการวจิยัและ
พฒันาเป็น 10 คน : ประชากร 10,000 คน (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคม
แหง่ชาต.ิ 2550? : ออนไลน์) 

3) ยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพของคนไทย แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่10 ไดก้าํหนดแนวทางในการพฒันาคนไทยในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการพฒันา
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คุณภาพคน และสงัคมไทยสู่การเป็นสงัคมแห่งภูมปิญัญา และการเรยีนรู้ไว้ดงัน้ี (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแหง่ชาต.ิ 2550? : ออนไลน์) 

1. พฒันาคนใหม้คุีณธรรมนําความรู ้มภีูมคิุม้กนัจากการพฒันาจติใจควบคู่ไปกบัการ
พฒันาการเรยีนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวยัตลอดชวีติ โดยมุ่งการพฒันาความรู้ระดบัพื้นฐานให้มี
ความเขม้แขง็ มทีกัษะชวีติ และพฒันาสมรรถนะ และทกัษะของประชาชนวยัแรงงานใหเ้ท่าทนัต่อ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่มคีวามเขม้ข้นทางการแข่งขนั นอกจากน้ีแผนฯ 
ฉบบัที ่10 ไดใ้หค้วามสาํคญัในการส่งเสรมิการสรา้งสรรคน์วตักรรม และองคค์วามรูท้ ัง้ในระดบัภูมิ
ปญัญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สมยัใหม่เพื่อนําไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม อีกทัง้มุ่ง
สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ 

2. การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทัง้กาย และใจ และอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทีน่่าอยูเ่น้นการพฒันาระบบสขุภาพครบวงจร 

3. การเสรมิสรา้งใหค้นไทยสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสนัตสิขุภายในสงัคม และสามารถ
สรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ขีองคนในสงัคมบนฐานของความเป็นเหตุเป็นผล และดํารงชวีติอย่างมัน่คงทัง้
ในระดบัครอบครวั และชุมชน 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ตัง้แต่ฉบับที่ 8 ถึง ฉบับที่ 10 ได้ให้
ความสาํคญัต่อการพฒันามนุษย ์เพราะมนุษยเ์ป็นทัง้เหตุปจัจยัในการส่งเสรมิกระบวนการพฒันา ใน
ขณะเดยีวกนักอ็าจเป็นอุปสรรค หรอือาจขดัขวางต่อกระบวนการพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวโน้ม
นับตัง้แต่การปรบักระบวนทศัน์โดยใหค้วามสําคญัในการเสรมิความแขง็แกร่งของสงัคมที่แต่เดมิมี
มมุมองวา่ คนเป็นเพยีงสว่นหน่ึงของปจัจยัในการผลติเทา่นัน้ แต่ในปจัจุบนัมคีวามเหน็ว่า ทรพัยากร
มนุษยเ์ป็นดชันีทีส่ามารถชี้วดัถงึระดบัการพฒันา และสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบใหแ้ก่รฐั
ได ้ดงันัน้จงึมกีารใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทีม่คีนเป็นศูนยก์ลาง โดยผา่นกระบวนการสรา้งทกัษะ
ในการเรยีนรู ้และการคดิเป็น ทําเป็น ในขณะเดยีวกนักส็ามารถวเิคราะห์ถงึผลเชงิบวกทีส่งัคมจะ
ได้รบัจากการให้ความสําคญัต่อการสร้าง และสนับสนุนให้เกดิสงัคมการเรยีนรู้ที่มคีวามเหมาะสม 
และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการทีห่ลากหลายของมนุษย ์ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามสาํคญัต่อ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อ เ น่ืองได้ตลอดชีวิต  ซึ่ งแนวโ น้มต่ างๆ  ดังกล่าวย่อมมีผลต่อ
สถาบนัการศกึษาทีม่กีารจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอนทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาทรพัยากร
มนุษยท์ัง้ในลกัษณะของการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน และการทรพัยากรมนุษยต์อ้ง
มุง่สรา้งแนวทางปฏบิตัติ่างๆ หรอืกําหนดมาตรการ เพือ่จดัการเรยีนรูใ้หส้ามารถชีนํ้า หรอืแมก้ระทัง่
สอดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมโดยภาพรวมได ้
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2. การศึกษาความเป็นไปได้ หรือ Feasibility Study 

การศึกษาความเป็นไปได้ มคีวามสําคญัอย่างมากต่อการประเมนิถึงความคุ้มค่า หรอืลด
อัตราความเสี่ยงต่อความล้มเหลวก่อนที่จะดําเนินโครงการต่างๆ ทัง้ น้ีผู้วิจ ัยขอนําเสนอถึง
รายละเอียดที่เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในประเด็นดังต่อไปน้ี 1) 
ความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ 2) วตัถุประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ 3) วิธี
การศกึษาความเป็นไปได ้และเน้ือหาในการศกึษาความเป็นไปได ้

1) ความหมายของการศกึษาความเป็นไปได ้ไดม้ผีูใ้หค้าํนิยามถงึการศกึษาความเป็นไปได้
ไวด้งัน้ี 

ชยัยศ สนัตวิงษ์ (2539 : 37) ไดร้ะบุว่า การศกึษาถงึความเป็นไปไดเ้ป็นการศกึษาถงึ
โครงการในภาพรวมทัง้หมด โดยถา้เป็นในขอบเขตทีก่วา้ง หรอื Macro สว่นในขอบเขตทีแ่คบเป็น
การพจิารณาโดยลงลกึในรายละเอยีด หรอื Micro ซึง่เป็นชว่งระยะหน่ึง และมคีวามเกีย่วกบัช่วงระยะ
อื่นของวงจรการพฒันาโครงการ (project development cycle) นบัตัง้แต่เริม่โครงการไปจนถงึการ
ดาํเนินงานตามโครงการ 

ประสทิธิ ์ ตงยิง่ศริ.ิ (2542 : 100) ไดใ้หค้วามหมายของการศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการเป็นการศกึษา และจดัทําเอกสารซึ่งมขีอ้มูลประกอบเพื่อเป็นการแสดงถงึเหตุผลสนับสนุน 
(justification) ความถูกตอ้งสมบรูณ์ (soundness) ของโครงการทีด่ซีึง่สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
และใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน ดงันัน้การศกึษาความเป็นไปไดจ้งึใหค้วามหมาย
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โครงการ ซึ่งจะประกอบด้วยการประเมินข้อดี (advantage) ข้อเสีย 
(disadvantage) หรอืผลตอบแทน (benefit) และตน้ทุน (cost) ของโครงการ ทัง้น้ีการศกึษาความ
เป็นไปไดจ้ะใหค้วามสําคญัต่อการประเมนิความคุม้ค่าของโครงการ (the evaluation of project 
worth) โดยพจิารณาจากผลตอบแทนทีม่คีา่สงูกวา่ตน้ทุน 

ทัง้น้ี การศกึษาความเป็นไปได ้หรอื Feasibility Study ถอืว่าเป็นหน่ึงในประเภทของการ
ประเมนิโครงการ ดงัที ่สวุมิล  ตริกานนัท ์(2545 : 9 - 10) ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัการศกึษาความ
เป็นไปไดซ้ึง่สามารถจดัเป็นประเภทหน่ึงของการประเมนิซึง่ประกอบดว้ย 

1) Feasibility Study เป็นการประเมนิเพือ่ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องทางเลอืกทีจ่ะ
นํามาจดัทาํเป็นนโยบาย แผนงาน ตลอดจนโครงการต่างๆ 

2) needs ssessment เป็นการประเมนิความตอ้งการขององคก์ร หรอืกลุ่มสงัคม เพื่อการ
นํามาจดัทําเป็นนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นขัน้ตอนการประเมินก่อนเริ่มทํา
แผนงาน หรอืโครงการ 

3) Context Evaluation เป็นการประเมนิถงึบรบิทแวดลอ้มต่างๆ ของโครงการโดย
พจิารณาจากความเหมาะสมซึง่ประกอบดว้ยความจาํเป็นของโครงการ ความตอ้งการโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย และความเหมาะสมต่อพืน้ทีด่ําเนิน
โครงการ 
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4) Input Evaluation เป็นการประเมนิถงึความพรอ้มจากองคป์ระกอบต่างๆ ทีถู่กนําเขา้
มาเป็นสว่นหน่ึงทีร่ว่มอยูใ่นโครงการ อนัประกอบไปดว้ย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการจดัการ 
วสัดุอุปกรณ์ 

สาํหรบัการศกึษาความเป็นไปไดอ้าจสรุปไดว้่า เป็นการประเมนิผล หรอืวเิคราะห์ผลกระทบ
ในการดําเนินโครงการ ซึ่งเป็นขอ้มูลที่เป็นพื้นฐานสําคญัต่อการตดัสนิใจ โดยช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่
โดยตรงในการตดัสนิใจไดก้ําหนดว่า จะดําเนินการโครงการนัน้ๆ หรอืไม่ หรอือาจใชป้ระกอบการ
เลือกสรรแนวทางที่ดีที่สุดในการนําไปปฏิบัติการซึ่ง การศึกษาความเป็นไปได้จะมีขอบเขต
ครอบคลุมถงึลกัษณะการปฏบิตังิาน หรอืดาํเนินการโครงการในปจัจุบนั ตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึน้
จากการดาํเนินการซึง่จะไดจ้ากขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้ด ีหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบ และขอ้เสยี หรอืขอ้จาํกดัทีเ่กดิจาก
สถานการณ์ต่างๆ ในปจัจุบนัแลว้จงึนําเสนอแผนการ 

2) วตัถุประสงคข์องการศกึษาความเป็นไปได ้อาจสรุปไดด้งัน้ี (Department of Computer 
Science University of Toronto. 2005 : Online) 1) เพื่อคน้ความจรงิ หรอืตรวจสอบว่า ถา้ทาํการ
พฒันาระบบของโครงการไดส้าํเรจ็ลุล่วงแลว้จะปรากฏผลไปในทศิทางอยา่งไร หรอืมคีวามเป็นไปได ้
และสมเหตุสมผลหรอืไม่ 2) เพื่อใหค้ําแนะนํา และทางเลอืกในการแก้ปญัหาที่มคีวามเป็นไปได ้3) 
เป็นการจดัเตรยีมการบรหิารจดัการจากการมขี้อมูลที่เพยีงพอเพื่อให้ทราบว่า โครงการมโีอกาส
ดําเนินการไดส้ําเรจ็หรอืไม่ หรอืผลผลติสุดทา้ยจะใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมตามความประสงค์ของ
ผูใ้ชห้รอืไม่ และอะไรบา้งทีเ่ป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสม (เพื่อเลอืกดําเนินการใหเ้กดิผลเชงิรูปธรรมใน
ระยะต่อไป) และมทีางเลอืกอื่นๆ ทีน่่าสนใจหรอืไม ่ทัง้น้ีสิง่ทีต่อ้งศกึษาจากการศกึษาความเป็นไปได้
ประกอบด้วย 1) ระบบขององค์กรในปจัจุบนั เช่น ผู้มีส่วนได้เสีย,นโยบาย,การปฏิบัติหน้าที่,
วตัถุประสงคข์ององค์กร 2) ปญัหาทีม่ต่ีอระบบในปจัจุบนัเช่น ความไม่สอดคลอ้ง หรอืลงรอยกนัใน
องคก์ร,การปฏบิตัหิน้าทีซ่ึง่ยงัไม่เพยีงพอ 3) เป้าหมาย และความตอ้งการอื่นๆ เมื่อตอ้งมรีะบบใหม ่
4) ขอ้จํากดัซึ่งรวมถงึความขดัขอ้งหรอืการปฏบิตังิานที่ไม่เป็นไปตามระบบ 5) ทางเลอืกที่มคีวาม
เป็นไปได ้และ 6) ขอ้ด ีและขอ้จาํกดัของทางเลอืก 

3) วิธีการศึกษาความเป็นไปได้ ผู้วิจยัขอนําเสนอแนวคิดของแนวคิดของเวอร์เดอลิน 
(ไพบลูย ์ อ่อนมัง่. 2541: 28 - 29; อา้งองิจาก Werderlin. 1977 : 276 - 289) ซึง่ไดเ้สนอแนวคดิ
เกี่ยวกบัการศกึษาความเป็นไปไดว้่า เป็นการประเมนิชนิดหน่ึงซึ่งมขี ัน้ตอนวางแผนทางการศกึษา 
ซึง่จะชว่ยตอบคาํถามทีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็ ในการวางแผนการศกึษา ซึง่พจิารณาไดจ้ากการวางแผน
จากความสมัพนัธ ์ 4 ดา้น คอื ผูเ้สนอแผน ผูร้บัแผน ทรพัยากร และการเตรยีมการ โดยแบ่งเป็น
ปจัจยัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
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เครื่องมอืในการวดัชนิดอื่นๆ อย่างไรกต็ามหากพบขอ้จํากดัทีไ่ม่อาจวดัความสามารถ หรอืภูมหิลงั
ต่างๆ ของผูเ้รยีน และสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ อาจสง่ผลต่อการคาดคะเนทีค่ลาดเคลือ่นไปได ้

3.2 ความเป็นไปไดด้า้นสตปิญัญา 
4. การพจิารณาในแง่ของผูร้บัแผน และการเตรยีมการทีใ่ช ้มปีจัจยัทีต่อ้งศกึษาความเป็นไป

ได ้และเกีย่วกบัแผนในลกัษณะของการพจิารณาความพรอ้ม และความเตม็ใจในการรบัแผน หรอืไม ่
โดยมีปจัจยัที่ต้องศึกษาความเป็นไปได้ด้านสงัคมที่แวดล้อม ซึ่งเป็นการศึกษาบุคคลที่มีความ
เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินโครงการไมว่า่จะเป็นผูเ้รยีน บดิามารดาผูป้กครองของผูเ้รยีน คณาจารย ์และ
บุคลากรต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อทาํการศกึษาโดยการสุ่มตวัอยา่งมาแสดงความคดิเหน็ หรอืทศันคติ
เกีย่วกบัการดาํเนินงาน 

นอกจากน้ีเน้ือหาในการศกึษาความเป็นไปไดจ้ะประกอบไปดว้ย (Department of Computer 
Science University of Toronto. 2005 : Online) 1) วตัถุประสงค ์และขอบเขตของการศกึษาเช่น 
วตัถุประสงค์ของการศกึษา,บุคคลทีไ่ด้รบัมอบหมาย และผูป้ฏบิตั,ิแหล่งขอ้มูล,กระบวนการที่ใชใ้น
การศกึษา และระยะเวลาทีด่ําเนินการ เป็นตน้ 2) การบรรยายถงึสถานการณ์ในปจัจุบนัเช่น การจดั
องค์กร หรอืระบบที่ใช้ดําเนินการอยู่ในปจัจุบนั และความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และ
ขอ้จาํกดัทีม่ ี3) ปญัหา และความตอ้งการโดยพจิารณาวา่เกดิอะไรขึน้ในสถานการณ์ปจัจุบนั และการ
เปลี่ยนแปลงอะไรที่มีความจําเป็นต่อองค์กร 4) วตัถุประสงค์ของระบบใหม่คอื เป้าหมาย และ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 5) แนวทางทีม่คีวามเป็นไปได ้รวมถงึการทีไ่มท่าํอะไรเลย 6) เกณฑใ์นการ
เปรยีบเทยีบเป็นการให้นิยามของเกณฑ์ที่นํามาใช้ 7) การวเิคราะห์ทางเลอืกเป็นการบรรยายถึง
ทางเลอืกแต่ละทาง,การประเมนิผลในสว่นทีเ่กีย่วกบัเกณฑ ์และการวเิคราะหต์น้ทุน และผลตอบแทน 
และสิง่ที่เกี่ยวขอ้งที่พเิศษอื่นๆ 8) การเสนอแนะ เช่น พจิารณาว่าอะไรเป็นคําแนะนํา และการให้
ความหมาย หรอืขอ้สนันิษฐานตลอดจนสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัติ่อไป และ 9) ภาคผนวกจะรวมถงึเครื่องมอื
ต่างๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการสนบัสนุนต่อการศกึษาความเป็นไปได ้

3. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

จากแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาได้สร้างปรากฏการณ์เชิงรูปธรรมประการสําคญั
โดยเฉพาะอย่างยิง่การประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมาย
แม่บททางการศึกษาซึ่งนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ ทัง้ที่เป็นการปรบัเปลี่ยนโครงสร้างทัง้ขององค์กรทางการศึกษา และ
ระบบการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็เกีย่วกบั “วชิาชพีควบคุม” ซึง่ส่งผลใหค้ร ูผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษา ตอ้งมมีาตรฐานในการประกอบวชิาชพี
โดยต้องไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ซึ่งกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งประกอบดว้ย 1) พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพุทธศกัราช 2542  และ  2)  พระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  
พ.ศ. 2546 ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพุทธศกัราช 2542 

รฐัธรรมนูญฉบบัปีพุทธศกัราช 2540  มาตรา 81 กําหนดใหม้กีารตรากฎหมายทีว่่าดว้ย
เรื่อง การศกึษา  รฐัตอ้งจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาแห่งชาต ิ จงึสง่ผลใหเ้กดิพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพุทธศกัราช 2542  ซึง่เป็นกฎหมายทีนํ่ามาสูก่ารปฏบิตัเิพือ่การปฏริปูการศกึษา 
(สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2549 : 7- 8) 



17 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 6 กําหนดไวว้่า ความมุ่งหมายสาํคญั
ในการจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ 
สตปิญัญา ความรู ้และคณุธรรม  มจีรยิธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น
ไดอ้ยา่งมคีวามสุข  ในหมวด 7 ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา มาตรา 52 กําหนดไวว้่า 
ให้กระทรวงส่งเสรมิให้มรีะบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศกึษาใหม้คีุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงู โดยการกํากบั และประสานให้
สถาบนัทีท่าํหน้าทีผ่ลติ และพฒันาคร ูคณาจารย ์รวมทัง้บุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามพรอ้ม และ
มคีวามเขม้แขง็ในการเตรยีมบุคลากรใหม ่และการพฒันาบุคลากรประจาํการอยา่งต่อเน่ือง ประกอบ
กบั มาตรา 53 วรรค 2 ที่กําหนด “ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอืน่ ทัง้ของรฐั และเอกชนต้องมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีตามทีก่ฎหมายกําหนด” 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2545 : 31) 

2. พระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  พ.ศ. 2546  

การดาํเนินการปฎริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2542  ดงักล่าว  หรอื
ในทศวรรษแรก (ประมาณ พ.ศ. 2541-2550)  ทาํใหเ้กดิกฎหมายเกีย่วกบัครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา ไดแ้ก่พระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา  พ.ศ. 2546  ซึง่เป็นกฎหมายที่
บญัญตัขิึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์นการกําหนดใหว้ชิาชพีทางการศกึษา ไดแ้ก่ คร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ผูบ้รหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาอื่นทีก่ําหนดในกฎกระทรวง (ศกึษานิเทศก์) เป็น
วชิาชพีควบคุม   เน่ืองจากครูและบุคลากรทางการศกึษาดงักล่าวเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัต่อการจดั
การศกึษาของชาต ิ ซึง่ตอ้งมมีาตรฐานในการประกอบวชิาชพี ดงัทีข่อ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐาน
วชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2548 ในหมวด 1 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วชิาชพี ขอ้ 6 และ 7 ได้ระบุว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีผู้บรหิารสถานศึกษา และผูป้ระกอบวชิาชพี
ผู้บริหารการศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน และมาตรฐานการปฏบิตัติน ทัง้ในสว่นของมาตรฐานความรู ้ขอ้บงัคบัไดก้ําหนดใหต้อ้งมี
คุณวุฒไิม่ตํ่ากว่าปรญิญาตรทีางการบรหิารการศกึษา อกีทัง้ต้องผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรการ
บรหิารสถานศกึษาทีค่ณะกรรมการคุรุสภารบัรอง) 

4. มาตรฐานการจดัการเรียนการสอน  

เพื่อใหก้ารบรหิารงานทางวชิาการในระดบับณัฑติศกึษาไดด้ําเนินการบนมาตรฐานเพือ่สรา้ง
ประสทิธิภาพสําหรบัการจดัการเรียนการสอน จงึได้มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางใหเ้กดิผลเชงิปฏบิตั ิดงัจะเหน็ไดจ้ากการกําหนดประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง “เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2548” ทัง้น้ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งต่อแนวทางการวจิยัในเรื่อง
การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอหลกัสูตรใหม่ระดบับณัฑติศกึษา ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่
ผูว้จิยัจงึขอนําเสนอรายละเอยีดของประกาศกระทรวงศกึษาธกิารดงักล่าวในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 1) 
หลกัสตูร 2) อาจารยผ์ูส้อน 3) นิสติ นักศกึษา 4) การกําหนดระยะเวลาในการศกึษา และเกณฑเ์พื่อ
สําเรจ็การศกึษา และ 5) ระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตร และการพฒันาหลกัสูตร ซึ่งแต่ละ
ประเดน็มรีายละเอยีดดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. 2548 : ออนไลน์) 
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1) หลกัสตูร สาํหรบัรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัหลกัสตูร ผูว้จิยัขอนําเสนอในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 4. ปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  
4.2 หลกัสูตรปรญิญาโทและปรญิญาเอก มุ่งใหม้คีวามสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

การศกึษาระดบัอุดมศกึษาของชาต ิ ปรชัญาของการอุดมศกึษา ปรชัญาของสถาบนัอุดมศกึษา และ
มาตรฐานวชิาการและวชิาชพีที่เป็นสากล เน้นการพฒันานักวชิาการและนักวชิาชพีที่มคีวามรู้
ความสามารถระดบัสงูในสาขาวชิาต่าง ๆ โดยกระบวนการวจิยัเพือ่ใหส้ามารถบุกเบกิแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทัง้มคีวามสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกบัศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเน่ือง มคีุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

ข้อ 5. ระบบการจดัการศึกษา  
ใชร้ะบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ 1 ภาคการศกึษา

ปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า 15 สปัดาห ์ สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ปิดการศกึษาภาคฤดูรอ้น ให้
กาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกติ โดยมสีดัสว่นเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการศกึษาภาคปกต ิ

สถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาในระบบไตรภาค หรอืระบบจตุรภาค ใหถ้อืแนวทางดงัน้ี 
ระบบไตรภาค 1 ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น 3 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกต ิ

มรีะยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า 12 สปัดาห ์
ระบบจตุรภาค 1 ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกต ิ

มรีะยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า 10 สปัดาห ์
สถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาระบบอื่น ใหแ้สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบการศกึษานัน้

รวมทัง้รายละเอยีดการเทยีบเคยีงหน่วยกติกบัระบบทวภิาคไวใ้นหลกัสตูรใหช้ดัเจนดว้ย 
ข้อ 6. การคิดหน่วยกิต 
6.1 รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเ้วลาบรรยายหรอือภปิรายปญัหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาค

การศกึษาปกต ิใหม้คีา่เทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 
6.2 รายวชิาภาคปฏบิตั ิ ทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไมน้่อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา

ปกต ิใหม้คีา่เทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 
6.3 การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ชเ้วลาฝึกไมน้่อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา

ปกต ิใหม้คีา่เทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 
6.4 การทาํโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทีใ่ชเ้วลาทาํโครงงาน 

หรอืกจิกรรมนัน้ไมน้่อยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คีา่เทา่กบั 1 หน่วย 
กติระบบทวภิาค 

6.5 การคน้ควา้อสิระ ทีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ไมน้่อยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิให้
มคีา่เท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

6.6 วทิยานิพนธ์ ทีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้คี่า
เทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

ข้อ 7. โครงสร้างหลกัสตูร 
7.2 ปรญิญาโท ใหม้จีาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ โดยแบ่ง

การศกึษาเป็น 2 แผน คอื 
แผน ก เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธ ์ดงัน้ี 
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แบบ ก 1 ทําเฉพาะวทิยานิพนธ์ซึ่งมคี่าเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ
สถาบนัอุดมศกึษาอาจกําหนดใหเ้รยีนรายวชิาเพิม่เตมิหรอืทํากิจกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่ขึน้กไ็ด้
โดยไมน่บัหน่วยกติ แต่จะตอ้งมผีลสมัฤทธิต์ามทีส่ถาบนัอุดมศกึษากาํหนด 

แบบ ก 2 ทาํวทิยานิพนธซ์ึง่มคี่าเทยีบไดไ้มน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ และศกึษางาน
รายวชิาอกีไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ 

แผน ข เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการศกึษางานรายวชิา โดยไมต่อ้งทาํวทิยานิพนธแ์ต่ตอ้งมี
การคน้ควา้อสิระไมน้่อยกวา่ 3 หน่วยกติ และไมเ่กนิ 6 หน่วยกติ 

7.3 ปรญิญาเอก แบ่งการศกึษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวจิยัเพือ่พฒันานกัวชิาการและนัก
วชิาชพีชัน้สงู คอื 

แบบ 1 เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธ์ทีก่่อใหเ้กดิความรูใ้หม ่
สถาบนัอุดมศกึษาอาจกําหนดใหเ้รยีนรายวชิาเพิม่เตมิหรอืทํากิจกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่ขึน้กไ็ด้
โดยไมน่บัหน่วยกติ แต่จะตอ้งมผีลสมัฤทธิต์ามทีส่ถาบนัอุดมศกึษากาํหนด ดงัน้ี 

แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญาโท จะตอ้งทาํวทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 48 หน่วย
กติ 

แบบ 1.2 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญาตร ี จะตอ้งทําวทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 72 หน่วย
กติ 

ทัง้น้ี วทิยานิพนธต์าม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตอ้งมมีาตรฐานและคณุภาพเดยีวกนั 
แบบ 2 เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวจิยัโดยมกีารทําวทิยานิพนธ์ทีม่คีุณภาพสูงและ

ก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษางานรายวชิาเพิม่เตมิ ดงัน้ี 
แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญาโท จะตอ้งทาํวทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 36 หน่วย

กติ และศกึษางานรายวชิาอกีไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ 
แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญาตร ี จะตอ้งทําวทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 48 หน่วย

กติ และศกึษางานรายวชิาอกีไมน้่อยกวา่ 24 หน่วยกติ 
ทัง้น้ี วทิยานิพนธต์ามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมมีาตรฐานและคณุภาพเดยีวกนั 

ข้อ 8. การรบัและเทียบโอนหน่วยกิต  
สถาบนัอุดมศกึษาอาจยกเวน้หรอืเทยีบโอนหน่วยกติรายวชิา หรอืวทิยานิพนธจ์ากหลกัสตูร

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษาให้กบันักศึกษาที่มีความรู ้
ความสามารถ ทีส่ามารถวดัมาตรฐานได ้ ทัง้น้ี นกัศกึษาตอ้งศกึษาใหค้รบตามจํานวนหน่วยกติที่
กําหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรยีนระดบั
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบตัิที่ดีเกี่ยวกบัการเทียบโอนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2) อาจารย์ผู้สอน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในประเด็นที่
เกีย่วขอ้งกบัอาจารยผ์ูส้อนไวใ้นประเดน็ดงัน้ี 

ข้อ 9. จาํนวนและคณุวฒิุของอาจารย ์ 
ตอ้งมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ จาํนวนไมน้่อย

กว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเกนิกว่า 1 หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนัไมไ่ด ้ นอกจากน้ี
อาจารย์ประจําหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไวใ้นหลกัสูตร
หน่ึงหลกัสตูรใดเทา่นัน้ และตอ้งมคีณุสมบตัดิงัน้ี 
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9.1 ปรญิญาโท 
9.1.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มคีุณวุฒปิรญิญา

เอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้ 
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั จาํนวนอยา่งน้อย 3 คน 

9.1.2 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 
1) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํมคีุณวุฒปิรญิญาเอก

หรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอื
สาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการทําวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั
ปรญิญา 

2) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบนั มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืเป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากว่า
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที่
มใิช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

9.1.3 อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนั อาจารยป์ระจําและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกดงักล่าวตอ้งมคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอื
เทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรอื
สาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการทําวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั
ปรญิญา 

9.1.4 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคณุวุฒภิายนอกสถาบนั 
มคุีณวุฒไิม่ตํ่ากว่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่าผูช้่วย
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนั และตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและ
การทาํวจิยัทีม่ใิช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

9.2 ปรญิญาเอก 
9.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรมคีุณวุฒปิรญิญา

เอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอื
สาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั จาํนวนอยา่งน้อย 3 คน 

9.2.2 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 
1) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํมคีุณวุฒปิรญิญาเอก

หรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอื
สาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการทําวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั
ปรญิญา 

2) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบนั มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืเป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากว่า
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที่
มใิช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

9.2.3 อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบนั อาจารยป์ระจําและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกดงักล่าวตอ้งมคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอื
เทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรอื
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สาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการทําวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั
ปรญิญา 

9.2.4 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั 
มคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืเป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวจิยัทีม่ใิช่
สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

ข้อ 10. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ 
10.1 อาจารยป์ระจํา 1 คนใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาปรญิญาโทและ

ปรญิญาเอกไดไ้มเ่กนิ 5 คน หากหลกัสตูรใดมอีาจารยป์ระจาํทีม่ศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะดแูลนกัศกึษาได้
มากกวา่ 5 คน ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของสถาบนัอุดมศกึษานัน้ แต่ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิ 10 คน 

10.2 อาจารยป์ระจํา 1 คนใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระของนกัศกึษาปรญิญาโท
ไดไ้มเ่กนิ 15 คน 

หากเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาทัง้วทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระ ใหค้ดิสดัสว่นจาํนวนนกัศกึษา
ทีท่าํวทิยานิพนธ ์1 คน เทยีบไดก้บัจาํนวนนกัศกึษาทีค่น้ควา้อสิระ 3 คน ทัง้น้ีใหน้บัรวมนกัศกึษาที่
ยงัไมส่าํเรจ็การศกึษาทัง้หมดในเวลาเดยีวกนั 

3) นิสติ นักศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในประเด็นที่
เกีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษาไวใ้นประเดน็ดงัน้ี 

ข้อ 11. คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 
11.3 ปรญิญาโท จะตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 
11.4 ปรญิญาเอก จะตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ทีม่ผีลการ

เรยีนดมีาก หรอืปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า 
4) การกําหนดระยะเวลาในการศึกษา และเกณฑ์เพื่อสําเร็จการศึกษา ซึ่งมรีายละเอียด

ประกอบดว้ย 
ข้อ 12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  
ใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่เกนิ 15 หน่วยกติในแต่ละภาคการศกึษาปกต ิและใหใ้ชเ้วลาศกึษา

ในแต่ละหลกัสตูร ดงัน้ี 
12.2 ปรญิญาโท ใหใ้ชเ้วลาศกึษาไมเ่กนิ 5 ปีการศกึษา 
12.3 ปรญิญาเอก ผูท้ีส่าํเรจ็ปรญิญาตรแีลว้เขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกใหใ้ชเ้วลาศกึษา

ไมเ่กนิ 8 ปีการศกึษา สว่นผูท้ีส่าํเรจ็ปรญิญาโทแลว้เขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกใหใ้ชเ้วลาศกึษา
ไมเ่กนิ 6 ปีการศกึษา 

ข้อ 13. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษา นกัศกึษาจะตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี 
13.2 ปรญิญาโท 

13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย
โดยคณะกรรมการทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้ และผลงานวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์
หรอือยา่งน้อยดาํเนินการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอื
สิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม (Proceeding) 

13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศกึษารายวชิาครบถว้นตามทีก่าํหนดในหลกัสตูรโดยจะตอ้งได้
ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า พรอ้มทัง้เสนอ
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วทิยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบนัอุดมศกึษานัน้
แต่งตัง้ และผลงานวทิยานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่งน้อยดาํเนินการใหผ้ลงานหรอืสว่น
หน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุม
วชิาการทีม่รีายงานการประชุม (Proceeding) 

13.2.3 แผน ข ศกึษารายวชิาครบถว้นตามทีก่ําหนดในหลกัสตูรโดยจะตอ้งไดร้ะดบั
คะแนนเฉลีย่ไมต่ํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเทา่ และสอบผา่นการสอบประมวล
ความรู ้(Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขยีนและ/หรอืปากเปลา่ในสาขาวชิานัน้ 

13.3 ปรญิญาเอก 
13.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอยา่งน้อย 1 ภาษาตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขทีส่ถาบนัอุดมศกึษากําหนด สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ (Qualifying Examination)เพื่อ
เป็นผูม้สีทิธขิอทาํวทิยานิพนธ์ เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดย
คณะกรรมการซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกสถาบนัและผลงาน 
วทิยานิพนธ์จะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์ หรอือย่างน้อยดําเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วนหน่ึงของผลงาน
ไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมารว่มกลัน่กรอง 
(Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 

13.3.2 แบบ 2 ศกึษารายวชิาครบถว้นตามทีก่ําหนดในหลกัสตูร โดยจะตอ้งไดร้ะดบั
คะแนนเฉลีย่ไมต่ํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
อยา่งน้อย 1 ภาษา ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีส่ถาบนัอุดมศกึษากําหนด สอบผ่านการสอบวดั
คุณสมบตั ิ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูม้สีทิธขิอทาํวทิยานิพนธ ์เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบ
ผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการ ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิากภายใน
และภายนอกสถาบนั และผลงานวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์ หรอือยา่งน้อยดาํเนินการให้
ผลงานหรอืส่วนหน่ึงของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิา
นัน้ 

5) ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียด
ประกอบดว้ย 

ข้อ 15. การประกนัคณุภาพของหลกัสตูร  
ให้ทุกหลกัสูตรกําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรให้ชดัเจน ซึ่งอย่างน้อย

ประกอบดว้ยประเดน็หลกั 4 ประเดน็ คอื 
15.1 การบรหิารหลกัสตูร 
15.2 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวจิยั 
15.3 การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนํานกัศกึษา 
15.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
ข้อ 16. การพฒันาหลกัสตูร  
ใหทุ้กหลกัสตูรมกีารพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั แสดงการปรบัปรุงดชันีดา้นมาตรฐานและ

คุณภาพการศกึษาเป็นระยะ ๆ อยา่งน้อยทุก ๆ 5 ปี และมกีารประเมนิเพื่อพฒันาหลกัสตูรอยา่ง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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5. หลกัสตูรการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโท ของแต่ละมหาวิทยาลยัท่ีจดัการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
ประกอบด้วย 

5.1 หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาการศกึษาผูใ้หญ่  ฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ. 2541 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

5.2 หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) สาขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ .ม . )  สาขาการศึกษานอกระบบ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

5.4 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศษ.ม.) สาขาการศกึษาผูใ้หญ่และการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ พ.ศ. 2546 มหาวทิยาลยัศลิปากร 

5.5 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.
2541 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ทัง้น้ีแต่ละสถาบนัมรีายละเอยีดของแต่ละหลกัสตูรดงัน้ี 

5 . 1  ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บัณ ฑิ ต  ( ศ ศ . ม . ) ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ ใ ห ญ่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาการศึกษาผู้ ใหญ่  (Adult Education) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 2550 : ออนไลน์) 

ชือ่ปรญิญา ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (การศกึษาผูใ้หญ่), ศศ.ม.(การศกึษาผูใ้หญ่) 
Master of Arts (Adult Education), M.A. (Adult Education) 

โครงสร้างหลกัสตูร แผน ก แบบ ก 2 

มจีํานวนหน่วยกติรายวชิาเรยีน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ และวทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกติ รวมเป็น 45 หน่วยกติ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. วชิาเอก ไมน้่อยกวา่ 24 หน่วยกติ 
1.1 วชิาเอกบงัคบั 14 หน่วยกติ 
1.2 วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกวา่ 10 หน่วยกติ 

2. วชิารอง ไมน้่อยกว่า 9 หน่วยกติ 
3. จาํนวนหน่วยกติวชิาเรยีนในขอ้ 1 และ 2 รวมกนั ตอ้งไมน้่อยกวา่ 36 หน่วยกติ 
4. วทิยานิพนธ ์ไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติ 

รายการวิชา 

1. วชิาเอกบงัคบั 14 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
177511 หลกัและพืน้ฐานการศกึษาผูใ้หญ่ (Principles and Foundations of Adult 

Education)  
3(3-0) 

177521 การจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละระเบยีบวธิกีารสอนสาํหรบัผูใ้หญ่  
(Learning Process and Teaching Methodology for Adults) 

3(3-0) 

177561 การฝึกงานทางการศกึษาผูใ้หญ่ (Practicum in Adult Education)  3(1-4) 
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177597 สมัมนา (Seminar)  1,1 
178591 วธิกีารวจิยั (Research Methodology)  3(3-0) 

2. วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกวา่ 10 หน่วยกติ 

นิสติสามารถเลอืกวชิาทีส่นใจและตรงกบัสายงานในสายต่างๆ ของการศกึษาผูใ้หญ่ และวชิา
ทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษา จาํนวน 10-13 หน่วยกติ 

3. วชิารอง ไมน้่อยกว่า 9 หน่วยกติ 

ใหนิ้สติเลอืกเรยีนวชิาในคณะต่างๆ เป็นวชิารอง ซึ่งเป็นวชิาที่มเีลขรหสัสามตวัหลงัตัง้แต่ 
400 ขึ้นไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตวันิสติ หวัหน้าภาควิชา และ
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

4. วทิยานิพนธ ์ไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติ 

177599 วทิยานิพนธ ์(Thesis) 1-9 

คาํอธิบายรายวิชา 

1774511 หลกัและพืน้ฐานการศกึษาผูใ้หญ่(Principles and Foundations of Adult Education)3(3-0) 

ปรชัญา หลกัการ ความมุ่งหมาย ความสําคญั ประวตักิารศึกษาผูใ้หญ่ กจิกรรมการศกึษา
ผู้ใหญ่และบทบาทการศึกษาผู้ใหญ่ในการพฒันาประเทศเน้นถึงสถาบนั ทฤษฎี วิธีการ และการ
วางโครงการศกึษาสาํหรบัผูใ้หญ่ 

177512 หลกัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ (Principles of Adult Learning) 3(3-0) 

องค์ประกอบและปจัจยัต่าง ๆ ทางด้านจิตวิทยา สรีรวิทยาสงัคมวิทยา และอื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อความสามารถในการเรยีนรูค้วามสําเรจ็และการจูงใจใหเ้กดิการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ โดย
เน้นถงึปญัหาต่างๆ และการแกป้ญัหาทีเ่กีย่วเน่ืองต่อการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ 
พืน้ฐาน : 177511 หรอือยูใ่นดุลพนิิจของภาควชิาเจา้สงักดั 

177513 การศกึษาผูใ้หญ่เปรยีบเทยีบ (Comparative Adult Education) 2(2-0) 

ปรชัญา หลกัการ วธิกีารและปญัหาต่าง ๆ ของการศกึษาผูใ้หญ่ในประเทศไทย และประเทศ
ต่างๆ 
พืน้ฐาน : 177511 หรอือยูใ่นดุลพนิิจของภาควชิาเจา้สงักดั 

177521 การจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละระเบยีบวธิกีารสอนสาํหรบัผูใ้หญ่ (Learning Process and 
Teaching  Methodology for Adults) 3(3-0) 

กระบวนการเรยีนการสอน การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีเ่อือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพวธิกีารสอน การผลติและการใชอุ้ปกรณ์สื่อสารสอน การจดัทําประมวลการสอนและ
การประเมนิผลการเรยีนรูส้าํหรบัผูเ้รยีนวยัผูใ้หญ่ 
พืน้ฐาน : 177511 หรอือยูใ่นดุลพนิิจของภาควชิาเจา้สงักดั 
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177522 การสอนวชิาสามญัสาํหรบัผูใ้หญ่ (Teaching General Subjects to Adult Learners) 3(3-0) 

ลกัษณะเฉพาะและความมุ่งหมายของการเรยีนวชิาสามญัหลกั การเรยีนรูแ้ละวธิสีอนวชิา
เฉพาะแก่นกัศกึษาผูใ้หญ่ การจดัและการใชส้ือ่การสอน และการประเมนิผลการเรยีนรู ้
พืน้ฐาน : 177511 หรอือยูใ่นดุลพนิิจของภาควชิาเจา้สงักดั 

177523 การพฒันาหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ (Curriculum Development for Adult Education) 3(3-
0) 

แนวโน้ม วธิกีารและขบวนการพฒันาหลกัสตูร และการประเมนิผลหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ 
พืน้ฐาน : 177511 หรอือยูใ่นดุลพนิิจของภาควชิาเจา้สงักดั 

177524 การศกึษาผูใ้หญ่แบบเบด็เสรจ็ (Functional Education for Adult Learners) 3(3-0) 

ลกัษณะและความมุง่หมายของการจดัการศกึษาแบบเบด็เสรจ็วธิสีอนแบบเบด็เสรจ็ ลกัษณะ
และการจดัทําแบบเรยีนแบบเบด็เสรจ็สื่อการสอนและกจิกรรมประกอบการสอนแบบเบด็เสรจ็การ
ประเมนิผลการเรยีนการสอน 
พืน้ฐาน : 177511 หรอือยูใ่นดุลพนิิจของภาควชิาเจา้สงักดั 

177541 การวางโครงการและประเมนิผลการศกึษาผูใ้หญ่ (Program Planning and Evaluation in 
Adult Education) 3(3-0) 

หลักการและขบวนการวางแผนโครงการสําหรับการศึกษาผู้ใหญ่การดําเนินงานและ
ประเมนิผลโครงการ ปจัจยัต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการวางโครงการ 
พืน้ฐาน : 177511 หรอือยูใ่นดุลพนิิจของภาควชิาเจา้สงักดั 

177542 การบรหิารงานการศกึษาผูใ้หญ่ (Administration in Adult Education) 3(3-0) 

ปรชัญา ทฤษฎี หลกัการจดัและบรหิารงานการศกึษาผูใ้หญ่ปญัหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดั
และการบรหิารการศกึษาผูใ้หญ่ในประเทศไทย 
พืน้ฐาน: 177511 หรอือยูใ่นดุลพนิิจของภาควชิาเจา้สงักดั 

177543 การนิเทศการศกึษาผูใ้หญ่ (Supervision in Adult Education) 3(3-0) 

5.2 หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. มปป. : ออนไลน์) 

ช่ือหลกัสูตร    หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน (Master of 
Education Program in Non-Formal Education) 

ช่ือปริญญา    ครุศาสตรมหาบณัฑติ  ค.ม. 
Master of Education  M.Ed. 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
1.เพื่อผลตินักพฒันาทรพัยากรมนุษย์และนักฝึกอบรมที่มคีวามคดิด้านบวกในการพฒันา

บุคคล องคก์ร และชุมชน 
2.เพือ่ผลตินกัพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ทีม่คีวามสามารถในการแสวงหาความรูต้ลอดชวีติและ

สามารถนําความรูม้าใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการพฒันาตนเองและสงัคม 
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รายละเอียดหลกัสตูร แผน ก แบบ ก2 

1.จาํนวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสตูรไมต่ํ่ากวา่ 40 หน่วยกติ 
2.จาํนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 28 หน่วยกติ 

2.1 รายวชิาบงัคบัรว่ม 8 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2701699 หลกัและพืน้ฐานการศกึษาไทย 2(2-0-6) 
2702601 สถติปิระยกุตท์างพฤตกิรรม 1 3(3-0-9) 
2702621 วธิวีทิยาการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร ์ 3(3-0-9) 

2.2 รายวชิาบงัคบัเฉพาะ 15 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2711601* ปรชัญาและการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 3(3-0-9) 
2711602* วทิยาการการสอนสาํหรบัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
2711607* การพฒันาโครงการการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
2711653* การวจิยัทางการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
2711656* การพฒันาความเป็นผูนํ้าทางการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
2711657* กระบวนการฝึกอบรมทางการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
2711670* พืน้ฐานการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
2711673* กระบวนการการศกึษาชุมชน 2(2-0-6) 
2711679* สมัมนาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 

* รายวชิาบงัคบัสาํหรบันิสติทีไ่มไ่ดส้าํเรจ็ปรญิญาตรสีาขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 

2.3 รายวชิาเลอืกไมต่ํ่ากวา่ 5 หน่วยกติ 
กลุม่  ก      หลกัการ และทฤษฎกีารศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2711654 สถาบนั และองคก์ารทางการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
2711675 การศกึษานอกระบบโรงเรยีนเปรยีบเทยีบ 2(2-0-6) 
2711681 การเรยีนรูห้นงัสอื และการแกป้ญัหาในชวีติประจาํวนั 2(2-0-6) 
2711682 การคดัเฉพาะทางการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
กลุม่  ข      การศกึษานอกระบบโรงเรยีนเพือ่กลุม่เป้าหมายเฉพาะ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2711603 การศกึษานอกระบบโรงเรยีนสาํหรบัเดก็ และเยาวชน 2(2-0-6) 
2711604 การศกึษานอกระบบโรงเรยีนสาํหรบัสตร ี 2(2-0-6) 
2711606 การศกึษานอกระบบโรงเรยีนในสงัคมเมอืง และชนบท 2(2-0-6) 

กลุม่  ค      หลกัการเรยีนรู ้และสือ่การศกึษานอกระบบโรงเรยีน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2707609 พืน้ฐานทางจติวทิยาของการศกึษา 2(2-0-6) 
2707620 จติวทิยาการเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่ 2(2-0-6) 
2708601 เทคโนโลยกีารศกึษาสาํหรบัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 3(3-0-9) 
2708611 การผลติสือ่การศกึษานอกระบบโรงเรยีน 3(1-4-6) 



27 

 

กลุม่  ง      อื่นๆ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2110603 เทคนิคทางคอมพวิเตอรใ์นการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์  
2702646 หลกัการประเมนิโครงการ  
2711685 เอกตัศกึษา 1  
2711686 เอกตัศกึษา 2  
2711687 เอกตัศกึษา 3  
2711789 การศกึษานอกระบบโรงเรยีนวนิิต 1  
2711790 การศกึษานอกระบบโรงเรยีนวนิิต 2  
2711791 การศกึษานอกระบบโรงเรยีนวนิิต 3  

3. จาํนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์12 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2711811 วทิยานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

5.3 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขาการศึกษานอกระบบ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ มปป. : ออนไลน์) 
ช่ือหลกัสตูร : ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษานอกระบบ 

 Master of Education Program in Nonformal Education 
ช่ือปริญญา 
ชือ่เตม็ภาษาไทย     : ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (การศกึษานอกระบบ) 
ชือ่เตม็ภาษาองักฤษ : Master of Education (Nonformal Education) 
ชือ่ยอ่ภาษาไทย     : ศษ.ม. (การศกึษานอกระบบ) 
ชือ่ยอ่ภาษาองักฤษ : M.Ed. (Nonformal Education) 
เป็นหลกัสตูรคณะ : คณะศกึษาศาสตร ์ สาขาวชิา การศกึษานอกระบบ 
ประเภทหลกัสตูร (Type) : หลกัสตูรปกต ิType A 2 
แผน (plan) : Plan A 2 
ภาษาทีใ่ชใ้นการสอน : ภาษาไทย 
หน่วยกติ : Course Work : 30 Credits 

Thesis : 12 Credits 
Total : 42 Credits 

ชว่งเวลาทาํการเรยีนการสอน : จนัทร ์ถงึ ศุกร ์(กลางวนั) 
กลุ่มหลกัสตูร : มนุษยศ์าสตร ์- สงัคมศาสตร ์
สอบภาษาองักฤษ : นกัศกึษาตอ้งผา่นการสอบภาษาองักฤษ 
สอบประมวลผลความรู ้: นกัศกึษาไมต่อ้งผา่นการสอบประมวลผลความรู ้
หลกัสตูรรบัการอนุมตัเิมือ่ : พ.ศ.2530 ภาคการเรยีนที ่1 และรบันกัศกึษาครัง้แรกเมือ่ : พ.ศ.2530 
ภาคการเรยีนที ่1 และมปีรบัปรุงครัง้ลา่สดุเมือ่ 23 พฤษภาคม 2543 
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โครงสร้างหลกัสตูร (Curriculum Structure) 

structure credits 
A. Course work a minimum of 30 

1. Graduate courses a minimum of 30 
1.1 Field of concentration courses a minimum of 25 

1.1.1 Required courses 19 
053714 ปรชัญาและหลกัการการศกึษานอกโรงเรยีน (Philosophy And 

Principles In Nonformal Education) 
3 

053715 สงัคมวทิยาการศกึษานอกระบบ (Sociology Of Nonformal 
Education) 

3 

053720 จติวทิยาประยกุตใ์นการศกึษานอกระบบ (Psychology Applied 
To Nonformal Education) 

3 

053721 การใชส้ือ่และแหล่งความรูใ้นการศกึษานอกระบบ (Using Media 
And Learning Resources For Nonformal Education) 

2 

053730 การพฒันาโครงการการศกึษานอกระบบ (Program 
Development In Nonformal Education) 

3 

053731 การบรหิารและการนิเทศโครงการการศกึษานอกระบบ
(Nonformal Education Administration And Supervision) 

2 

053791 สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบ 1 (Research Seminar In 
Nonformal Education I) 

1 

053792 สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบ 2 (Research Seminar In 
Nonformal Education II) 

1 

053793 สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบ 3 (Research Seminar In 
Nonformal Education III) 

1 

1.1.2 Elective courses a minimum of 6 
053712 Problem Identification In Community Service 2 
053724 การฝึกผูใ้หก้ารอบรมสาํหรบังานการศกึษานอกระบบ (Training 

Of Trainers In Nonformal Education) 
2 

053725 การศกึษาทางไกล (Distance Education) 2 
053732 การศกึษาเพือ่พฒันาชุมชน (Education For Community 

Development) 
2 

053739 การศกึษากรณีศกึษาในการศกึษานอกระบบ (In Dependent 
Studies In Nonformal Education) 

2 

หรอืเลอืกรายวชิาอื่นๆ ทีใ่กลเ้คยีงโดยได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

 

1.2 Other courses a minimum of 5 
1.2.1 Required courses a minimum of 5 

055771 Research In Education 3 
068772 Qualitative Research 2 

1.2.2 Elective courses  
- none  

2. Advanced undergraduate course  
- none  
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structure credits 
นกัศกึษาทีส่าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรทีางสาขาอื่นทีไ่มใ่ช่ทางการศกึษา 

ตอ้งลงทะเบยีนในรายวชิา 053471 
 

B. Thesis 12 
053799 Thesis 12 

C. Non-credit course  
1. Graduate School's requirement  

- a foreign language  
2. Program's requirement  

- none  
Or other courses closely related, by and approved of the graduate program 

administration committee 
 

Note : Courses in the field of concentration are courses in Nonformal Education 
(EDEX,053). 

 

Curriculum Plan 

ชือ่แผนกําหนดการศกึษา (Eng) : Plan A Type A2 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
053714 Philosophy And 
Principles In Nonformal 
Education 

3 053721 Using Media And 
Learning Resources For 
Nonformal Education 

2 

053715 Sociology Of Nonformal 
Education 

3 053724 Training Of Trainers In 
Nonformal Education 

2 

053720 Psychology Applied To 
Nonformal Education 

3 053730 Program Development 
In Nonformal Education 

3 

068740 Applied Statistics in 
Educational Research 

2 053731 Nonformal Education 
Administration And Supervision 

2 

รวม 11 053791 Research Seminar In 
Nonformal Education I 

1 

055770 Methods of Educational 
Research 

3 

รวม 13 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
053739 In Dependent Studies In 
Nonformal Education 

2 053799 Thesis 12 

053792 Research Seminar In 
Nonformal Education II 

1 รวม 12 

053793 Research Seminar In 
Nonformal Education III 

1 

053712 Problem Identification In 
Community Service 

2 

053725 Distance Education 2 
053732 Education For 
Community Development 

2 

001504*  
รวม 10 

คาํอธิบายรายวิชา 

รายละเอียดกระบวนวิชา 053714 Philosophy And Principles In Nonformal 
Education 3(3 - 0 - 6) 

รหสักระบวนวชิา : 053714 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Philosophy And Principles In Nonformal Education 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : ปรชัญาและหลกัการการศกึษานอกโรงเรยีน 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : PHIL & PRINC NONFORM ED 
รายละเอยีด (ไทย) : การศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิเกี่ยวกบัปรชัญาการศกึษาของนักคดิ นัก

ปรชัญารว่มสมยักบันกัวทิยาศาสตรท์างสงัคมยคุใหม ่รวมทัง้การประเมนิผลวนิิจฉยัคุณคา่ของทฤษฎี
เกีย่วกบัการศกึษา การพฒันาหลกัสตูร การจดัระบบงาน การพฒันาการเรยีนการสอน และการวดัผล
สมัฤทธิท์างการศกึษา วชิาน้ีเน้นความสาํคญัในการศกึษาสาํรวจแนวคดิรวบยอดและพฤตกิรรมของ
บุคคลและกลุม่บุคคลในสถาบนัทางสงัคมทีม่อีทิธพิลและมผีลกระทบต่อการปฏริปูการศกึษา เพื่อการ
เปลีย่นแปลงทีพ่งึประสงค ์

รายละเอยีด (Eng) : An intensive reading and reporting with a series of discussions of 
comprehensive philosophy of education with operation concepts in nonformal education. 
Essentials of contemporary philosophies of social development and integration of nonformal 
education services in fulfilling societal and individual needs. 
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รายละเอียดกระบวนวิชา 053715 Sociology Of Nonformal Education 3(3 - 0 - 6) 

รหสักระบวนวชิา : 053715 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Sociology Of Nonformal Education 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : สงัคมวทิยาการศกึษานอกระบบ 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : SOCIOLOGY OF NONFORM ED 
รายละเอยีด (ไทย) : วชิาน้ีเน้นความสาํคญัในการคดิ การวนิิจฉยัปญัหาการศกึษานอกระบบ

ดว้ยแนวคดิ ทฤษฎแีละวธิกีารทางสงัคมวทิยา โดยนําเหตุปจัจยัหรอือทิธพิลของตวัแปรในบรบิทของ
การเมอืง ระบบเศรษฐกจิของชุมชนในภูมภิาคหรอือาศยัโครงสรา้งทางสงัคมของชาตมิาพจิารณา
ประกอบอยา่งสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัทัง้ระบบ 

รายละเอยีด (Eng) : Implication of sociological concepts and methodologies in 
studying nonformal education programs of the country or of the region in relevance to 
present social-economic context. Emphasis is on alternative approaches leading to the 
development of sociology of nonformal education as a field of study. 

รายละเอียดกระบวนวิชา 053720 Psychology Applied To Nonformal Education 3(3 - 0 - 6) 

รหสักระบวนวชิา : 053720 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Psychology Applied To Nonformal Education 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : จติวทิยาประยกุตใ์นการศกึษานอกระบบ 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : PSYCHOL APPL NONFORM ED 
รายละเอยีด (ไทย) : ศกึษาทฤษฎพีืน้ฐานและองคป์ระกอบสาํคญัของการเรยีนรูก้ระบวนการ

พฒันาการทางรา่งกาย สงัคม บุคลกิภาพ การปรบัตวั การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในแต่ละช่วงวยัของ
บุคคล การประยุกต์ความรูแ้ละเทคนิควธิกีารทางจติวทิยาในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งมาใชใ้นการพฒันา
กระบวนการเรยีนการสอน การบรหิารและการพฒันาโครงการการศกึษานอกระบบ 

รายละเอยีด (Eng) : Basic theories and factors of human learning, developmental 
processes, physical, mental, social, personality changes through different stages of life. The 
application of these psychological concepts and in organizing nonformal education programs. 

รายละเอียดกระบวนวิชา 053721 Using Media And Learning Resources For Nonformal 
Education 2(2 - 0 - 4) 

รหสักระบวนวชิา : 053721 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชื่อกระบวนวชิา (Eng) : Using Media And Learning Resources For Nonformal 

Education 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : การใชส้ือ่และแหลง่ความรูใ้นการศกึษานอกระบบ 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : MEDIA & L RESO NONFORM ED 
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รายละเอยีด (ไทย) : เป็นกระบวนวชิาทีเ่น้นวเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาการเลอืกและการใชส้ือ่ในงานการศกึษานอกระบบ การปฏบิตักิารในการพฒันา การเลอืกและ
การใชส้ือ่กบักลุม่เป้าหมายในบรบิททีเ่ป็นจรงิ เป็นสว่นประกอบทีส่าํคญัทีส่ดุของกระบวนวชิา 

รายละเอยีด (Eng) : Various factors relating to the development, selection, and 
utilization of media in nonformal education. The actual practice of developing, selection, and 
utilizing media with a particular target group in a real-life context and situation. 

รายละเอียดกระบวนวิชา053730 Program Development In Nonformal Education3(3 - 0 - 6) 

รหสักระบวนวชิา : 053730 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Program Development In Nonformal Education 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : การพฒันาโครงการการศกึษานอกระบบ 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : PROGRAM DEV IN NONFORM ED 
รายละเอยีด (ไทย) : ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัโครงการ กระบวนการพฒันาโครงการการศกึษา

นอกระบบ การควบคุมประสทิธภิาพของโครงการและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ การฝึก
ปฏบิตัริว่มกบัเจา้หน้าทีห่รอืวทิยากรขององคก์ร สถาบนัการศกึษาสว่นทอ้งถิน่ในการพฒันาแผนงาน
และโครงการการศกึษานอกระบบ กรณีศกึษาโครงการการศกึษานอกระบบในทอ้งถิน่ 

รายละเอยีด (Eng) : Concepts of the program, processes of nonformal education 
program development and program evaluation. A case study of community education 
projects relative to functions of nonformal education program. 

รายละเอียดกระบวนวิชา 053731 Nonformal Education Administration And Supervision 
2(2 - 0 - 4) 

รหสักระบวนวชิา : 053731 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Nonformal Education Administration And Supervision 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : การบรหิารและการนิเทศโครงการการศกึษานอกระบบ 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : NONFORM ED ADMIN SUPERVIS 
รายละเอยีด (ไทย) : ทฤษฎกีารบรหิารและการพฒันาองคก์าร ระบบการบรหิารการนิเทศ

งานการศกึษานอกระบบ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม แนวทางการพฒันาบุคลากรและองคก์รในทอ้งถิน่ เพื่อใหง้านการศกึษานอก
ระบบบรรลุเป้าหมาย 

รายละเอยีด (Eng) : Some basic concepts and theories of administration and 
supervision, roles and functions of administration and supervision implemented in nonformal 
education institutes as well as in other related social organizations. Analysis of 
administrative problems, supervisory problems and how to improve those systems based on 
principles and theories of administration and supervision. 
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รายละเอียดกระบวนวิชา 053791 Research Seminar In Nonformal Education I 1(1 - 0 - 2) 

รหสักระบวนวชิา : 053791 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Research Seminar In Nonformal Education I 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบ 1 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : RES SEM IN NONFORM ED I 
รายละเอยีด (ไทย) : การวเิคราะห์วจิารณ์เกี่ยวกบัโครงการและเทคนิควกิารใหม่ทางการ

บรหิารและการสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นงานการศกึษานอกระบบ การระบุปญัหาใหมเ่พื่อนําไปสูก่ารวาง
แผนการวจิยัและการพฒันา 

รายละเอยีด (Eng) : The progress of work and methodologies in nonformal education 
projects and research. Identification of new problems leading to further research. 

รายละเอียดกระบวนวิชา 053792 Research Seminar In Nonformal Education II 1(1 - 0 - 2) 

รหสักระบวนวชิา : 053792 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Research Seminar In Nonformal Education II 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบ 2 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : RES SEM IN NONFORM ED II 
รายละเอยีด (ไทย) : การบทบทวนเอกสารทีส่าํคญั เสนอผลงานวจิยัใหม่ในงานการศกึษา

นอกระบบทีป่รากฏทัง้ในและนอกประเทศ โดยเน้นถงึการสงัเคราะหข์อ้มลู การระบุปญัหาใหมเ่พื่อ
การศกึษาวจิยั 

รายละเอยีด (Eng) : Review-related literature and research carried out in Thailand and 
in other countries. Emphasis is on creative discussion and the formation of new topics for 
further research. 

Prerequisite : ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูส้อน 

รายละเอียดกระบวนวิชา 053793 Research Seminar In Nonformal Education III 1(1 - 0 - 2) 

รหสักระบวนวชิา : 053793 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบ 3 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : Res Sem In Nonform Ed III 
รายละเอยีด (ไทย) : การเสนอตวัอย่างการวจิยั การอภปิราย วเิคราะห์วจิารณ์ เทคนิค 

วธิกีารและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั การฝึกเขยีนเคา้โครงการวจิยั 
รายละเอยีด (Eng) : The presentation and discussion of current outstanding research 

work. Discussion will be focused on tools and techniques. One's thesis proposal will be 
presented for group discussion. 

Prerequisite : 053792 
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รายละเอียดกระบวนวิชา 053712 Problem Identification In Community Service 2(2 - 0 - 4) 

รหสักระบวนวชิา : 053712 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Problem Identification In Community Service 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : PROBLEM-IDEN COMM SERVICE 
รายละเอยีด (ไทย) : การศกึษาในวชิาน้ีจะไดร้บัความรูจ้ากประสบการณ์ตรงในการเยีย่ม

หมูบ่า้น สมัภาษณ์ การอภปิรายปญัหา การพบปะสนทนา การสงัสรรคใ์นชุมชนสงัคมต่าง ๆ รวมทัง้
การฝึกอบรมใหเ้รยีนรูร้ะเบยีบวธิกีารศกึษาสาํรวจปญัหาของชุมชนดว้ยหลกัการจดัประชุมปฏบิตักิาร
เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถกาํหนดชีบ้ง่ลกัษณะปญัหาสาํคญัของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

รายละเอยีด (Eng) : Learning experience with purposeful village visits, interviews, 
group discussion and social meetings, and some other necessary methods in investigation 
of community survey. Guidelines and workshop activities on identification of community 
problems. 

รายละเอียดกระบวนวิชา 053724 Training Of Trainers In Nonformal Education 2(2 - 0 - 4) 

รหสักระบวนวชิา : 053724 
กลุม่กระบวนวชิา :EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Training Of Trainers In Nonformal Education 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : การฝึกผูใ้หก้ารอบรมสาํหรบังานการศกึษานอกระบบ 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : TRAIN TRAINER NONFORM ED 
รายละเอยีด (ไทย) : เป็นการเรยีนรู้เกี่ยวกบัการเป็นนักฝึกอบรมที่ดใีนทุกช่วงของการ

ฝึกอบรม คอื ก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรม นกัศกึษาจะตอ้งศกึษา
และฝึกทกัษะในกจิกรรมต่าง ๆ ของการฝึกอบรมแต่ละช่วง และทดลองปฏบิตักิารเป็นนกัฝึกอบรมใน
สถานการณ์จรงิ 

รายละเอยีด (Eng) : How to become a better trainer in each training process, pre-
training, during training and post-training. The study and practice in different training 
activities and doing training in the real situation. 

รายละเอียดกระบวนวิชา 053725 Distance Education 2(2 - 0 - 4) 

รหสักระบวนวชิา : 053725 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng): Distance Education 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : การศกึษาทางไกล 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : DISTANCE EDUCATION 
รายละเอยีด (ไทย) : ศกึษาสงัคมวทิยาว่าดว้ยลกัษณะประชากร สภาวะทางดา้นเศรษฐกจิ

และขอ้จาํกดัของทรพัยากรในชนบททีส่ง่ผลใหเ้กดิความจาํเป็นทีต่อ้งปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารทาง
การศกึษา การนําผลของความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการศกึษาทางไกล การ
เปรยีบเทยีบการจดัการศกึษาทางไกลในสงัคมต่างวฒันธรรมและต่างระดบัความเจรญิกา้วหน้า ทัง้
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ดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะทางสงัคมวทิยาและเศรษฐศาสตร์
ของประชากรกลุม่เป้าหมาย 

รายละเอยีด (Eng) : Socio-economic surroundings of target population and its local 
resource limitations, usage of technological advance for the improvement of distance 
education services. Comparison of distance education models carried out in various regions. 

รายละเอียดกระบวนวิชา 053732 Education For Community Development 2(2 - 0 - 4) 

รหสักระบวนวชิา : 053732 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Education For Community Development 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : การศกึษาเพือ่พฒันาชุมชน 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : ED FOR COMMUNITY DEVELOP 
รายละเอยีด (ไทย) : การศกึษาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหรอืโครงสรา้งของชุมชน พลงัปจัจยั

และแนวทางในการพฒันาชุมชนแบบประสมประสานบทบาทขององค์กรทอ้งถิน่ เช่น กรรมการ
พฒันาหมูบ่า้น กลุม่โรงเรยีน กลุม่อาสาสมคัรต่างๆ เกีย่วกบัศกัยภาพในการจดับริการการศกึษาเพือ่
พฒันาชุมชน กรณีศกึษาและวเิคราะหก์ารจดัทําแผนงานขององคก์รในทอ้งถิน่ เพื่อการปรบัปรุง
แผนการศกึษาสาํหรบัพฒันาชุมชน 

รายละเอยีด (Eng) : Community structure, resources and approaches involved in 
integrated community development work; role and functions of such local organizations as 
village development committees, school cluster committees and other volunteer groups 
involved in community development education activities. Case studies of work plans of local 
organizations directed at the improvement of educational programs for community 
development. 

รายละเอียดกระบวนวิชา053739 In Dependent Studies In Nonformal Education 2(2 - 0 - 4) 

รหสักระบวนวชิา : 053739 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : In Dependent Studies In Nonformal Education 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : การศกึษากรณีศกึษาในการศกึษานอกระบบ 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : CASE STUDY IN NONFORM ED 
รายละเอยีด (ไทย) : การศกึษาในหวัขอ้ตามทีน่กัศกึษาสนใจ ภายใตค้าํแนะนําของอาจารยท์ี่

สนัทดังานเฉพาะอยา่ง เชน่ การศกึษาสาํหรบัชุมชนชาวเขา การศกึษาทางวทิยุ ไปรษณีย ์การศกึษา
สาํหรบัสตรชีนบท การพฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน การศกึษาเพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติ การรณรงค์
เพือ่การรูห้นงัสอื เพือ่วเิคราะหค์วามเหมาะสมและประเมนิผลสมัฤทธิข์องบรกิารการศกึษานอกระบบ
ในเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใดส่วนหน่ึง ซึ่งจะมผีลกระทบต่อการปรบัปรุงจุดมุ่งหมาย วธิี
ดาํเนินงาน และการเรง่รดัประสทิธภิาพของโครงการ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งเหมาะสมยิง่ขึน้ 

รายละเอยีด (Eng) : Selected educational projects under close supervision of field-
specific instructors, including such topics as education for hill area communities, 
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correspondence education, education for rural women, education for pre-school children, 
education for the improvement of life quality, literacy campaigns, etc. The evaluation of 
projects' appropriateness and success//failure with the aim of improving their objectives, 
operation and effectiveness. 

รายละเอียดกระบวนวิชา 055771 Research In Education 3(3 - 0 - 6) 

รหสักระบวนวชิา : 055771 
กลุม่กระบวนวชิา EDM 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Research In Education 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : RESEARCH IN EDUCATION 
รายละเอยีด (Eng) : The meaning and types of research. Research methodology, 

research proposals and report writing. Emphasis on the implementation of educational 
research. 

Prerequisite : ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูส้อน 

รายละเอียดกระบวนวิชา 068772 Qualitative Research 2(2 - 0 - 4) 

รหสักระบวนวชิา : 068772 
กลุม่กระบวนวชิา : EDR 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Qualitative Research 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : QUALITATIVE RESEARCH 
รายละเอยีด (Eng) : An introduction to qualitative research and its applications in 

education. The emphasis is on research procedures, research design, collecting and 
analyzing of data, and writing research reports. 

Prerequisite : 055770 หรอืตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูส้อน 

รายละเอียดกระบวนวิชา 053799 Thesis 12 หน่วยกติ 

รหสักระบวนวชิา : 053799 
กลุม่กระบวนวชิา : EDEX 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Thesis 
ชือ่กระบวนวชิา (ไทย) : วทิยานิพนธ ์
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : THESIS 
รายละเอยีด (ไทย) : นักศกึษาจะต้องเสนอโครงการวจิยัและทําวจิยั ตลอดจนเสนอ

ผลงานวจิยัทางการศกึษานอกระบบ โดยมคีณะกรรมการวทิยานิพนธเ์ป็นผูใ้หค้าํปรกึษาและแนะนํา 
รายละเอยีด (Eng) : The students have to submit a thesis proposal and conduct the 

research in the areas of nonformal education under the supervision of the thesis committee. 
Prerequisite : ผา่นการอนุมตัวิทิยานิพนธ ์
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รายละเอียดกระบวนวิชา 068740 Applied Statistics In Educational Research 2(2 - 0 - 4) 

รหสักระบวนวชิา : 068740 
กลุม่กระบวนวชิา : EDR 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Applied Statistics In Educational Research 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : APP STAT IN ED RES 
รายละเอยีด (Eng) : Principles and techniques for analysing various levels of data. 

The selection and application of techniques and analysis of data in educational research. 
Prerequisite : 055304 or 208263 หรอืตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูส้อน 

รายละเอียดกระบวนวิชา 055770 Methods Of Educational Research 3(3 - 0 - 6) 

รหสักระบวนวชิา : 055770 
กลุม่กระบวนวชิา : EDM 
ชือ่กระบวนวชิา (Eng) : Methods Of Educational Research 
ชือ่กระบวนวชิา (สาํหรบัสาํนกัทะเบยีน) : METHODS OF ED RESEARCH 
รายละเอยีด (Eng) : Definition and types of research, research methodology, research 

proposals and report writing. Emphasis in on the student's ability to conduct educational 
research. 

Prerequisite : 055740 หรอืตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูส้อน 

5.4. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพฒันามนุษย ์  มหาวิทยาลยัศิลปากร (คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร. 2550 : 
ออนไลน์) 

ช่ือหลกัสตูร ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษย ์

ช่ือปริญญา  

ภาษาไทย  : ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (การศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษย์) ศษ.ม. 
(การศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษย)์ 
ภาษาองักฤษ : Master of Education (Lifelong Education and Human Development) M.Ed. 
(Lifelong Education and Human Development) 

สถานท่ี คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร ์

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ผลติมหาบณัฑติในสาขาวชิาการศกึษาตลอดชวีติทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ และมทีกัษะ 
ในการจดั และสง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติ รวมทัง้เป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณใน
วชิาชพี 

2. เพือ่พฒันาบคุลากรทางการศกึษาตลอดชวีติ ใหส้ามารถทาํหน้าทีจ่ดัการศกึษาตลอดชวีติ 
หรอืผูท้ ีท่าํงานสง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ หรอืการศกึษาตามอธัยาศยั ใหม้ี
ความสามารถในการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้งานระดบัผูบ้รหิารและระดบัผูป้ฏบิตังิานใน
ชุมชน รวมทัง้นกัวชิาการ นกัปฏบิตักิารวชิาชพีดา้นการศกึษาตลอดชวีติ 
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3. เพือ่พฒันาองคค์วามรูด้า้นการศกึษาตลอดชวีติ สง่เสรมิงานวจิยัและผลงานวชิาการใน
สาขาการศกึษาตลอดชวีติ และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณุสมบติัของผูมี้สิทธิเข้าศึกษา 

1. มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากร ว่าด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2542 ขอ้ 7 และ/หรอืทีม่กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงภายหลงั 

2. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติทุกสาขาหรอืเทยีบเท่า โดยมคีะแนนเฉลีย่สะสมไม่
ตํ่ากว่า 2.50 

3. ในกรณีทีม่คีะแนนเฉลีย่สะสมไม่ถงึ 2.50 ตอ้งมปีระสบการณ์ในการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สาขาวชิาหลงัจากจบการศกึษาขัน้ปรญิญาบณัฑติมาแลว้อยา่งน้อย 1 ปี 

4. สาํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

อน่ึง สาํหรบัผูท้ีจ่ะเลอืกเรยีนแผน ก แบบ ก 1 จะตอ้งสอบไดเ้กยีรตนิิยมในระดบัปรญิญาตร ี
หรอืมผีลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่แลว้ หรอืทาํงานเป็นผูบ้รหิารดา้นการศกึษา การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์การพฒันาสงัคม หรอืการพฒันาชุมชนมาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

*ชือ่หลกัสตูรเดมิคอื สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาต่อเน่ือง 

โครงสร้างของหลกัสตูร 

หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษย ์ม ี 3 
แผนการศกึษา คอื แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข นกัศกึษาจะตอ้งเลอืกเรยีนตาม
แผนใดแผนหน่ึงจากสามแผนการศกึษา ซึง่มโีครงสรา้งหลกัสตูร ดงัน้ี 

1. แผน ก แบบ ก 1 (ทาํเฉพาะวทิยานิพนธ ์และใหเ้รยีนรายวชิาตามคาํแนะนําของอาจารยท์ี่
ปรกึษาโดยไมน่บัหน่วยกติ อยา่งน้อย 6 หน่วยกติ) วทิยานิพนธ์ มคี่าเทยีบเท่า 36 หน่วยกติ รวม
หน่วยกติตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ 

2. แผน ก แบบ ก 2 (ทาํวทิยานิพนธ ์ศกึษารายวชิา และสอบประมวลความรู)้ กําหนดให้
ศกึษารายวชิาไมน้่อยกว่า 29 หน่วยกติ และลงทะเบยีนวทิยานิพนธม์คีา่เทยีบเท่า 12 หน่วยกติ รวม
หน่วยกติ ตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 41 หน่วยกติ ดงัน้ี 

วชิาบงัคบั 21 หน่วยกติ 
วชิาเลอืกไมน้่อยกวา่ 8 หน่วยกติ 
วทิยานิพนธม์คีา่เทยีบเทา่ 12 หน่วยกติ 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 41 หน่วยกติ 

3. แผน ข (ทาํมหาบณัฑตินิพนธ ์ศกึษารายวชิา และสอบประมวลความรู)้ กําหนดใหศ้กึษา
รายวชิาไมน้่อยกว่า 35 หน่วยกติ และมหาบณัฑตินิพนธ ์มคี่าเทยีบเท่า 6 หน่วยกติ รวมหน่วยกติต
ลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 41 หน่วยกติ ดงัน้ี 

วชิาบงัคบั 27 หน่วยกติ 
วชิาเลอืกไมน้่อยกวา่ 8 หน่วยกติ 
มหาบณัฑตินิพนธม์คีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 41 หน่วยกติ 
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การแบ่งสายวิชาในการสอบประมวลความรอบรู้ 

นักศกึษามสีทิธเิขา้สอบประมวลความรอบรูภ้ายหลงัจากทีไ่ดเ้รยีนรายวชิาและไดห้น่วยกติ
สะสมไมน้่อยกวา่ 20 หน่วยกติ ตามทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูรทัง้แผน ก แบบ ก 1 และแผน ข 

การสอบประมวลความรอบรูข้องสาขาวชิาการศกึษาตลอดชวีติฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวชิา 
โดยทีน่กัศกึษาจะตอ้งสอบกลุ่มวชิาที ่ 1 และเลอืกสอบกลุ่มวชิาอื่นอกี 1 กลุ่มวชิา รวมเป็น 2 กลุ่ม
วชิา ดงัน้ี 

1. กลุม่วชิาการศกึษาตลอดชวีติ 
2. กลุม่การบรหิารการศกึษาตลอดชวีติ 
3. กลุม่วชิาสถติแิละการวจิยั 

นกัศกึษาทีจ่บปรญิญาตรใีนสาขาวชิาอื่นทีไ่ม่ใช่ทางการศกึษา จะตอ้งศกึษารายวชิาพืน้ฐาน
ในระดบัปรญิญาตร ี จาํนวน 2 รายวชิา ในปีการศกึษาแรก เพิม่จากรายวชิาทีก่ําหนดตามหลกัสตูร 
โดยไมน่บัหน่วยกติและไดร้บัผลการศกึษาเป็นสญัลกัษณ์ S โดยเลอืกจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
463 101 จติวทิยาการศกึษา (Educational Psychology) 3(3-0-6) 
464 112 การศกึษาไทย (Thai Education) 2(2-0-4) 
464 211 ปรชัญาและแนวคดิทางการศกึษา (Philosophy and Concepts in 

Education) 
3(3-0-6) 

รายวิชาและหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 ใหเ้รยีนรายวชิาตามคาํแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษาอยา่งน้อย 6 หน่วยกติ 
(ไมน่บัหน่วยกติ) และลงทะเบยีนรายวชิา469 597วทิยานิพนธ ์(Thesis) มคีา่เทยีบเทา่ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 2 มีรายวิชา ดงัน้ี 
รายวชิาบงัคบั แผน ก แบบ ก 2 มรีายวชิาบงัคบั 21 หน่วยกติ ดงัน้ี 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
464 460 วธิวีจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(Research Methodology in 

Behavioral and Social Sciences) 
3(3-0-6) 

 
469 401 หลกัและปรชัญาการศกึษาตลอดชวีติ (Principles and Philosophy of 

Lifelong Education) 
3(3-0-6) 

 
469 402 กระบวนการเรยีนรูแ้ละการสอนผูใ้หญ่ (Adult Learning and Teaching 

Process) 
3(3-0-6) 

 
469 403 การบรหิารการศกึษาตลอดชวีติ (Administration in Lifelong Education) 3(3-0-6) 
469 406 การพฒันาและการประเมนิผลโครงการ (Project Development and 

Evaluation) 
3(3-0-6) 

 
469 408 ฝึกประสบการณ์การศกึษาตลอดชวีติ (Practicum in Lifelong Education) 3(2-2-5) 
469 557 การพฒันามนุษย ์(Human Development) 3(3-0-6) 
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รายวชิาเลอืก แผน ก แบบ ก 2 รายวชิาเลอืกไมน้่อยกวา่ 8 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
463 421 สมัมนากระบวนการกลุม่สมัพนัธ ์(Seminar in Group Process) 3(3-0-6) 
464 451 สถติเิพือ่การวจิยัทางการศกึษา (Statistics for Educational Research) 3(3-0-6) 
464 452 สถติวิเิคราะหส์าํหรบัการวจิยัเชงิทดลองและกึง่ทดลอง (Statistics for 

Experimental and Quasi Experimental Research) 
3(3-0-6) 

469 410 การจดัการความรู ้(Knowledge Management) 3(3-0-6) 
469 420 แหลง่เรยีนรูใ้นชุมชน (Learning Resources in Communities) 2(2-0-4) 
469 421 กจิกรรมเพือ่การพฒันาชุมชน (Activities for Community Development) 2(2-0-4) 
469 422 การศกึษาตลอดชวีติกบัการพฒันาคุณภาพชวีติ (Lifelong Education and 

the Development of Life Quality) 
2(2-0-4) 

 
469 423 สมัมนาการพฒันาอาชพีและการตลาด (Seminar on Vocational 

Development and Marketing) 
2(1-3-2) 

469 424 การพฒันาอาชพีในชุมชนรากหญา้ (Vocational Development of 
Grassroot Communities) 

2(2-0-4) 

469 425 กระบวนการเรยีนรูข้องชุมชน (Community Learning Process) 2(2-0-4) 
469 426 การสหกรณ์เพือ่ชุมชนเขม้แขง็ (Cooperatives for Community Solidarity) 2(2-0-4) 
469 427 การถ่ายทอดและการอนุรกัษ์ภมูปิญัญาไทย(Transfer and Conservation of 

Thai Local Wisdom) 
2(2-0-4) 

 
469 428 การเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอเิลค็โทรนิค (E - learning network) 2(2-0-4) 
469 429 การพฒันาศกัยภาพของผูด้อ้ยโอกาส (Potential Enhancement of the 

Disadvantaged) 
2(2-0-4) 

 
469 431 การศกึษาสาํหรบัผูส้งูอายุ (Education for the Elderly) 2(2-0-4) 
469 441 กจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่กลุม่คนชายขอบ (Learning Activities for Marginal 

Population) 
2(2-0-4) 

469 450 ประเดน็และแนวโน้มการศกึษาตลอดชวีติ (Issues and Trends in Lifelong 
Education) 

2(2-0-4) 

469 451 เครอืขา่ยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning Network) 2(2-0-4) 
469 452 ชุมชนกบัการศกึษาตลอดชวีติ (Community and Lifelong Education) 2(2-0-4) 
469 453 การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม (Participatory Learning) 3(3-0-6) 
469 454 การศกึษางานวจิยัทางการศกึษาตลอดชวีติ (Studies on Research in 

Lifelong Education) 
2(2-0-4) 

469 455 เทคนิคการทาํงานแบบมสีว่นรว่ม (Techniques for Participatory Working 
Process) 

2(2-0-4) 

469 456 เทคนิคการสอนอ่านแก่ผูไ้มรู่ห้นงัสอื (Reading Techniques for Illiterates) 2(2-0-4) 
469 466 สตรศีกึษา (Women Studies) 2(2-0-4) 
469 467 การจดัการฝึกอบรม (Training Management) 3(3-0-6) 
469 471 ปญัหาเฉพาะและการสมัมนา (Special Problems and Seminar) 3(2-2-5) 
469 472 การพฒันาโครงรา่งงานวจิยั (Research Proposal Development) 2(2-0-4) 
469 491 การประกนัคณุภาพการศกึษาตลอดชวีติ (Quality Assurance in Lifelong 

Education) 
2(2-0-4) 

469 553 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสาํหรบัการศกึษาตลอดชวีติ 
(Information and Communication Technology for Lifelong Education) 

3(3-0-6) 
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รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
469 556 การศกึษาตลอดชวีติกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม (Lifelong Education 

and Social Changes) 
3(3-0-6) 

469 560 การศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษยร์ะหวา่งประเทศ (International 
Lifelong Education and Human Development) 

3(3-0-6) 

469 570 การนิเทศงานการศกึษาตลอดชวีติ (Supervision in Lifelong Education) 3(3-0-6) 
469 573 การพฒันาบุคลากร (Staff Development) 2(2-0-4) 
469 585 การจดัการศกึษาทางไกล (Distance Education Management) 3(3-0-6) 
469 586 การฝึกอบรมสมาธติามแนวพทุธ (Meditation in Buddhism) 2(1-3-2) 
469 587 การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาตลอดชวีติในประเทศไทย (Adult and 

Lifelong Education in Thailand) 
3(3-0-6) 

469 588 ภมูปิญัญาไทยและการพฒันาสนิคา้พืน้บา้น (Thai Wisdom and 
Development of Local Products) 

3(3-0-6) 

469 589 การศกึษารายบุคคลในสาขาการศกึษาตลอดชวีติ 1 (Independent Study in 
Lifelong Education 1) 

1(1-1-2) 

469 590 การศกึษารายบุคคลในสาขาการศกึษาตลอดชวีติ 2 (Independent Study in 
Lifelong Education 2) 

2(1-3-2) 

469 591 การศกึษารายบุคคลในสาขาการศกึษาตลอดชวีติ 3 (Independent Study in 
Lifelong Education 3) 

3(1-4-4) 

นอกจากรายวชิาเลอืกขา้งตน้แลว้ นกัศกึษาสามารถเลอืกรายวชิาจากสาขาอื่น ๆ ทีเ่ปิดสอน
ในระดบับณัฑติศกึษาของคณะศกึษาศาสตรแ์ละคณะอื่น ๆ ในมหาวทิยาลยัศลิปากรได ้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

469 598 วทิยานิพนธ ์(Thesis) มคี่าเทยีบเทา่
12 หน่วยกติ 

แผน ข มีรายวิชา ดงัน้ี 

รายวชิาบงัคบั แผน ข มรีายวชิาบงัคบั จาํนวน 27 หน่วยกติ ดงัน้ี 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
464 460 วธิวีจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(Research Methodology in 

Behavioral and Social Sciences) 
3(3-0-6) 

469 401 หลกัและปรชัญาการศกึษาตลอดชวีติ (Principles and Philosophy of 
Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

469 402 กระบวนการเรยีนรูแ้ละการสอนผูใ้หญ่ (Adult Learning and Teaching 
Process) 

3(3-0-6) 
 

469 403 การบรหิารการศกึษาตลอดชวีติ (Administration in Lifelong Education) 3(3-0-6) 
469 406 การพฒันาและการประเมนิผลโครงการ (Project Development and 

Evaluation) 
3(3-0-6) 

469 408 ฝึกประสบการณ์การศกึษาตลอดชวีติ (Practicum in Lifelong Education) 3(2-2-5) 
469 467 การจดัการฝึกอบรม (Training Management) 3(3-0-6) 
469 471 ปญัหาเฉพาะและการสมัมนา (Special Problems and Seminar) 3(2-2-5) 
469 557 การพฒันามนุษย ์(Human Development) 3(3-0-6) 

รายวชิาเลอืก แผน ข นกัศกึษาเรยีนรายวชิาเลอืกไมน้่อยกวา่ 8 หน่วยกติ จากรายวชิา 
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ดงัต่อไปน้ี 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
463 421 สมัมนากระบวนการกลุม่สมัพนัธ ์(Seminar in Group Process) 3(3-0-6) 
464 451 สถติเิพือ่การวจิยัทางการศกึษา (Statistics for Educational Research) 3(3-0-6) 
464 452 สถติวิเิคราะหส์าํหรบัการวจิยัเชงิทดลองและกึง่ทดลอง (Statistics for 

Experimental and Quasi Experimental Research) 
3(3-0-6) 

469 410 การจดัการความรู ้(Knowledge Management) 3(3-0-6) 
469 420 แหลง่เรยีนรูใ้นชุมชน (Learning Resources in Communities) 2(2-0-4) 
469 421 กจิกรรมเพือ่การพฒันาชุมชน (Activities for Community Development) 2(2-0-4) 
469 422 การศกึษาตลอดชวีติกบัการพฒันาคุณภาพชวีติ (Lifelong Education and 

the Development Quality of Life) 
2(2-0-4) 

469 423 สมัมนาการพฒันาอาชพีและการตลาด (Seminar on Vocational 
Development and Marketing) 

2(1-3-2) 

469 424 การพฒันาอาชพีในชุมชนรากหญา้ (Vocational Development of 
Grassroot Communities) 

2(2-0-4) 

469 425 กระบวนการเรยีนรูข้องชุมชน (Community Learning Process) 2(2-0-4) 
469 426 การสหกรณ์เพือ่ชุมชนเขม้แขง็ (Cooperatives for Community Solidarity) 2(2-0-4) 
469 427 การถ่ายทอดและการอนุรกัษ์ภมูปิญัญาไทย (Transfer and Conservation 

of Thai Local Wisdom) 
2(2-0-4) 

469 428 การเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอเิลค็โทรนิค (e - learning network ) 2(2-0-4) 
469 429 การพฒันาศกัยภาพของผูด้อ้ยโอกาส (Potential Enhancement of the 

Disadvantaged) 
2(2-0-4) 

469 431 การศกึษาสาํหรบัผูส้งูอายุ (Education for the Elderly) 2(2-0-4) 
469 441 กจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่กลุม่คนชายขอบ (Learning Activities for Marginal 

Population) 
2(2-0-4) 

469 450 ประเดน็และแนวโน้มการศกึษาตลอดชวีติ (Issues and Trends in Lifelong 
Education) 

2(2-0-4) 

469 451 เครอืขา่ยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong learning Network) 2(2-0-4) 

หลกัสูตรระดบัปรญิญาโทของที่ศิลปากร ใช้ชื่อหลกัสูตรว่า การศึกษาตลอดชีวติและการ
พฒันามุนษย ์สงักดัภาควชิาการศกึษานอกโรงเรยีน โดยไดม้กีารปรบัปรุงใชห้ลกัสตูรน้ีเมื่อปี 2548  
ในสว่นของโครงสรา้งหลกัสตูรม ี3 แผน คอื  

1. แผน ก.(1) ทาํเฉพาะวทิยานิพนธอ์ยา่งเดยีว มคีา่เทยีบเท่า  36 หน่วยกติ  
2. แผน ก.(2) ทาํวทิยานิพนธแ์ละศกึษารายวชิา โดยกําหนดใหศ้กึษารายวชิาไมน้่อยกว่า 29 

หน่วยกติ และ ลงทะเบยีนวทิยานิพนธ์มคี่าเทยีบเท่า 12 หน่วยกติ โดยรวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูร
ไมน้่อยกวา่ 41 หน่วยกติ โดยแบง่เป็น 

วชิาบงัคบั 21 หน่วยกติ 
วชิาเลอืกไมน้่อยกวา่ 8 หน่วยกติ 
วทิยานิพนธม์คีา่เทยีบเทา่ 12 หน่วยกติ 
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รวมหน่วยกติ 41 หน่วยกติ 

3. แผน ข. (ทาํสารนิพนธแ์ละศกึษารายวชิา) กําหนดใหศ้กึษารายวชิาไม่น้อยกว่า 35 หน่วย
กติ และสารนิพนธ ์มคีา่เทยีบเท่า 6 หน่วยกติ รวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 41 หน่วยกติ 

วชิาบงัคบั 27 หน่วยกติ 
วชิาเลอืกไมน้่อยกวา่ 8 หน่วยกติ 
สารนิพนธม์คีา่เทยีบเท่า 6 หน่วยกติ 
รวมหน่วยกติ 41 หน่วยกติ 

5.5 หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ ฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
(มปป. : ออนไลน์) 

ช่ือของหลกัสตูร 

ภาษาไทย     : หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 
ภาษาองักฤษ : Master of Education (Adult Education) 

ช่ือปริญญา 

ชือ่เตม็        :  การศกึษามหาบณัฑติ (การศกึษาผูใ้หญ่) 
Master of Education (Adult Education) 

ชือ่ยอ่        :   กศ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่) 
M.Ed. (Adult Education) 

ปรชัญา และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่มลีกัษณะเป็นสหวทิยาการโดยนํา
ความรูส้าขาต่างๆ เขา้มาประยุกต์ใชเ้พื่อผลติบุคลากรใหเ้ป็นผูนํ้าทางวชิาการดา้นการศกึษาผูใ้หญ่
และการศึกษานอกโรงเรียนที่มคีุณภาพ มคีวามรู้ ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพโดยมวีตัถุประสงคข์องหลกัสตูรดงัน้ี 

1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และแนวคิดต่างๆ ในงานการศึกษาผู้ใหญ่ 
การศกึษานอกโรงเรยีน และการพฒันาชุมชนทัง้ใน และต่างประเทศ 

2. ใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์ตรงจากการเรยีน การฝึกปฏบิตัใินชุมชน และในหน่วยงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษานอกโรงเรยีน 

3. ใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความสามารถในการจดัทาํหลกัสตูร การวางแผน การกําหนดโครงการ
และแผนงานในการศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษานอกโรงเรยีน 

4. ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเป็นผู้บริหารโครงการ และนิเทศการศึกษาผู้ใหญ่ 
การศกึษานอกโรงเรยีน 

5. ใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการวเิคราะห์ วจิยั ทดลอง และประเมนิผลการจดัการศกึษา
ผูใ้หญ่ และการศกึษานอกโรงเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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6. ให้ผู้เรียนมทีศันคติที่ดีตามแนวคดิ และปรชัญาการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษานอก
โรงเรยีนสนใจใฝ่หาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง และสงัคมอยู่เสมอ รกัที่จะคดิค้นหานวตักรรม และ
เทคโนโลยใีนการใหบ้รกิารทางการศกึษาแก่ประชาชน 

ตารางที ่1    โครงสรา้งของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 

หมวดวิชา แผน ก (หน่วยกิต) แผน ข (หน่วยกิต) 
1. หมวดวชิาพืน้ฐานทางการศกึษา ไมน้่อยกวา่ 8 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่ 8 หน่วยกติ 
2. หมวดวชิาเอก ไมน้่อยกวา่ 18 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่ 28 หน่วยกติ 

- วชิาเอกบงัคบั 18 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
- วชิาเอกเลอืก  - ไมน้่อยกวา่ 10 หน่วยกติ 

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน้่อยกวา่ 2 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่ 4 หน่วยกติ 
4. ปรญิญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ - 
5. ประสบการณ์การวจิยั/สารนิพนธ ์ - ไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 46 หน่วย
กิต 

โครงสร้างหลกัสตูร มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หมวดวชิาพืน้ฐานทางการศกึษา เป็นวชิาทีเ่ป็นรากฐานของการศกึษาในหลกัสตูรปรญิญา
การศกึษามหาบณัฑติทุกสาขาวชิา และไม่เป็นวชิาพืน้ฐานของวชิาเอกใดๆ โดยหลกัสตูรกําหนดให้
นิสติเรยีนรายวชิาในหมวดวชิาพืน้ฐานทางการศกึษา ไมน้่อยกวา่ 8 หน่วยกติ 

จุดมุง่หมาย 

1. เพื่อใหนิ้สติมโีลกทศัน์กวา้งไกล เขา้ใจโลก รูเ้ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงในสงัคมไทยและ
สงัคมโลก และเป็นผูม้จีรยิธรรม 

2. เพื่อให้นิสติเขา้ใจสมัพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัมติติ่างๆของสงัคม เช่น การเมอืง การ
ปกครอง เศรษฐกจิ และสงัคมวฒันธรรม 

3. เพื่อให้นิสติสามารถประยุกต์ความรู้ ทฤษฏี และหลกัการพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งไปใชป้ระโยชน์ในการศกึษาได ้

4. เพื่อใหนิ้สติเขา้ใจสมัพนัธ์ระหว่างศาสตร์ต่างๆ เพื่อสามารถวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทาง
การศกึษา แสวงหาทางเลอืกได ้

5. เพื่อใหนิ้สติเกดิความรู ้ความเขา้ใจ เหน็คุณคา่ในกระบวนการวจิยั มคีวามสามารถในการ
อ่านผลการวจิยัและใชก้ระบวนการวจิยัในการแกป้ญัหาและพฒันาคณุภาพการศกึษาได ้

สาํหรบัหมวดวชิาพืน้ฐานการศกึษาและวจิยั (แผน ก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ) และ (แผน ข 
ไมน้่อยกวา่ 8 หน่วยกติ) มรีายวชิาดงัน้ี 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พฐ 501 พืน้ฐานทางปรชัญาของการศกึษา 2(2 - 0) 
พฐ 502 พืน้ฐานทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 2(2 - 0) 
พฐ 503 พืน้ฐานทางจติวทิยาของการศกึษา 2(2 - 0) 
พฐ 504 พืน้ฐานทางเทคโนโลยขีองการศกึษา 2(2 - 0) 
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กลุ่มวิชาวิจยัทางการศึกษา 

กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรจากรายวชิาดงัน้ี 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พฐ 511 วธิกีารวจิยัทางการศกึษา 3(3 - 0) 
พฐ 512 การวจิยัเชงิคณุภาพ 3(3 - 0) 
พฐ 521 สถติเิพือ่การวจิยั 1 (สาํหรบัผูไ้มม่พีืน้ฐานทางคณติศาสตร)์ 3(3 - 0) 
พฐ 522 สถติเิพือ่การวจิยั 2 (สาํหรบัผูไ้มม่พีืน้ฐานทางคณติศาสตร)์ 3(3 - 0) 
พฐ 531 คอมพวิเตอรส์าํหรบัการศกึษาและวจิยั 3(3 - 0) 

2. หมวดวชิาเอก เป็นวชิาทีฝึ่กนิสติใหม้คีุณลกัษณะตามความมุ่งหมายของแต่ละวชิาเอก
สาํหรบัวชิาเอกบงัคบักาํหนดใหเ้รยีน 18 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี้ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
กญ 511 ปรชัญาการศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษานอกโรงเรยีน 3(3 - 0)  
กญ 512 การพฒันาหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษานอกโรงเรยีน 3(3 - 0)  
กญ 513 การบรหิารและการนิเทศการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 521 พฒันาการในวยัผูใ้หญ่และกระบวนการสง่เสรมิการเรยีนรู ้ 3(3 - 0) 
กญ 522 แหลง่วชิาและสือ่การเรยีนสาํหรบัการศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษานอก

โรงเรยีน 
3(3 - 0) 

กญ 541 ปฏบิตักิารในการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 

สาํหรบัแผน ข กาํหนดใหเ้รยีนวชิาเอกเลอืกไมน้่อยกวา่ 10 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
กญ 514 การศกึษาผูใ้หญ่เปรยีบเทยีบ 2(2 - 0) 
กญ 531 การศกึษาผูใ้หญ่กบัปญัหาในสงัคมไทย 3(3 - 0) 
กญ 532 เศรษฐศาสตรก์ารศกึษาผูใ้หญ่   2(2 - 0) 
กญ 533 จรยิธรรมและคา่นิยมของชุมชนสาํหรบัการพฒันา 2(2 - 0) 
กญ 534 นนัทนาการสาํหรบัผูใ้หญ ่ 2(2 - 0) 
กญ 535 การวางแผนและการประเมนิผลโครงการการศกึษาผูใ้หญ่ 2(2 - 0) 
กญ 536 การศกึษาผูใ้หญ่กบัการพฒันาบุคคลและชุมชน 2(2 - 0) 
กญ 537 การศกึษาผูใ้หญ่กบัการพฒันาอาชพี 2(2 - 0) 
กญ 538 สงูอายวุทิยาศกึษา 2(2 - 0) 
กญ 539 สตรศีกึษา 2(2 - 0) 
กญ 542 สมัมนาปญัหาและการวจิยัทางการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 543 สมัมนาการพฒันาผูนํ้าสาํหรบัการศกึษาผูใ้หญ่ 2(2 - 0) 
กญ 544 การศกึษาเฉพาะเรือ่งทางการศกึษาผูใ้หญ่ 2(2 - 0) 
กญ 550 หลกัการฝึกอบรมและพฒันาผูใ้หญ่ 2(2 - 0) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี เป็นวชิาทีส่ง่เสรมิใหนิ้สติมคีวามรูก้วา้งขวางขึน้ นิสติจะเลอืกเรยีน
รายวชิาใดที่เปิดสอนในระดบัปรญิญามหาบณัฑติเป็นวชิาเลอืกเสร ีต้องไดร้บัอนุมตัจิากอาจารยท์ี่
ปรกึษาและหวัหน้าภาควชิาของรายวชิานัน้ๆ สําหรบัแผน ก ใหเ้ลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ 
จากวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลอืก สว่นในแผน ข ใหเ้ลอืกเรยีนไมน้่อยกวา่ 4 หน่วยกติ 
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4. ประสบการณ์การวจิยั กําหนดใหนิ้สติแผน ข เน้นการศกึษางานรายวชิา โดยไม่ตอ้งทํา
ปรญิญานิพนธ ์แต่ตอ้งมกีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และเสนอเป็นรายงานมลีกัษณะเป็นสารนิพนธ์
หรอืผลงานอื่นทีม่ลีกัษณะเทยีบเทา่สารนิพนธ ์

สาํหรบัแผน ข เรยีนไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

วชิาบงัคบั 3 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
กญ 645 ปฏบิตักิารวจิยัทางการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 

สว่นวชิาเลอืก 3 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

รหสัวชิา ชือ่วชิา หน่วย
กติ 

กญ 542 สมัมนาปญัหาและการวจิยัทางการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 641 สถติแิละการจดักระทาํขอ้มลูเพือ่งานวจิยัทางการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 642 การออกแบบงานวจิยัสาํหรบัการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 

5. ปรญิญานิพนธ์ เป็นการวจิยัปญัหาทีเ่กี่ยวกบัการศกึษา หรอืวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้
การศกึษาและวชิาการ 

สาํหรบัแผน ก ตอ้งทาํปรญิญานิพนธม์คีา่เทยีบเท่า 12 หน่วยกติ 

กญ 699 ปรญิญานิพนธ ์ 12 
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ตารางที ่2    รายละเอยีดของโครงสรา้งหลกัสตูรในระดบัปรญิญาโทของแต่ละมหาวทิยาลยั 
โครงสรา้งหลกัสตูร มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
แผนการเรียน  แผน ก (ก 2)  แผน ก  แผน ข  แผน ก  แผน ข  แผน ก (ก 2)  แผน ก (ก 2) (Type A2 Plan 

A 2) 
หมวดวิชา        

วชิาพืน้ฐานทางการศกึษา / 
วชิาบงัคบัร่วม 

- - - ไมน่้อยกวา่ 8 หน่วยกติ 8 หน่วยกติ ไมน่้อยกวา่ 5 หน่วยกติ 

วชิาเอก ไมน่้อยกวา่ 24 หน่วยกติ ไมน่้อยกว่า
29 หน่วยกติ 

ไมน่้อยกวา่
35 หน่วยกติ 

ไมน่้อยกวา่ 
18หน่วยกติ 

ไมน่้อยกวา่ 28 
หน่วยกติ 

 ไมน่้อยกว่า 25 หน่วยกติ 

- วชิาเอกบงัคบั/บงัคบัเฉพาะ 14 หน่วยกติ 21 หน่วยกติ 27 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 15 หน่วยกติ 19 หน่วยกติ 
- วชิาเอกเลอืก / วชิาเลอืก ไมน่้อยกวา่ 10 หน่วยกติ ไมน่้อยกวา่ 8 

หน่วยกติ 
ไมน่้อยกว่า 8 
หน่วยกติ 

- ไมน่้อยกวา่ 10 
หน่วยกติ 

ไมต่ํ่ากวา่ 5 หน่วยกติ ไมน่้อยกวา่ 6 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือกเสรี/วิชารอง 9 หน่วยกติ - - ไมน่้อยกวา่ 2 
หน่วยกติ 

ไมน่้อยกวา่ 4
หน่วยกติ 

  

ปริญญานิพนธ ์/ วิทยานิพนธ ์ ไมน่้อยกวา่ 9 หน่วยกติ 12 หน่วยกติ - 12 หน่วยกติ - 12 หน่วยกติ 12 หน่วยกติ 
สารนิพนธ ์/ มหาบณัฑิตนิพนธ ์ - - 6 หน่วยกติ - ไมน่้อยกวา่ 6 

หน่วยกติ 
  

รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร 45 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 
41 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
41 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
40 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 46 
หน่วยกิต 

ไม่ตํา่กว่า 40 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 

* หมายเหตุ  มหาวทิยาลยัศลิปากรมแีผนการเรยีนแบบ ก1 คอื ทาํเฉพาะวทิยานิพนธ ์และศกึษาในรายวชิาทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาแนะนําโดยไมน่บัรวมเป็นหน่วยกติ อยา่งน้อย 6 หน่วยกติ โดยวทิยานิพนธม์คีา่
เทยีบเท่า 36 หน่วยกติ รวมหน่วยกติ ตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ 
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6. หลกัสตูรการเรียนการสอนในระดบัปริญญาเอก ของแต่ละมหาวิทยาลยัท่ีจดัการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
ประกอบด้วย  

6.1 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สหวทิยาการ สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์ละชุมชน (Human and Community Resource Development) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
กาํแพงแสน 

6.2 หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

6.3 หลกัสตูรศกึษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ (ศษ.ด.) สาขาวชิาการศกึษาตลอดชวีติและการ
พฒันามนุษย ์ภาควชิาการศกึษานอกโรงเรยีน มหาวทิยาลยัศลิปากร 

6.4 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ (กศ.ด.) สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

ทัง้น้ีแต่ละสถาบนัมรีายละเอยีดของแต่ละหลกัสตูรดงัน้ี 

6.1 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สหวิทยาการ สาขาวิชาการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์และชุมชน (Human and Community Resource Development) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กาํแพงแสน 

ชือ่ปรญิญา ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน), ปร.ด. (การพฒันา
ทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน) 

Doctor of Philosophy (Human and Community Resource Development), 
Ph.D. (Human and Community Resource Development) 

โครงสร้างหลกัสตูร ม ี2 แบบ คอื 1) แบบ 2.1 และ 2) แบบ 2.2 ซึง่แต่ละแบบมรีายละเอยีด
ดงัน้ี 

1) แบบ 2.1 มจีํานวนหน่วยกติรายวชิาเรยีน ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกติ และวทิยานิพนธ์ ไม่
น้อยกวา่ 36 หน่วยกติ รวมเป็น 55 หน่วยกติ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. วชิาเอก ไมน้่อยกวา่ 19 หน่วยกติ 
1.1 สมัมนา 4 หน่วยกติ 
1.2 วชิาเอกบงัคบั 9 หน่วยกติ 
1.3 วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 

2. วทิยานิพนธ ์ไมน้่อยกวา่ 36 หน่วยกติ 

รายการวิชา 

1. วชิาเอก ไมน้่อยกวา่ 19 หน่วยกติ 
1.1 สมัมนา 4 หน่วยกติ 

02190697 สมัมนา (Seminar) 1,1,1,1 
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1.2 วชิาเอกบงัคบั 9 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
02190611 ปรชัญาและแนวคดิของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน (Philosophy 

and Concepts of Human and Community Resource Development) 
3(3-0) 

02190691 ระเบียบวิธีวิจ ัยข ัน้สู งทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
(Advanced Research Methodology in Human and Community 
Resource Development) 

3(3-0) 

02190692 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารในองค์การและชุมชน (Action Research in 
Organization and Community) 

3(2-2) 

1.3 วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ โดยกาํหนดใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
02190612 การกาํหนดยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน 

(Strategic Designation and Planning for Human and Community 
Resource Development) 

3(3-0) 
 

02190621 ยุทธศาสตรก์ารศกึษาเพือ่การสรา้งสรรคศ์กัยภาพมนุษยแ์ละชุมชน 
(Educational Strategies for Human and Community Capacity 
Building) 

3(3-0) 
 

02190631 การจดัการสารสนเทศเพือ่การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน 
(Management of Information for Human and Community Resource 
Development) 

3(3-0) 
 

02190641 การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชนในมติสิงัคมและวฒันธรรม (Socio-
cultural Dimension of Human and Community Resource 
Development) 

3(3-0) 
 

02190642 การวางแผนและการจดัการสิง่แวดลอ้มในชุมชน (Community 
Environmental Planning and Management) 

3(3-0) 
 

02190651 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พือ่การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน (Applied 
Economics for Human and Community Resource Development) 

3(3-0) 
 

02190693 สมัมนาเชงิปฏบิตักิารวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลู (Workshop in Data 
Analysis and Presentation) 

3(2-2) 
 

02190694 สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเผยแพรแ่ละใชป้ระโยชน์งานวจิยัเพือ่การพฒันา 
(Workshop in Research Dissemination and Utilization for 
Development) 

3(2-2) 
 

02190696 เรือ่งเฉพาะทางการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน (Selected Topics in 
Human and Community Resource Development) 

1-3 
 

02190698 ปญัหาพเิศษ (Special Problems) 1-3 

หรอืรายวชิาอื่นทีเ่ปิดสอนในระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์นสาขาวชิา
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีม่เีลขรหสัสามตวัหลงัหมายเลข 500 ขึน้ไป ทัง้น้ีใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจําตวันิสติและความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑติศึกษา สาขาวิชาการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน 

2. วทิยานิพนธ ์ไมน้่อยกวา่ 36 หน่วยกติ 

02190699 วทิยานิพนธ ์(Thesis) 1-36 
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2) แบบ 2.2 มจีํานวนหน่วยกติรายวชิาเรยีน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และวทิยานิพนธ์ ไม่
น้อยกวา่ 48 หน่วยกติ รวมเป็น 78 หน่วยกติ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. วชิาเอก ไมน้่อยกวา่ 30 หน่วยกติ 
1.1 สมัมนา 6 หน่วยกติ 
1.2 วชิาเอกบงัคบั 9 หน่วยกติ 
1.3 วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกติ 

2. วทิยานิพนธ ์ไมน้่อยกวา่ 48 หน่วยกติ 
รายการวิชา 

1. วชิาเอก ไมน้่อยกวา่ 30 หน่วยกติ 
1.1 สมัมนา 6 หน่วยกติ 

02190697 สมัมนา (Seminar) 1,1,1,1,1,1 

1.2 วชิาเอกบงัคบั 9 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
02190611 ปรชัญาและแนวคดิของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน (Philosophy 

and Concepts of Human and Community Resource Development) 
3(3-0) 

02190691 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงูทางการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน 
(Advanced Research Methodology in Human and Community 
Resource Development) 

3(3-0) 

02190692 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารในองคก์ารและชุมชน (Action Research in 
Organization and Community) 

3(2-2) 

1.3 วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกติ โดยกาํหนดใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาดงัน้ี 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
02190612 การกาํหนดยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน 

(Strategic Designation and Planning for Human and Community 
Resource Development) 

3(3-0) 
 

02190621 ยุทธศาสตรก์ารศกึษาเพือ่การสรา้งสรรคศ์กัยภาพมนุษยแ์ละชุมชน 
(Educational Strategies for Human and Community Capacity 
Building) 

3(3-0) 
 

02190631 การจดัการสารสนเทศเพือ่การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน 
(Management of Information for Human and Community Resource 
Development) 

3(3-0) 
 

02190641 การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชนในมติสิงัคมและวฒันธรรม (Socio-
cultural Dimension of Human and Community Resource 
Development) 

3(3-0) 
 

02190642 การวางแผนและการจดัการสิง่แวดลอ้มในชุมชน (Community 
Environmental Planning and Management) 

3(3-0) 
 

02190651 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พือ่การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน (Applied 
Economics for Human and Community Resource Development) 

3(3-0) 
 

02190693 สมัมนาเชงิปฏบิตักิารวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลู (Workshop in Data 3(2-2) 
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Analysis and Presentation)  
02190694 สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเผยแพรแ่ละใชป้ระโยชน์งานวจิยัเพือ่การพฒันา 

(Workshop in Research Dissemination and Utilization for 
Development) 

3(2-2) 
 

02190696 เรือ่งเฉพาะทางการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน (Selected Topics in 
Human and Community Resource Development) 

1-3 
 

02190698 ปญัหาพเิศษ (Special Problems) 1-3 

หรอืรายวชิาอื่นทีเ่ปิดสอนในระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์นสาขาวชิา
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีม่เีลขรหสัสามตวัหลงัหมายเลข 500 ชึ้นไป ทัง้น้ีใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจําตวันิสติและความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑติศึกษา สาขาวิชาการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน 

2. วทิยานิพนธ ์ไมน้่อยกวา่ 48 หน่วยกติ 

02190699 วทิยานิพนธ ์(Thesis) 1-48 

6.2 หลกัสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. มปป. : ออนไลน์) 

ช่ือหลกัสตูร    หลกัสตูรครุศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน (Doctor of  
Philosophy Program in Non-Formal Education) 

ช่ือปริญญา    ครุศาสตรดุษฎบีณัฑติ  ค.ด. 
Doctor of Philosophy  Ph.D 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
1.เพื่อผลตินักบรหิารสถาบนัศกึษา นกัพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละนกัฝึกอบรมทีม่คีวามคดิ

ดา้นบวก ในการพฒันาบุคคล องคก์ร และชุมชน 
2.เพื่อสรา้งผูนํ้าทีม่คีวามสามารถในการแสวงหาความรูต้ลอดชวีติ และสามารถนําความรูม้า

ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม โดยใชก้ารวจิยัเป็นเครือ่งมอืการทาํงาน สรา้งสรรค์
ความรูใ้หม ่

รายละเอียดหลกัสตูร 

1.จาํนวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสตูรไมต่ํ่ากวา่ 76 หน่วยกติ 
2.จาํนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 28 หน่วยกติ 

2.1 รายวชิาบงัคบัรว่ม 6 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2708792 การศกึษากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นสงัคมสารสนเทศ 2(2-0-6) 
2701801 การวเิคราะหก์ารศกึษาเชงิวพิากษ์ 2(2-0-6) 
2702628 วธิวีทิยาการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร ์ 2(2-0-6) 

2.2 รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา 14 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2711799 การศกึษานอกระบบโรงเรยีนกบัการพฒันาสงัคม 2(2-0-6) 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2711807 การบรหิาร และการพฒันาโครงการการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 3(3-0-9) 
2711808 การวเิคราะหง์านการศกึษานอกระบบโรงเรยีนระหวา่งประเทศ 2(2-0-6) 
2711831 การเรยีนรู ้และพฒันาการของผูใ้หญ่ในสงัคมสารสนเทศ 3(3-0-9) 
2711832 การวเิคราะหน์วตักรรมทางการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
2711833 สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบโรงเรยีนระดบัดุษฎบีณัฑติ 2(2-0-6) 

2.3 รายวชิาเลอืก 8 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2740795** คณุธรรมสาํหรบับุคลากรในสถาบนัการศกึษา 2(2-0-6) 
2706727** เศรษฐศาสตรก์ารศกึษา 2(2-0-6) 
2711795** นโยบายทางการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
2711796** การศกึษานอกระบบโรงเรยีนสาํหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก 2(2-0-6) 
2711797** การวเิคราะหป์ระเดน็ทางการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
2711798** การฝึกอบรมทางการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 3(2-2-8) 
2711800** การปฏสิมัพนัธก์บัชุมชนไทย 2(1-2-5) 
2711802** เทคโนโลยกีารศกึษาสาํหรบัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(1-2-5) 
2711803** ปรชัญามนุษยนิยมเพือ่ทรพัยากรมนุษย ์ 2(2-0-6) 
2711804** เอกตัศกึษา 1 1(0-0-4) 
2711805** เอกตัศกึษา 2 2(0-0-8) 
2711806** เอกตัศกึษา 3 3(0-0-12) 
2711809** การประเมนิผลการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 2(2-0-6) 
* เป็นรายวชิาของภาควชิาการบรหิารการศกึษา ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 
** สาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดจ้บสาขาการศกึษาจาํเป็นตอ้งเรยีนเพิม่เตมิเพือ่เป็นพืน้ฐาน 

3. จาํนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์48 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2711828 วทิยานิพนธ ์ 48 หน่วย

กติ 

4. การสอบภาษาต่างประเทศ และการสอบวดัคณุสมบติั 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2700898 การสอบภาษาต่างประเทศ S/U 
2711897 การสอบวดัคณุสมบตั ิ S/U 

5. กิจกรรมอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามหลกัสูตรแลว้ 
นิสติระดบัดุษฎบีณัฑติ สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน จะตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการต่างๆ 
เช่น ศกึษาดงูานนอกสถานทีท่ ัง้ใน และต่างประเทศ การเขา้รว่มสมัมนา และเสนอผลงานวชิาการ ทัง้
ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิตลอดจนการจดักจิกรรมทางวชิาการในโอกาสพเิศษอื่นๆ เป็นตน้ 
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6.3 .หลกัสูตรศึกษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพฒันามนุษย ์ ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลยัศิลปากร (คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร. มปป. : ออนไลน์) 

ช่ือหลกัสตูร ศกึษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษย ์

ช่ือปริญญา 
ภาษาไทย ศกึษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ(การศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษย)์ 
ศษ.ด. (การศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษย)์ 
ภาษาองักฤษ Doctor of Education (Lifelong Education and Human Development) 
Ed.D. (Lifelong Education and Human Development) 

สถานท่ี คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อผลติดุษฎบีณัฑติในสาขาวชิาการศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษยท์ีม่คีวามรู ้
ความเข้าใจ และมีทกัษะ ในการจดัและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต รวมทัง้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 

2. เพื่อพฒันาบุคลากรทางการศกึษาตลอดชวีติ หรอืผูท้ีท่าํงานสง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติ
การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอธัยาศัย ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ ทัง้งานระดบัผูบ้รหิาร และระดบัผูป้ฏบิตังิานในชุมชน รวมทัง้เป็นนกัวชิาการ 
นกัปฏบิตักิารวชิาชพีดา้นการศกึษาตลอดชวีติ และการพฒันามนุษยแ์ละใหเ้ป็นผูท้ีม่คีณุธรรมและ 
จรรยาบรรณในวชิาชพี 

3. เพื่อพฒันาองคค์วามรูด้า้นการศกึษาตลอดชวีติและพฒันามนุษย ์ส่งเสรมิงานวจิยั และ
ผลงานวชิาการในสาขาการศกึษาตลอดชวีติ และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณุสมบติัของผูมี้สิทธ์ิเข้าศึกษา 

1. มคุีณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2542 

2. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติทุกสาขาหรอืเทยีบเท่า ตอ้งไดเ้กรดเฉลีย่สะสม
ไมต่ํ่ากวา่ 3.25 

3. มปีระสบการณ์ในการทํางานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ
โรงเรียน การพฒันาสงัคม การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลังจากจบ
การศกึษาขัน้ปรญิญามหาบณัฑติมาแลว้อยา่งน้อย 2 ปี และ 

4. ในกรณีอื่นที่นอกเหนือจากขอ้ 1, 2, 3 และ 4 แล้ว ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร 
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โครงสร้างของหลกัสตูร 

แบบ 1 (2) จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า 66 หน่วยกติ จาํนวนหน่วยกิ
ตรายวชิาเรยีน 30 หน่วยกติ 

- หมวดวชิาบงัคบัพืน้ฐาน 4 หน่วยกติ (ไมน่บัหน่วยกติ) 
- หมวดวชิาบงัคบัก่อน สาํหรบัผูท้ีไ่มม่วีุฒศิกึษาศาสตร ์หรอืการศกึษาตลอดชวีติ ตอ้งเรยีน 

6 หน่วยกติ หรอื 3 หน่วยกติ แลว้แต่กรณี (ไมน่บัหน่วยกติ) 
- หมวดวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา 18 หน่วยกติ 
- หมวดวชิาบงัคบัเลอืก 6 หน่วยกติ 
- หมวดวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ 
วทิยานิพนธ ์มคีา่เทยีบเทา่ 36 หน่วยกติ 
การลงทะเบยีนสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) จะกระทาํไดเ้มื่อนกัศกึษาได้

ศกึษารายวชิาบงัคบัทัง้หมด และรายวชิาเลอืกต่าง ๆ มาแลว้รวมกนัไมน้่อยกวา่ 21 หน่วยกติ 

รายวิชาและหน่วยกิตหมวดวิชาบงัคบัพืน้ฐาน จาํนวน 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
466 432 การใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (English Speech Communication) 2(2-0-4) 
469 490 ภาษาองักฤษเพือ่การศกึษาคน้ควา้ในสาขาการศกึษาตลอดชวีติและการ

พฒันามนุษย(์English Proficiency for Graduate Studies in Lifelong 
Education and Human Development) 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาบงัคบัก่อน สาํหรบัผูท่ี้มีวฒิุทางศึกษาศาสตรแ์ละผูท่ี้ไม่มีวฒิุทางศึกษาศาสตร ์
ก. สาํหรบัผูเ้รยีนทีม่วีุฒทิางศกึษาศาสตร ์แต่ไมม่พีืน้ฐานความรูด้า้นการศกึษาตลอดชวีติ 

การศกึษาผูใ้หญ่หรอืการศกึษานอกระบบมาก่อน ตอ้งเรยีน รายวชิา 469 401 หลกัและปรชัญา
การศกึษาตลอดชวีติ จาํนวน 3 หน่วยกติ โดยมผีลการเรยีน ระดบั S 

ข. ในกรณีทีผู่เ้รยีนไมม่วีุฒทิางศกึษาศาสตร ์
1. ตอ้งเรยีนรายวชิา 469 401 หลกัและปรชัญาการศกึษาตลอดชวีติ 

2. ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาเพือ่ปรบัพืน้ฐานความรูใ้นปีการศกึษาแรก จาํนวน 1 รายวชิา จากรายวชิา
ต่อไปน้ี โดยมผีลการเรยีน ระดบั S 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
469 402 กระบวนการเรยีนรูแ้ละการสอนผูใ้หญ่ (Adult Learning and Teaching 

Process) 
3(3-0-6) 

469 403 การบรหิารการศกึษาตลอดชวีติ (Administration in Lifelong Education) 3(3-0-6) 
469 406 การพฒันาและการประเมนิผลโครงการ (Project Development and 

Evaluation) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะสาขา จาํนวน 18 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
464 503 ระเบยีบวธิวีจิยัและการออกแบบงานวจิยั (Research Methodology and 

Research Design) 
3(3-0-6) 

469 551 พฒันาการและการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ (Adult Development and Learning) 
 

3(3-0-6) 
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469 552 การพฒันาโครงการการศกึษาตลอดชวีติและพฒันามนุษย ์(Program 
Development in Lifelong Education and Human Development) 

3(3-0-6) 
 

469 555 การสมัมนาทางการศกึษาตลอดชวีติและพฒันามนุษย ์(Seminar in Lifelong 
Education and Human Development) 

3(2-2-5) 

469 557 การพฒันามนุษย ์(Human Development) 3(3-0-6) 
469 800 สมัมนาวทิยานิพนธป์รญิญาเอก (Seminar on Doctoral Dissertation) 3(2-2-5) 

หมวดวิชาบงัคบัเลือก จาํนวน 6 หน่วยกิต 

นกัศกึษาเลอืกเรยีนรายวชิาใหไ้ดจ้าํนวนหน่วยกติทีก่ําหนดตามโครงสรา้งหลกัสตูร ดงัต่อไปน้ี 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
469 553 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสาํหรบัการศกึษาตลอดชวีติ 

(Information and Communication Technology for Lifelong Education) 
3(3-0-6) 

469 560 การศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษยร์ะหวา่งประเทศ (International 
Lifelong Education and Human Development) 

3(3-0-6) 
 

469 575 การศกึษาตลอดชวีติและการพฒันามนุษยส์าํหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(Lifelong Education and Human Development for Special Target 
Population) 

3(3-0-6) 

469 577 การวเิคราะหน์โยบายการศกึษาตลอดชวีติ (Policy Analysis in Lifelong 
Education) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี จาํนวน 6 หน่วยกิต 

ใหน้กัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาตอ่ไปน้ีหรอืรายวชิาอื่นๆ ทีเ่ปิดสอนในระดบับณัฑติ 
ศกึษาของมหาวทิยาลยัศลิปากร หรอืสถาบนัอื่นทัง้ภายในและต่างประเทศ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
464 504 การใชค้อมพวิเตอรใ์นการวจิยัและประเมนิผลทางการศกึษา (Computer for 

Educational Research and Evaluation) 
3(3-0-6) 

464 506 โปรแกรมทางสถติเิพือ่การวจิยัทางการศกึษา (Statistical Packages for 
Educational Research) 

3(3-0-6) 
 

469 410 การจดัการความรู ้(Knowledge Management) 3(3-0-6) 
469 466 สตรศีกึษา (Women Studies) 3(3-0-6) 
469 467 การจดัการฝึกอบรม (Training Management) 3(3-0-6) 
469 502 ปฏบิตักิารวจิยัเชงิคณุภาพในการศกึษาตลอดชวีติ (Practicum in 

Qualitative Research in Lifelong Education) 
3(2-2-5) 

469 550 ทฤษฎแีละแนวปฏบิตักิารศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education Theory 
and Practice) 

3(3-0-6) 

469 558 การบรหิารองคก์รการศกึษาตลอดชวีติ (Administration of Lifelong 
Education Organizations) 

3(3-0-6) 

469 559 การวางแผนและการจดัหลกัสตูรทางการศกึษาตลอดชวีติ (Curriculum 
Planning and Organization in Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

469 570 การนิเทศงานการศกึษาตลอดชวีติ (Supervision in Lifelong Education) 3(3-0-6) 
469 574 การประเมนิผลโครงการทางการศกึษาตลอดชวีติ (Evaluation in Lifelong 

Education) 
3(3-0-6) 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
469 576 การศกึษาของชุมชน (Community Education) 3(3-0-6) 
469 578 การวางแผนการวจิยั และการประเมนิผลแบบมสีว่นรว่ม (Participatory 

Planning in Research and Evaluation) 
3(3-0-6) 

469 579 การพฒันาสือ่เพือ่การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ (Learning Material Development 
for Adults) 

3(3-0-6) 

469 580 การศกึษากบัการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (Education and 
Socio-Economic and Cultural Development) 

3(3-0-6) 

469 581 สมัมนาปญัหาเกีย่วกบัการศกึษาตลอดชวีติของประเทศโลกทีส่าม (Seminar 
in Lifelong Education in the Third World Countries) 

3(2-2-5) 

469 582 การฝึกอบรมผูนํ้าชุมชน (Community Leaders Training) 3(3-0-6) 
469 585 การจดัการศกึษาทางไกล (Distance Education Management) 3(3-0-6) 
469 587 การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาตลอดชวีติในประเทศไทย (Adult and 

Lifelong Education in Thailand) 
3(3-0-6) 

469 588 ภมูปิญัญาไทยและการพฒันาสนิคา้พืน้บา้น (Thai wisdom and 
Development of Local Products) 

3(3-0-6) 

469 589 การเงนิเพือ่การจดัการการศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education 
Financing) 

3(3-0-6) 

469 590 สมัมนาการอาชวีศกึษาสาํหรบัผูใ้หญ่ (Seminar in Vocational Education 
for Adults) 

3(2-2-5) 

469 591 สงัคมแหง่การเรยีนรู ้(Learning Society) 3(3-0-6) 

วิทยานิพนธ ์
469 900 วทิยานิพนธ ์(Dissertation) มคีา่เทยีบเทา่ 36 

6.4 หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต (กศ.ด.) สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ (คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. (มปป. : ออนไลน์) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 

ช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย     : หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 
ภาษาองักฤษ : Doctor of Education Program in Adult Education 

ช่ือปริญญา 

ชือ่เตม็        :  การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (การศกึษาผูใ้หญ่) 
Doctor of Education (Adult Education) 

ชือ่ยอ่        :   กศ.ด. (การศกึษาผูใ้หญ่) 
Ed.D. (Adult Education) 
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ปรชัญาของหลกัสตูร 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติสาขาการศกึษาผูใ้หญ่มุง่เน้นการพฒันาสาขาวชิาชพีโดยการ
ผลตินักการศกึษาผู้ใหญ่ระดบัผู้นําที่มคีวามสมารถในการบรหิาร เป็นผู้นําด้านวชิาการในงาน
การศกึษาผูใ้หญ่  ทัง้ทางดา้นทฤษฎแีละการปฏบิตั ิและเป็นนกัวจิยัระดบัสงูทีส่ามารถศกึษาคน้ควา้
และนําความรูด้า้นการวจิยัมาใชใ้นงานการศกึษาผูใ้หญ่ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร
มุง่ผลติดุษฎบีณัฑติใหม้สีมรรถภาพดงัต่อไปน้ี 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในงานดา้นการศกึษาผูใ้หญ่อยา่งลกึซึง้ ทัง้ในดา้นทฤษฎแีละดา้น การ
ปฏบิตักิาร 

2. มคีวามรู้ความสามารถในวชิาชพีสามารถนําไปใช้ในการบรหิารงานการศึกษาผูใ้หญ่ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. มคีวามเขา้ใจในกระบวนการพฒันาชุมชน พฒันาชนบท และพฒันาประเทศโดยสว่นรวม 
และสามารถสมัพนัธก์จิกรรมการศกึษาผูใ้หญ่ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาได ้

4. มคีวามรูค้วามสามารถในการประยุกต์ใชส้ื่อและเทคโนโลยใีนการบรหิารและการจดัการ 
และการเรยีนการสอนทางดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ 

5. มคีวามสามารถในการวจิยัและประเมนิผลในระดบัสูง สามารถวางแผน ออกแบบ
โปรแกรมและกจิกรรมการเรยีนการสอนดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ 

6. มคีวามเป็นผูนํ้าหรอืผูร้ว่มงานทีม่คุีณภาพ มจีรยิธรรม บุคลกิภาพ มนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ มจีติสาํนึกในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อตนเองและมจีรรยาบรรณใน
วชิาชพี พรอ้มทีจ่ะพฒันาตนเองและพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองตามแนวปรชัญาการศกึษาตลอดชวีติ 

หลกัสตูร 

1.จาํนวนหน่วยกิตรวม จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรประกอบดว้ยวชิาตา่ง ๆ ทีต่อ้ง
เรยีนไมน้่อยกวา่ 24 หน่วยกติ และปรญิญานิพนธ ์36 หน่วยกติ รวมจาํนวนหน่วยกติ ไมน้่อยกวา่ 
60 หน่วยกติ 

2.โครงสร้างหลกัสตูร 
ก.วชิาบงัคบั 12 หน่วยกติ 
ข.วชิาเลอืก ไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 
ค.ปรญิญานิพนธ ์36 หน่วยกติ 

ก.วิชาบงัคบั  รวม 12 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
กญ 721 หลกัจติวทิยาและกระบวนการเรยีนรูข้องมนุษย ์ 3(3 - 0) 
กญ 731 การบรหิารงานการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 741 การวจิยัทางการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 833 สือ่และเทคโนโลยสีือ่สารสาํหรบัการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
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ข.วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

นิสติสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาเลอืกทีจ่ดัสอนโดยภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่เพื่อความลุ่มลกึ
ในสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ตามความสนใจของนิสติ รวมทัง้สิน้ไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ รายวชิา
เลอืกทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่มดีงัน้ี 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
กญ 711 การศกึษาตลอดชวีติ 3(3 - 0) 
กญ 712 การศกึษาตามอธัยาศยั 3(3 - 0) 
กญ 811 การศกึษาผูใ้หญ่กบัการพฒันาอาชพี 3(3 - 0) 
กญ 812 การศกึษาผูใ้หญ่กบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 3(3 - 0) 
กญ 813 การศกึษาและพฒันาชุมชน 3(3 - 0) 
กญ 814 การศกึษาผูใ้หญ่ระหวา่งประเทศ 3(3 - 0) 
กญ 815 จรยิธรรมของนกัการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 821 หลกัและวธิกีารสอนผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 822 การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 3(3 - 0) 
กญ 823 การศกึษาสาํหรบัผูส้งูอายุ 3(3 - 0) 
กญ 824 สตรศีกึษา 3(3 - 0) 
กญ 825 การศกึษานอกระบบสาํหรบักลุม่เป้าหมายพเิศษ 3(3 - 0) 
กญ 831 การวางแผนและพฒันาโครงการและหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 832 ทกัษะในการนิเทศสาํหรบันกัการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 834 การประสานงานการศกึษาผูใ้หญ ่ 3(3 - 0) 
กญ 841 การวจิยัเชงิคณุภาพในการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 842 สมัมนาปญัหาการศกึษาผูใ้หญ่ขัน้สงู 3(3 - 0) 
กญ 843 ปฏบิตักิารในการศกึษาผูใ้หญ่ขัน้สงู 3(3 - 0) 
กญ 844 ประเดน็หวัขอ้สาํคญัทางการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 845 การศกึษาอสิระระดบัดุษฎบีณัฑติ 3(3 - 0) 
กญ 846 การประเมนิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 
กญ 847 คอมพวิเตอรเ์พือ่การวจิยัทางการศกึษาผูใ้หญ่ 3(3 - 0) 

หมายเหต ุ

- สาํหรบันิสติทีไ่ม่ไดเ้รยีนจบปรญิญาโท สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่และไม่เคยเรยีนวชิา
ทางดา้นพืน้ฐานและปรชัญาการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตลอดชวีติมาก่อนให้
เรยีนวชิาทีต่อ้งเรยีนก่อน (Pre-requisite) ทัง้น้ีใหอ้ยู่ในการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรของภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 

- ในกรณีทีน่ิสติมคีวามสนใจทีจ่ะลงเรยีนรายวชิาอื่น ซึง่เปิดสอนในระดบัปรญิญาเอกโดย
ภาควชิาอื่น เป็นวชิาเลอืก กอ็าจทําไดเ้มื่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรของภาควชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่เหน็สมควร 
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ค. ปริญญานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
กญ 999 ปรญิญานิพนธด์ุษฎบีณัฑติ 3(3 - 0) 

การดําเนินการให้อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจพจิารณา
เทยีบจาํนวนหน่วยกติกบัขัน้ตอนการวจิยั ดงัน้ี 

1. การเสนอหวัขอ้ปญัหาและแนวทางการวจิยั 3(3 - 0) 
2. การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 6(6 - 0) 
3. การเสนอเคา้โครงงานวจิยัโดยละเอยีด 3(3 - 0) 
4. การพฒันาเครือ่งมอืสาํหรบัการวจิยั 3(3 - 0) 
5. การเกบ็ขอ้มลู 6(6 - 0) 
6. การวเิคราะหข์อ้มลู 3(3 - 0) 
7. การจดัทาํรายงานการวจิยั 3(3 - 0) 
8. การสอบงานวจิยั 6(6 - 0) 
9. การเสนอรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 3(3 - 0) 
 รวม 36(36 - 0) 

หมายเหต ุ กญ 999 ปรญิญานิพนธด์ุษฎบีณัฑติ 36 หน่วยกติ นิสติทยอยลงทะเบยีนตาม
จาํนวนหน่วยกติ ทีเ่ทยีบกบัขัน้ตอนการทําวจิยั จนครบจาํนวน 36 หน่วยกติ 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัในประเทศ 

ทพิวรรณ  นนัตระกูล (2544 : ออนไลน์) ไดท้าํการศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ
ของนักศกึษาที่เขา้ศกึษาต่อในหลกัสูตรการศกึษาต่อเน่ือง ระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ซึ่งจุดประสงคข์องการวจิยัดําเนินการเพื่อศกึษาถงึปจัจยัที่เกีย่วขอ้งกบัการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยกลุม่ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นกัศกึษาทีส่อบผา่นขอ้เขยีน และเขา้
สอบสมัภาษณ์ในการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในหลกัสตูรการศกึษาต่อเน่ืองระดบัปรญิญาตร ีคณะ
ศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจําปีการศกึษา 2544 จํานวน 153 คน เครื่องมอืในการวจิยั
เป็นแบบสอบถามเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัผูศ้กึษาเองในดา้นขอ้มลูสว่นตวั ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งใน
การตดัสนิใจเขา้ศึกษาต่อ และปญัหาที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาได้นําขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี ่และใชค้า่รอ้ยละ ซึง่ผลการศกึษาสรุปไดว้่า นกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นผูท้ีจ่บมาจากสถานศกึษา
ของรฐับาล และมรีะดบัคะแนนเฉลีย่สูงมคีวามตัง้ใจ และมคีวามรกัในอาชพีครู โดยมคีวามคาดหวงั
จากการเรยีนว่าจะสามารถพฒันาทกัษะ และบุคลกิภาพไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม จะไดร้บัความรูใ้น
วชิาทีเ่รยีนมา และสามารถเรยีนต่อในระดบัทีส่งูไดห้ลงัจากจบการศกึษาแลว้จะมคีวามมัน่คงในการ
ประกอบอาชพี และสามารถหาความรูเ้พิม่เตมิได ้อกีทัง้เป็นการศกึษาทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 
โดยที่นักศึกษาจะตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยตวัเองเพราะมีความคิดเห็นว่า มีทกัษะและมี
ความสามารถพเิศษทีค่วรไดร้บัการสนบัสนุน ทาํใหม้ ัน่ใจวา่จะสามารถทาํคะแนนไดด้ใีนสาขาทีเ่ลอืก 



60 

วภิาวด ี ไพเมอืง (2545 : ออนไลน์) ไดท้ําการประเมนิหลกัสตูรการศกึษาต่อเน่ือง ระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ประเมนิ และเพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง ระดบัปรญิญาตร ี
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประชากรทีใ่ชใ้นการประเมนิครัง้น้ี
ประกอบด้วย นักศึกษาที่กําลงัศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง ระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชา
บรหิารธุรกิจ 42 คน ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินการหลกัสูตร 6 คน และกลุ่มตวัอย่างที่ให้
ขอ้มูลประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนกระบวนวชิาในหลกัสูตร 58 คน บณัฑติที่สําเร็จการศกึษาตาม
หลกัสูตร 298 คน ผู้บงัคบับญัชาของบณัฑติตามหลกัสูตร 211 คน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บรหิารธุรกจิ 24 คน รวมทัง้สิน้ 639 คน ผูป้ระเมนิไดด้ําเนินการโดยใชรู้ปแบบซปิ (CIPP Model) 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย แบบสอบถาม แบบสาํรวจ แบบสมัภาษณ์ การ
สนทนากลุม่ และแบบประเมนิการปฏบิตังิานของบณัฑติผูป้ระเมนิไดท้าํการวเิคราะหห์าความถี ่รอ้ย
ละ คา่เฉลีย่วเิคราะหเ์น้ือหา ผลการประเมนิสรุปไดด้งัน้ี 

บรบิทของหลกัสูตร วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรมคีวามชดัเจน ปฏบิตัไิด ้สอดคลอ้งกบัสงัคม
ปจัจุบนั และความต้องการของนักศกึษาในระดบัมาก โครงสร้างและเน้ือหาวชิามคีวามครอบคลุม
เหมาะสมและเพยีงพอ 

ปจัจยัเกื้อหนุนของหลกัสูตร อาคารสถานทีม่คีวามเพยีงพอ เหมาะสมมาก อุปกรณ์ และสื่อ
การเรยีนการสอนมคีุณภาพ และความสะดวกในระดบัปานกลาง แหลง่วทิยาการทีส่ง่เสรมิการจดัการ
เรยีนการสอนตามหลกัสูตรมคีุณภาพ และเพยีงพอในระดบัมาก นักศึกษามคีุณสมบตัก่ิอนเขา้รบั
การศกึษาเป็นไปตามเกณฑ ์อาจารยม์วีุฒกิารศกึษาในลาํดบัขัน้ A ตําแหน่งทางวชิาการในลาํดบัขัน้ 
D และผลงานทางวชิาการในลาํดบัขัน้ B 

การดําเนินการหลกัสูตรมกีารจดัการเรียนการสอนเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก การวดัและ
ประเมินผลมีความเหมาะสม และการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรพบว่า เหมาะสมและครอบคลุม
กลุม่เป้าหมายดมีาก 

ผลติผลของหลกัสตูร ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ของบณัฑติสว่นใหญ่เท่ากบั หรอืมากกว่า 3.00
และใชร้ะยะเวลาในการสาํเรจ็การศกึษาไมเ่กนิ 2.5 ปี โดยมคีณุภาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก
และหน่วยงานตอ้งการใหบ้ณัฑติตามหลกัสตูรมคีุณลกัษณะในดา้นการมคีวามรูท้ีท่นัสมยั ปรบัตวัให้
เขา้กบัสถานการณ์ปจัจุบนัได ้

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงหลกัสูตร โครงสร้างเน้ือหาวิชาให้มคีวามกว้างและลกึจดัหา
สถานทีใ่หเ้หมาะสมกบัจํานวนนักศกึษา เน้นการใชส้ื่อการสอนทีท่นัสมยั มกีารจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา ผลิตผลของหลกัสูตรให้มีความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรูใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม 

ชลติานนท ์ สะชาโต (2546 : ออนไลน์) ทาํการวจิยัเรือ่ง ความรูส้กึนึกคดิเกีย่วกบัตนเองและ
การปรบัตวัทางสงัคมของนักศกึษาหลกัสตูรการศกึษาต่อเน่ือง ระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบความรูส้กึนึกคดิเกีย่วกบัตนเอง และการ
ปรบัตวัทางสงัคมของนักศึกษาตามตัวแปร เพศ ชัน้ปี สาขาวิชา และหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความรู้สกึนึกคดิเกี่ยวกบัตนเอง และการปรบัตวัทางสงัคม กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาหลกัสูตร
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การศกึษาต่อเน่ืองชัน้ปีที ่3 และ 4 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทีล่งทะเบยีนเรยีนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม
ความรูส้กึนึกคดิเกีย่วกบัตนเอง และการปรบัตวัทางสงัคม ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ 1). นกัศกึษาต่อเน่ือง
มคีวามรูส้กึนึกคดิเกี่ยวกบัตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง นักศกึษาชาย และหญงิมคีวามรูส้กึนึกคดิ
เกี่ยวกบัตนเองไม่แตกต่างกนั นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 มคีวามรู้สกึนึกคดิเกี่ยวกบัตนเอง
แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนักศกึษาทัง้ 5 สาขาวชิามคีวามรูส้กึนึกคดิ
เกีย่วกบัตนเองไม่แตกต่างกนั 2) นักศกึษาต่อเน่ืองมกีารปรบัตวัอยู่ในระดบัปานกลาง นกัศกึษาชาย 
และหญงิมกีารปรบัตวัแตกต่างกนั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 และ 4 มี
การปรบัตวัไม่แตกต่างกนั นักศกึษาสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ และสุขศกึษามกีารปรบัตวัแตกต่างกนั
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และ 3) ความรูส้กึนึกคดิเกี่ยวกบัตนเอง และการปรบัตวัทาง
สงัคมมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการศึกษาความเป็นไปได้ 

กรทพิย์  ตัง้ทวธีรรม. (2548 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 6 สงักดักรมสามญัศกึษา ปีการศึกษา 2547 จํานวน 389 คน ซึ่งการวจิยัได้แบ่ง
การศกึษาความเป็นไปไดอ้อกเป็น 2 ดา้นคอื ดา้นการตลาด และด้านการเงนิ ผลการวจิยัเกี่ยวกบั
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มคีวามแตกต่างกนัในด้านเพศ 
ความคาดหวงัในอาชพีสูงสุด อาชพีผูป้กครอง เวลาในการเดนิทางมายงัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ มแีนวโน้มการเลอืกเรยีนหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑตินานาชาต ิสาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 
ไมแ่ตกต่างกนั สว่นกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามแตกต่างกนัในแผนการเรยีน และเกรดเฉลีย่รวมมแีนวโน้ม
การเลอืกเรยีนทีแ่ตกต่างกนัเมื่อทําการศกึษาทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมทีศันคติ
ต่อมหาวทิยาลยัดา้นสถาบนั และดา้นสื่อโฆษณามคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการเลอืกเรยีนหลกัสตูร
บรหิารธุรกจิบณัฑตินานาชาต ิสาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง สว่นทศันคตติ่อมหาวทิยาลยัดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 
และทศันคติภาพรวมมีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มการเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
นานาชาต ิสาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั 
และมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า สว่นทศันคตติ่อมหาวทิยาลยัดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
การเลอืกศึกษาต่อ สําหรบัการศกึษาความเป็นไปได้ทัง้ทางดา้นการตลาด และด้านการเงนิพบว่า 
โครงการจดัตัง้หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑตินานาชาต ิสาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒเป็นโครงการทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู และมคีวามคุม้คา่ต่อการลงทุน 
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กุณฑล ี ปานะเจรญิ. (2548 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความเป็นไปไดท้างการตลาดของหลกัสตูร
บรหิารธุรกจิระดบัปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง 2 ปี) ของโรงเรยีนดาราสมุทรบรหิารธุรกจิ จ.ชลบุร ี: ศกึษา
เฉพาะนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง โรงเรยีนดาราสมุทรบรหิารธุรกจิ จ.ชลบุร ีซึ่งมี
กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 217 คน ผลการวจิยัพบว่า 

ทศันคตดิา้นอาจารยผ์ูส้อนมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจศกึษาต่อ สว่นสาขาวชิา อาชพีของ
ผูป้กครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ทศันคตดิา้นชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ ทําเลทีต่ ัง้ การส่งเสรมิการตลาด 
ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการเรยีนการสอนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจศกึษาต่อ 

หลกัสูตรที่สนใจศึกษาต่อไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัสาขาวิชา อาชพีผู้ปกครองรายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน ทศันคตดิา้นชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ ทําเลทีต่ ัง้ การส่งเสรมิการตลาด อาจารยผ์ูส้อนลกัษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการเรยีนการสอน 

สาขาวชิาทีส่นใจศกึษาต่อมคีวามสมัพนัธก์บัสาขาวชิาในระดบัปวส. แต่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
อาชพีของผูป้กครอง รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทศันคตดิา้นชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ ทําเลทีต่ ัง้ การส่งเสรมิ
การตลาด อาจารยผ์ูส้อน ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการเรยีนการสอน  

ค่าธรรมเนียมที่พอใจมีความสัมพันธ์กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง แต่ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัสาขาวิชา อาชีพของผู้ปกครอง ทศันคติด้านชื่อเสยีงภาลกัษณ์ ทําเลที่ตัง้ การ
สง่เสรมิการตลาด อาจารยผ์ูส้อน ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการเรยีนการสอน 

ไพบลูย ์ อ่อนมัง่. (2541 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัโดยมจีุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาความเป็นไป
ไดใ้นการเปิดหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาสุขศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
โดยทาํการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้น 5 ดา้นคอืดา้นเศรษฐกจิ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเทคนิค ดา้น
สงัคม และด้านผู้เรยีน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผูส้อนใน
ภาควชิาสุขศึกษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จํานวน 20 คน นิสติปรญิญาโท 
สาขาวชิาสุขศกึษาจํานวน 63 คน กลุ่มเป้าหมายซึง่ไดแ้ก่ บณัฑติสาขาวชิาสุขศกึษาจํานวน 40 คน 
พยาบาลจากศูนย์บรกิารสาธารณสุขจํานวน 67 คน ครูสุขศึกษาในโรงเรยีน จํานวน 65 คน และ
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านสุขศกึษาจํานวน 9 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทัง้หมดจํานวน172 คน ซึ่งผลการวจิยั
พบว่า มีความเป็นไปได้ด้านต้นทุนทางการเงิน แต่ผลตอบแทนทางการเงิน และทางสงัคมไม่
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสงัคม ส่วนด้านอาจารย์ผูส้อนพบว่า มคีวามพร้อมในการสอน แต่
อยา่งไรกต็ามสดัสว่นของอาจารยต์่อนิสติ และสดัสว่นคณุวุฒอิาจารยผ์ูส้อนยงัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 
ด้านเทคนิคมคีวามพร้อมในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งพรอ้มแต่หอ้งเรยีนไม่เพยีงพอ ด้านสงัคม
ผูเ้ชี่ยวชาญเหน็ว่า ในขณะนี้ยงัไม่ควรทําการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสุข
ศกึษา มหาวทิยาลยัวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สําหรบักลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูสุขศกึษา 
และพยาบาลมคีวามต้องการศกึษาต่อในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสุขศึกษา ใน
ระดบัปานกลาง และมคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนในระดบัคอ่นขา้งพรอ้ม 

วภิาวด ี อร่ามอรพรรณ. (2548 : บทคดัย่อ) ทําการศกึษาความเป็นไปได้ของการเปิด
โครงการบรหิารธุรกจิบณัฑติ หลกัสตูรนานาชาต ิสาขาวชิาการเงนิ ของภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 6 สงักดักรมสามญัศกึษา ปีการศึกษา 2547 จํานวน 400 คน ซึ่งการวจิยัได้แบ่ง
การศกึษาความเป็นไปไดอ้อกเป็น 2 ดา้นคอื ดา้นการตลาด และด้านการเงนิ ผลการวจิยัเกี่ยวกบั
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดพบว่า ความคาดหวงัด้านครูผู้สอน และด้านความสนใจ
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ตนเองมผีลต่อการเลอืกเรยีนหลกัสตูรนานาชาต ิ(สาขาวชิาการเงนิ) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนดา้นทําเลทีต่ ัง้ ดา้นสถาบนั ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก และมรีายละเอยีดดงัน้ี 

นักเรียนที่มเีพศต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการเลือกเรียนหลกัสูตรนานาชาติ (สาขาวิชา
การเงนิ) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นทําเลทีต่ ัง้ ด้านสถาบนั ดา้นความสนใจตนเอง 
และดา้นสง่เสรมิการตลาด แตกต่างกนั สว่นในดา้นครผููส้อนไมพ่บความแตกต่าง 

นกัเรยีนทีม่อีาย ุรายไดเ้ฉลีย่ของผูป้กครอง อาชพีผูป้กครอง และสาขาทีจ่บการศกึษาต่างกนั
มคีวามคาดหวงัต่อการเลอืกเรยีนหลกัสตูรนานาชาต ิ(สาขาวชิาการเงนิ) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒในด้านครูผู้สอน ด้านทําเลที่ต ัง้ ด้านสถาบนั ด้านความสนใจตนเอง และด้านการส่งเสริม
การตลาดไมแ่ตกต่างกนั 

นักเรียนที่มีผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างกันมีความคาดหวังต่อการเลือกเรียนหลักสูตร
นานาชาต ิ(สาขาวชิาการเงนิ) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในดา้นสถาบนัแตกต่างกนั ส่วน
ดา้นครผููส้อน ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ ดา้นความสนใจ และดา้นการสง่เสรมิการตลาดไมต่่างกนั 

นักเรยีนที่มเีกรดเฉลี่ยสะสมต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการเลอืกเรยีนหลกัสูตรนานาชาต ิ
(สาขาวชิาการเงนิ) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในดา้นทําเลทีต่ ัง้ และดา้นความสนใจตนเอง
แตกต่างกนั สว่นดา้นครผููส้อน ดา้นสถาบนั ดา้นการสง่เสรมิการตลาดไมต่่างกนั 

ส่วนความเป็นไปได้ทางด้านการเงนิพบว่า การเปิดดําเนินโครงการบริหารธุรกิจบณัฑติ 
หลกัสูตรนานาชาต ิสาขาวชิาการเงนิ ของภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ถือเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนคนืกลบัค่อนขา้งด ีและมคีวามเหมาะสมต่อการ
ลงทุน 

อทพิร  เตมิบุญผาต.ิ (2548 : บทคดัยอ่) ทาํการศกึษาความเป็นไปไดข้องการเปิดโครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิของภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีไม่จํากดัสาขา ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์การทํางาน 2 ปีขึน้ และทํางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 431 คน ทัง้น้ีการ
วิจ ัยได้แบ่งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการตลาด และด้านการเงิน 
ผลการวจิยัพบว่า สาขาวชิาทีต่่างกนัของผูส้าํเรจ็การศกึษาไมไ่ดส้ง่ผลต่อความแตกต่างในขอ้คดิเหน็
ต่อการเลอืกศกึษาต่อโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติสาขาวชิาการเงนิ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นสถาบนั และดา้นอาจารย ์สว่นดา้นราคา ดา้นทาํเล
ที่ต ัง้ ด้านบริการของเจ้าหน้าที่ และด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นที่
แตกต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่แีรงจูงใจในการพฒันาตนเองต่างกนัมคีวามคดิเหน็ในการเลอืกศกึษาต่อใน
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นสถาบนัแตกต่างกนั 

กลุม่ตวัอยา่งทีม่แีรงจงูใจในดา้นสงัคมต่างกนัมคีวามคดิเหน็ในการเลอืกศกึษาต่อในโครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
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นครนิทรวโิรฒ ดา้นสถาบนั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นทําเลยทีต่ ัง้ และดา้นสง่เสรมิการตลาดแตกต่าง
กนั 

กลุม่ตวัอยา่งทีม่แีรงจงูใจในดา้นอาชพีต่างกนัมคีวามคดิเหน็ในการเลอืกศกึษาต่อในโครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ดา้นอาจารยผ์ูส้อนแตกต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่แีรงจงูใจในดา้นความตอ้งการของบุคคลทีต่่างกนัมคีวามคดิเหน็ในการเลอืก
ศึกษาต่อในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นสถาบนั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นราคา ดา้นทําเล
ทีต่ ัง้ ดา้นบรกิารของเจา้หน้าที ่และดา้นสง่เสรมิการตลาดแตกต่างกนั 

ส่วนความเป็นไปได้ทัง้ทางด้านการตลาด และด้านการเงินพบว่า การเปิดโครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒเป็นโครงการทีไ่ดร้บัความสนใจที่จะเลอืกศกึษา นอกจากน้ีนับว่า เป็นโครงการที่ให้
ผลตอบแทนสงู และมคีวามคุม้คา่ต่อการลงทนุ 

สุจนิตนา  บุญทว.ี (2549 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดสอนหลกัสตูร
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ภาคพเิศษ ศูนยบ์รกิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ณ แฟชัน่
ไอส์แลนด์ จากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาค กศ.พบ.ซึ่งกําลงัศึกษาอยู่ที่
ศูนย์บรกิารการศกึษา ณ แฟชัน่ไอสแ์ลนด์ ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2548 จํานวน 328 คน
โดยการวจิยัได้แบ่งการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ออกเป็น 2 ด้าน คอื ด้านความคดิเห็น และด้าน
การเงนิ ซึ่งผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาทีม่รีายไดต้่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ดา้นทําเลทีต่ ัง้
แตกต่างกนั  

ส่วนความคดิเหน็ในการศกึษาต่อหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ภาคพเิศษ ศูนยบ์รกิาร
การศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ณ แฟชัน่ไอสแ์ลนด์ ในดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน
จากภายนอก ด้านทําเลที่ตัง้มคีวามสมัพนัธ์กบัความสนใจศึกษาต่อในทศิทางเดียวกนัในระดบั
คอ่นขา้งตํ่า 

สําหรบัผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความสนใจในการศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท พบว่า 
นกัศกึษารอ้ยละ 71.04 มแีนวโน้มจะศกึษาต่อในหลกัสตูร M.B.A. โดยคาดว่าจะศกึษาต่อในปี 2552 
สาํหรบัความคาดหวงัพบวา่ นกัศกึษาเชื่อว่า การศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทจะสง่ผลต่อการเพิม่ขึน้
ของรายได ้เหตุผลสาํคญัของการศกึษาต่อมาจากนกัศกึษาตอ้งการมคีวามภูมใิจทีจ่ะศกึษาในสิง่ทีย่งั
ไม่รู ้ส่วนแขนงวชิาที่มคีวามสนใจศกึษาในลําดบัแรกคอื แขนงวชิาการจดัการทัว่ไป รองลงมาเป็น
แขนงวชิาการตลาด 

ส่วนความเป็นไปได้ทัง้ทางด้านความคดิเหน็ และด้านการเงนิพบว่า โครงการเปิดสอนใน
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ภาคพเิศษ ศูนยบ์รกิารการศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ณ 
แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ สรุปไดว้า่ โครงการน้ีใหผ้ลตอบแทนสงู และมคีวามคุม้คา่ต่อการลงทุน 
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งานวิจยัต่างประเทศ 

Green, Timothy David  (2000 : online)  ไดท้าํการวจิยัเรื่อง  กรณีตวัอยา่งการพฒันา
โปรแกรมดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ทีเ่ป็นนวตักรรมเกีย่วกบัการทาํงานอยา่งเป็นระบบ สาํหรบัการพฒันา
คนงานในชุมชนนานาชาต ิ งานวจิยัน้ีวเิคราะห์องคก์รทีไ่ม่ใช่หน่วยงานของรฐัและความร่วมมอืกบั
มหาวทิยาลยัในการออกแบบและนําไปใช้โปรแกรมที่เป็นนวตักรรมน้ี นําไปสู่การพฒันาโปรแกรม
ระดบัปรญิญาโทในชุมชน  ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมลงทะเบยีนเรยีน 2 หรอื 3 รายวชิา ปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 4 
สปัดาหต์ดิต่อกนั  ใน 4 แห่งซึง่เป็นสถานทีใ่นเขตทวปีทีแ่ตกต่างกนั  ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์ชงิปญัหา  
(Problematigue Analysis)  ซึง่ไดม้าจากการศกึษาทฤษฎรีะบบต่างๆ มาใชเ้ป็นวธิกีารหลกัในการ
วเิคราะห์แรงผลกัดนัทีม่อีทิธพลต่อการเรยีนและการสอนในโปรแกรม  เป้าหมายของการวเิคราะห์
เชงิปญัหาคอืการทําความเขา้ใจปญัหาเชิงเทคนิคในภาพรวมด้วยการระบุการทํางานหรอืหน้าที่ที่
วกิฤตขิองระบบ  กําหนดว่างานหรอืหน้าทีด่งักล่าวจะปฏบิตัไิดด้ไีด้อย่างไร  และตดิตามการแกไ้ข
เพื่อระบุสาเหตุที่ทําใหเ้กดิปญัหาและขอ้บกพร่องในระบบดงักล่าว  ในกรณีตวัอย่างทีศ่กึษาน้ี  การ
วเิคราะห์น้ีประกอบด้วยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ ผลการประเมนิผู้เรยีน  ผลการ
ประเมนิรายวชิาของผูเ้ขา้เรยีน การสงัเกตการเรยีนการสอนตลอดเวลาในพื้นที่ท ัง้ 4 แห่ง การ
สมัภาษณ์ผูเ้ขา้เรยีน ครูผูส้อน และ ผูบ้รหิารโครงการ  ผลการวจิยัพบว่า  โปรแกรมมกีารทํางานที่
วกิฤตอิยูใ่น 3 ประเดน็  ประกอบดว้ย  คุณภาพการจดัการผูเ้ขา้เรยีน  (Participant Management 
Quality) คุณภาพการจดัการสอน (Instruction Management Quality)  และคุณภาพการจดัการ
โปรแกรม  (Program Management Quality)  ในแต่ละประเดน็มขีอ้บกพร่องทีส่ามารถตดิตามแกไ้ข
ไดป้ระมาณ 4-5 องคป์ระกอบยอ่ย  รวมทัง้หมด 13 องคป์ระกอบยอ่ยทีพ่บว่าเป็นปจัจยัทีส่ง่ผล  และ
นําไปสรา้งแผนที่เชงิปญัหา (A Problematique Map) ซึ่งประกอบ 94 องคป์ระกอบย่อย  
ข้อบกพร่องที่พบว่าคุกคามความสําเร็จของโปรแกรมในอนาคต ได้แก่  การคดัเลือกผู้สอน (the 
selection of instructors)  การสือ่สารกบัผูเ้รยีน (the communication to participants) การพฒันา
และการบรหิารสือ่การเรยีนการสอนในรายวชิา (the development and distribution of course 
materials) และ กระบวนการรบัสมคัรผูเ้รยีน  (the participant admissions process) 

Puckett, Elizabeth Tuttle.  (2001 : online.)  ไดท้าํการวจิยัเรื่อง  Outcomes of the 
James Madison University adult degree program  นกัศกึษาผูใ้หญ่ระดบัปรญิญาตรกีําลงัเป็น
ประชากรกลุม่ใหมใ่นระดบัอุดมศกึษา  ผลทีไ่ดส้าํหรบันกัศกึษาผูใ้หญ่ไดถ้กูมองขา้มในการศกึษาวจิยั  
งานวจิยัเรือ่งน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ปรบัปรุงความเขา้ใจถงึผลทีเ่กดิขึน้จากการสาํเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตรขีองนักศกึษาผูใ้หญ่เรยีนนอกเวลา  โดยใชเ้ทคนิคการวจิยัเชงิสํารวจ  ผูว้จิยัเป็นผูส้รา้ง
แบบสอบถาม  การศกึษาตวัแปรในเรือ่งเพศ อาย ุเป้าหมาย และแรงจงูใจ  ผลการวจิยัคน้พบว่า อายุ
เฉลีย่ของการจบการศกึษาที ่41 ปี  รอ้ยละ 95 ของผูต้อบแบบสอบถามมงีานทาํในขณะทีเ่รยีน  รอ้ย
ละ  89  มภีาระทางครอบครวัในขณะทีเ่รยีน  รอ้ยละ 29  มเีป้าหมายทีจ่ะศกึษาต่อ  รอ้ยละ  56  
ของผูต้อบแบบสอบถามทํางานบรกิารชุมชน  รอ้ยละ 42 มาลงทะเบยีนเรยีนเพราะมเีป้าหมายที่
สมัพนัธก์บังานจงึมาเรยีนเพือ่ใหไ้ดร้บัปรญิญา  รอ้ยละ 20  มาลงทะเบยีนเรยีนเพราะตอ้งการพฒันา
ตนเองเป็นเป้าหมาย  เมื่อมาเรยีนแลว้ รอ้ยละ 97 รูส้กึว่าตนเองไดร้บัการพฒันาเพิม่ขึน้  รอ้ยละ 87  
แจง้ว่าบรรลุผลในการปรบัปรุงงานในอาชพี  และรอ้ยละ 79 สาํเรจ็การศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี 
ความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัพบระหวา่งเพศหญงิและชายในผลทีไ่ดเ้รือ่งมคีวามกลา้เพิม่ขึน้  ความ
ชดัเจนในคณุคา่  ความมพีลงัอํานาจในตนเอง  และความเจรญิงอกงามของตนเอง  นอกจากน้ียงัพบ
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ความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัระหว่างเพศ  เรื่องการได้รบัเครดติด้านทหาร  การจดัอนัดบัความ
รบัผดิชอบของคณาจารย์  มคีวามแตกต่างในการจา้งงานระดบัสูง และรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จําแนกตาม
อายุเมื่อจบการศกึษา  ความแตกต่างพบในการลงทะเบยีนเรยีนต่อในระดบัปรญิญาโทเมื่อเทยีบกบั
แรงจูงใจตอนเขา้มาเรียน  ผลการวิจยัน้ีจะช่วยคณาจารย์  ฝ่ายแนะแนว และผู้บริหารโปรแกรม
การศกึษาผูใ้หญ่  ในการพฒันานโยบายและวธิกีารแนะแนวการศกึษาทีจ่ะอํานวยความสะดวกการ
เรยีนใหส้าํเรจ็และสรา้งเสรมิประสบการณ์ทางการศกึษาใหก้บันกัศกึษาผูใ้หญ่ 

Miner, M. Vinson.  (2001 : online)  ได้ทาํการวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะของแรงจงูใจ
ภายในของผูเ้รยีนผูใ้หญ่ทีต่อ้งการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา  เน่ืองจากจํานวนผูเ้รยีนผูใ้หญ่ที่
เขา้รบัการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาเพิม่ขึน้  แต่มกีารศกึษาน้อยเกี่ยวกบัเหตุผลที่ผูเ้รยีนผูใ้หญ่
ตอ้งการไดร้บัการศกึษาในระดบัทีส่งูกว่า  การวจิยัเชงิคุณภาพในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ความ
เขา้ใจในเรื่องปจัจยั  องค์ประกอบ  หรอื สิง่ล่อใจ หรอื แรงจูงใจ ใหผู้เ้รยีนผูใ้หญ่แสวงหาปรญิญา
การศกึษาทีส่งูขึน้  โดยมคีําถามในการวจิยัว่า  ปจัจยั  คุณลกัษณะ หรอื สิง่ล่อใจในปรากฏการณ์ใด
ที่จูงใจให้ผู้เรยีนผู้ใหญ่เข้ามารบัการศึกษาต่อในระดบับณัฑติศึกษา  แรงจูงใจเหล่านัน้มรีุปแบบ 
ประเดน็หวัขอ้อยู่ในลกัษณะร่วมกนัหรอืไม่ อย่างไรบา้ง  ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัประกอบดว้ยผุใ้หญ่เพศ
หญงิและชายอยา่งละ  คน รวม 12 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบ snowball  หรอื networking system  
กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันทางด้านอายุ  สถานภาพการสมรส  เชื้อชาติเดิม  และกําลงั
ลงทะเบยีนเรยีนในระดบัปรญิญาโทหรอืสงูกว่า ทัง้แบบภาคปกต ิภาคพเิศษ  ในสถาบนัเอกชนและ
ของรฐั  ใช้วธิกีารวจิยัแบบการศกึษากรณีตวัอย่าง  ใช้แบบสอบถามศกึษาเกี่ยวกบัแรงจูงใจ  การ
สมัภาษณ์เป็นสว่นตว้  การสมัภาษณ์เป็นกลุ่ม  journaling  และ การตรวจสอบสมาชกิ  ผลการวจิยั
พบว่าม ี6 หวัขอ้ทีว่เิคราะหไ์ดเ้กีย่วกบัแรงจูงใจทีเ่ขา้มาศกึษาต่อ  ไดแ้ก่  1.  ความปรารถนาทีจ่ะ
ไดร้บัความรู ้ 2.  ความปรารถนาสาํหรบัความเป็นเลศิของตนเอง  3.  ความปรารถนาสาํหรบัการมี
สปิรติ  4.  การมอํึานาจในตนเอง  5.  ความปรารถนาทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ื่น  และ  6.  แรงผลกัดนั
ภายในตนเอง  การวจิยัพบว่ามกีระบวนการ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  แรงจงูใจภายในทีเ่ป็นความต่อเน่ือง
อยา่งมวีุฒภิาวะ  และ วงจรการเปลีย่นรูปของแรงจุงใจ ซึง่ม ี4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  การทาํใหเ้ป็น
แนวคดิ  (conception)  momentum  ผลประโยชน์  (benefit)  และ  การทําใหม้ชีวีติชวีา  
(revitalization)  กระบวนการทีเ่ป็นแรงจุงใจน้ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของกลุ่มตว้อยา่งในการเขา้มา
ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา 

Code, Lexie Ann.  (2002 : online)  ไดท้าํการวจิย้เรื่อง  โปรแกรมการศกึษาระดบั
ปรญิญาโทในแคนาดา  ในฐานะผูต้ดิตามการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  โดยศกึษาจากสถติผิูจ้บการศกึษา
ระดบัปรญิญาโทในปี 1997  เป็นสถติทิีร่วบรวมขอ้มลูพืน้ฐานของผูจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาในปี 
1995  ผูว้จิยัแบง่กลุม่ผูจ้บระดบัปรญิญาโทตามเพศและกลุ่มอายุ  ตํ่ากว่า 25 ปี  25-29  ปี  35-39 ปี  
40-44 ปี  และ  ตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป  ใชก้ารแจกแจงแบบไขว ้ (Cross-tabulation)  และ การทดสอบ
คา่สถติไิคแสควร ์ (Chi-square test)  เพื่อศกึษาความสมัพนัธแ์ละแนวโน้ม  ในการตอบคาํถามการ
วจิยัวา่  ขอ้มลูพืน้ฐานของผูก้าํลงัเรยีนระดบัปรญิญาโทจาํแนกตามกลุ่มอายุและเพศ มคีวามแตกต่าง
ตาม พื้นที ่สาขาวชิา เหตุผลในการเขา้มาเรยีน  ประเภทการเรยีน (ภาคพเิศษ ภาคปกตเิตม็เวลา 
หรอื เรยีนทัง้ภาคปกตแิละพเิศษ)  และแหล่งเงนิทุนในการศกึษา อยา่งไร  และขอ้มลูพืน้ฐานของผู้
จบปริญญาโทแล้วจําแนกตามกลุ่มอายุและเพศ มีความแตกต่างตามความสะสมของหน้ีสิน  
ประสบการณ์ในการหางานทาํ  คุณลกัษณะของงานทีท่าํ  ความสอดคลอ้งของงานทีท่าํกบัสาขาวชิา
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ทีจ่บ  รายได ้ และแผนการศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกอย่างไร  ผลการวจิยัพบว่า  เมื่ออายุมากขึน้ 
รอ้ยละของผูจ้บการศกึษาเพศหญงิจบภาคพเิศษไม่มคีวามลําบากในการหางานทาํ  การควบคุมและ
ดแูลการทาํงานของลกูน้อง  และมรีายไดปี้ละ 50,000 เหรยีญสหรฐัหรอืมากกว่า  รอ้ยละของผูเ้รยีน
ระดบัปรญิญาโทซึง่เขา้มาเรยีนเพราะตอ้งการไดโ้อกาสทาํงานทีม่รีายไดด้แีละตอ้งการไดร้บัทุนลดลง
ในขณะที่อายุการจบการศกึษาเพิม่ขึน้  ผูจ้บการศกึษาอายุ 40 ปี หรอืมากกว่าเขา้เรยีนสาขาที่
เกีย่วกบัดา้น มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์การศกึษา และการคา้  ผูจ้บการศกึษาทัง้ชายและหญงิจาก
ออนตารโิอและควเิบค และผูจ้บการศกึษาเพศชายจากจงัหวดัทางตะวนัตกและปรมิณฑลมวียัน้อย
กว่าผูจ้บการศกึษาในเขตอื่นๆ ของแคนาดา  น้อยกว่ารอ้ยละ 35  ของผูจ้บปรญิญาโทวางแผนทีจ่ะ
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก 

Adisu, Kinfu.  (2006).  ไดท้าํการวจิยัเรื่อง  Impact of enrollment management, 
marketing and strategic planning on adult higher education  เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพเพือ่ศกึษา
ผลกระทบของการจดัการด้านการลงทะเบยีน  การดําเนินการวางแผนกลยุทธ์และการตลาดด้าน
แนวโน้มการลงทะเบยีน  ปญัหาทา้ทายที่ประสบอยู่  และปญัหาเหล่าน้ีมผีลกระทบต่อรูปแบบการ
ลงทะเบยีนอยา่งไร  โดยศกึษาโปรแกรมบณัฑติศกึษา 2 โปรแกรม ใน 5 สถาบนัอุดมศกึษาในเมอืง
แกรนด ์แรพปิด  รฐัมชิแิกน  วธิกีารวจิยัใชก้ารสมัภาษณ์คณบด ีหวัหน้าภาควชิา หรอื ผูอ้ํานวยการ
สถาบนั สาขาวชิาในระดบัปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิ และการศกึษา รวม 15 คน  ผลการวจิยัพบว่า 
โปรแกรมบณัฑติศกึษาส่วนใหญ่ ยงัไม่เขา้ใจแนวคดิของการจดัการการลงทะเบยีน การตลาด และ 
การวางแผนกลยุทธ ์ ปรากฎวา่มคีวามเชื่อมโยงระหวา่งการปฏบิตัแิละการเตบิโตของการลงทะเบยีน
อยูบ่า้ง  โดยพบว่ามคีุณสมบตัดิา้นกลยุทธร์่วมกนัภายใน  4  โปรแกรม จาก 10  โปรแกรมทีม่กีาร
ลงทะเบยีนเพิม่ขึน้  แต่ความเชื่อมโยงเหล่านัน้ ไม่ปรากฏในโปรแกรมที่การลงทะเบยีนไม่เพิม่ขึ้น  
คุณสมบตัเิหล่าน้ี รวมทัง้การมผีูท้ีม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่อง แนวคดิการจดัการการลงทะเบยีน  
การจดัการปรบัเปลีย่นรปูแบบการเปิดสอนทัง้ในรายวชิาและชัน้ปี  การใชว้ธิกีารตลาดทีห่ลากหลาย  
และมกีารทําวจิยัการตลาดเพื่อสนับสนุนความพยายามในการวางแผน  นอกจากน้ี  3 ใน 4 
โปรแกรมที่เติบโตบ่งชี้ว่ามีการจดัสรรงบประมาณด้านการตลาดอย่างพอเพียง  ในขณะที่  6  
โปรแกรมทีก่ารลงทะเบยีนลดลง หรอืคงที ่ไม่มกีารจดัสรรงบประมาณดา้นการตลาด  ความทา้ทาย
ประกอบดว้ยงบประมาณที่จํากดั  ความจํากดัดา้นแนวคดิและวสิยัทศัน์ของบุคลากรของคณะและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง  การแขง่ขนัระหว่างสถาบนัการศกึษาในระดบัสงู และ การไมม่กีารจา้งงานในเขตพืน้ที ่

Bloomberg, Linda Dale,  (2006 : online).  ไดท้าํวจิยัเรื่องการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่แบบ
ทางไกล กรณีตัวอย่างของชุมชนการเรียนรู้ในการอุดมศึกษาของชาวยิว  เป็นการศึกษา
ประสบการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้  ซึ่งมีผู้เรียนผู้ใหญ่เข้าเรียนทางไกลในโปรแกรมระดบั
ปรญิญาโทในการศกึษาของชาวยวิ  ผูว้จิยัมขีอ้สมมตฐิานว่างานวจิยัจะคน้พบเอกลกัษณ์เฉพาะของ
การศกึษาของยวิ  และจะเสนอการเรยีนรู้อย่างลกึซึ้งในความท้าทายและความต้องการการศกึษา
ทางไกลของผูเ้รยีน  สถานทีว่จิยัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาของยวิทีเ่ปิดสอนโปรแกรมการศกึษาทางไกล  
สอนแบบการประชุมทางไกลผ่านวดีโิอและเทคโนโลยอีอนไลน์  (Video-conferencing and online 
technology)  กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาประกอบดว้ย 2 กลุ่ม  เป็นนกัศกึษาจํานวน 22  คน  เป็น
คณาจารยจ์ํานวน  10  คนวธิกีารเกบ็ขอ้มลูเป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ  การสาํรวจ และการศกึษา
เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง  การวิเคราะห์และแปลผลอยู่บนพื้นฐานของกรอบแนวคดิของการวิจยั  โดย
แบ่งเป็น 3  ประเดน็คอื  1.  แนวคดิของประสบการณ์ชุมชนแหง่การเรยีนรู ้ 2.  ผลกระทบของการ
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เรยีนรูข้องบุคคล  และ  3.  ปจัจยัทีส่ง่เสรมิและเป็นอุปสรรคการเรยีนรูข้องบุคคล  ในแต่ละประเดน็
ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาผู้ใหญ่ การเรยีนรู้ทางไกล และ การศึกษา
ของยวิ  ผลการวิจยัพบว่าชุมชนแห่งการเรยีนรู้สามารถสร้างศกัยภาพในบรบิทที่ไม่เป็นทางการ
สําหรบัการเรยีนรู้ที่ร่วมมอืกนัหรอืแลกเปลี่ยนกนั  ขอ้ค้นพบหลกัคอืประสบการณ์ชุมชนแห่งการ
เรยีนรูไ้ดถู้กรบัรูว้่ามผีลกระทบต่อการเรยีนรูข้องบุคคลโดยนกัศกึษาส่วนใหญ่  การเรยีนรูใ้หม่น้ีรวม
ไปถงึการเปิดรบัมติใิหม่  ความซาบซึ้งในการเรยีนรู้แบบร่วมมอื  การคดิแบบสะท้อนและวพิากย ์ 
และการนําการเรยีนรูไ้ปใชป้ฏบิตั ิ ขอ้เสนอแนะหลกัไดแ้ก่  สถาบนัการศกึษาจะไดร้บัประโยชน์จาก
การสนทนาทีเ่พิม่ขึน้และยัง่ยนืเกี่ยวกบัประเดน็ของชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ การสรา้งโอกาสสําหรบั
การแลกเปลีย่นแนวคดิและความรูใ้นทุกระดบัจะช่วยสรา้งวฒันธรรมของการเรยีนรูร้่วมกนั  และจะ
สรา้งเสรมิและทาํใหชุ้มชนแหง่การเรยีนรูม้คีวามยัง่ยนื 

McClure, Jennifer L.  (2006 : online).  ไดท้าํการวจิยัเรื่อง Hybrid instruction in 
higher education: Student characteristics, motivations, expectations, and experiences  เน่ือง
ดว้ยจํานวนนักศึกษาผูใ้หญ่ที่ลงทะเบยีนในระดบัอุดมศกึษาเพิม่ขึ้น  วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัจงึ
ขยายวธิกีารสอนเป็นการรวมรปูแบบเผชญิหน้า  (face-to-face instruction)  ควบคู่ไปกบัการสอน
ออนไลน์  การสอนรายวชิาแบบ hybrid  น้ีไดถู้กนํามาใชเ้พื่อความพยายามทีจ่ะตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนซึง่สามารถไดป้ระโยชน์จากการเรยีนออนไลน์แทนทีก่ารใชเ้วลาเรยีนในชัน้เรยีน  
เป้าหมายของ รายวชิาแบบ hybrid  คอืการรวมคุณลกัษณะทีด่ที ีสุ่ดของการสอนในชัน้เรยีนกบั
คุณลกัษณะทีด่ทีีสุ่ดของการเรยีนรูจ้ากการสอนออนไลน์  เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมอีสิระและมี
ชีวิตชีวา  ลดการใช้เวลานัง่ในชัน้เรียน  งานวิจยัน้ีได้ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การศกึษาทางไกล  การใชเ้ทคโนโลยใีนการอุดมศกึษา และทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่  เพื่อใหไ้ด้
ประเดน็ศกึษาเชงิลกึทางดา้น การสอน การเรยีนรู ้และการคงอยู่  นักศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขา
บรหิารธุรกจิจาํนวน 15 คน ที ่มหาวทิยาลยั Commuter  ในตอนกลางของภาคใต ้ ใชว้ธิกีารสอน
แบบ hybrid model  นกัศกึษาทีเ่ขา้การร่วมการทดลองเล่าประสบการณ์ในการเรยีนรายวชิาแบบ 
hybrid  ซึง่มคีุณคา่ต่อคณาจารย ์ผูบ้รหิาร และนกัศกึษาทีส่นใจในการเรยีนในรปูแบบน้ี  ผลการวจิยั
น้ีสนบัสนุนแนวคดิของ Brannan (2002), Buell (2000), Gibson and Graff (1992) and Levitz, 
Noel, and Richter (1999)  เกีย่วกบัการมปีฏสิมัพนัธแ์ละการเกดิแนวคดิของนกัศกึษาเอง  และแบบ
การเรียนรู้ เป็นปจัจยัสําคญัยิ่งที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษาผู้ใหญ่  ระดบัการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากบัคณะส่งผลต่อการรบัรู้ของการเรียนในการสอน
รายวชิาแบบ hybrid  ตลอดจนคุณค่าของกจิกรรมการสอนทีใ่ช ้ ประเดน็สาํคญัทีไ่ดจ้ากการวจิยั 
ไดแ้ก่ ผลกระทบของคณาจารยแ์ละการมสี่วนร่วมของนักศกึษาในการสรา้งสรรค์ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่มีคุณค่า  ข้อเสนอแนะจากการวิจยัได้แก่  การประเมินแบบการเรียนรู้  การฝึกอบรม
คณาจารยแ์ละนักศกึษา และสรา้งหลกัประกนัว่ารายวชิามปีรมิาณกจิกรรมออนไลน์ทีม่คีวามหมาย
ต่อการเรยีนรูอ้ย่างพอเพยีง  และประเดน็ทีส่มัพนัธ์ต่อการนําไปใช้ในการเปลีย่นแปลงรูปแบบการ
สอน  งานวจิยัต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกบัประสบการณ์ของคณาจารย์ การฝึกอบรมคณาจารย์และ
นักศึกษาที่มปีระสทิธิภาพ  เน้ือหาสาระของรายวชิามอีทิธิพลต่อวิธีการสอน และการจดัการการ
เปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งไรบา้ง 
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McCarron, James J.  (2006 : online)  ไดด้ําเนินการวจิยัเรื่อง  Crisis or opportunity: 
An investigation to determine the state of graduate programs in adult education in the United 
States and recommendations for survival in the 21st century  พบว่า  ประวตักิารศกึษาผูใ้หญ่มี
การขยายตวัในชว่งระยะเวลาสัน้ๆ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา  โปรแกรมบณัฑติศกึษาการศกึษาผูใ้หญ่
เป็นส่วนหน่ึงในสาขาอุดมศกึษาก็มกีารขยายไปตามกนั  พื้นฐานและอาชพีของผู้เรยีนการศึกษา
ผูใ้หญ่ไดเ้ปลีย่นไป  ผุเ้รยีนในยุค 50 และ 60  (1950-60)  เป็นผูบ้รหิารจากมหาวทิยาลยั  ประมาณ
ช่วงปี 1970 เป็นผู้ปฏิบตังิานด้านการศึกษาผูใ้หญ่ทัง้ภาครฐัและเอกชน เป็นนักการศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษาและผูท้าํงานดา้นสาธารณสุขของรฐั  ช่วงปี 1980  ผูเ้รยีนเป็นผูท้าํงานจากองคก์ร
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการนําการศกึษาผูใ้หญ่ไปใช้งาน  อตัราการเขา้เรยีนเริม่ลดลงในช่วงปี 1980  
ในสถาบนัอุดมศึกษาจํานวนผู้สําเร็จระดบัปริญญาเอกเริ่มลดลง  และโปรแกรมการศึกษาด้าน
การศึกษาผู้ใหญ่ในสถาบนัอุดมศึกษาค่อยๆลดลงในระดบัชาติอย่างต่อเน่ือง  งานวิจยัเรื่องน้ี มี
วตัถุประสงคท์ีจ่ําตรวจสอบสถานภาพโปรแกรมการศกึษาผูใ้หญ่ในระดบับณัฑติศกึษา  เพื่อศกึษา
เหตุผลทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงของหลกัสูตรบณัฑติศกึษาสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ในระดบัชาต ิ และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางทีโ่ปรแกรมบณัฑติศกึษาสาขาการศกึษาผูใ้หญ่จําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงเพื่อความ
อยูร่อดในศตวรรษที ่21  ไดด้ําเนินการสาํรวจวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดหลกัสตูรบณัฑติศกึษา
สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ในระดบัปรญิญาโทและเอก เพือ่ตอบคาํถาม ดงัน้ี  1)  แนวโน้มการลงทะเบยีน
ในหลกัสตูรน้ีใน 5 ปีทีผ่า่นมา  2)  อนาคตของโปรแกรมการศกึษาผูใ้หญ่ควรเป็นอยา่งไร  3)  ควร
ตอ้งทาํอะไรเพือ่ใหส้าขาน้ีดาํรงอยูใ่นโลกการแขง่ขนัระดบับณัฑติศกึษาในศตวรรษที ่21  4)  จะ
เกดิผลอยา่งไร  ถา้มาตรฐาน CAPE What effect if any have the CPAE Standards for Graduate 
Programs in Adult Education had on the number of programs nationally? ในช่วงเวลา 70 ปีที่
ผา่นมา ในฐานะศาสตรท์างวชิาการสาขาหน่ึง  สาขาวชิาไดใ้ชเ้วลาส่วนใหญ่ในการตรวจสอบตนเอง
วา่เป็นสาขาทีเ่ป็นสหวทิยาการ (Emerging Field) หรอืเป็นสาขาทีแ่ยกออกมาอยา่งชดัเจน  (Distinct 
Field)  นยัสาํคญัของการเปิดการศกึษาผูใ้หญ่สาขาหน่ึงในการศกึษา กเ็พื่อหลกีเลีย่งจากการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 12 ปี  แต่เป็นทีช่ดัเจนว่าโปรแกรมสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ยงัคงดิน้รนเพื่อความอยูร่อด
ท่ามกลางโปรแกรมระดบัอุดมศกึษา  แมว้่าจะเริม่ตน้ศตวรรษที ่21  วกิฤตน้ียงัคงอยูก่บัโอกาสของ
สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ทีจ่ะกําหนดพนัธกจิและกลุม่ผูเ้รยีน 



 

บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

ในการดําเนินการวจิยัศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอหลกัสตูรใหม่ระดบับณัฑติศกึษา
ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่  ระเบยีบวธิวีจิยัใชรู้ปแบบการวจิยัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยการ
วเิคราะหเ์อกสาร  การวเิคราะหข์อ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพจากแบบสอบถาม  แบบสาํรวจ และ
การสมัภาษณ์  การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  โดยมีข ัน้ตอนดําเนินการวิจยั  
ดงัต่อไปน้ี 

1. การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. การสรา้งเครื่องมอื 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การวเิคราะหข์อ้มลู 

1.    การศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ขัน้ตอนน้ีเป็นการศกึษาแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตรการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
ดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ ผลงานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวทางในการ
ประเมนิความตอ้งการ  ผลการศกึษาเป้าหมาย  ศกึษาหลกัสตูรดา้นการศกึษาผูใ้หญ่  การศกึษา
ต่อเนื่องการฝึกอบรม  การศกึษาตลอดชวีติ  การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั ใน
ดา้นปรชัญา  เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ เน้ือหาสาระของหลกัสตูร  รปูแบบการเรยีนการสอนการวดัผล
และประเมนิผล ของการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาและอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีดปรากฏในบทที ่
2 และ บทที ่4  และวเิคราะห์หลกัสตูรเพื่อศกึษาจุดแขง็ โอกาส และจุดอ่อน และอุปสรรค ของ
หลกัสตูร ในประเดน็  1) จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 2) กลุ่มเป้าหมายของหลกัสตูร 3) ชื่อหลกัสตูร 4) 
รายวชิาในหลกัสูตร 5) จํานวนหน่วยกติในหลกัสูตร 6) เงื่อนไขในการทาํวทิยานิพนธ์ และ 7) ดา้น
ทีต่ ัง้ของสถานศกึษา และเวลาทีจ่ดัการเรยีนการสอน  เพือ่นําไปเป็นกรอบการสรา้งเครือ่งมอื 

2.    ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร  ไดแ้ก่  ศษิยเ์ก่า ศษิยป์จัจุบนั  และผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน องค์กร ชุมชนทัง้
ภาครฐัและเอกชน ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศึกษาตามอธัยาศยั  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

กลุ่มตวัอย่าง   รวมทัง้หมด 104  คน ไดม้าดว้ยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงและสมคัรใจ  
ประกอบดว้ย 

1)  นิสติทีก่าํลงัศกึษาใหส้มัภาษณ์และตอบแบบสอบถามจาํนวน  29 คน  

2)  กลุ่มเป้าหมายผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน องคก์ร ชุมชนทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม การศึกษาตลอดชีวิต 
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การศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั  ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเพือ่ศกึษา
ความตอ้งการในการศกึษาต่อในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา จาํนวน 65 คน 

3)  นิสติทีจ่บการศกึษาในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปีในระดบัปรญิญาโทและเอก รวม 
10 คนสาํหรบัการจดัทาํสนทนากลุ่ม 

3.    การสร้างเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม
ความคดิเหน็ และแบบสนทนากลุม่ มขีัน้ตอนและรายละเอยีดดงัน้ี 

3.1 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

3.1.1 ร่างกรอบแนวทางการประเมินความต้องการการศึกษาหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษา หลกัสตูรใหม ่ตามผลการศกึษาและวเิคราะหใ์นขอ้ 1 

3.1.2 กําหนดกรอบและรายละเอยีดของแบบสอบถามความคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและ
การจดัการเรยีนการสอนในภาพรวมสําหรบันิสติระดบัปรญิญาโท แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็ต่อ
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนแบบเจาะลกึสาํหรบันิสติระดบัปรญิญาโท  แบบสอบถามความ
คดิเหน็ในการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา  และแบบสนทนากลุ่ม ตามร่างกรอบแนวทางการประเมนิ
ความตอ้งการการศกึษาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา  หลกัสตูรใหม ่ ตามกรอบขอ้ 3.1.2 

3.1.3 ร่างขอ้คําถาม แบบสอบถามความคดิเหน็ แบบสมัภาษณ์  แบบสอบถามความ
ตอ้งการ และแบบสนทนากลุม่ ตามกรอบขอ้ 3.1.3 

3.1.4 นําแบบสอบถามความคดิเหน็ แบบสมัภาษณ์  แบบสอบถามความตอ้งการ และ
แบบสนทนากลุ่ม  ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวพา เดชะคุปต์  รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ธาดา วมิลวตัรเวท ี และ อาจารย ์ดร.กมัปนาท บรบิูรณ์  ทําการประเมนิ และนํา
แบบสอบถามมาปรบัปรงุตามผลการประเมนิและขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ  

3.1.5 นําไปใชเ้กบ็ขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 

3.2 ลกัษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมอืทีใ่ชส้าํหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มลูม ี4 ประเภท คอื  3.2.1  แบบสอบถามความ
คดิเหน็ 3.2.2  แบบสมัภาษณ์  3.2.3  แบบสอบถามความตอ้งการ และ 3.2.4 แบบสนทนากลุ่ม ซึง่
แต่ละประเภทมรีายละเอยีดดงัน้ี 

3.2.1 แบบสอบถามความคิดเหน็  เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของนิสติระดบั
ปรญิญาโทที่มตี่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนของภาควิชาในภาพรวมโดยทัว่ไป  แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน   ไดแ้ก่  

ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเป็น
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั โดยมเีนื้อหาครอบคลุม 5 ดา้น  ดงัน้ี 

1. ดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 12 ขอ้ 
2. ดา้นเน้ือหา/รายวชิา 10 ขอ้ 
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3. ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 13 ขอ้ 
4. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 10 ขอ้ 
5. ดา้นการวดัและประเมนิผล 10 ขอ้ 

การใหน้ํ้าหนกัคะแนนในขอ้คาํถาม 5 ระดบั มคีวามหมายดงัน้ี 

5 หมายถงึ ระดบัมากทีส่ดุ 
4 หมายถงึ ระดบัมาก 
3 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 
2 หมายถงึ น้อย 
1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 

ตอนที ่3  ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
3.2.2 แบบสมัภาษณ์  เป็นแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง ใชก้บันิสติระดบัปรญิญาโท 

เรือ่งหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนแบบเจาะลกึในประเดน็เชงิคุณภาพ   
3.2.3 แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา เป็น

แบบสอบถามแบบเลอืกตอบ และปลายเปิด ประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นบุคคล และสถานภาพของผูส้นใจ
ในการศกึษาต่อ ความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัสตูรทีต่อ้งการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา 

3.2.4 แบบสนทนากลุ่ม  เป็นแบบกําหนดประเดน็สนทนากลุ่มและการบนัทกึขอ้มูล
จากการสนทนากลุ่มของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระหว่างปีการศกึษา 2547 ถงึ 2549   

4.    การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

4.1 แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนของนิสติปจัจุบนั  
ระดบัปรญิญาโท มจีํานวน 29 คน  ผูว้จิยัแจกใหนิ้สติตอบแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมกลบัดว้ย
ตนเอง 

4.2 แบบสมัภาษณ์เรื่องหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน ผูว้จิยัได้ทําการสมัภาษณ์
นิสติปจัจุบนัดว้ยตนเองและใหนิ้สติเขยีนตอบอยา่งอสิระ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิคณุภาพ 

4.3 แบบสอบถามความตอ้งการศกึษาต่อหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา  ผูว้จิยัไดแ้จกใหก้บั
กลุ่มเ ป้าหมายที่เ ป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีท่ํางานเกีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาการศกึษานอกระบบ การศกึษาตาม
อธัยาศยั  การศกึษาผูใ้หญ่และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ การศกึษาต่อเน่ือง และการศกึษาตลอด
ชวีติ การศกึษาชุมชน และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึ่งไดร้บัเชญิจากภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ใหเ้ขา้ร่วม
ประชุมสมัมนาประเด็นและแนวโน้มทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มี
จาํนวนประมาณ  80  คน ใหต้อบแบบสอบถามและไดร้บัแบบสอบถามคนืจาํนวน 65 ฉบบั  คดิเป็น
รอ้ยละ 81.25  ของกลุม่เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาทีเ่ชญิมาเขา้รว่มสมัมนา 

4.4 แบบสนทนากลุ่ม  ผู้วิจยัได้จดัทําสนทนากลุ่มผู้สําเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 
2547-2549  จาํนวน 10 คน  
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5.    การวิเคราะห์ข้อมลู 

เมื่อผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล และตรวจสอบความถูกต้องเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัไดท้ํา
การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรค์าํนวณหาคา่สถติดิงัน้ี 

1. ขอ้มลูขอ้มลูสว่นบุคคล และสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามทําการ
วเิคราะหโ์ดยการหาคา่ความถี ่และคา่รอ้ยละ 

2. ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัความคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรของ
สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชว้เิคราะหก์าร
คาํนวณหาคา่เฉลีย่ ( X ) คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้ และรายดา้น 

คา่เฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ 
คา่เฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็มาก 
คา่เฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็ปานกลาง 
คา่เฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็น้อย 
คา่เฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ 

3.  ขอ้มลูปลายเปิดเชงิคณุภาพ ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis)  และการ
สงัเคราะหห์าขอ้สรุป 



 

บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการวจิยัเรื่อง  การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอหลกัสตูรใหม่ระดบับณัฑติศกึษา 
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่  ผู้วิจยัจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายการ
วเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั  ดงัน้ี 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายผลการวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัใชส้ญัลกัษณ์ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู  ดงัน้ี 

n แทน จาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง 
X แทน คา่เฉลีย่ของคะแนน 

S.D. แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู  แบง่ออกเป็น  4  ตอน  ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษาด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขาการศึกษา
ผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอด
ชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั 

ตอนที ่2 การวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของนิสติต่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนใน
หลกัสตูรของสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ 
2.1  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
2.2  การวเิคราะหค์วามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร

ของสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ 

ตอนที ่3 การวเิคราะหค์วามตอ้งการศกึษาต่อในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทและเอก 
3.1  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
3.2  การวเิคราะหค์วามตอ้งการศกึษาต่อในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทและเอก 
3.3  การวเิคราะหข์อ้คดิเหน็จากการสนทนากลุม่นิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาในระดบั

ปรญิญาโท สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระหว่างปี
การศกึษา 2547 - 2549 

ตอนที่ 4 การวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรใหม่ระดบั
บณัฑติศกึษา ทีค่อบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
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ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาการศึกษา
ผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และ 
การศึกษาตามอธัยาศยั 

การวเิคราะหห์ลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษา
ต่อเนื่อง การฝึกอบรม การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั ซึ่ง
ประกอบด้วยหลกัสูตรในระดบัปริญญาโทจํานวน 5 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 4 
หลกัสตูร(รายละเอยีดหลกัสตูร อยูใ่นบทที ่2) พบว่า โดยภาพรวมหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาแต่ละ
หลกัสูตรต่างมจีุดแขง็ โอกาส ขอ้จํากดั และอุปสรรคทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีถอืไดว้่า เป็น
ทัง้กรณีศกึษา และขอ้คดิที่มคีวามสําคญัในการนํามาปรบัใช้เมื่อต้องทําการวางกรอบแนวทางการ
พฒันาหลกัสูตรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับริการได้เหมาะสมที่สุด สําหรบั
ประเด็นที่พบจําแนกได้ดงัน้ี 1) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 2) กลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตร 3) ชื่อ
หลกัสูตร 4) รายวชิาในหลกัสูตร 5) จํานวนหน่วยกติในหลกัสูตร 6) เงื่อนไขในการทําวทิยานิพนธ ์
และ 7) ดา้นทีต่ ัง้ของสถานศกึษา และเวลาทีจ่ดัการเรยีนการสอน ซึ่งในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 

1) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร พบว่า แต่ละหลกัสูตรมคีวามชดัเจนในฐานคดิของการจดัทํา
หลกัสูตรขึ้นเพื่อผลิต พฒันาบุคคล และพฒันาให้เกิดความก้าวหน้าทางองค์ความรู้ในศาสตร์
การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตลอดชวีติ เพื่อการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ของสงัคม หรืออาจกล่าวได้ว่า หลกัสูตรได้ให้ความสําคญัในแนวทางการผลิตบุคคลใน 2 
แนวทางไดแ้ก่1) หลกัสูตรทีม่ขี ึน้เพื่อผลติบุคคลใหม้คีวามรู ้และทกัษะทางการจดัการศกึษาสําหรบั
ผูเ้รยีนวยัผูใ้หญ่ หรอืงานดา้นการศกึษานอกโรงเรยีน การพฒันาชุมชนซึง่ครอบคลุมประเดน็ในการ
จดัทําหลกัสูตร การวางแผนและบรหิารโครงการ หรอืแผนงาน การนิเทศการศกึษา การประเมนิผล
การศกึษาผูใ้หญ่ และมุ่งส่งเสรมิการเรยีนรู้ระเบยีบวธิกีารศกึษาสํารวจปญัหาของชุมชน ตลอดจน
สามารถสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ๆ  จากกระบวนการวจิยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 2) หลกัสตูรที่
มุ่งผลตินักพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และนักฝึกอบรมทีม่ทีกัษะในการแสวงหาความรูต้ลอดชวีติ และ
นําความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะที่ได้ไปใช้พฒันาการจดัการและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
ตลอดจนสง่เสรมิใหบุ้คลากรทางการศกึษาตลอดชวีติไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามความสามารถ และเตม็ตาม
ประสทิธภิาพ อย่างไรก็ตามทัง้ 2 แนวทางต่างก็ใหค้วามสําคญัต่อการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณในวชิาชพี  

2) กลุม่เป้าหมายของหลกัสตูร ซึง่นําเสนอไดเ้ป็น 2 ประเดน็คอื 

2.1 จุดแขง็ และโอกาส ซึง่จะพบวา่  

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโทสว่นใหญ่มคีวามชดัเจนในการกําหนดคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา
ต่อโดยไม่จํากดัสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีและเมื่อพจิารณาจะพบว่า แต่ละ
หลกัสตูรต่างมจุีดเน้นสาํคญัทีด่งึดดูกลุ่มเป้าหมายไม่แตกต่างกนัมากนกั กล่าวคอื แนวโน้มสว่นใหญ่
เป็นบุคลากรที่มาจากองค์กรภาครฐัซึ่งเขา้ใจได้ว่า มสีดัส่วนมากกว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นๆ สําหรบั
บุคคลกลุ่มน้ีจะปฏบิตัหิน้าทีใ่นแวดวงการศกึษา และการจดัการเรยีนรูห้รอืสง่เสรมิการเรยีนรูส้าํหรบั
ผูเ้รยีนวยัผูใ้หญ่หรอืผูท้ ีไ่ม่ไดอ้ยู่ในการศกึษาในระบบ และปฏบิตังิานดา้นการฝึกอบรม การพฒันา
ชุมชนทอ้งถิ่นโดยใช้การศกึษาเป็นเครื่องมอืสําคญั เช่น ผูท้ี่ปฏบิตังิานภายใต้สงักดัของ กศน. ซึ่ง
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เป็นกลุม่ทีไ่ดร้บัประโยชน์โดยตรงจากหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะเอือ้ต่อผูท้ีป่ฏบิตัใินองคก์รภาครฐัมากกว่า
ผูเ้รยีนทีม่าจากองคก์รภาคเอกชน โดยหลกัสูตรไดใ้หค้วามสาํคญัต่อเทคนิค และวธิกีารสอนผูเ้รยีน
วยัผูใ้หญ่ หรอืการบรหิารงานดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ แต่อยา่งไรกต็ามพบว่า บางหลกัสตูรค่อนขา้งมี
การเปิดกว้างต่อกลุ่มเป้าหมายผูเ้รยีนที่ไม่ได้เฉพาะแต่ผู้ที่มาจากองค์กรภาครฐั ดงัจะเห็นได้จาก 
เงื่อนไขของคุณสมบตัผิูเ้รยีนตอ้งเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาตลอด
ชวีติ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน การพฒันาสงัคม การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ นอกจากน้ีการ
กาํหนดใหม้หีลกัสตูรตัง้แต่ในระดบัปรญิญาตร ียอ่มเป็นการคาดหมายลว่งหน้าไดถ้งึ กลุ่มเป้าหมายที่
จะป้อนเขา้สูห่ลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษา โดยจุดแขง็ดงักล่าวมาจาการทีผู่เ้รยีนระดบัปรญิญาตรมีี
ความสนใจ และรูส้กึว่า ตนไดศ้กึษาตรงกบัสาขาเดมิ มคีวามคุ้นชนิกบัสิง่แวดลอ้มทัง้สถานทีเ่รยีน 
และคณาจารยผ์ูส้อน 

สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก พบว่า บางหลักสูตรค่อนข้างระบุความชัดเจนของ
กลุม่เป้าหมายของหลกัสตูร ซึง่เป็นกลุ่มคนทีป่ฏบิตังิานในชุมชน ขา้ราชการผูนํ้าชุมชน และผูบ้รหิาร
ในองคก์รต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสภาวะปจัจุบนัทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่เป็นองคก์รทีม่ี
พนักงานภายใตส้งักดัขององคก์รทัว่ประเทศเป็นจํานวนมาก ดงันัน้อาจสรุปไดว้่า หลกัสตูรน้ีมคีวาม
เหมาะสม และตอบสนองความตอ้งการของลกัษณะงานทีผู่เ้รยีนไดร้บัประโยชน์โดยตรง ในการนําไป
ปรบัประยุกต์ใชส้าํหรบัการปฏบิตังิานในสภาพจรงิไดอ้ย่างเหมาะสม แต่กม็หีลกัสตูรทีค่่อนขา้งเปิด
โอกาสใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายทีน่อกเหนือจากองคก์รภาครฐั โดยหลกัสตูรไดก้ําหนดคุณสมบตัเิบือ้งตน้
ว่า ตอ้งมปีระสบการณ์ทํางานในดา้นการสอนการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอก
ระบบ การพฒันาชุมชน หรอืเป็นผูท้ี่ทําหน้าที่จดัการศึกษาตลอดชวีติ หรอืผู้ที่ทํางานส่งเสรมิ
การศกึษาตลอดชวีติ หรอืการศกึษาตามอธัยาศยั และการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามสามารถ
ในการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้งานระดบัผูบ้รหิารและระดบัผูป้ฏบิตังิานในชุมชน รวมทัง้
นกัวชิาการ นกัปฏบิตักิารวชิาชพีดา้นการศกึษาตลอดชวีติ 

2.2 ข้อจํากัด และอุปสรรคของหลกัสูตรพบว่า บางกรณีค่อนข้างสร้างข้อจํากดัจากการ
เจาะจงไปยงักลุ่มผูเ้รยีนซึ่งเป็นครู หรอืบุคลากรที่ต้องปฏบิตังิานซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการสอน
นักศกึษาผูใ้หญ่ ดงัจะเหน็ไดจ้ากชื่อรายวชิา หรอืเน้ือหาทีต่้องศกึษาซึ่งเป็นไปเพื่อการจดัการเรยีน
การสอนในภาครฐัมากกวา่ ซึง่ประเดน็น้ีจงึไมอ่าจสรา้งความดงึดดูความน่าสนใจใหแ้ก่บุคคลทีม่าจาก
ภาคสว่นขององคก์รเอกชน หรอืองคก์รพฒันาเอกชน 

3) ชื่อหลกัสตูร ซึง่นําเสนอไดเ้ป็น 2 ประเดน็คอื 

3.1 จุดแขง็ และโอกาส 

หลกัสตูรสว่นใหญ่คอ่นขา้งมคีวามชดัเจนในประเดน็เกีย่วกบัชื่อหลกัสตูรทีส่ามารถสือ่สาร
ให้เกิดความเข้าใจถึงฐานคิด และลกัษณะเบื้องต้นของหลกัสูตรว่า มีจุดมุ่งหมายอย่างไร และ
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด นอกจากน้ีชื่อหลักสูตรยังสามารถสะท้อนรายละเอียด
กระบวนการจดัการเรยีนรู้ของหลกัสูตรตามความต้องการ และความคาดหวงัของกลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้รยีนได้หรอืไม่ สําหรบัการวเิคราะห์หลกัสูตรพบขอ้น่าสนใจบางประการจากการปรบัตวัของบาง
หลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของสงัคม องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑติ และแนวโน้มความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน หรอืบรบิททางการศกึษาทีป่รบัเปลีย่นไป ดงัจะพบว่า ชื่อหลกัสตูรมคีวามน่าสนใจ 
และเขา้ใจไดว้่า เป็นเงื่อนไขสาํคญัในการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อสาํหรบักลุ่มเป้าหมายทีม่าจากองคก์ร
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ภาคเอกชน เนื่องดว้ย ชื่อหลกัสตูรใหค้วามรูส้กึคลา้ยคลงึกบัศาสตรท์างการบรหิาร ซึง่น่าจะสง่เสรมิ
ต่อการปฏิบตัิงาน หรอืการนําไปปรบัใช้ในการปฏิบตัิงานทางด้านบรหิารตามความคาดหวงัของ
ผูเ้รยีนได ้

3.2 ขอ้จาํกดั และอุปสรรคของหลกัสตูร  

แม้ว่าหลกัสูตรส่วนใหญ่มชีื่อหลกัสูตรที่ชดัเจนสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจใน
สารตัถะสาํคญัของหลกัสตูรได ้แต่ในขณะเดยีวกนักพ็บขอ้ควรคาํนึงวา่ การระบุถงึกลุ่มเป้าหมายและ
ชื่อหลกัสูตรย่อมต้องมผีลกระทบต่อการเพิม่จํานวนผูเ้รยีน หรอืผูส้นใจที่จะศึกษาในศาสตร์ด้านน้ี 
แมว้า่ดว้ยตวัเน้ือหา หรอืรายละเอยีดของหลกัสตูรประกอบดว้ยรายวชิาทีส่ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายผูเ้รยีนที่มาจากองค์กรในทุกๆ ภาคส่วนโดยไม่ได้จํากดัเฉพาะครู หรอื
บุคลากรทางการศกึษาทีม่าจากหน่วยงานภาครฐั หากแต่ยงัเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีป่ฏบิตังิานทางดา้น
การพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่าจากหน่วยงานภาคเอกชน แต่ชื่อหลกัสูตร หรอืสาขาวชิาทีบ่างครัง้
อาจกลายเป็นอุปสรรค หรอืไม่เอื้อต่อการเขา้สู่ตําแหน่งงานที่ตอ้งปฏบิตังิานในส่วนของการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์หรอืแมก้ระทัง่จากเงื่อนไขขอ้กําหนดของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.  
2542 ที่ได้ระบุถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดงัปรากฏในมาตรา 53 วรรค 2 ที่กําหนด “ให้คร ู
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาอืน่ ทัง้ของรฐั และเอกชนตอ้งมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีตามทีก่ฎหมายกําหนด” (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ
2545  : 31) ประกอบกบับทบญัญตัใินพระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546 

(สํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. 2546 : ออนไลน์) ทีร่ะบุถงึวตัถุประสงคใ์นการกําหนดให้
วชิาชพีทางการศกึษาไดแ้ก่ คร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษา
อื่นทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง (ศกึษานิเทศก์) เป็นวชิาชพีควบคุม ซึง่ตอ้งมมีาตรฐานในการประกอบ
วชิาชพี ดงัทีข่อ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2548 ใน
หมวด 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 6 และ 7 ได้ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูป้ระกอบวชิาชพีผูบ้รหิารการศกึษาตอ้งมมีาตรฐานความรูแ้ละมาตรฐาน
ประสบการณ์วชิาชพี มาตรฐานการปฏบิตังิาน และมาตรฐานการปฏบิตัติน ทัง้ในสว่นของมาตรฐาน
ความรู ้ขอ้บงัคบัไดก้ําหนดใหต้อ้งมคีุณวุฒไิมต่ํ่ากว่าปรญิญาตรทีางการบรหิารการศกึษา อกีทัง้ตอ้ง
ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรการบรหิารสถานศกึษาทีค่ณะกรรมการคุรุสภารบัรอง (คุรุสภา.มปป.:
ออนไลน์) 

4) รายวชิาในหลกัสตูร ซึง่นําเสนอได ้2 ประเดน็คอื 
4.1 จุดแขง็ และโอกาส จากการวเิคราะหห์ลกัสตูรในระดบัปรญิญาโทพบความน่าสนใจใน

การสรา้งทางเลอืกใหแ้ก่ผูเ้รยีนในการลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาภาษาองักฤษ ซึ่งมคี่าเทยีบเท่า 2 
หน่วยกติ โดยไม่นับรวมหน่วยกติ แต่มสีทิธิไ์ดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ แต่ต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา ซึง่ผูว้จิยัคดิว่า เป็นอกีทางเลอืกทีน่่าจะเกดิประโยชน์อยา่ง
มากสาํหรบัผูเ้รยีนในระดบัปรญิญาโท เพราะว่าสว่นใหญ่เป็นผูท้ีท่ํางานแลว้ และไดใ้ชภ้าษาองักฤษ
ในการทาํงาน ดงันัน้ การเรยีนวชิาน้ี จงึไดร้บัการพฒันา หรอืปรบัปรุงทกัษะต่างๆ ทีนํ่าไปปรบัใชก้บั
การปฏบิตังิาน และใช้ในการเรยีนทีจ่ะต้องมกีารศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ โดยเฉพาะจากแหล่งการ
เรยีนรูท้ีเ่ป็นสือ่อนิเตอรเ์น็ตไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลาย มเีวบ็ไซตต์่างประเทศจาํนวนมาก ทีเ่ป็น
ประโยชน์ หากผูเ้รยีนมคีวามเชีย่วชาญ และไดร้บัการพฒันาทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ 
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สําหรบัหลกัสูตรในระดบัปริญญาเอก พบว่า ความน่าสนใจจากการที่มีบางหลกัสูตรได้
กําหนดเพิม่รายวชิาใหม่ๆ เขา้ไปโดยเป็นรายวชิาที่เกี่ยวกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ซึ่งคดิว่า 
น่าจะสามารถเรยีกความสนใจจากผูท้ีป่ฏบิตังิานในภาคเอกชน ทีต่อ้งทํางานในฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์
ฝา่ยฝึกอบรม ไดม้ากขึน้ นอกจากน้ีชือ่รายวชิาต่างๆ ไดม้กีารปรบัเปลีย่นใหส้ ัน้ กระชบั ทนัสมยั และ
สือ่ความหมายไดช้ดัเจนมากขึน้ เช่น การปรบัเป็นชื่อรายวชิาโดยใหม้คีาํเกีย่วกบั “การบรหิาร” หรอื 
“การศกึษาตลอดชวีติ” “กระบวนการเรยีนรู ้และการสอนผูใ้หญ่” เป็นตน้ 

4.2 ขอ้จํากดั และอุปสรรคของรายวชิาในหลกัสตูรพบว่า ความต่างของจํานวนหน่วยกติ
ทีก่าํหนดใหเ้รยีนทีม่ากกวา่หลกัสตูรอื่นๆ โดยภาพรวม ยอ่มทาํใหผู้เ้รยีนตอ้งเรยีนในรายวชิามากขึน้ 
จงึสง่ผลใหเ้กดิอุปสรรคแก่ผูเ้รยีนทีม่ขีอ้จาํกดัทางดา้นเวลา 

5) จาํนวนหน่วยกติในหลกัสตูร จากการวเิคราะหจุ์ดแขง็ และโอกาส พบว่า บางหลกัสตูรได้
กาํหนดใหล้ดจาํนวนหน่วยกติในหมวดวชิาบงัคบัลง โดยการตดัรายวชิาทีม่เีน้ือหาซํ้าซอ้นกนั และนํา
รายวิชาที่เพิม่เน้ือหาให้มคีวามครอบคลุม และมคีวามทนัสมยัมาแทน เช่น บางรายวชิาเป็นการ
ผนวกรวมหลกัการศกึษาผูใ้หญ่เขา้กบัหลกัปรชัญาการศกึษา จงึทําใหเ้รยีนน้อยลงจากเดมิ หรอืใน
บางกรณีหลกัสตูรไดก้ําหนดจํานวนหน่วยกติทีน้่อยกว่าหน่วยกติของหลกัสตูรอื่นๆ ซึง่ความต่างใน
ประเดน็น้ี อาจเน่ืองดว้ยจุดมุง่หมายของแต่ละหลกัสตูรต่างกนั ดงัที ่เสาวนีย ์ เลวลัย.์ (2551 : 84) 
ไดร้ะบุว่า จุดมุง่หมายแต่ละหลกัสตูรอาจมุ่งเน้นดา้นวชิาการซึง่ใหค้วามสาํคญัไปทีก่ารวจิยั และการ
ถ่ายทอดความรูท้ ัง้ในแขนงทีต่รง และแขนงทีส่มัพนัธใ์กลเ้คยีงกบัการประกอบวชิาชพี ในขณะทีบ่าง
หลกัสูตรอาจมุ่งเน้นทางวชิาชพี ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้และทกัษะในระดบัสูงทีจ่ําเป็นต่อการ
ประกอบวชิาชพี 

6) การทาํวทิยานิพนธ/์ปรญิญานิพนธ ์

6.1 จุดแขง็ และโอกาส ซึง่พบวา่ 

หลกัสูตรส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรประเภท แผน ก (ก 2) ทีก่ําหนดใหศ้กึษาตามรายวชิาที่
บรรจุอยู่ในหลกัสตูร และตอ้งดําเนินตามเงื่อนไขเกีย่วกบัการทําวทิยานิพนธ์หรอืปรญิญานิพนธ์ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไดกํ้าหนดหน่วยกติของวทิยานิพนธ์ หรอืปรญิญานิพนธ์ไวท้ี่ 12 หน่วยกติ ในขณะทีบ่าง
หลกัสตูรมจีาํนวนหน่วยกติของวทิยานิพนธน้์อยกว่า และความต่างของจาํนวนหน่วยกติจงึกลายเป็น
เงือ่นไขสาํคญัทีเ่ปิดโอกาสใหแ้ก่ผูเ้รยีนซึง่ไมม่คีวามถนดัในการทาํงานวจิยัไดม้ทีางเลอืกโดยสามารถ
ลงเรยีนในรายวชิาอื่นแทน  นอกจากน้ียงัพบว่า บางหลกัสตูรใหค้วามสาํคญัในการสรา้งทางเลอืก
ใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยหลกัสตูรไดกํ้าหนดใหม้ ีแผน ข. ขึน้เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกทีจ่ะทาํสารนิพนธ์ ที่
มคี่าเทยีบเท่า 6 หน่วยกติ แทนการทําวทิยานิพนธ์ ดงันัน้การปรบัเปลีย่นดงักล่าว จงึเอือ้ประโยชน์
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูเ้รยีนทีต่อ้งทาํงานควบคูก่บัการเรยีนใหม้ทีางเลอืก และไม่เป็นภาระ
ทีห่นักจนเกนิไป เน่ืองจากความเขม้ขน้ในการทําวจิยัจะไม่มากเท่าวทิยานิพนธ์ทีม่คี่าเทยีบเท่า 12 
หน่วยกติ 

6.2 ขอ้จํากดั และอุปสรรคของหลกัสตูร พบว่า บางหลกัสตูรมกีารกําหนดแผนการเรยีน
ทีร่ะบุใหต้อ้งทาํวทิยานิพนธซ์ึง่ไดก้ลายเป็นการจาํกดัทางเลอืกใหแ้ก่ผูเ้รยีน ในขณะทีบ่างหลกัสตูรได้
เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้เลอืกเรยีนในแผนการศึกษาที่เหมาะสมกบัความจําเป็น หรอืขอ้จํากดัของ
ตนเองได ้
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7) ดา้นทีต่ ัง้ของสถานศกึษา และเวลาทีจ่ดัการเรยีนการสอน พบวา่  

7.1 จุดแขง็ และโอกาส พบว่า ปจัจยัสําคญัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศึกษาต่อโดย
ภาพรวมมาจากขอ้ไดเ้ปรยีบในประเดน็ทีต่ ัง้ของสถานศกึษาซึง่อยูใ่นบรเิวณพืน้ทีเ่ขตธุรกจิจะมคีวาม
สะดวกในการเดนิทางเน่ืองด้วยอยู่บนเส้นทางการคมนาคมสําคญัๆ ส่วนสถานศกึษาที่อยู่ในเขต
ต่างจงัหวดัมจุีดแขง็ทีส่ามารถรองรบัผูส้นใจเขา้ศกึษาต่อซึง่อยู่เขตจงัหวดัใกลเ้คยีง และทีไ่ม่ปรากฏ
ว่า มสีถาบนัใดทีจ่ดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรทางการศกึษาผูใ้หญ่ หรอืการศกึษานอกระบบใน
ระดบับณัฑติศกึษา 

7.2 ข้อจํากัด และอุปสรรค พบว่า สถานศึกษาที่มีข้อจํากัด และอุปสรรคจะอยู่ใน
ประเดน็ดงัน้ี 1) สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอนไม่ไดอ้ยูใ่นเขตตวัเมอืง จงึค่อนขา้งเป็นอุปสรรคในการ
เดนิทาง สาํหรบัผูเ้รยีนทีท่าํงาน หรอือาศยัอยูเ่ขตพืน้ทีอ่ื่นๆ นอกจากน้ี 2) จากการสอบถามจากผูท้ี่
สนใจเขา้ศึกษาต่อได้ระบุว่า ปจัจยัสําคญัประการหน่ึงในการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อจะพจิารณาจาก
ความสะดวกในการเดนิทาง และการจดัการเรยีนการสอนทีเ่อื้อต่อการบรหิารจดัการเวลา เช่น การ
จดัในช่วงวนัเสาร ์- อาทติย ์จงึมคีวามสะดวกต่อผูเ้รยีนมากกวา่ 

ผูว้จิยัไดส้รุปการวเิคราะหห์ลกัสตูรโดยนําเสนอในตารางที ่1.1  ดงัน้ี 
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หลกัสตูร 
ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก 

จุดแขง็ / โอกาส ขอ้จาํกดั / อุปสรรค จุดแขง็ / โอกาส ขอ้จาํกดั / อุปสรรค 
1. จดุมุ่งหมายของหลกัสูตร - มุ่ งตอบสนองว่า  จะ

ผลิตมหาบัณฑิต เพื่ อ
ต อ บ ส นอ ง ต่ อ ค ว า ม
ต้องการทัง้ในระดบักลุ่ม
ผูเ้รยีน และระดบัองค์กร
ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ ใ ห ญ่
การศึกษาต่อเนื่อง การ
ฝึกอบรมและการพฒันา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์
การศึกษาตลอดชีวิต 
การศึกษานอกระบบ 
แล ะ  ก า รศึกษ าตาม
อธัยาศยั 

 - ความชัดเจนถึงทิศทาง
ของหลกัสูตรที่กําหนดขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการผลติบุคลากรทาง
วชิาการ หรอืวชิาชพี เช่น
นักวิชากร นักปฏิบตัิการ
วิชาชีพด้านการศึกษา
ผู้ใหญ่การศึกษาต่อเนื่อง 
การฝึกอบรม การศึกษา
ตลอดชวีติ การศกึษานอก
ระบบ และ การศกึษาตาม
อธัยาศยั 

 - การกําหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรต้องมีความ
ชัด เ จ น แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม
หลากหลายเพื่อการผลิต
บุคลากรในการเข้าสู่งาน
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ ใ ห ญ่
การศึกษาต่ อ เ นื่ อง  การ
ฝึกอบรม การศึกษาตลอด
ชีวิต การศึกษานอกระบบ 
และ การศกึษาตามอธัยาศยั 
โ ด ย เ ฉพ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง มุ่ ง
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร จั ด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์

2. กลุ่มเป้าหมายของหลกัสตูร - ไ ม่ มี ก า ร กํ า ห น ด
คุณสมบัติ เฉพาะของ
กลุ่มเป้าหมายไว้จงึเป็น
การเปิดกว้างต่อผู้เรยีน
ทีส่นใจในศาสตร ์
- ห ลั ก สู ต ร กํ า ห น ด
ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ
คุณลักษณะผู้ เ รียนที่
กลุ่มเป้าหมายจะได้ร ับ
ไว้อย่างชัดเจน ในการ
นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ง า นด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ ใ ห ญ่
การศึกษาต่อเนื่อง การ
ฝึกอบรมและการพฒันา

- บางหลกัสูตรค่อนข้าง
มุ่ ง เ น้ น ไ ป ที่
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
ปฏบิตัิงานในหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ  เ ช่ น  ค ร ู
ผู้บริหารหรือบุคลากร
ทางด้านการศึกษาที่
ป ฏิ บั ติ ง า น กั บ ก า ร
จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ แ ก่
ผูใ้หญ่โดยตรง 

- การระบุความชดัเจนของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
จาํเป็นตอ้งพฒันาบุคลากร
เพื่อตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะ
สังคมปจัจุบัน เช่น การ
กระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
หลกัสตูรมาจากองคก์รทีม่ี
ความหลากหลายทัง้ด้าน
การศึกษา  การพัฒนา
ชุ ม ชนหรือ ก า รพัฒนา

- บ า ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ความสําคัญทางด้าน
วิชาการมาก อาจไม่ได้
สร้า งความแข็งแกร่ ง 
หรือการพัฒนาศาสตร์
ด้านวิชาชีพทางศาสตร์
ด้านการศึกษาผู้ ใหญ่
การศึกษาต่อเนื่อง การ
ฝึกอบรมและการพฒันา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์
การศึกษาตลอดชีวิต 
การศึกษานอกระบบ 
แล ะ  ก า รศึกษาต าม
อธัยาศยั 

- หลักสูตรควรเปิดโอกาส
ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
กวา้งขวางมากขึน้ เนื่องดว้ย
ใ น ป ั จ จุ บั น ก า ร ใ ห้
ความสําคัญต่อการพัฒนา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ไ ด้ มี
บทบาทสําคัญมากขึ้น ใน
สังคมไทย  อีกทัง้ต้องมุ่ ง
พัฒนาบุคคลที่ทํางานแล้ว 
โ ด ย เ ฉพ า ะ ใ น ด้ า น ก า ร
พฒันาการเรยีนรูท้ ัง้สว่นงาน
ภาครฐั และเอกชนไดเ้ขา้มา
มโีอกาสพฒันาตนเอง 
-กําหนดสมรรถนะที่ผู้ เข้า
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หลกัสตูร 
ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก 

จุดแขง็ / โอกาส ขอ้จาํกดั / อุปสรรค จุดแขง็ / โอกาส ขอ้จาํกดั / อุปสรรค 
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์
การศึกษาตลอดชีวิต 
การศึกษานอกระบบ 
แล ะ  ก า รศึกษ าตาม
อธัยาศยั 
- บางหลกัสตูรสามารถ
สร้างโอกาสในการต่อ
ยอดองค์ความรูใ้นระดบั
ปริญญาตรีสู่การศึกษา
ต่ อ ใ น ร ะ ดั บ
บณัฑติศกึษา 

ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ทั ้ ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิตังิาน 

เรยีนจะไดร้บัการพฒันาจาก
หลกัสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
ชดัเจน 

3. ชื่อหลกัสตูร - สื่อสารให้เกิดความ
เขา้ใจต่อความมุ่งหมาย
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ไ ด้
เหมาะสม 
- ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ก ร ะบวนกา รจัด ก า ร
เรยีนรูข้องหลกัสตูร 
- สร้างโอกาส และจูงใจ
ในการตัดสินใจให้แก่
ผูเ้รยีนทีม่าจากองค์กรที่
หลากหลายเช่น องค์กร
ภาคเอกชน 

ชื่ อหลักสูต รบางแห่ ง
น่าจะส่งผลกระทบใน
ประเดน็ดงันี้ 
- การเพิม่จาํนวนผูเ้รยีน 
- การเขา้สู่ตําแหน่งงาน
ที่ต้องปฏบิตัิในส่วนของ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
- การได้ร ับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามที่
กฎหมายกําหนด 

  - ชื่ อ ห ลั ก สู ต ร ต้ อ ง ใ ห้
ความสําคัญต่อการสื่อถึง
ความทนัสมยั และสามารถ
สร้างความสนใจให้แก่ผู้ที่
สนใจเขา้ศกึษาต่อไดบ้นฐาน
ของความตอ้งการของสงัคม
ปจั จุบันและเงื่ อนไขทาง
สงัคม กฎหมาย และโอกาส
ในการเข้าสู่ตําแหน่งงาน
ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย ์

4. รายวิชาในหลกัสตูร - การกําหนดให้เรยีนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อได้รบัการยกเว้นไม่
ต้ อ ง ส อ บ ภ า ษ า 
ต่างประเทศ และช่วยใน

- การกําหนดให้เรยีนใน
รายวิชาที่มีมากขึ้นย่อม
ส่ ง ผ ล ต่ อ ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ขอ้จาํกดัทางดา้นเวลา 

- กา รกํ าหนดรายวิช า
ใหม่ๆ  เพื่ อสร้า งความ
น่าสนใจให้กลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องปฏิบัติงานในฝ่าย
ทรพัยากรมนุษย์ หรอื

- บางหลักสูตรมีความ
มุ่งเน้นในรายวชิาในเชงิ
ลึกและเฉพาะเจาะจง
ม า ก   จึ ง อ า จ เ ป็ น
ข้อจํากัดของการสร้าง

- รายวิชาต้องทันสมัยและ
สร้างทางเลือก  โดยต้อง
สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของ
ผูเ้รยีนได ้
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หลกัสตูร 
ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก 

จุดแขง็ / โอกาส ขอ้จาํกดั / อุปสรรค จุดแขง็ / โอกาส ขอ้จาํกดั / อุปสรรค 
ด้ า น ก า ร ค้ น ค ว้ า ห า
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง 
- มีความหลากหลาย
และสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของ
ผูเ้รยีน 
 

ฝึกอบรมไดม้ากขึน้ 
- ชื่ อ ร า ย วิ ช า มี ค ว า ม
ทั น ส มั ย ก ร ะ ชั บ  แ ต่
สามารถสื่อความหมายได้
ชดัเจน 
- บ า ง ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร
กําหนดให้ผู้เรยีนต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน 
การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ เช่น การเสนอ
ผลงานวิชาการไว้อย่าง
ชดัเจน 

ความหลากหลายในการ
เรยีนรู ้

- ไม่ควรกําหนดใหเ้รยีน
ร า ย วิ ช า ม า ก เ กิ น ไ ป 
กล่าวคือบางรายวิชาที่มี
เนื้อหาซํ้าซ้อนกนัควรมกีาร
พิจารณารวมรายวิชาและ
บูรณาการเนื้อหาเพื่อใหเ้กดิ
ความครอบคลุมและสะดวก
ต่อเวลาในการเรียนให้แก่
ผูเ้รยีน 
- ควรกําหนดให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้ า นคว าม รู้  ทักษ ะทา ง
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ล ง มื อ
ปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของ
ต น เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
เชีย่วชาญ 

5. จาํนวนหน่วยกิตในหลกัสูตร - บางหลักสูต ร ได้ลด
จํ า น ว นห น่ ว ย กิ ต ล ง
เนื่องจากความซํ้าซ้อน
ของเนื้อหาวชิา จงึทําให้
เรยีนน้อยลง 

- การกําหนดหน่วยกิต 
ของแต่ละแหง่ไมเ่ทา่กนั  

- เป็นการสรา้งอตัลกัษณ์
ในหลกัสตูรว่ามจีุดเน้นอยู่
ทีว่ชิาการ หรอืวชิาชพี 

- จํานวนหน่วยกิตใน
รายวชิาทีไ่ม่เท่ากนัย่อม
ไปเพิม่จํานวนหน่วยกิต
ในกา รทํ า ง านวิจัยที่
ต่างกนั 

ควรเป็นไปตามมาตรฐาน
หลกัสตูรและความจาํเป็นใน
การพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุ
เป้าหมายของหลกัสตูร แต่
ไมค่วรใหเ้รยีนมากกวา่
มาตรฐานทีก่าํหนดมากเกนิ 

6. เงื่อนไขในการทาํวิทยานิพนธ ์ - หลกัสูตรส่วนใหญ่เป็น
ประเภท แผน ก (ก 2) 
ซึ่ ง กํ า ห น ด ใ ห้ ทํ า
วิทยานิพนธ์ / ปรญิญา
นิพนธ์  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความรู ้และทกัษะในการ

- บางหลักสูต ร ไม่ ได้
สร้า งทาง เลือกให้แ ก่
ผูเ้รยีนทีต่อ้งทาํงาน และ
เรียนควบคู่กันในการ
เลือกศึกษาในแผนการ
ศึกษาอื่น เช่น แผน ข 

- ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ
ปรญิญาเอกเป็นการผลิต 
และส่ ง เ ส ริม ให้ผู้ เ รียน
สามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการวิจัยซึ่งเป็น

- ความไม่หลากหลาย
ของทางเลือก ซึ่งไม่ได้
ให้โอกาสเลอืกศึกษาใน
แผนการศกึษา 
- บางหลักสูตรกําหนด
จํานวนหน่วยกิตของ

- การสร้างทางเลือกเพื่อ
ช่วยเหลอืใหผู้้เรยีนสามารถ
เรยีนรูแ้ละทํางานวจิยัไดเ้รว็
ขึ้นเป็นสิ่งจําเป็น เช่นการ
วางแผนการทําวทิยานิพนธ์
ก า รปรึกษา งานวิจัยกับ
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วิเคราะหห์ลกัสตูร หลกัสตูร ข้อคิดเหน็ที่นําไปใช้เป็น
เสนอแนะในการพฒันา

หลกัสตูร 
ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก 

จุดแขง็ / โอกาส ขอ้จาํกดั / อุปสรรค จุดแขง็ / โอกาส ขอ้จาํกดั / อุปสรรค 
ทาํงานวจิยัใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
- บางหลักสูตรได้สร้าง
ทางเลือกโดยกําหนด
จํานวนหน่วยกิตของ
วทิยานิพนธ์ไว้น้อยกว่า 
12 หน่วยกติ จงึเป็นการ
เปิดโอกาสให้แก่ผู้เรยีน
ทีไ่มถ่นดัในการทาํวจิยั 

ซึ่งทําสารนิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบเท่ากับ 6 หน่วย
กติ 

การตอบสนองต่อความ
ต้องการของวตัถุประสงค์
ห ลั ก สู ต ร  ซึ่ ง ทั ก ษ ะ
ทางการวจิยัถอืเป็นเรื่องที่
มคีวามจําเป็น และต้องให้
เ กิ ดป ร ะ โ ยช น์ ต่ อก า ร
ปฏบิตังิาน 
- บางหลักสูตรให้
ทางเลอืกแก่ผูเ้รยีนในการ
เลอืกทีจ่ะศกึษาในรปูแบบ
ใด กล่าวคอื แบบ 2.1 ซึ่ง
มี ห น่ ว ย กิ ต ข อ ง
วิทยานิพนธ์ที่ 36 หน่วย
กิต  และแบบ  2 . 2  ที่ มี
หน่วยกติของวทิยานิพนธ์
เทา่กบั 48 หน่วยกติ 

การทําวิทยานิพนธ์ไว้
มากกว่าสถาบนัอื่นๆจงึ
น่าเชื่อว่า ค่อนขา้งหนัก
สาํหรบัผูเ้รยีน 

อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  ก า ร
ประชุมสัมมนาให้ผู้ เ รียน
นําเสนองานวิจัยเป็นระยะ 
และมีระบบการกํากับ ดูแล 
ติดตาม  เ ป็นระยะอย่ า ง
ต่อเนื่ องเพื่อให้ผู้ เรียนได้
ทํ า ง า น วิ จั ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
คุณภาพ ภายในเวลาและ
แผนทีก่าํหนด 

7. ด้านที่ตัง้ของสถานศึกษา และ
เวลาที่จดัการเรียนการสอน 

- บางสถาบันได้เปรียบ
ในด้านทีต่ัง้ซึ่งอยู่ในเขต
ธุรกจิทีม่คีวามสะดวกใน
เสน้ทางการคมนาคม 
- บางสถาบันสามารถ
รองรบัผู้สนใจเขา้ศึกษา
ต่ อซึ่ ง อยู่ เ ขตจังหวัด
ใ ก ล้ เ คี ย ง ที่ ไ ม่ มี ก า ร
จดัการเรียนการสอนใน
ห ลัก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
ผู้ใหญ่ หรือการศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ ใ น ร ะ ดั บ

- บางสถาบนัมขีอ้จํากดั
ด้านสถานที่ตัง้ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่
ไมส่ะดวกในการเดนิทาง
ประกอบกับเวลาในการ
จดัการเรยีนการสอนไม่
อาจตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน 

- บ า ง ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร
จดัการเรยีนการสอนทัง้ใน
ภาคปกติ และภาคพิเศษ
เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการทีห่ลากหลายของ
ผูเ้รยีน 

- บางหลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนในเวลา
ราชการซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อผู้ เ รียนที่ ต้ อ งก า ร
ศึกษาต่อ เนื่องจากการ
ลาศึกษา ต่อ เ ป็นการ
กระทบต่อการพจิารณา
ความดคีวามชอบในการ
ขึน้เงนิ และเลือ่นขัน้ 

- ด้ า น ที่ ตั ้ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่
ค่อนข้างจํากัดในการสร้าง
ทางเลือกเพื่อแก้ไขปญัหา 
แต่เนื่องดว้ยความเจรญิและ
กา ร ให้ค ว ามสํ า คัญทา ง
เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ 
สามารถอํานวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนได ้
- ดา้นเวลา ควรกําหนดให้
การจัดการเรียนการสอน
กระชบั และมคีวามยดืหยุ่น
แต่มคีุณภาพให้แก่ผู้เรยีนที่
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วิเคราะหห์ลกัสตูร หลกัสตูร ข้อคิดเหน็ที่นําไปใช้เป็น
เสนอแนะในการพฒันา

หลกัสตูร 
ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก 

จุดแขง็ / โอกาส ขอ้จาํกดั / อุปสรรค จุดแขง็ / โอกาส ขอ้จาํกดั / อุปสรรค 
บณัฑติศกึษา ต้องทํางานควบคู่กับการ

เ รี ย น ด้ ว ย  เ ช่ น อ า จ
กําหนดใหเ้รยีนในเวลานอก
ราชการ หรอืวนัหยดุ 
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ความคิดเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร
ของสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1  ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ข้อมลูนิสิตกาํลงัศึกษา 

ตารางที ่2.1    จาํนวนนิสติระดบัปรญิญาโท ทีก่าํลงัศกึษา 

ลาํดบั ปีท่ีเข้าศึกษา นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ รวม 
  ชาย หญิง  

1 2547 2 3 5 
2 2548  (ไมไ่ดเ้ปิดสอน)    
3 2549 2 9 11 
4 2550 4 2 6 
 รวม 8 14 22 

ตารางที ่2.2  จาํนวนนิสติระดบัปรญิญาเอกทีส่าํเรจ็ และกาํลงัศกึษา 

ลาํดบั ปีท่ีเข้าศึกษา นิสิตปริญญาเอกภาคปกติ รวม 
  ชาย หญิง  

1 2544 6 4 10 
2 2545 6 4 10 
3 2547 4 6 10 
4 2548 7 2 9 
5 2550 4 2 6 

 รวม 27 18 45 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีให้สมัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์นิสติสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ เพือ่นําไปประกอบการพจิารณาแนวทาง
เพือ่ปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน สงัคม และชุมชน 

ตารางที ่2.3    ขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม 

รายละเอียดผูต้อบแบบสมัภาษณ์ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. เพศ   

1.1 ชาย 15 51.72 
1.2 หญงิ 14 48.28 

รวม 29 100 
2. อาย ุ   

2.1 30 ปีลงไป 7 24.14 
2.2 31 - 39 ปี 4 13.79 
2.3 40 - 49 ปี 10 34.48 
2.4 50 - 59 ปี 8 27.59 

รวม 29 100 
3. การประกอบอาชพี   

3.1 รบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 19 65.52 
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รายละเอียดผูต้อบแบบสมัภาษณ์ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
3.2 อาชพีอสิระ 2 6.90 
3.3 พนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 7 24.14 
3.4 ไมร่ะบุ 1 3.45 

รวม 29 100 
4. ระดบัของหลกัสตูรทีศ่กึษา   

4.1 ปรญิญาโท 12 41.38 
4.2 ปรญิญาเอก 15 51.72 
4.3 ไมร่ะบุ 2 6.90 

รวม 29 100 
5. สถานภาพในการศกึษา   

5.1 กาํลงัศกึษาอยูใ่นปจัจุบนั 24 82.76 
5.2 สาํเรจ็การศกึษาแลว้ 4 13.79 
5.3 ไมร่ะบุ 1 3.45 

รวม 29 100 
6. คณะวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี   

6.1 ครศุาสตร ์/ ศกึษาศาสตร ์ 13 44.83 
6.2 มนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร ์ 6 20.69 
6.3 บรหิารธุรกจิ 3 10.34 
6.4 รฐัประศาสนศาสตร ์ 1 3.45 
6.5 รฐัศาสตร ์ 1 3.45 
6.6 ศลิปศาสตร ์ 1 3.45 
6.7 โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 1 3.45 
6.8 ไมร่ะบุ 3 10.34 

รวม 29 100 
7. สถานศกึษาทีศ่กึษาในระดบัปรญิญาตร ี   

7.1 มหาวทิยาลยัของรฐั 15 51.72 
7.2 มหาวทิยาลยัราชภฏั 9 31.03 
7.3 มหาวทิยาลยัสงฆ ์ 1 3.45 
7.4 มหาวทิยาลยัเอกชน 1 3.45 
7.5 โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 1 3.45 
7.6 สถาบนัการศกึษาในต่างประเทศ 1 3.45 
7.7 วทิยาลยัเทคนิคและอาชวีศกึษา 1 3.45 

รวม 29 100 

จากตาราง 2.3    นิสติทีต่อบแบบสมัภาษณ์เป็นเพศชายจาํนวน 15 คน (รอ้ยละ 51.72) เพศ
หญงิ 14 คน (รอ้ยละ 48.28) มอีาย ุ30 ปีลงไป 7 คน (รอ้ยละ 24.14) อายุระหว่าง 31 - 39 ปี 4 คน 
(รอ้ยละ 13.79) อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 10 คน (รอ้ยละ 34.48) และอายุระหว่าง 50 - 59 ปี 8 คน
(รอ้ยละ 27.59) นิสติส่วนใหญ่ประกอบรบัราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ 19 คน (รอ้ยละ 65.52) อาชพี
อสิระ2 คน (รอ้ยละ 6.90) เป็นพนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 7 คน (รอ้ยละ 24.14) ทัง้น้ีเป็นนิสติที่
ศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาโท 12 คน (รอ้ยละ 41.38) ระดบัปรญิญาเอก 15 คน (รอ้ยละ 51.72) โดย
เป็นผู้ที่กําลงัศึกษาอยู่ในปจัจุบนั 24 คน (ร้อยละ 82.76) และสําเรจ็การศึกษาแล้ว 4 คน (ร้อยละ 
13.79) 
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นิสติที่ตอบแบบสมัภาษณ์เป็นผูท้ี่สําเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรจีากคณะครุศาสตร์ / 
ศกึษาศาสตร ์13 คน (รอ้ยละ 44.83) คณะมนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร ์6 คน (รอ้ยละ 20.69) คณะ
บรหิารธุรกจิ 3 คน (รอ้ยละ 10.34) คณะวทิยาการจดัการ (สาขารฐัประศาสนศาสตร)์ 1 คน (รอ้ยละ
3.45) คณะรฐัศาสตร ์คณะศลิปะศาสตร ์และโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ แห่งละ 1 คน (รอ้ยละ
3.45) ทัง้น้ีเมื่อจําแนกตามประเภทของสถาบนัพบว่า เป็นมหาวทิยาลยัของรฐั 15 คน (รอ้ยละ 
51.72) มหาวทิยาลยัราชภฏั 9 คน (รอ้ยละ 31.03) มหาวทิยาลยัสงฆ ์มหาวทิยาลยัเอกชน โรงเรยีน
นายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ สถาบนัการศกึษาในต่างประเทศ และวทิยาลยัเทคนิคและอาชวีศกึษา แห่ง
ละ 1 คน(รอ้ยละ 3.45) 

นอกจากน้ีจากการสมัภาษณ์นิสติไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัปจัจยัทีส่าํคญัต่อการตดัสนิใจ
ในการเขา้ศกึษาต่อในภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในประเดน็ดงัน้ี 1) 
ช่องทางการรบัรูข้่าวสารของภาควชิา 2) เหตุผลหลกัทีจู่งใจในการเขา้ศกึษาต่อ 3) ความเหมาะสม
ของคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่ธรรมเนียมในการศกึษาต่อ  

ตาราง 2.4    ช่องทางการรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัการรบัสมคัรบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาควิชา
การศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยเรยีงตามลาํดบัเหตุผล 

ช่องทางในการรบัข่าวสารของภาควิชาการศึกษาผูใ้หญ่ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
1. การบอกกลา่วจากบุคคลใกลช้ดิ 18 65.52 
2. คณาจารยป์ระจาํภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 3 37.5 

จากตาราง 2.4    พบว่า ช่องทางในการสื่อสารที่สําคญัซึ่งนิสติได้รบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกบั
กจิกรรมต่างๆ ของภาควชิา รวมถงึขอ้มูลในการรบัสมคัรนิสติจากช่องทาง 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 1) การ
บอกกล่าวจากบุคคลคนใกล้ชดิ (ร้อยละ 65.52) และ 2) จากคณาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา
ผูใ้หญ่ (รอ้ยละ37.5) 

ตาราง 2.5    เหตุจูงใจในการเขา้ศกึษาต่อในภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ โดยเรยีงตามลาํดบัเหตุผล 

ลาํดบัท่ี สาเหตท่ีุตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในภาควิชาการศึกษาผูใ้หญ่ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. ต้องการความรูใ้นศาสตรท์างการศึกษาตลอดชวีติ,การศกึษา

ผูใ้หญ่ และการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
8 27.59 

2. ต้องการนําความรู้ และทักษะที่ได้ร ับไปใช้เพื่อพัฒนาการ
ปฏบิตังิาน 

9 31.03 

3. มคีวามเชื่อมัน่ในชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั และต้องการปรบั
วุฒกิารศกึษาใหเ้พิม่ขึน้ 

2 6.90 

4. ตอ้งการไดร้บัคา่ตอบแทนทีส่งูขึน้จากเดมิ 2 6.90 
5. ต้องการมีเครอืข่ายเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน และต้องการ

สรา้งความภาคภมูใิจใหแ้ก่ครอบครวั 
1 3.45 

จากตาราง 2.5    เป็นการลําดบัเหตุผลทีส่ําคญัซึ่งส่งผลต่อการตดัสนิใจของนิสติในการเขา้
ศึกษาต่อที่ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 5 เหตุผลได้แก่ 1) ต้องการ
ความรูใ้นศาสตร์ทางการศกึษาตลอดชวีติ การศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษานอกระบบโรงเรยีน (รอ้ย
ละ 27.59)  2) ตอ้งการนําความรู ้และทกัษะทีไ่ดร้บัไปใชเ้พือ่พฒันาการปฏบิตังิาน (รอ้ยละ 31.03) 
3) มคีวามเชื่อมัน่ในชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั และตอ้งการปรบัวุฒกิารศกึษาใหส้งูขึน้ (รอ้ยละ 6.90) 
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4) ต้องการไดร้บัค่าตอบแทนที่สูงขึน้จากเดมิ (ร้อยละ 6.90) และ 5) ต้องการมเีครอืข่ายเพื่อนร่วม
วชิาชพีเดยีวกนัและตอ้งการทีจ่ะสรา้งความภาคภมูใิจใหแ้ก่ครอบครวั (รอ้ยละ 3.45) 

ทัง้น้ีนิสติทีใ่หส้มัภาษณ์ไดเ้พิม่เตมิเหตุผลทีส่าํคญัๆ ในภาพรวมไวด้งัน้ี 
1. ตอ้งการไดร้บัความรู ้และเพิม่พนูความเขา้ใจในศาสตรใ์หม้คีวามลกึซึง้มากขึน้ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในประเดน็ทางการจดัการศกึษา และการจดัรปูแบบการจดักระบวนการเรยีนรู ้
2. ความต้องการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิ หรือพฒันาทกัษะโดยเฉพาะในด้านการ

ฝึกอบรมและการปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการวจิยัชุมชน และวฒันธรรม ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
สงัคมไทยกําลงัเคลื่อนตวัเขา้สู่การเป็นสงัคมผูสู้งอายุ ความรูท้ี่ได้รบัจงึย่อมมคีวามสําคญัและเป็น
เงือ่นไขทีส่ง่เสรมิใหก้ารปฏบิตังิานสามารถดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัทางวชิาการ 

3. นิสติทีใ่หข้อ้มลูไดร้ะบุวา่ ถา้ตนสาํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโทยอ่มสรา้งโอกาสในการ
มรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในรปูแบบของเงนิเดอืน หรอืการใชค้วามรูใ้นการหารายไดจ้ากงานอื่นๆ 

4. การมเีครอืขา่ยจะช่วยใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ทีเ่ป็นองคค์วามรู ้และประสบการณ์
ในการทํางาน เพื่อประมวลขอ้มูลต่างๆ มปีรบัใชเ้พื่อสนับสนุนต่อการปฏบิตัทิี่มปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 

ตาราง 2.6    ความคดิเหน็ต่อความเหมาะสมของคา่ใชจ้า่ยในการเรยีน 

ความคิดเหน็ต่อความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเรียน จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการเรยีนอยู่ในอตัราทีส่งูกวา่สถาบนัอืน่ๆ 3 10.34 
2. คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการเรยีนอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสม 26 89.66 

รวม 29 100 

จากตาราง 2.6    สําหรบัความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการ
เรยีนพบว่า นิสติส่วนใหญ่เหน็ว่าค่าใชจ่้ายอยู่ในอตัราทีม่คีวามเหมาะ (รอ้ยละ 89.66) แต่อย่างไรก็
ตามมีนิสิต (ร้อยละ 10.34) เห็นว่า ค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตราที่สูงกว่าสถาบันอื่น โดยนิสิตได้ให้
รายละเอยีดเพิม่เตมิไวว้่า ในส่วนของคา่เทอมมคีวามเหมาะสมมาก และคอ่นขา้งเอื้อต่อผูเ้รยีน หรอื
ผูส้นใจอยากศกึษาต่อแต่มทีุนการศกึษาไมม่ากนกัไดม้โีอกาสเขา้ถงึการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 
แต่อยา่งไรกต็ามในสว่นของการศกึษาดงูานค่อนขา้งมคีา่ใชจ้่ายทีส่งู โดยเฉพาะการไปศกึษาดูงานใน
แต่ละรายวชิา หรอืการไปศกึษาดงูานในต่างประเทศ ดงันัน้การควบคมุคา่ใชจ้่ายจงึค่อนขา้งยาก และ
บางครัง้ไม่อาจคาดประมาณการค่าใชจ้่ายได ้ส่วนนิสติทีเ่หน็ว่า ค่าใชจ้่ายไม่อยู่ในอตัราทีเ่หมาะสม
เพราะเมื่อเทยีงเคยีงกบัสถาบนัอื่นๆ แล้วเหน็ว่า มอีตัราค่าเล่าเรยีนที่สูงกว่า อกีทัง้คดิว่า วธิกีาร
เหมาจ่ายเป็นวธิกีารทีค่่อนขา้งไม่เหมาะสม ควรใชร้ะบบการเกบ็ตามหน่วยกติทีไ่ดล้งทะเบยีนในแต่
ละภาคการศกึษา เพราะในบางภาคการเรยีนมรีายวชิาน้อยแต่ตอ้งจา่ยคา่เลา่เรยีนในอตัราเหมาจา่ย 
  



89 

2.2  การวิเคราะห์ความคิดเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูร
ของสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

การนําเสนอผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสตูร และการ
จดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรมหาบณัฑติ สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ทัง้น้ีผูว้จิยัทําการศึกษาความ
คดิเหน็เป็น 5 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร เน้ือหา/รายวชิา การจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน อาจารย์ผู้สอน และการวดัและประเมนิผล ทัง้ที่เป็นโดยรวม และรายด้าน ดงัที่ได้
นําเสนอในตาราง 4.7 

ตารางที ่2.7    คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการ
สอนในหลกัสตูรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่โดยรวม และรายดา้น 

ข้อ
ท่ี 

ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
ในหลกัสตูรสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 

ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูร ระดบัความ
คิดเหน็ n X  S.D. 

1. วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 29 3.94 0.25 มาก 
2. เน้ือหา / รายวชิา 29 4.00 0.23 มาก 
3. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 29 4.15 0.33 มาก 
4. อาจารยผ์ูส้อน 29 4.17 0.31 มาก 
5. การวดัและประเมนิผล 29 3.98 0.34 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 29 4.05 0.23 มาก 
หมายเหตุ คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีสุ่ด   1.51-2.50 = น้อย  2.51-3.50 = ปานกลาง   3.51-4.50 = มาก  4.51-5.00 = มากทีสุ่ด 

จากตาราง 2.7    ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัหลกัสูตรและการจดัการเรยีน
การสอนในหลกัสตูรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.05) และเมือ่พจิารณาเป็น
รายดา้นผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ทัง้ 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย 
ดงัน้ี ดา้นอาจารย ์( X = 4.17) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ( X = 4.15) ดา้นเน้ือหา/
รายวชิา ( X = 4.00) ดา้นการวดัและประเมนิผล ( X = 3.98) และดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร ( X
= 3.94) 

ตาราง 2.8    ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีน
การสอนในหลกัสตูรของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ในดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

ข้อท่ี ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
ในหลกัสตูรสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 

 ความคิดเหน็ต่อ
หลกัสตูร 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

n X  S.D. 
1. หลกัสูตรได้บรรจุรายวชิาที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ฝึกฝน และ

สามารถตอบสนองความต้องการด้านวชิาการ และวิชาชีพ
ของผูเ้รยีน 

29 3.90 0.77 มาก 

2. หลักสูตรมีความชัด เจนในหลักคิดและแนวทางการ
ดาํเนินงานของการจดัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบ 

29 4.00 0.80 มาก 

3. ใหม้ปีระสบการณ์ตรงในการนําความรู ้และทกัษะทีไ่ด้รบัไป
ปฏบิตัิในสภาพจรงิทางการศกึษาผู้ใหญ่และการศกึษานอก
โรงเรยีน 

29 4.07 0.88 มาก 

4. หลักสูตรมุ่งเสริมสร้างความสามารถ และทักษะในการ
วพิากษ์บนหลกัการทางวชิาการ 

29 3.69 1.04 มาก 

5. สามารถนําความรู้จากหลกัการพฒันาชุมชนไปปรบัใช้ใน 29 3.79 1.01 มาก 
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ข้อท่ี ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
ในหลกัสตูรสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 

 ความคิดเหน็ต่อ
หลกัสตูร 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

n X  S.D. 
บรบิทสงัคมได ้

6. หลกัสตูรใหป้ระสบการณ์เกีย่วกบัการทาํงานวจิยั 29 3.90 0.82 มาก 
7. สามารถนําความกา้วหน้าในนวตักรรมทางเทคโนโลยไีปปรบั

ใชเ้พือ่ใหบ้รกิารแก่กลุ่มเป้าหมายของจดัการศกึษา 
29 4.10 0.67 มาก 

8. นําความรูใ้นการจดัทําหลกัสูตรไปใช้ปฏบิตัิตามภาระงานที่
รบัผดิชอบได ้

29 3.86 0.64 มาก 

9. ให้ความรู้ และสามารถนําทกัษะในหลกัการวางแผน และ
บรหิารโครงการ 

29 3.86 0.64 มาก 

10. สง่เสรมิเจตคตเิชงิสรา้งสรรคใ์นการปฏบิตังิานดา้นการศกึษา
ผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน 

29 4.21 0.62 มาก 

11. หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถประเมินผลการจัด
กระบวนการเรยีนรูท้างการศกึษาผูใ้หญ่ไดเ้หมาะสมกบักลุ่ม
ผูเ้รยีน 

29 3.52 0.51 มาก 

12. ใหต้ระหนักในความสําคญัของการพฒันาตนเองเพื่อพฒันา
งานทีป่ฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง 

29 4.43 0.50 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 29 3.94 0.25 มาก 
หมายเหตุ คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีสุ่ด   1.51-2.50 = น้อย  2.51-3.50 = ปานกลาง   3.51-4.50 = มาก  4.51-5.00 = มากทีสุ่ด 

จากตาราง 2.8    แสดงว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนใน
หลกัสตูรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.94) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคี่าเฉลี่ยในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย 5 
อนัดบัแรก ดงัน้ี ขอ้ 12 สร้างความตระหนักในความสําคญัของการพฒันาตนเองเพื่อพฒันางานที่
ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.43) ข้อ 10 ส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ( X = 4.21) ข้อ 7 สามารถนําความก้าวหน้าใน
นวตักรรมทางเทคโนโลยไีปปรบัใชเ้พื่อใหบ้รกิารแก่กลุ่มเป้าหมายของการจดัการศกึษา ขอ้ 3 ใหม้ี
ประสบการณ์ตรงในการนําความรู ้และทกัษะทีไ่ดร้บัไปปฏบิตัใินสภาพจรงิทางการศกึษาผูใ้หญ่ และ
การศกึษานอกโรงเรยีน( X = 4.07) และขอ้ 2 หลกัสูตรมคีวามชดัเจนในหลกัคดิและแนวทางการ
ดาํเนินงานของการจดัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบ ( X = 4.00) 

ตาราง 2.9    ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีน
การสอนในหลกัสตูรของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ในดา้นเน้ือหา/รายวชิา 

ข้อท่ี ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
ในหลกัสตูรสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 

ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูร ระดบัความ
คิดเหน็ n X  S.D. 

1. เน้ือหาวชิาตอบสนองการพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิี่
ดีในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอก
ระบบโรงเรยีน 

29 4.21 0.49 มาก 

2. ประสบการณ์ทีไ่ดร้บันําไปพฒันาการปฏบิตังิานในสภาพจรงิ
ของหน่วยงาน หรอืนําไปพฒันาการดาํเนินชวีติประจาํวนั 

29 4.00 0.54 มาก 

3. เน้ือหาในรายวิชาส่งเสริมให้ใช้เสรีภาพเชิงสร้างสรรค์ใน
ความคดิบนหลกัการของการศกึษาผูใ้หญ่ 

29 4.07 0.59 มาก 

4. รายวิชาต่างๆ มีการส่งเสรมิ และสอดแทรกคุณธรรม และ
จรยิธรรมและจติสาํนึกต่อตนเอง และวชิาชพี 

29 4.14 0.35 มาก 
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ข้อท่ี ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
ในหลกัสตูรสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 

ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูร ระดบัความ
คิดเหน็ n X  S.D. 

5. รายวิชาในหลักสูตรช่วยฝึกให้ตระหนักต่อความเข้าใจถึง
ความแตกต่าง และขอ้จาํกดัภายในบุคคล 

29 4.24 0.58 มาก 

6. รายวชิามคีวามหลากหลายและสามารถสนองตอบต่อความ
สนใจ และศกัยภาพของผูเ้รยีน 

29 4.03 0.50 มาก 

7. เน้ือหาในแต่ละรายวิชามีความสมดุลระหว่างสดัส่วนของ
ความรูท้างทฤษฎ ีและทกัษะในการปฏบิตั ิ

29 3.86 0.52 มาก 

8. การศึกษาดูงานในประเทศทําให้เข้าใจถึงวิถีปฏิบัติของ
สงัคมไทยเพื่อนําไปปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งต่อการปฏบิตังิานใน
สถานการณ์จรงิ 

29 4.00 0.93 มาก 

9. การศกึษาดูงานต่างประเทศทําใหเ้หน็ตน้แบบ และสามารถ
นําแนวทางจากประสบการณ์ตรงไปปรบัประยุกต์ใช้ใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการปฏบิตังิาน 

29 3.62 1.18 มาก 

10. รายวชิามคีวามพยายามส่งเสรมิความเขา้ใจระหว่างศาสตร์
เพือ่นํามาวเิคราะหป์รากฏการณ์ทางการศกึษา 

29 3.86 0.70 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 29 4.00 0.23 มาก 
หมายเหตุ คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีสุ่ด   1.51-2.50 = น้อย  2.51-3.50 = ปานกลาง   3.51-4.50 = มาก  4.51-5.00 = มากทีสุ่ด 

จากตาราง 2.9    แสดงว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนใน
หลกัสูตรสาขาการศึกษาผู้ใหญ่ ด้านเน้ือหา/รายวิชาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.00) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 5 อนัดบั
แรกดงัน้ี ขอ้ 5 รายวชิาในหลกัสูตรช่วยฝึกใหต้ระหนกัต่อความเขา้ใจถงึความแตกต่างและขอ้จํากดั
ภายในบุคคล ( X = 4.24) ขอ้ 1 เน้ือหาวชิาตอบสนองการพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ใีนการ
ปฏบิตังิานดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน ( X = 4.21) ขอ้ 3 เน้ือหาในรายวชิา
ส่งเสรมิใหใ้ช้เสรภีาพเชงิสรา้งสรรค์ในความคดิบนหลกัการของการศกึษาผูใ้หญ่ ( X = 4.07) ขอ้ 6 
รายวชิามคีวามหลากหลายและสามารถสนองตอบต่อความสนใจ และศกัยภาพของผู้เรยีน ( X = 
4.03)และขอ้ 2 ประสบการณ์ที่ได้รบันําไปพฒันาการปฏิบตัิงานในสภาพจรงิของหน่วยงาน หรอื
นําไปพฒันาการดําเนินชวีติประจําวนั และขอ้ 8 การศกึษาดูงานในประเทศทําใหเ้ขา้ใจถงึวถิปีฏบิตัิ
ของสงัคมไทยเพือ่นําไปปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งต่อการปฏบิตังิานในสถานการณ์จรงิ ( X = 4.00) 

นิสติไดใ้หข้อ้มลูถงึประเดน็เกีย่วกบัรายวชิาทีต่รงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนพบว่า รายวชิา
ทุกรายวชิาในหลกัสตูรสามารถตอบสนอง และตรงต่อความต้องการของนิสติ (รอ้ยละ 44.83) ส่วน
รายวชิาที่ไม่ตรงกบัความต้องการคอืรายวชิาการบรหิาร และการนิเทศการศึกษาผู้ใหญ่ (ร้อยละ 
6.90) ทัง้น้ีนิสติได้ระบุถึงเหตุผลเพิม่เติมไว้ว่า การที่หลกัสูตรมรีายวิชาที่ตรงกบัความต้องการ 
เน่ืองจากนิสติสามารถนําความรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจนทกัษะต่างๆ ทีไ่ดร้บัมาประยุกตใ์ชไ้ดจ้รงิทัง้ใน
ลกัษณะของการปฏบิตังิานในหน่วยงานที่นิสติสงักดั หรอืการนําไปใช้ในการทํางานวจิยั ตลอดจน
การนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นการดาํเนินชวีติได ้สว่นในกรณีทีนิ่สติไดร้ะบุว่า ไมต่รงกบัความตอ้งการ
น้ีเป็นไปในลกัษณะของการทีช่ื่อรายวชิากบัเน้ือหาทีไ่ดร้บัไมส่อดคลอ้งกนักล่าวคอื ชื่อรายวชิาสือ่ถงึ
ลกัษณะของการบรหิารและการนิเทศการศกึษาผู้ใหญ่ แต่ลกัษณะของเน้ือหาเป็นไปในประเดน็ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการทํางานด้านทรพัยากรมนุษย์ของภาคเอกชน ดงันัน้กรณีตวัอย่างต่างๆ ที่นํามา
ประกอบการอธบิายจงึไมส่รา้งความเขา้ใจในเชงิรปูธรรมใหแ้ก่นิสติมากนกั 
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นอกจากน้ีนิสิตได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาดูงานทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ดงัแสดงในตาราง 2.10 

ตาราง 2.10    ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการศกึษาดงูานทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการศึกษาดงูาน จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. การศกึษาดงูานในประเทศ   

1.1 มคีวามเหมาะสม 15 51.72 
1.2 ไมม่คีวามเหมาะสม 1 3.45 
1.3 ไมร่ะบุ 13 44.83 

รวม 29 100 
2. การศกึษาดงูานในต่างประเทศ   

2.1 มคีวามเหมาะสม 19 65.52 
2.2 ไมม่คีวามเหมาะสม 10 34.48 

รวม 29 100 

ในส่วนของความคดิเหน็ของนิสติที่มตี่อการศกึษาดูงานทัง้ที่เป็นการดูงานในประเทศ และ
การดูงานในต่างประเทศ พบว่า นิสติเห็นว่าการศึกษาดูงานในประเทศมคีวามเหมาะสม (ร้อยละ 
51.72) และ ไมม่คีวามเหมาะสม (รอ้ยละ 3.45) แต่อยา่งไรกต็ามมขีอ้สงัเกตบางประการว่า นิสติทีไ่ม่
ตอบแบบสมัภาษณ์ในขอ้คาํถามทีเ่กี่ยวกบัการดูงานในประเทศมถีงึรอ้ยละ 44.83 นอกจากน้ีนิสติได้
ใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิว่า การดงูานในประเทศแมม้คีวามเหมาะสมเพราะเป็นการสรา้งโลกทศัน์ และ
กระตุน้ใหนิ้สติมกีารพฒันาตนเอง โดยการไดพ้บปะกบับุคคลทีป่ฏบิตังิานในทางการศกึษาผูใ้หญ่ใน
หลายๆ แห่งเพื่อสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการกับการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้อง อกีทัง้ยงัเป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิทกัษะในการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพือ่นร่วมชัน้ แต่อยา่งไรกต็อ้งการใหม้กีารปรบัเปลีย่น หรอืยดืหยุน่ใน
บางประการเช่น ควรมกีารประสานงานร่วมกนัว่า จะจดัให้นิสติไปศึกษาดูงานร่วมกนัในแต่ละ
รายวชิา ซึง่อาจกาํหนดไปวา่ ภาคเรยีนละกีค่ร ัง้ แต่เท่าทีเ่ป็นเหมอืนแต่ละรายวชิาอาจารยแ์ต่ละท่าน
ต่างคนต่างไป จงึทาํใหนิ้สติมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่มากขึน้หรอืไมอ่าจประมาณการคา่ใชจ้่ายได ้และตอ้งลา
งานหลายวนัซึง่เป็นปญัหาค่อนขา้งมาก 

ส่วนการศกึษาดูงานในต่างประเทศ นิสติเหน็ว่า มคีวามเหมาะสม (รอ้ยละ 65.52) และไม่มี
ความเหมาะสม (ร้อยละ 34.48) โดยนิสิตให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สามารถนําความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รบัโดยตรงจากการศึกษาดูงานมาปรบัใช้กบัการทํางานในบริบทของ
สงัคมไทยได ้อกีทัง้ยงัเป็นการบทเรยีนสาํคญัในการทาํงานร่วมกนั และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของ
เสยีงส่วนใหญ่ เพราะต้องมกีารลงคะแนนเลอืกประเทศที่ต้องไปศกึษาดูงาน แต่อย่างไรกต็ามนิสติ
เหน็วา่ แมจ้ะทราบก่อนเขา้ศกึษาวา่ ตอ้งมกีารไปศกึษาดงูานยงัต่างประเทศ แต่นิสติไดใ้หข้อ้เสนอวา่ 
ทางภาควชิาควรระบุใหช้ดัเจนถงึความจํานวนครัง้ทีนิ่สติตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมศกึษาดูงาน เน่ืองจาก
เทา่ทีป่ฏบิตักินัมาแต่ละรายวชิาไมไ่ดร้ว่มประสานงานเพือ่วางแผน จงึมลีกัษณะเหมอืนต่างคนต่างไป 
ปญัหาจงึเกดิกบันิสติทัง้ในเรื่องการบรหิารจดัการเวลา และการกําหนดงบประมาณสําหรบัศกึษาดู
งาน ส่วนนิสติที่มคีวามคดิเหน็ว่า การศกึษาดูงานในต่างประเทศไม่มคีวามเหมาะสมได้ให้เหตุผล
เพิม่เติมว่า ควรมคีวามยดืหยุ่นในเงื่อนไขของการศึกษาดูงาน เพราะนิสติแต่ละคนมขีอ้จํากดัและ
ความพรอ้มทีแ่ตกต่างกนัออกไปโดยเฉพาะมผีลกระทบอยา่งมากต่อนิสติทีม่ทุีนทรพัยจ์ํากดั อาจให้
ทางเลอืกอื่นเช่น การทาํผลงานแทนสาํหรบันิสติทีไ่มส่ามารถไปต่างประเทศได ้และบางครัง้นิสติรูส้กึ
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ว่าไม่ไดร้บัประโยชน์จากการศกึษาดงูานมากเท่าใดนัก เพราะบางครัง้รูส้กึว่า ถูกจาํกดั และบ่อยครัง้
เหมอืนกบัเป็นการไปพกัผอ่นเสยีมากกวา่ 

ตาราง 2.11    ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีน
การสอนในหลกัสตูรของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ในดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

ข้อท่ี ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
ในหลกัสตูรสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 

ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูร ระดบัความ
คิดเหน็ n X  S.D. 

1. กจิกรรมการเรยีนการสอนดําเนินการตามแผนการสอนทีแ่จง้
ไว ้

29 4.21 0.56 มาก 

2. มกีารชี้แจงถงึวตัถุประสงค์ ขอบเขตเน้ือหาในรายวชิา และ
กระบวนการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

29 4.45 0.63 มาก 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดแทรกคุณธรรม และ
จติสาํนึกทีด่ทีางวชิาชพี 

29 4.07 0.53 มาก 

4. การใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และเหมาะสมในการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

29 3.83 0.66 มาก 

5. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนสามารถการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนว
ปรชัญาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

29 4.34 0.68 มาก 

6. กิจกรรมการเรยีนการสอนมุ่งส่งเสรมิความเขา้ใจที่ดีต่อกัน
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 

29 4.31 0.60 มาก 

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการ
เรยีนรู ้

29 4.21 0.41 มาก 

8. การเรยีนการสอนใหค้วามสาํคญัในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ 29 4.14 0.64 มาก 
9. รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดคล้องต่อของลักษณะของ

เน้ือหารายวชิา 
29 4.07 0.65 มาก 

10. กิจกรรมการเรยีนรู้ต่างๆส่งเสรมิโลกทศัน์ที่กว้างไกล และ
ความเขา้ใจในมติ ิและการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

29 4.14 0.92 มาก 

11. ส่งเสรมิการประยุกต์ใช้ความรู ้และความเขา้ใจในการแสดง
ความคดิเหน็เชงิสรา้งสรรค ์

29 4.17 0.54 มาก 

12. กจิกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิความรู ้และประสบการณ์ตรงจาก
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 

29 3.86 0.69 มาก 

13. กระบวนการเรยีนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรยีนตระหนัก และดําเนิน
บทบาทของตนทีม่ต่ีอสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

29 4.21 0.56 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 29 4.15 0.33 มาก 
หมายเหตุ คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีสุ่ด   1.51-2.50 = น้อย  2.51-3.50 = ปานกลาง   3.51-4.50 = มาก  4.51-5.00 = มากทีสุ่ด 

จากตาราง 2.11    แสดงว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนใน
หลกัสูตรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 
4.15) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อย5 
อนัดบัแรก ดงัน้ี ขอ้ 2 มกีารชีแ้จงถงึวตัถุประสงค ์ขอบเขตเน้ือหาในรายวชิา และกระบวนการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้( X = 4.45) ขอ้ 5 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถการเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามแนว
ปรชัญาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ( X = 4.34) ขอ้ 6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมุง่สง่เสรมิความเขา้ใจทีด่ี
ต่อกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน ( X = 4.31) ขอ้ 1 กจิกรรมการเรยีนการสอนดาํเนินการตามแผนการ
สอนที่แจ้งไว้ ข้อ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ และ ข้อ 13 
กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก และดําเนินบทบาทของตนที่มีต่อสงัคมได้อย่าง
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เหมาะสม ( X = 4.21) ขอ้ 11 ส่งเสรมิการประยุกต์ใชค้วามรู ้และความเขา้ใจในการแสดงความ
คดิเหน็เชงิสรา้งสรรค ์( X = 4.17) 

เมื่อไดท้ําการสมัภาษณ์นิสติพบความคดิเหน็เพิม่เตมิเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน
การสอนของภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ดงัแสดงในตาราง 2.12 

ตาราง 2.12   ความคดิเหน็ต่อสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน 

ความคิดเหน็ต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนเหมาะสม 17 58.62 
2. สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนควรไดร้บัการปรบัปรุง 10 34.48 
3. ไมร่ะบุ 2 6.90 

รวม 29 100 

เมือ่ไดส้มัภาษณ์ถงึความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนพบว่า นิสติสว่น
ใหญ่ (รอ้ยละ 58.62) มคีวามคดิเหน็ว่า สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนมคีวามเหมาะสม ส่วนนิสติอกี
สว่น (รอ้ยละ 34.48) เหน็วา่ ควรตอ้งมกีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน  

นอกจากน้ีนิสิตได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า นิสิตเห็นว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียน
โดยรวมมคีวามเหมาะสมโดยสถานทีม่คีวามเป็นสว่นตวั เอือ้ต่อการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนการสอน
ของภาควชิามีความหลากหลายโดยคณาจารย์ให้ความสนใจ และใกล้ชิด จึงทําให้เกิดความรู้สกึ
อบอุ่นใจแก่นิสติ อกีทัง้มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ลอืกสรรวธิกีารทีห่ลากหลายวธิ ีเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ ซึง่เน้นการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน จงึสง่ผลใหผู้เ้รยีนมมีมุมอง และเป็นการเพิม่
โลกทศัน์ที่ส่วนหน่ึงเกดิจากกจิกรรมที่จดัใหนิ้สติโดยมกีารเชญิวทิยากรจากภายนอกมาใหค้วามรู ้
หรอืกจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้ในชัน้เรยีน และแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความ
พรอ้มของหอสมุดของมหาวทิยาลยั อกีทัง้มกีารจดัใหน้ิสติได้เขา้ร่วมในการศกึษาดูงานทัง้ภายใน 
และภายนอกประเทศ สว่นเหตุผลทีนิ่สติคดิว่า สภาพแวดลอ้มควรไดร้บัการปรบัปรุงเน่ืองจาก สถาน
ทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัอยูใ่นบรเิวณทีก่ารจราจรคอ่นขา้งหนาแน่น และดว้ยขอ้จาํกดัของพืน้ทีจ่งึสง่ผล
ใหส้ถานทีจ่อดรถไมม่คีวามสะดวก นอกจากน้ีหอ้งเรยีนคอ่นขา้งมพีืน้ทีจ่าํกดั และหอ้งพกัทีนิ่สติจะใช้
ประโยชน์ในการพกัผ่อนรว่มกนั หรอืการประชุม คน้ควา้ต่างๆ ค่อนขา้งแคบ อกีทัง้ไมม่สี ือ่การเรยีน
การสอน หรอืวสัดุอุปกรณ์ เครื่องอํานวยความสะดวกทีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยั จงึค่อนขา้งไม่สะดวก
และไมด่งึดดูใหนิ้สติมาใชพ้ืน้ทีม่ากนกั 

ตาราง 2.13    ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีน
การสอนในหลกัสตูรของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ในดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

ข้อท่ี ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
ในหลกัสตูรสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 

ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูร ระดบัความ
คิดเหน็ n X  S.D. 

1. คณาจารยข์องภาควชิามคีุณวุฒ ิและเชีย่วชาญในศาสตรท์าง
การศกึษาผูใ้หญ่ 

29 4.59 0.50 มากทีส่ดุ 

2. การสอนของอาจารย์มคีวามครอบคลุมต่อวตัถุประสงค์ และ
ขอบขา่ยเน้ือหาตามแผนการเรยีนรู ้

29 4.03 0.63 มาก 

3. อาจารย์ใช้รูปแบบการเรยีนการสอนที่กระตุ้นความสนใจใน
เน้ือหารายวชิา 

29 4.03 0.57 มาก 

4. อาจารยก์ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการคดิเชงิวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตุมี
ผล 

29 4.03 0.63 มาก 
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ข้อท่ี ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
ในหลกัสตูรสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 

ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูร ระดบัความ
คิดเหน็ n X  S.D. 

5. อาจารยใ์หโ้อกาสในการรว่มกนักาํหนดแผนการเรยีน 29 4.07 0.65 มาก 
6. อาจารยเ์ลอืกใชส้ือ่การเรยีนการสอนเพื่อสรา้งความเขา้ใจใน

เน้ือหารายวชิาไดเ้หมาะสม 
29 3.93 0.59 มาก 

7. อาจารย์ให้คําแนะนําในการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการ
เรยีนรูอ้ื่น 

29 4.00 0.67 มาก 

8. อาจารยอุ์ทศิเวลาในการใหค้าํปรกึษาเพือ่การดาํเนินการวจิยั 29 4.21 0.56 มาก 
9. อาจารย์เข้มงวดในการปลูกฝงัความรบัผิดชอบต่อตนเอง 

และสงัคมตามจติสาํนึกแหง่วชิาชพีใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
29 4.50 0.58 มาก 

10. การสอนของอาจารย์ส่งเสรมิทกัษะการค้นคว้าเพิม่เตมิตาม
ความสนใจทีต่นมเีพือ่ต่อยอดความรู ้

29 4.28 0.65 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 29 4.17 0.31 มาก 
หมายเหตุ คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีสุ่ด   1.51-2.50 = น้อย  2.51-3.50 = ปานกลาง   3.51-4.50 = มาก  4.51-5.00 = มากทีสุ่ด 

จากตาราง 2.13    แสดงว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนใน
หลกัสตูรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.17) เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ มคีา่เฉลีย่ในระดบัมากทีส่ดุในขอ้ 1 คณาจารยข์องภาควชิามคีุณวุฒ ิและเชีย่วชาญ
ในศาสตรท์างการศกึษาผูใ้หญ่ ( X = 4.59) นอกนัน้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย 4 
อนัดบัแรกดงัน้ี ขอ้ 9 อาจารย์เข้มงวดในการปลูกฝงัความรบัผดิชอบต่อตนเอง และสงัคมตาม
จติสาํนึกแห่งวชิาชพีใหแ้ก่ผูเ้รยีน ( X = 4.50) ขอ้ 10 การสอนของอาจารยส์ง่เสรมิทกัษะการคน้ควา้
เพิม่เตมิตามความสนใจทีต่นมเีพื่อต่อยอดความรู ้( X = 4.28) ขอ้ 8 อาจารยอุ์ทศิเวลาในการให้
คาํปรกึษาเพื่อการดําเนินการวจิยั ( X = 4.21) และขอ้ 5 อาจารยใ์หโ้อกาสในการร่วมกนักําหนด
แผนการเรยีน ( X = 4.07) 
ตาราง 2.14    ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีน
การสอนในหลกัสตูรของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ในดา้นการวดัและประเมนิผล 
ข้อท่ี ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 

ในหลกัสตูรสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 
ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูร ระดบัความ

คิดเหน็ n X  S.D. 
1. การวดัและประเมนิผลดําเนินการโดยเทยีบเคยีงเพือ่ประเมนิ

ความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 
29 4.31 0.60 มาก 

2. การวัด และประเมินผลมีความหลากหลายเหมาะสมกับ
สภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

29 4.14 0.70 มาก 

3. การวดั และประเมนิผลครอบคลุมจุดมุ่งหมายในกระบวนการ
เรยีนรู ้

29 4.10 0.77 มาก 

4. การวดัและประเมนิผลการเรยีนดาํเนินการโดยผูส้อน 29 3.55 0.63 มาก 
5. ผูเ้รยีนมโีอกาสประเมนิพฒันาการทางการเรยีนของตนเอง 29 3.79 0.62 มาก 
6. ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสในการประเมนิผูส้อน 29 3.90 0.56 มาก 
7. ผู้เรียนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

กระบวนการเรยีนรู ้
29 4.25 0.75 มาก 

8. นําเทคนิควิธีการที่เหมาะสมมาวัดและประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบพฒันาการในการเรยีนรู ้

29 4.00 0.71 มาก 

9. การวดัและประเมนิผลช่วยใหผู้้เรยีนรูถ้งึระดบัความสามารถ
เพือ่นํามาพฒันาและปรบัปรงุตนเองได ้

29 3.97 0.50 มาก 

10. ผูเ้รยีนไดร้บัแจง้ถงึพฒันาการในการเรยีนรูข้องตน 29 3.83 0.54 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 29 3.98 0.34 มาก 

หมายเหตุ คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีสุ่ด   1.51-2.50 = น้อย   2.51-3.50 = ปานกลาง   3.51-4.50 = มาก  4.51-5.00 = มากทีส่ดุ 
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จากตาราง 2.14    แสดงว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนใน
หลกัสตูรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ดา้นการวดัและประเมนิผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มคีา่เฉลีย่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย 5 อนัดบัแรก 
ดงัน้ี ขอ้ 1 การวดั และประเมนิผลดาํเนินการโดยเทยีบเคยีงเพื่อประเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีน  (
X = 4.31) ขอ้ 7 ผูเ้รยีนสามารถร่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนรู ้ ( X = 
4.25)ขอ้ 2 การวดั และประเมนิผลมคีวามหลากหลายเหมาะสมกบัสภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  
( X = 4.14) ขอ้ 3 การวดั และประเมนิผลครอบคลุมจุดมุ่งหมายในกระบวนการเรยีนรู ้        ( X = 
4.10) และขอ้ 8 นําเทคนิควธิกีารที่เหมาะสมมาวดัและประเมนิผลเพื่อตรวจสอบพฒันาการในการ
เรยีนรู ้  ( X = 4.00) 

นอกจากน้ีจากการสมัภาษณ์นิสติเพิ่มเติมได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ และข้อคิดเห็นเพิ่ม
ภายหลงัจากที่ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
นําเสนอเป็นรายประเด็นประกอบด้วย 1) ความประทบัใจเมื่อได้เข้ามาเป็นนิสิตของภาควิชา
การศกึษาผูใ้หญ่ 2) สิง่ทีท่าํใหนิ้สติเกดิความลําบากใจมากในการเรยีน 3) สิง่ทีนิ่สติคดิว่า ควรไดร้บั
การปรบัปรุงแกไ้ขมากทีสุ่ด และ 4) ความคดิเหน็ต่อในกรณีหากมกีารปรบัเปลีย่นชื่อสาขาวชิา โดย
ในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ตาราง 2.15    ความประทบัใจของนิสติประทบัเมื่อเขา้มาเป็นนิสติของภาควชิาการศกึษาผู้ใหญ่ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยเรยีงตามลาํดบั 

ลาํดบัท่ี ส่ิงท่ีประทบัใจเมื่อเข้ามาเป็นนิสิตภาควิชาการศึกษาผูใ้หญ่ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. อาจารย ์ 12 41.38 
2. การจดัการเรยีนการสอน 3 10.34 
3. การศกึษาดงูาน 2 6.90 
4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งนิสติทัง้ในฐานะเพือ่นรว่มรุน่ ความเป็น 

รุน่พี ่รุน่น้อง 
2 6.90 

5. กจิกรรมต่างๆ ทีภ่าควชิาจดัขึน้เพือ่นิสติ 1 3.45 

จากตาราง 2.15    นิสติทีต่อบแบบสมัภาษณ์ไดล้ําดบัถงึสิง่ทีต่นมคีวามประทบัใจเมือ่ไดเ้ขา้
มาเป็นนิสติของภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใหเ้รยีงลําดบั 5 ความ
ประทบัใจ พบว่า 1) อาจารย์ (ร้อยละ 41.38) 2) การจัดการเรียนการสอน (ร้อยละ 10.34) 3) 
การศกึษาดูงาน (รอ้ยละ 6.90) 4) ความสมัพนัธ์ระหว่างนิสติทัง้ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น และความเป็น
รุน่พี ่รุน่น้อง (รอ้ยละ 6.90) 5) กจิกรรมต่างๆ ทีภ่าควชิาจดัขึน้เพือ่นิสติ (รอ้ยละ 3.45) 

ทัง้น้ีนิสติทีใ่หส้มัภาษณ์ไดเ้พิม่เตมิเหตุผลทีส่าํคญัๆ ในภาพรวมไวด้งัน้ี 

1. คณาจารยข์องภาควชิาเป็นผูม้คุีณวุฒ ิและเชีย่วชาญในศาสตรท์างการศกึษาผูใ้หญ่ และมี
ความเข้มงวดกวดขนัในด้านวิชาการ และให้การอบรมทางคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต ใน
ขณะเดยีวกนักใ็หค้วามเมตตา และใสใ่จดแูลใหค้วามช่วยเหลอืนิสติอยา่งใกลช้ดิ 

2. การจดัการเรยีนการสอนของภาควชิา นิสติเหน็ว่า มกีารจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน
การสอนทีเ่หมาะสม ส่งเสรมิใหนิ้สติมกีารเรยีนรูท้ ัง้ทางดา้นวชิาการ และการฝึกใหนิ้สติมทีกัษะใน
การพฒันาบุคลกิภาพเพือ่การเป็นผูถ้งึพรอ้มทัง้ความรูใ้นทฤษฎ ีและการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมสอดคลอ้ง
กบับรบิทการปฏบิตังิานในสภาพจรงิ 



97 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างนิสติทัง้ในบรรยากาศแห่งความเป็นกลัยาณมติรทีร่่วมกนัศกึษาเล่า
เรยีน และการเป็นรุน่พีรุ่น่น้องระหวา่งกนั 

4. การจดักิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาช่วยให้นิสติได้ทําความรู้จกักนัมากขึ้น สร้างความ
เขา้ใจระหว่างกนั และทีป่ระทบัใจคอื การจดังานคนืสู่เหยา้ซึง่ทําใหผู้ท้ีก่ําลงัศกึษาอยู่ไดรู้จ้กักบัศษิย์
เก่าทีส่าํเรจ็การศกึษาไปแลว้ 

ตาราง 2.16    สิง่ทีนิ่สติเกดิความลาํบากใจมากในการเรยีน โดยเรยีงตามลาํดบั 

ลาํดบัท่ี ส่ิงท่ีนิสิตลาํบากใจมากในการเรียน จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. การจดัสรรเวลาในการเรยีนและการทาํงาน 6 20.69 
2. การศกึษาดงูานโดยเฉพาะในต่างประเทศ 2 6.90 
3. ความเคร่งเครยีดในการแข่งขนัทางการเรยีน ความสมัพนัธ์

ระหวา่งคณาจารย ์และสวสัดกิารทีด่แูลนิสติ 
1 3.45 

4. การสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายไมต่รงตามกาํหนดเวลา 1 3.45 
5. สุขภาพ และคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งใชใ้นการเรยีน 1 3.45 

จากตาราง 2.16    เมื่อผูว้จิยัสมัภาษณ์ถงึสิง่ทีท่าํใหนิ้สติมคีวามลาํบากใจในการเรยีนโดยให้
นิสติเรยีงลาํดบัมา 5 ประการพบว่า 1) การจดัสรรเวลาในการเรยีน และการทํางาน (รอ้ยละ 20.69) 
2) การ ศึกษาดูงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ในต่างประเทศ (ร้อยละ 6.90) 3) ความเคร่งเครยีดในการ
แข่งขนัทางการเรยีน และความสมัพนัธ์ระหว่างคณาจารย์ของภาควิชา และสวสัดิการที่ดูแลนิสติ 
(ร้อยละ 3.45) 4) การส่งงานที่ได้รบัมอบหมายไม่ตรงตามกําหนดเวลา (ร้อยละ 3.45) และ 5) 
สุขภาพและคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งใชใ้นการเรยีน (รอ้ยละ 3.45) 

ทัง้น้ีนิสติทีใ่หส้มัภาษณ์ไดเ้พิม่เตมิเหตุผลทีส่าํคญัๆ ในภาพรวมไวด้งัน้ี 

1. การจดัสรรเวลาในการเรยีน และการทํางานซึ่งนิสติเหน็ว่า เป็นปญัหาส่วนตวัที่ค่อนขา้ง
สรา้งความยุง่ยากใหม้ากเพราะตอ้งทาํงาน ดแูลครอบครวั และตอ้งทาํงานสง่อาจารยจ์งึไมค่่อยมเีวลา
พกัผอ่น แต่จะปรบัปรงุและจดัสรรเวลาใหล้งตวัมากยิง่ขึน้ 

2. การศกึษาดูงานโดยเฉพาะในต่างประเทศ นิสติเหน็ว่า เหมอืนตนเองถูกบงัคบั และการ
เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศมหีลายครัง้ซึ่งส่งผลต่อการขาดความต่อเน่ืองในการค้นคว้า
รายวชิา 

ตาราง 2.17    สิง่ทีนิ่สติคดิวา่ ควรไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขมากทีส่ดุ โดยเรยีงตามลาํดบั 

ลาํดบัท่ี ส่ิงท่ีควรได้รบัการปรบัปรงุแก้ไข จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. การสอนควรให้เน้ือหาสมัพนัธ์กบัหลกัสูตรและเน้นการปฏบิตัิ

จรงิ 
4 13.79 

2. อาจารยค์วรเพิม่ความเขา้ใจในตวันิสติใหม้ากขึน้ 3 10.34 
3. ควรมกีารจดัสถานทีพ่กัสาํหรบันิสติ 2 6.90 
4. ควรเน้นการเรยีนเกี่ยวกบัภาษาต่างประเทศ เพิม่การเรยีนรู้

จากสถานที่จรงิ และควรมีการพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่าง
นิสติรว่มชัน้ใหม้ากขึน้ 

1 3.45 

สาํหรบัตาราง 2.17    ไดแ้สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อสิง่ทีต่อ้งการ
ให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขมากที่สุด 4 ประการ โดยให้นิสติเรียงตามลําดบัได้แก่ 1) การสอนควรให้
เน้ือหามคีวามสมัพนัธ์กบัหลกัสูตร และควรเน้นการปฏบิตัจิรงิ (รอ้ยละ 13.79) 2) อาจารยค์วรเพิม่



98 

ความเขา้ใจในตวันิสติใหม้ากขึน้ (รอ้ยละ 10.34) 3) ควรจดัใหม้สีถานทีพ่กัผ่อนสาํหรบันิสติ (รอ้ยละ 
6.90) 4) ควรมุ่งเน้นความสาํคญัของการศกึษาเพิม่เตมิในภาษาต่างประเทศใหม้ากขึน้ และควรเพิม่
ประสบการณ์ในการเรยีนรู้จากสถานที่จรงิ ตลอดจนควรพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างนิสติร่วมชัน้
เรยีนใหม้ากขึน้ (รอ้ยละ 3.45)  

ทัง้น้ีนิสติทีใ่หส้มัภาษณ์ไดเ้พิม่เตมิเหตุผลทีส่าํคญัๆ ในภาพรวมไวด้งัน้ี 

1. การสอนควรใหเ้น้ือหาสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรและเน้นการปฏบิตัจิรงิ ซึ่งตามความรูส้กึของ
นิสติเหน็ว่า ในบางรายวชิาค่อนขา้งเน้นไปในการบรหิารทางภาคเอกชนมากกว่าทีจ่ะเป็นการศกึษา
เพือ่สงัคม และอยากใหม้คีวามเขม้งวดในการระบบการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

2. อาจารยค์วรเพิม่ความเขา้ใจในตวันิสติใหม้ากขึน้ เน่ืองจากดว้ยบรรยากาศการเรยีนการ
สอนในบางรายวิชาค่อนข้างเคร่งเครียด จึงอยากให้อาจารย์ให้ความเข้าใจ และยึดผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลาง และพฒันาบรรยากาศใหม้คีวามอบอุ่นระหวา่งคร ูและนิสติใหม้ากขึน้ 

3. ควรมกีารจดัสถานทีพ่กัสาํหรบันิสติ ซึ่งอาจทําในลกัษณะของสโมสรนิสติเลก็ๆ เพื่อใหไ้ด้
พกัผอ่น หรอืนัง่ทาํงาน และทาํใหนิ้สติทีจ่บ course work แลว้ไดก้ลบัมาคน้ควา้เพิม่เตมิก่อนเขา้พบ
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์

4. ควรเสรมิสรา้งทกัษะทางภาษาองักฤษโดยเฉพาะทกัษะในการพดูสนทนาใหม้ากขึน้ และ
อยากใหม้กีารสรา้งวฒันธรรมในองค์กรขึน้มาใหม่ เพื่อส่งเสรมิใหนิ้สติไดม้โีอกาสในการเรยีนรูแ้ละ
สรา้งความเขา้ใจ ตลอดจนใหก้ารชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัใหม้ากขึน้ 

ตาราง 2.18    ความคดิเหน็ต่อในกรณีหากมกีารปรบัเปลีย่นชือ่สาขาวชิา โดยเรยีงตามลาํดบั 

ลาํดบัท่ี ความคิดเหน็เก่ียวกบัการปรบัเปล่ียนช่ือสาขาวิชา จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์/ การศกึษาตลอดชวีติ 5 17.24 
2. การศกึษาผูใ้หญ่ 3 10.34 
3. การศกึษานอกระบบ 2 6.90 

จากตาราง 2.18    เมื่อผู้วจิยัได้สมัภาษณ์ถึงความคดิเห็นของนิสติในกรณีที่หากเกดิการ
ปรบัเปลีย่นชื่อสาขาวชิา โดยใหนิ้สติเรยีงลําดบั 3 รายชื่อ ซึง่นิสติเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด
อนัดบัหน่ึงคอื ม ี 2 ชื่อ ซึง่ไดร้บัการเสนอโดยมคีะแนนเท่ากนัคอื การพฒันาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
และการศึกษาตลอดชีวิต (ร้อยละ 17.24) อนัดบัที่ 2 นิสติเห็นว่า ชื่อสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ 
(แบบเดมิ) (รอ้ยละ 10.34) และอนัดบัที ่3 ควรใชช้ื่อว่า การศกึษานอกระบบ (รอ้ยละ 6.90)  

ทัง้น้ีนิสติทีใ่หส้มัภาษณ์ไดเ้พิม่เตมิเหตุผลทีส่าํคญัๆ ในภาพรวมไวด้งัน้ี 

1. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์/ การศกึษาตลอดชวีติ  
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เน่ืองดว้ย ชื่อเดมิคอื “การศกึษาผูใ้หญ่” ใหค้วามรูส้กึว่า เป็น

สาขาวชิาทีจ่าํกดัเฉพาะบุคลากรทีม่าจากหน่วยงานการศกึษานอกโรงเรยีน และควรตอ้งเปิดกวา้งใน
โอกาสเพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทีม่าจากหลายๆ สาขาวชิา โดยเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตังิานในภาคเอกชน
ในสว่นของการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ดม้โีอกาสเขา้มาศกึษาในสาขาวชิาเพือ่เพิม่พนูความรูด้ว้ย 

การศกึษาตลอดชวีติ แมว้่า ชือ่สาขาวชิา “การศกึษาผูใ้หญ่” จะตรงกบัความตอ้งการของนิสติ
อยู่บา้ง แต่ถ้าสามารถเปลีย่นชื่อสาขาวชิาเป็นการศกึษาตลอดชวีติ ยอ่มสอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย
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ของภาครฐัในการพฒันาสูส่งัคมการเรยีนรู ้และสรา้งโอกาสในเขา้ถงึ สง่เสรมิใหเ้กดิความน่าสนใจให้
ผูเ้รยีนมากกวา่ชือ่สาขาเดมิ และมเีป้าหมายทีค่รอบคลุมทุกชว่งวยัของมนุษย ์

2. การศกึษาผูใ้หญ่ นิสติเหน็ว่า เป็นชื่อสาขาทีต่รง และครอบคลุมกบัรายวชิาไดเ้ป็นอยา่งด ี
และสอดคล้องกบัความต้องการในการปฏิบตัิงานของนิสติ และนําประโยชน์ไปใช้ต่อการบริหาร
จดัการการศกึษานอกโรงเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี

3. การศกึษานอกระบบ นิสติใหเ้หน็ผลวา่ รูส้กึวา่เป็นชื่อสาขาทีก่วา้งกว่าการศกึษาผูใ้หญ่ทีดู่
แล้วค่อนข้างเป็นราชการ และเกี่ยวกบั กศน. โดยตรงทัง้ที่เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาแล้วเห็นว่า 
เหมาะสมกบัทุกคนในทุกอาชพี และคดิว่า น่าจะดงึดดูความสนใจของผูพ้บเหน็ทัว่ๆ ไปไดด้กีว่าการ
เป็นสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลกัสตูรระดบัปริญญาโท และเอก 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์จากขอ้มูลจากแบบสอบถามผูส้นใจในการศึกษาต่อเกี่ยวกบั
ความคดิเห็นในการศึกษาต่อระดบับณัฑติศึกษาเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสงัคม ซึง่นําเสนอเป็นรายประเดน็ประกอบดว้ย 3.1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 3.2) 
การวเิคราะห์ความต้องการศกึษาต่อในหลกัสูตรระดบัปรญิญาโทและเอก และ 3.3) การวเิคราะห์
ขอ้คดิเหน็จากการสนทนากลุ่มนิสติที่สําเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระหว่างปีการศกึษา 2547 - 2549 โดยในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 

3.1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ตาราง 3.1    รายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคล และสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายละเอียดผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. เพศ   

1.1 ชาย 16 24.62 
1.2 หญงิ 48 73.85 
1.3 ไมร่ะบุ 1 1.54 

รวม 65 100 
2. อายุ   

2.1 30 ปีลงไป 3 4.62 
2.2 31 - 39 ปี 9 13.85 
2.3 40 - 49 ปี 26 40.00 
2.4 50 - 59 ปี 22 33.85 
2.5 60 ปีขึน้ไป 4 6.15 
2.6 ไมร่ะบุ 1 1.54 

รวม 65 100 
3. สถานภาพ   

3.1 สมรส 38 58.46 
3.2 โสด 23 35.38 
3.3 หมา้ย 1 1.54 
3.4 หยา่ 3 4.62 

รวม 65 100 
4. ระดบัการศึกษา   
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รายละเอียดผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
4.1 ปรญิญาตร ี 21 32.31 
4.2 ปรญิญาโท 40 61.54 
4.3 ปรญิญาเอก 1 1.54 
4.4 ไมร่ะบุ 3 4.62 

รวม 65 100 
5. สาขาท่ีสาํเรจ็การศึกษา   

5.1 ดา้นการศกึษา 57 87.69 
5.2 ไมใ่ชด่า้นการศกึษา 5 7.69 
5.3 ไมร่ะบุ 3 4.62 

รวม 65 100 
6. วฒิุท่ีสาํเรจ็การศึกษา   

6.1 การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.) 4 6.15 
6.2 การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) 27 41.54 
6.3 การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (กศ.ด.) 1 1.54 
6.4 ครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) 5 7.69 
6.5 ครศุาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) 4 6.15 
6.6 ศลิปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) 5 7.69 
6.7 ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) 4 6.15 
6.8 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศษ.ม.) 4 6.15 
6.9 บญัชบีณัฑติ (บช.บ.) 1 1.54 
6.10 บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) 1 1.54 
6.11 รฐัศาสตรบณัฑติ (ร.บ.) 1 1.54 
6.12 วทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) 1 1.54 
6.13 อกัษรศาสตรบณัฑติ (อ.บ.) 1 1.54 
6.14 คหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (คศ.ม.) 1 1.54 
6.15 ไมร่ะบุ 5 7.69 

รวม 65 100 
7. สาขาวิชาท่ีสาํเรจ็การศึกษา   

7.1 การศกึษาผูใ้หญ่ / การศกึษานอกระบบโรงเรยีน / 
การศกึษาต่อเน่ือง 

27 41.54 

7.2 บรหิารการศกึษา 7 10.77 
7.3 ภาษาไทย 4 6.15 
7.4 สงัคมศกึษา 2 3.08 
7.5 การจดัการทัว่ไป 1 1.54 
7.6 การบรหิารรฐักจิ 1 1.54 
7.7 การมธัยมศกึษา 1 1.54 
7.8 การศกึษาปฐมวยั 1 1.54 
7.9 เกษตรศกึษา 1 1.54 
7.10 เคม ี 1 1.54 
7.11 ธุรกจิการเงนิ 1 1.54 
7.12 ธุรกจิศกึษา 1 1.54 
7.13 บรหิารงานอุตสาหกรรม 1 1.54 
7.14 บรหิารธุรกจิ 1 1.54 
7.15 บญัช ี 1 1.54 
7.16 พลศกึษา 1 1.54 
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รายละเอียดผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
7.17 พฒันาการครอบครวั และเดก็ 1 1.54 
7.18 พฒันาสงัคม 1 1.54 
7.19 พืน้ฐานการศกึษา 1 1.54 
7.20 รฐัศาสตร ์ 1 1.54 
7.21 วดัผลการศกึษา 1 1.54 
7.22 สือ่สารมวลชน 1 1.54 
7.23 ไม่ระบุ 7 10.77 

รวม 65 100 
8. คณะวิชาท่ีสาํเรจ็การศึกษา   

8.1 คณะศกึษาศาสตร ์ 32 49.23 
8.2 คณะครศุาสตร ์ 7 10.77 
8.3 คณะเกษตรศาสตร ์ 2 3.08 
8.4 คณะบรหิารธุรกจิ 2 3.08 
8.5 คณะมนุษยศาสตร ์ 2 3.08 
8.6 คณะรฐัศาสตร ์ 2 3.08 
8.7 บณัฑติวทิยาลยั 1 1.54 
8.8 คณะพลศกึษา 1 1.54 
8.9 คณะวทิยาการจดัการ 1 1.54 
8.10 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 1 1.54 
8.11 คณะอกัษรศาสตร ์ 1 1.54 
8.12 ไม่ระบุ 13 20.00 

รวม 65 100 
9. สถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา   

9.1 มหาวทิยาลยัของรฐั 45 69.23 
9.2 มหาวทิยาลยัราชภฏั 9 13.85 
9.3 มหาวทิยาลยัราชมงคล 1 1.54 
9.4 มหาวทิยาลยัเอกชน 1 1.54 
9.5 โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 1 1.54 
9.6 ไมร่ะบุ 8 12.31 

รวม 65 100 
10. การประกอบอาชีพ   

10.1 รบัราชการ 25 38.46 
10.2 พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 8 12.31 
10.3 อาชพีอสิระ 1 1.54 
10.4 ไม่ระบุ 31 47.69 

รวม 65 100 
11. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั   

11.1 ผูส้อน 15 23.08 
11.2 งานดา้นวชิาการ 7 10.77 
11.3 งานดา้นบรหิาร 6 9.23 
11.4 งานดา้นการฝึกอบรม 4 6.15 
11.5 งานดา้นการทหาร 1 1.54 
11.6 งานดา้นธุรการ 1 1.54 
11.7 ไม่ระบุ 31 47.69 

รวม 65 100 
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จากตาราง 3.1    ผูส้นใจซึง่ใหค้วามคดิเหน็ในการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาเป็นเพศชาย 
16 คน (รอ้ยละ 24.62) เพศหญงิ 48 คน (รอ้ยละ 73.85) มอีาย ุ30 ปีลงไป 3 คน (รอ้ยละ 4.62) อาย ุ
31 - 39 ปี 9 คน (รอ้ยละ 13.85) อายุ 40 - 49 ปี 26 คน (รอ้ยละ 40.00) อาย ุ50 - 59 ปี 22 คน 
(รอ้ยละ33.85) และอายุ 60 ปีขึน้ไป 4 คน (รอ้ยละ 6.15) อยู่ในสถานภาพสมรส 38 คน (รอ้ยละ 
58.46) โสด23 คน (รอ้ยละ 35.38) หมา้ย 1 คน (รอ้ยละ 1.54) และหยา่ 3 คน (รอ้ยละ 4.62) 

ผูส้นใจศกึษาต่อมกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี21 คน (รอ้ยละ 32.31) ปรญิญาโท 40 คน 
(รอ้ยละ 61.54) และปรญิญาเอก 1 คน (รอ้ยละ 1.54) เป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาทางดา้นการศกึษา 57 
คน (รอ้ยละ 87.69) และไม่ใช่ด้านการศกึษา 5 คน (รอ้ยละ 4.62) โดยมวีุฒกิารศกึษาการศกึษา
บณัฑติ (กศ.บ.) 4 คน (ร้อยละ 6.15) การศึกษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) 27 คน (ร้อยละ 41.54) 
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ 1 คน (รอ้ยละ 1.54) ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) 5 คน (รอ้ยละ 7.69) ครุศาสต
รมหาบณัฑติ (ค.ม.) 4 คน (รอ้ยละ 6.15) ศลิปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) 5 คน (รอ้ยละ 7.69) ศลิปศา
สตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) 4 คน (รอ้ยละ 6.15) ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) 4 คน (รอ้ยละ 6.15)
บญัชบีณัฑติ (บช.บ.) บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) รฐัศาสตรบณัฑติ (ร.บ.) วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(วท.บ.) อกัษรศาสตรบณัฑติ (อ.บ.) และคหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ วุฒกิารศกึษาละ 1 คน (รอ้ยละ 
1.54)  

ผู้สนใจศึกษาต่อสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ / การศึกษานอกระบบ
โรงเรยีน / การศกึษาต่อเน่ือง 27 คน (รอ้ยละ 41.54) สาขาบรหิารการศกึษา 7 คน (รอ้ยละ 10.77) 
สาขาภาษาไทย 4 คน(ร้อยละ 6.15) สาขาสงัคมศกึษา 2 คน (ร้อยละ 3.08) และสาขาการจดัการ
ทัว่ไป การบรหิารรฐักจิ การมธัยมศกึษา การศกึษาปฐมวยั เกษตรศกึษา เคม ีธุรกจิการเงนิ ธุรกจิ
ศกึษา บรหิารงานอุตสาหกรรม บรหิารธุรกจิ บญัช ีพลศกึษา พฒันาการครอบครวัและเดก็ พฒันา
สงัคม พืน้ฐานการศกึษา รฐัศาสตร ์วดัผลการศกึษา และสื่อสารมวลชน สาขาวชิาละ 1 คน (รอ้ยละ 
1.54) โดยสาํเรจ็การศกึษาจากคณะศกึษาศาสตร ์32 คน (รอ้ยละ 49.23) คณะครุศาสตร ์7 คน (รอ้ย
ละ 10.77)คณะเกษตรศาสตร ์คณะบรหิารธุรกจิ คณะมนุษยศาสตร ์และคณะรฐัศาสตร ์คณะวชิาละ 2 
คน (ร้อยละ 3.08) บณัฑติวทิยาลยั คณะพลศกึษา คณะวทิยาการจดัการ คณะวทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยแีละคณะอกัษรศาสตร ์คณะวชิาละ 1 คน (รอ้ยละ 1.54)  

สาํหรบัสถาบนัการศกึษาทีผู่ส้นใจส่วนใหญ่สาํเรจ็การศกึษาเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั 45 คน 
(ร้อยละ 69.23) รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 คน (ร้อยละ 13.85) นอกจากนั ้นเป็น
มหาวทิยาลยัราชมงคล มหาวทิยาลยัเอกชน และโรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก สถาบนัละ 1 คน (รอ้ย
ละ 1.54) ทัง้น้ีผู้สนใจประกอบอาชีพรบัราชการ 25 คน (ร้อยละ 38.46) เป็นพนักงาน / ลูกจ้าง
บรษิทัเอกชน 8 คน (รอ้ยละ 12.31) และอาชพีอสิระ 1 คน (รอ้ยละ 1.54) ซึ่งมลีกัษณะของงานที่
ปฏบิตัสิว่นใหญ่เป็นผูส้อน 15 คน (รอ้ยละ 23.08) งานดา้นวชิาการ 7 คน (รอ้ยละ 10.77) งานดา้น
บรหิาร 6 คน (รอ้ยละ 9.23) งานดา้นการฝึกอบรม 4 คน (รอ้ยละ 6.15) งานดา้นการทหาร และงาน
ดา้นธุรการดา้นละ 1 คน (รอ้ยละ 1.54) 
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3.2  การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลกัสตูรระดบัปริญญาโทและเอก 

ตาราง 3.2    องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเพือ่เขา้ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา 

ลาํดบัท่ี องคป์ระกอบในการเลือก จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. ดา้นค่าใชจ่้ายในการศกึษา ไดแ้ก่ คา่เล่าเรยีน ค่าธรรมเนียม 26 43.33 
2. ดา้นหลกัสตูร เชน่ สาขาวชิา และดา้นเงือ่นไขในการสอบ

คดัเลอืก ไดแ้ก่ การทดสอบความรูภ้าษาองักฤษ การกาํหนด
เกรดเฉลีย่ 

13 21.67 

3. ดา้นวธิจีดัการศกึษา 12 20.00 
4. ดา้นสถาบนั และอาจารย ์ความมชีื่อเสยีงของสถาบนัและ

อาจารย ์
17 28.33 

5. ดา้นกายภาพ ความสะอาดสวยงาม แสงสวา่งพอเพยีง 17 28.33 
6 ดา้นทีต่ัง้ของสถานศกึษา การเดนิทาง 24 40.00 
 รวม (จาํนวนผูต้อบ) 60 100 

จากตาราง 3.2    องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเพือ่เขา้ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา 
(ระดบัปรญิญาโท หรอืปรญิญาเอก) โดยเรยีงตามลาํดบัเหตุผล 6 ประการไดแ้ก่ 1) ดา้นคา่ใชจ่้ายใน
การศกึษา ไดแ้ก่ คา่เลา่เรยีน คา่ธรรมเนียมต่างๆ (รอ้ยละ 43.33) 2) ดา้นหลกัสตูร เชน่ สาขาวชิา
และดา้นเงือ่นไขในการสอบคดัเลอืก ไดแ้ก่ การทดสอบความรูภ้าษาองักฤษ การกาํหนดเกรดเฉลีย่ 
(รอ้ยละ 21.67) 3) ดา้นวธิกีารจดัการศกึษา (รอ้ยละ 20.00) 4) ดา้นสถาบนั และอาจารย ์ความมี
ชือ่เสยีงของสถาบนั และอาจารย ์ (รอ้ยละ 28.33) 5) ดา้นกายภาพ ความสะอาดสวยงาม แสงสวา่ง
พอเพยีง (รอ้ยละ 2 8 . 3 3) และ 6) ดา้นทีต่ ัง้ของสถานศกึษา การเดนิทาง (รอ้ยละ 4 0 . 0 0) 

ตาราง 3.3    ชือ่สาขาวชิาทีม่คีวามน่าสนใจในการเขา้ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาทางการศกึษา 

ลาํดบัท่ี  ช่ือสาขาวิชาท่ีต้องการศึกษา จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1 การบรหิารจดัการการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่พฒันามนุษยแ์ละสงัคม 24 46.15 
2 การเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่การพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 12 23.08 
3 การเรยีนรูต้ลอดชวีติและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 11 21.15 
4 การศกึษาผูใ้หญ่และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 8 15.38 
4 การศกึษานอกระบบเพือ่การพฒันามนุษย ์ 8 15.38 
5 การศกึษานอกระบบเพือ่การพฒันามนุษย ์ 13 25 
6 การบรหิารจดัการเรยีนรูน้อกระบบและตามอธัยาศยั 9 17.31 
7 การบรหิารจดัการเรยีนรูใ้นชุมชน 10 19.23 
8 การศกึษาเพือ่พฒันามนุษยแ์ละสงัคม 13 25 

 อื่นๆ เชน่     
 - การบรหิารและการพฒันาการศกึษาตลอดชวีติ  1 1.92 
 - การบรหิารหลกัสตูรต่อเนื่องระยะสัน้  1 1.92 
 - การบรหิารจดัการการศกึษาตํ่ากวา่อุดมศกึษา 1 1.92 
 - การศกึษาผูใ้หญ่ 1 1.92 
 รวม (จาํนวนผูต้อบ) 52 100 

จากตาราง 3.3    ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความคดิเหน็ทีม่ตี่อชื่อสาขาวชิาทีม่คีวามน่าสนใจในการ
เขา้ศกึษาต่อตามลาํดบัไวด้งัน้ี 1) การบรหิารจดัการการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่พฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
(ร้อยละ 46.15) 2) การเรียนรู้ตลอดชวีิตเพื่อการพฒันามนุษย์และสงัคม (ร้อยละ 23.08) 3) การ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(รอ้ยละ 21.15) 4) การศกึษาผูใ้หญ่และการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์และการศกึษานอกระบบเพื่อการพฒันามนุษย ์(รอ้ยละ 15.38) 5) การศกึษานอก
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ระบบเพื่อการพฒันามนุษย์ (รอ้ยละ 25.00) 6) การบรหิารจดัการเรยีนรูน้อกระบบและตามอธัยาศยั
(รอ้ยละ 17.31) 7) การบรหิารจดัการเรยีนรูใ้นชุมชน (รอ้ยละ 19.23) 8) การศกึษาเพื่อพฒันามนุษย์
และสงัคม (รอ้ยละ 25.00) และอื่นๆ เช่น การบรหิารและการพฒันาการศกึษาตลอดชวีติ การบรหิาร
หลกัสตูรต่อเน่ืองระยะสัน้ การบรหิารจดัการการศกึษาตํ่ากวา่อุดมศกึษาและการศกึษาผูใ้หญ่ (รอ้ยละ 
1.92) 

3.3 การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มนิสิตท่ีสําเรจ็การศึกษาในระดบั
ปริญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างปีการศึกษา 2547 - 
2549 

การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้คดิเหน็ในประเดน็จากการสนทนากลุ่มนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษา
แล้ว ซึ่งนําเสนอเป็นรายประเด็นประกอบด้วย 1) การนําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รบัจาก
การศึกษาไปใช้ในการทํางาน 2) พฒันาการในตําแหน่งหน้าที่หลงัจากสําเร็จการศึกษา 3) ความ
คดิเหน็โดยภาพรวมของการเป็นมหาบณัฑติสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ทีม่ตี่อชุมชน 4) ขอ้คดิเหน็ทีม่ ี
ต่อการปรบัปรุงหลกัสูตรในระดบัปรญิญาโท และ 5) ความสนใจในการศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก 
โดยในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. การนําความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รบัจากการศึกษาไปใช้ในการทาํงาน 

1.1 ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รบัในการเรยีนปรญิญาโทที่มผีลต่อการนําไปใช้ในการ
ทาํงานไดม้ากทีส่ดุประกอบดว้ย 

1.1 การวางแผนในการปฏบิตังิาน และการมปีระสบการณ์การทาํงานรว่มกนักบัผูอ้ื่น 
ตลอดจนมัน่ใจเมือ่ตอ้งปฏบิตังิานจรงิ 

1.2 การคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
1.3 การเรยีนรูใ้นเชงิลกึซึง่ทาํใหส้ามารถเรยีนรูร้ายละเอยีดต่างๆ ไดม้ากขึน้ 
1.4 การมโีลกทศัน์ และวสิยัทศัน์ต่อสิง่ต่างๆ ทีก่วา้งไกลมากขึน้ 
1.5 ความมัน่ใจในการพดูแสดงความคดิเหน็ 
1.6 การนําความรูเ้รือ่งการเขยีนโครงการไปใช ้

ทัง้น้ีผู้ให้ขอ้มูลได้กล่าวว่า ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รบัจากการเป็นนิสติของ
ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่สามารถนําไปใชใ้นการปฏบิตังิานในสถานการณ์จรงิไดทุ้กเรื่องทัง้ไม่ว่าจะ
เป็นในการทําโครงการต่างๆ ของสถานศกึษา หรอืการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีน อกีทัง้นําไปปรบัใชใ้น
การสอนนกัศกึษาไดด้ว้ย 

1.2 ความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดร้บัในการเรยีนปรญิญาโททีนํ่าไปใชใ้นการทาํงานน้อยทีส่ดุ
คอื การพฒันาหลกัสตูร เนื่องดว้ยผูต้อบไมไ่ดป้ฏบิตังิานดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

2. พฒันาการในตาํแหน่งหน้าท่ีหลงัจากสาํเรจ็การศึกษา 

การพฒันาการในตําแหน่งหน้าทีก่ารงานหลงัจากสาํเรจ็การศกึษา พบว่า ผูต้อบมพีฒันาการ
ในตําแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรบัจากหน่วยงานทัง้ภายใน และภายนอก และ
สามารถพฒันาความรู ้และความสามารถของตนใหเ้พิม่มากขึน้ทัง้ในการปฏบิตังิาน และการนําไป
ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ แต่อย่างไรกต็ามผูต้อบบางส่วนเหน็ว่า ไม่มกีารพฒันาการในตําแหน่งเลย
หลงัจากทีส่าํเรจ็การศกึษา มแีต่ภาระงานทีม่ากขึน้ แต่ตาํแหน่งงานไมม่ใีห ้
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3. ความคิดเหน็โดยภาพรวมของการเป็นมหาบณัฑิตสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ท่ีมีต่อ
ชมุชน 

ความคดิเหน็ต่อภาพของความเป็นมหาบณัฑติสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ทีม่ตี่อชุมชน และ
สงัคม พบว่า เป็นทีค่าดหวงัจากสงัคมภายนอกทีต่อ้งการใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษาสามารถช่วยเหลอืและ
ใหข้อ้เสนอแนะในการแก้ไขปญัหาต่างๆ เต็มตามความสามารถ และสอดคลอ้งต่อบรบิทที่เป็นจรงิ
ของสงัคม และชุมชน แต่อยา่งไรกต็ามผูต้อบบางคนเหน็ว่า เมื่อสาํเรจ็การศกึษาจากสาขาวชิาน้ีแลว้
รบัการยอมรบัน้อยกว่าสาขาวชิาอื่นๆ ทัง้ที่ความสามารถในการปฏบิตังิานไม่ไดด้้อยกว่าผูท้ี่สําเรจ็
การศกึษาจากสาขาอื่นๆ 

4. ข้อคิดเหน็ท่ีมีต่อการปรบัปรงุหลกัสตูรในระดบัปริญญาโท 

ขอ้คดิเหน็ที่มตี่อการปรบัปรุงหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท  ด้าน  ชื่อ  เป้าหมาย  หลกัสูตร  
รายวิชา  การจัดการเรียนการสอน  การศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมต่างๆ  การวัดผลและ
ประเมนิผล  การทําวจิยั และ อื่นๆ พบว่า ผู้ตอบให้ขอ้คดิเหน็ว่าควรขยายหลกัสูตรให้กว้างขวาง 
และครอบคลุมไปยงักลุม่ของการศกึษาสาํหรบัผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอาย ุ

5 ความสนใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

ในกรณีที่ต้องการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก ผูต้อบส่วนหนึ่งให้ความสนใจในสาขาวชิา
การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกโรงเรยีน การศกึษาตลอดชวีติ และการศกึษาเพื่อพฒันามนุษยแ์ละ
สงัคม เน่ืองดว้ยผูต้อบใหค้วามสําคญัต่อการเน้นการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาดา้นการเรยีนรู้
ของมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะศึกษาต่อผู้ตอบต้องการให้เน้นความสําคญัไปที่การศึกษาเพื่อ
พฒันามนุษย ์และสงัคม และการศกึษาของกลุม่เป้าหมายพเิศษ 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตร
ใหม่ระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีตอบสนองความต้องการของผูร้บับริการ 

การเสนอความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสตูรใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา
ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  ผูว้จิยันําผลการวเิคราะหต์อนที ่1-3 จากทีไ่ดจ้ากกลุ่ม
ตวัอยา่งมาสงัเคราะหร์วมเพือ่หาทางเลอืกต่างๆ ในประเดน็ดา้น  1) การศกึษา  2) กฎหมายทางการ
ศกึษา 3) สงัคม  เศรษฐกจิ และ 4) ความตอ้งการของผูเ้รยีน ดงัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1)  ด้านการศึกษา เป็นการนําเสนอแนวทางความเป็นไปเพื่อใหก้ารพฒันาหลกัสูตรทาง
การศกึษาซึ่งประกอบดว้ยประเดน็  1.1  ชื่อสาขาวชิาหรอืชื่อหลกัสูตร  1.2  จุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร  1.3  กลุ่มเป้าหมายของหลกัสตูร  1.4  รายวชิาและจาํนวนหน่วยกติในหลกัสตูร และ  1.5  
เงือ่นไขการทาํวทิยานิพนธ ์/ ปรญิญานิพนธ ์   โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1.1  ช่ือสาขาวิชาหรือช่ือหลกัสตูร 

จากการทีผู่ว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งซึง่ต่างใหค้วามเหน็ทีต่รงกนัว่า ชื่อ
สาขาวชิาทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งต่อความเปลีย่นแปลงของสงัคม และเศรษฐกจิ และตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของกลุม่ตวัอยา่งควรมชีื่อสาขาวชิาทีเ่ป็นการผสมผสานระหวา่งการจดัการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
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1.2  จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 

มีความชดัเจนในหลกัคิด และแนวทางการดําเนินงานท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนองคร์วม กลา่วคอื ตอ้งกาํหนดทศิทางของจุดมุง่หมายหลกัสตูรโดยดาํเนินการ
บนฐานคดิ แนวปรชัญา พนัธกจิ ในขณะเดยีวกนัต้องตอบรบัต่อความเปลีย่นแปลงของสงัคม และ
บรบิททางการศกึษาทีเ่ปลี่ยนไป ทัง้น้ีการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนต้องมุ่งสรา้งสมรรถนะความรู้
และความสามารถทัง้ทีเ่ป็นงานในระดบัการบรหิาร ระดบัปฏบิตักิาร นกัวชิาการและนกัวจิยั ทางดา้น
การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอด
ชวีติ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั และการพฒันาชุมชน  การจดัการเรยีนการสอนมี
ลกัษณะใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงทีช่่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะและความเชีย่วชาญ
ในวชิาชพีทัง้ดา้นวชิาการและการวจิยั สามารถสรา้งองคค์วามรู ้และสามารถนําความรูไ้ปปรบัใชใ้น
การปฏบิตังิานได ้ตลอดจนสง่เสรมิเจตคต ิหรอืมมุมองเชงิบวกใหแ้ก่ผูเ้รยีนในการมุง่พฒันาศกัยภาพ
ของมนุษย ์และทีส่ําคญัตอ้งสามารถนํากระบวนการวจิยัมาเป็นเครื่องมอืเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ที่
เหมาะสมกบับรบิทสงัคมไทย นอกจากน้ีหลกัสูตรต้องมจุีดมุ่งหมายส่งเสรมิทกัษะ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสร้างเครอืข่ายในการแบ่งปนัการเรยีนรู้ และบรหิารจดัการส่งเสรมิ
เรยีนการสอนทางดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ 

1.3  กลุ่มเป้าหมายของหลกัสตูร 

หลกัสตูรต้องเปิดกว้าง  และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลายมากขึน้
กลา่วคอื การผลติผูเ้รยีนเพือ่ป้อนสูห่น่วยงานภาครฐัเพยีงอยา่งเดยีวอาจพบขอ้จาํกดัทีม่ากขึน้ ดงันัน้
กลุ่มเป้าหมายต้องเขา้สู่กลุ่มผู้เรยีนที่มาจากองค์กรรฐัวิสาหกิจ องค์กรพฒันาเอกชน (non - 
governmental organization) องคก์รและหน่วยงานในภาคเอกชนและชุมชน ทีต่อ้งปฏบิตังิานดา้น
การจดัการเรยีนรู้ หรอืการพฒันาการทรพัยากรมนุษย์ การพฒันาชุมชน หรือผู้ที่ต้องการพฒันา
ตนเองเพื่อสรา้งสมรรถนะในการปฏบิตังิาน หรอืการเขา้สูต่ําแหน่งงานดา้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพื่อ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์

1.4  รายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตในหลกัสตูร 

รายวิชาต้องปรบัปรุงให้มีความทนัสมยั ไม่ซบัซ้อน และต้องบรรจุรายวิชา
ทางการบริหารและการจดัการ  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีแท้จริงของทัง้
ผู้เรียน และหน่วยงานท่ีใช้บณัฑิต ตลอดจนทิศทางของความต้องการในตลาดแรงงานท่ี
เก่ียวกบังานด้านพฒันาทรพัยากรมนุษย ์กล่าวคอื รายวชิาต่างๆ ที่จะบรรจุลงในหลกัสูตรต้อง
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และพฒันาให้ผู้เรียนได้เกิดทกัษะทางวิชาชีพขัน้สูงเพื่อการ
ปฏบิตังิานตามสภาพจรงิขององค์กรที่ตนสงักดัอยู่ ตลอดจนสรา้งเจตคตทิี่ดตี่อการปฏบิตังิานเพื่อ
สรา้งการเรยีนรูใ้หแ้ก่กลุ่มเป้าหมายขององคก์รทีต่นสงักดั นอกจากน้ีรายวชิาตอ้งมคีวามหลากหลาย
เพื่อรองรบัต่อความต้องการของผูเ้รยีน ทัง้น้ีเพื่อใหจ้ํานวนหน่วยกิตในการศกึษาไม่มากเกนิไปจน
อาจกระทบต่อการจดัสรรเวลาในการศกึษาสําหรบัผูเ้รยีนทีต่้องทํางานควบคู่ไปดว้ย จงึอาจไม่ต้อง
เน้นจาํนวนรายวชิามาก แต่ตอ้งบรูณาการใหค้รอบคลุมในภาพกวา้งและเจาะลกึตามความสนใจ   
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1.5  เง่ือนไขในการทาํวิทยานิพนธ ์/ ปริญญานิพนธ์ 

จากข้อมูลพบว่านิสติมีความคิดเห็นว่าอาจารย์ของภาควิชาอุทิศเวลาในการให้
คําปรกึษาเพื่อการดําเนินการวจิยัของนิสติอยู่ในระดบัมาก  ควรมกีารสรา้งแรงจูงใจและกําลงัใจให้
ผูเ้รยีนในการทําวทิยานิพนธ์ ด้วยการจดัระบบใหนิ้สติทํางานวจิยัไดอ้ย่างมคีุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลกัสูตรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและแผนการเรยีนที่กําหนด  โดยการจดัทําแผนการทํา
วทิยานิพนธ์ของนิสติแต่ละคนและโดยรวมของสาขาวิชา จดัระบบการให้คําปรึกษา กํากบั ดูแล 
ตดิตาม อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  เช่น การจดัทีป่รกึษาทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญเหมาะสมกบั
หวัข้อวิจยัและสภาพผู้เรียน  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจยัและความยากง่ายในการ
ดําเนินงานวจิยัของนิสติในแต่ละระดบัการศกึษาใหม้คีวามเท่าเทยีมกนั  การจดัโครงการคลนิิกการ
วจิยั การมผีูช้่วยทีป่รกึษางานวจิยัใหนิ้สติไดป้รกึษาอย่างต่อเน่ือง  การจดัประชุมสมัมนาใหผู้เ้รยีน
นําเสนองานวจิยัเป็นระยะๆ เป็นตน้ 

2) กฎหมายทางการศึกษา  

แนวทางความเป็นไปเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
การศกึษาผูใ้หญ่ คอื การกําหนดทศิทางของหลกัสตูรโดยดําเนินการบนหลกัการของบทบญัญตัขิอง
กฎหมายแม่บททางการศกึษา หรอืพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งนําไปสู่การ
ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างทัง้ขององค์กรทางการศกึษา และระบบการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ประเดน็เกี่ยวกบั “วชิาชพีควบคุม” จงึส่งผลใหค้รู ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นวชิาชีพชัน้สูงที่ต้องมมีาตรฐานในการประกอบวิชาชพีโดยต้องได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ประกอบกบัการมผีลบงัคบัใช้ของพระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากร
ทางการศกึษา  พ.ศ. 2546 ซึ่งมวีตัถุประสงคใ์นการกําหนดใหว้ชิาชพีทางการศกึษา ไดแ้ก่ คร ู
ผูบ้รหิารสถานศึกษา ผู้บรหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(ศกึษานิเทศก)์ เป็นวชิาชพีควบคมุ ดงันัน้หลกัสตูรทีจ่ะทาํการพฒันาขึน้ตอ้งเอือ้ใหผู้เ้รยีนสามารถรบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีได ้โดยหลกัสตูรตอ้งครอบคลุมใน 2 ส่วน กล่าวคอื 1) การบรหิารจดัการ 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคญัในการขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผู้บรหิาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บรหิาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) และ 2) การจดั
หลกัสูตรการสอน หรอืการจดักระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมคีวามจําเป็นต่อผู้เรียนที่ประกอบวิชาชีพ
ครผููส้อน 

3) สงัคม  เศรษฐกิจ 

การกําหนดหลกัสูตรต้องใหค้วามสําคญัในการศกึษานโยบายทางดา้นสงัคม และเศรษฐกจิ
กระแสหลกัตัง้แต่ระดบัมหภาคไม่ว่าจะเป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิหรอืนโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธกิาร และแนวโน้มความตอ้งการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ตลอดจนงานวจิยัทีไ่ด้
สะท้อนให้ทราบถึงรายละเอยีดของความเป็นไปได้ในการจดัทําหลกัสูตรเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยี (stakeholders) ตัง้แต่ต้นกระบวนการผลติจนถงึกระบวนการใช้บณัฑติ
เพื่อให้หลกัสูตรมีความเหมาะสมกับความสามารถ และความเชี่ยวชาญของสถาบนัในการจัด
การศกึษา ตลอดจนสรา้งความน่าสนใจโดยการเสนอปจัจยัทีส่รา้งแรงจูงใจในการเขา้ศกึษาต่อเพื่อให้
สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่สามารถผลติบุคลากรใหม้คีุณภาพท่ามกลางบรบิท และวสิยัทศัน์ทางการ
ศกึษาที่เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนเพื่อสรา้งค่าดชันีชี้วดัคุณภาพประชากร
ของประเทศใหส้งูขึน้ 
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4) ความต้องการของผูเ้รียน  เป็นปจัจยัสาํคญัทีผู่พ้ฒันาหลกัสตูรตอ้งลาํดบัความสาํคญัซึง่
อาจพจิารณาไดจ้ากประเดน็ดงัน้ี 1) ดา้นคา่ใชจ่้าย 2) เวลาทีจ่ดัการเรยีนการสอน และ 3) การนําจุด
แขง็ของภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมาปรบัประยุกต์ใชใ้นการนําเสนอ
หลกัสตูรใหม ่

1) ด้านค่าใช้จ่าย จากผลการวจิยัพบว่า ค่าใช้จ่ายเป็นปจัจยัสําคญัที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจศกึษาต่อ ดงันัน้ระบบการชําระคา่ใชจ้่ายในการศกึษาอาจตอ้งสรา้งทางเลอืก และเอื้อต่อการ
แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยต้องคํานึงถงึความจําเป็น และการสรา้งโอกาสในการ
เขา้ถงึการศกึษาเพือ่พฒันาตนเองของผูเ้รยีน เพราะการลาศกึษาต่อยอ่มสรา้งผลกระทบต่อผูเ้รยีนทัง้
ทางตรง และทางออ้มทัง้น้ีเน่ืองจาก การลาศกึษาต่อในเวลาราชการ หรอืการศกึษาในหลกัสตูรนอก
เวลาราชการ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้เรยีน ทัง้ในลกัษณะของการประเมินขัน้เงนิเดือน หรือการ
พจิารณาความดคีวามชอบเลื่อนขัน้หรอืตําแหน่งซึ่งมคีวามสําคญัอย่างยิง่ต่อการเพิม่รายได้ให้แก่
ผูเ้รยีนทีม่าจากหน่วยงานภาครฐั เน่ืองจากหลกัสตูรทีจ่ะนําเสนอความเป็นไปไดม้คีวามหลากหลาย
ของกลุ่มผูเ้รยีนซึง่มทีีม่าแตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มทีม่าจากภาคเอกชน หรอืรฐัวสิาหกจิที่
ยอ่มไดเ้ปรยีบในเรื่องของอตัราเงนิเดอืน หรอืสวสัดกิารตอบแทนต่างๆ ซึง่ยอ่มมมีากกว่าผูเ้รยีนทีม่า
จากหน่วยงานภาครฐัดงันัน้ ทัง้น้ีในเรื่องของค่าใชจ้่ายจะผูกโยงกบัเรื่องเวลาที่จดัการเรยีนการสอน
อยา่งไมอ่าจพจิารณาอยา่งแบง่สว่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูท้ีท่าํงานควบคูไ่ปดว้ย 

2) เวลาท่ีจดัการเรียนการสอน ถอืเป็นทัง้โอกาส และอุปสรรคที่สําคญัในการ
ส่งเสริม หรือขดัขวางโอกาสในการเขา้สู่การศึกษาระดบับณัฑติศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 
ดงันัน้หลกัสตูรทีนํ่าเสนอควรนําประเดน็ดงักล่าวมาสรา้งเป็นกลยุทธส์าํคญัในการสรา้งความน่าสนใจ 
และดงึดดูใหก้ลุ่มเป้าหมายไดต้ดัสนิเพือ่ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา โดยวางแนวทางในการสรา้ง
ความยดืหยุน่ในเรื่องเวลาการจดัการเรยีนการสอนใหม้ากขึน้ โดยอาจจดัการเรยีนการสอนนอกเวลา
ราชการซึง่ถา้เป็นไปไดอ้าจกําหนดใหเ้ขา้เรยีนเพยีงวนัเดยีว เพื่อใหผู้เ้รยีนไดแ้บ่งเวลาในการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งย่อมสร้างทางเลอืกที่น่าสนที่จะเพิม่น้ําหนักในการตดัสนิใจศึกษาต่อให้แก่
ผูเ้รยีนทีต่อ้งทาํงานควบคูไ่ปดว้ยไดม้กีารจดัสรรเวลาเพือ่โอกาสทางการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

3) การนําจดุแขง็ของ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ และมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ  มาปรบัประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนในแนวทางการพฒันาหลกัสูตรใหม่  
และ  การนําความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยทัง้ศษิยเ์ก่า และศษิยป์จัจุบนัมาสรา้งระบบการกระจายขา่ว
และสร้างการรบัรู้แก่สงัคมภายนอก ตลอดจนต้องสร้างระบบ และช่องทางในการประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ใหเ้ขา้สู่กลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลายใหม้ากขึน้ เช่น การจดักจิกรรม
ทางวชิาการเพื่อนําเสนอผลงานของคณาจารย์ และนิสติ โดยอาจเป็นไปในรูปแบบการจดัประชุม 
สมัมนาทีเ่ปิดโอกาสใหแ้ก่องคก์รทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงในการปฏบิตังิานดา้นการพฒันา
ทุนมนุษยไ์ดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูถ้งึแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในกระแสสงัคม หรอืบรบิททางการศกึษา 
เพื่อหาจุดสมดุลในการปรบัทศิทางหลกัสูตรใหส้อดรบักบัความต้องการของทุกภาคส่วนใหม้ากขึ้น 
หรอืมุ่งเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างสถาบนัที่จดัการเรยีนการสอนทางศาสตร์การศึกษาผู้ใหญ่ 
การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอก
ระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั เพือ่สง่เสรมิการจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่การพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์

 



 

บทท่ี 5  

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอหลกัสตูรใหม่ระดบับณัฑติศกึษา ภาควชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่ ผูว้จิยัขอสรุปผลการวจิยัในประเดน็  ดงัต่อไปน้ี  1) วตัถุประสงคข์องการวจิยั  2) วธิดีาํเนินการวจิยั 
ซึง่ครอบคลุมในประเดน็เกี่ยวกบัประชากร และกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 3) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 4) อภิปรายผล และ 5) 
ขอ้เสนอแนะ โดยในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีดดงัน้ี 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ในการวจิยัเรื่อง การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอหลกัสูตรใหม่ระดบับณัฑติศกึษา 
ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ผูว้จิยัไดก้ําหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 1) เพื่อวเิคราะห์หลกัสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษาด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม 
การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั 2) เพื่อศกึษาความคดิเหน็
ของนิสติต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรของสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ภาควชิา
การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 3) เพื่อศึกษาความต้องการการศึกษาในระดบั
บณัฑติศกึษาของผูป้ฏบิตังิานในสายงานที่เกี่ยวขอ้งด้านการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การ
ฝึกอบรม การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั และ 4) เพื่อเสนอ
ความเป็นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรใหม่ระดบับณัฑติศึกษา  ที่ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

วธิดีาํเนินการวจิยั ในการวจิยัครัง้น้ี  ประกอบดว้ย 

1.  การศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฏ ีเป้าหมายการพฒันาคนตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ มาตรฐานการจดัการเรียนการสอน ผลงานวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ืองการฝึกอบรม  การศกึษาตลอด
ชวีติ  การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อวเิคราะห์เปรยีบเทยีบในด้านปรชัญา 
เป้าหมาย วตัถุประสงค์  เน้ือหาสาระของหลักสูตร  รูปแบบการเรียนการสอนการวดัผลและ
ประเมนิผล ของการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และวเิคราะห์หลกัสูตรเพื่อ
ศึกษาจุดแข็ง โอกาส และจุดอ่อน และอุปสรรค ของหลกัสูตร ในประเด็น  1) จุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร 2) กลุ่มเป้าหมายของหลกัสตูร 3) ชื่อหลกัสตูร 4) รายวชิาในหลกัสตูร 5) จํานวนหน่วยกติ
ในหลกัสูตร 6) เงื่อนไขในการทําวทิยานิพนธ์ และ 7) ดา้นที่ต ัง้ของสถานศกึษา และเวลาที่จดัการ
เรยีนการสอน เพือ่นําไปเป็นกรอบการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่ศกึษาความคดิเหน็และความตอ้งการ 

2. ประชากร  ไดแ้ก่  ศษิยเ์ก่า ศษิยป์จัจุบนั  และผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน องคก์ร ชุมชน
ทัง้ภาครฐัและเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศึกษาตามอธัยาศยั  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  กลุ่มตวัอย่าง  รวมทัง้หมด 104  คน ไดม้าดว้ยการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงและสมคัรใจ  ประกอบดว้ย 1)  นิสติทีก่ําลงัศกึษาใหส้มัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
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จาํนวน  29 คน 2)  กลุ่มเป้าหมายผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน องคก์ร ชุมชนทัง้ภาครฐัและเอกชน ที่
เกีย่วขอ้งกบัสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษา
นอกระบบ และ การศึกษาตามอธัยาศยั  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อศึกษาความ
ตอ้งการในการศกึษาต่อในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา จาํนวน 65 คน 3)  นิสติทีจ่บการศกึษาใน
ระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปีในระดบัปรญิญาโทและเอก รวม 10 คนสาํหรบัการจดัทาํสนทนากลุม่ 

3.  เครื่องมอืทีใ่ชส้าํหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มลูม ี4 ประเภท ไดแ้ก่ 1.  แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนิสิตระดบัปริญญาโทที่มีต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของภาควิชาใน
ภาพรวมโดยทัว่ไป  แบ่งออกเป็น 3 ตอน   ไดแ้ก่  ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ความคดิเหน็
ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ –
ปญัหาและขอ้เสนอแนะ  2. แบบสมัภาษณ์  เป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งมโีครงสรา้ง ใชก้บันิสติระดบั
ปริญญาโท เรื่องหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนแบบเจาะลกึในประเด็นเชิงคุณภาพ  3.  
แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบ
เลอืกตอบ และปลายเปิด ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล และสถานภาพของผูส้นใจในการศกึษาต่อ 
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัหลกัสูตรที่ต้องการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา  และ  4. แบบสนทนากลุ่ม  
เป็นแบบกําหนดประเด็นสนทนากลุ่มและการบนัทึกขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มของนิสติที่สําเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างปี
การศกึษา 2547 ถงึ 2549  

4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ดงัน้ี  1. 
แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนของนิสติปจัจุบนั  ระดบัปรญิญา
โท มจีาํนวน 29 คน  ผูว้จิยัแจกใหนิ้สติตอบแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมกลบัดว้ยตนเอง  2.  แบบ
สมัภาษณ์เรื่องหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน ผู้วจิยัได้ทําการสมัภาษณ์นิสติปจัจุบนัด้วย
ตนเองและใหนิ้สติเขยีนตอบอยา่งอสิระ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิคุณภาพ  3. แบบสอบถามความตอ้งการ
ศกึษาต่อหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา  ผูว้จิยัไดแ้จกใหก้บักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานในองคก์ร
และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีท่ํางานเกี่ยวขอ้งกบั
สาขาวชิาการศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั  การศกึษาผูใ้หญ่และการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์  การศึกษาต่อเน่ือง และการศึกษาตลอดชวีิต การศึกษาชุมชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  ซึ่ง
ได้รบัเชิญจากภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ให้เข้าร่วมประชุมสมัมนาประเด็นและแนวโน้มทางด้าน
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั มจีํานวนประมาณ  80  คน ใหต้อบแบบสอบถาม
และไดร้บัแบบสอบถามคนืจํานวน 65 ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 81.25  ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สาขาวชิาที่เชิญมาเขา้ร่วมสมัมนา  และ 4.แบบสนทนากลุ่ม  ผู้วิจยัได้จดัทําสนทนากลุ่มผู้สําเร็จ
การศกึษาระหวา่งปีการศกึษา 2547-2549  จาํนวน 10 คน  

5.  การวเิคราะหข์อ้มลู  เมื่อผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู และตรวจสอบความถูกตอ้ง
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัไดท้ําการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรค์ํานวณหาค่าสถติิ
ดงัน้ี  1. ขอ้มลูขอ้มลูสว่นบุคคล และสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามทําการ
วเิคราะหโ์ดยการหาค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ  2. ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรของสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชว้เิคราะหก์ารคํานวณหาค่าเฉลีย่ ( X ) ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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เป็นรายขอ้ และรายดา้น  3.  ขอ้มลูปลายเปิดเชงิคุณภาพ ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา (Content 
Analysis)  และการสงัเคราะหห์าขอ้สรุป 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ผลการวจิยัเรื่อง การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอหลกัสูตรใหม่ระดบับณัฑติศกึษา 
ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ สรุปไดด้งัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาการศึกษา
ผูใ้หญ่การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศึกษาตลอดชีวิต การ 
ศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอธัยาศยั ระดบัปรญิญาโท จํานวน 4 หลกัสตูร และ ระดบั
ปรญิญาเอก จาํนวน 4  หลกัสตูร  พบวา่ 

1.  จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร พบว่า ม ีจดุแขง็และโอกาส    ดงัน้ี  แต่ละหลกัสตูรต่างมี
ความชดัเจนในฐานคดิว่า จดัทาํหลกัสตูรขึน้เพือ่ผลติ พฒันาบุคคล ตอบสนองต่อความตอ้งการทัง้ใน
ระดบักลุ่มผู้เรียนและระดบัองค์กร  เพื่อพฒันาให้เกิดความก้าวหน้าทางองค์ความรู้ในศาสตร์
การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตลอดชวีติ เพื่อการพฒันาทรพัยากร
มนุษยท์างการศกึษา 

แนวคิดท่ีควรนําไปใช้  ไดแ้ก่ การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรต้องมคีวามชดัเจน
และสร้างความหลากหลายเพื่อการผลิตบุคลากรในการเข้าสู่งานด้านการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษา
ต่อเนื่อง การฝึกอบรม การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั มุ่ง
ตอบสนองต่อการจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย ์

2.  กลุ่มเป้าหมายของหลกัสตูร  พบวา่ มจีดุแขง็และโอกาส ในการกาํหนดคณุสมบตัขิอง
ผูเ้ขา้ศกึษาต่อทีไ่ม่จํากดัสาขา ไม่มกีารกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย จงึเป็นการเปิด
กวา้งต่อผูเ้รยีนทีส่นใจในศาสตร ์  หลกัสตูรกําหนดประโยชน์หรอืคุณลกัษณะผูเ้รยีนทีก่ลุ่มเป้าหมาย 
จะไดร้บัไวอ้ย่างชดัเจน ในการนําไปใชใ้นงานดา้นการศกึษาผูใ้หญ่การศกึษาต่อเนื่อง การฝึกอบรม
และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตาม
อธัยาศยั  บางหลกัสตูรสามารถสรา้งโอกาสในการต่อยอดองคค์วามรูใ้นระดบัปรญิญาตรสีูก่ารศกึษา
ต่อในระดบับณัฑิตศึกษา  การระบุความชดัเจนของกลุ่มเป้าหมายที่มีความจําเป็นต้องพฒันา
บุคลากรเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะสงัคมปจัจุบนั เช่น การกระจายอํานาจให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  การเปิดโอกาสใหก้ลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตรมาจากองค์กรที่มคีวาม
หลากหลายทัง้ด้านการศึกษา การพฒันาชุมชนหรอืการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ทัง้ภาครฐั และ
ภาคเอกชนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน   

ข้อจาํกดั และอปุสรรค  พบว่า แต่ละหลกัสูตรต่างมจุีดสาํคญัทีด่งึดูดกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
หลกัสูตรแตกต่างกนัไม่มากนัก  บางหลกัสตูรใหค้วามสาํคญัทางดา้นวชิาการมาก อาจไม่ไดส้รา้ง
ความแขง็แกรง่ หรอืการพฒันาศาสตรด์า้นวชิาชพีทางศาสตรด์า้นการศกึษาผูใ้หญ่การศกึษาต่อเน่ือง 
การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และ 
การศกึษาตามอธัยาศยั  บางหลกัสตูรค่อนขา้งมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มเป้าหมายทีป่ฏบิตังิานในหน่วยงาน
ภาครฐั เช่น ครู ผู้บรหิารหรอืบุคลากรทางด้านการศึกษาที่ปฏิบตัิงานกบัการจดัการเรยีนรู้ให้แก่
ผูใ้หญ่โดยตรง เหน็ไดจ้ากชื่อรายวชิา หรอืเน้ือหาทีต่อ้งศกึษาซึง่เป็นไปเพื่อการจดัการเรยีนการสอน
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ในภาครฐัมากกว่า ซึ่งประเดน็น้ีจงึไม่อาจสรา้งความดงึดูดความน่าสนใจใหแ้ก่บุคคลที่มาจากภาค
สว่นขององคก์รเอกชน  

แนวทางการนําไปใช้   ได้แก่  หลกัสูตรควรเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวาง
มากขึน้ เน่ืองดว้ยในปจัจุบนัการใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ดม้บีทบาทสาํคญัมาก
ขึน้ในสงัคมไทย อกีทัง้ต้องมุ่งพฒันาบุคคลทีท่ํางานแลว้ โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้
สว่นงานภาครฐั และเอกชนไดเ้ขา้มามโีอกาสพฒันาตนเอง  การหนดสมรรถนะทีผู่เ้ขา้เรยีนจะไดร้บั
การพฒันาจากหลกัสตูรอยา่งเป็นรปูธรรมชดัเจน 

3.  ช่ือหลกัสตูร พบว่า  จดุแขง็และโอกาส  ดงัน้ี   สือ่สารใหเ้กดิความเขา้ใจต่อความมุ่ง
หมายของหลกัสตูรไดเ้หมาะสม สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องหลกัสตูร  สรา้ง
โอกาส และจงูใจในการตดัสนิใจใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีม่าจากองคก์รทีห่ลากหลายเชน่ องคก์รภาคเอกชน  

ข้อจาํกดัและอปุสรรค  ไดแ้ก่ ชือ่หลกัสตูรสง่ผลกระทบต่อการเขา้สูต่ําแหน่งงานสาํหรบั
ผูป้ฏบิตังิานในสว่นของการพฒันาทรพัยากรมนุษยห์รอืการพฒันาบุคลากร  และสง่ผลจาํนวนผูส้มคัร
เขา้เรยีน  ตลอดจนการไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

แนวทางการนําไปใช้   ไดแ้ก่  ชือ่หลกัสตูรตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการสือ่ถงึความทนัสมยั 
และสามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้ที่สนใจเขา้ศึกษาต่อได้บนฐานของความต้องการของสงัคม
ปจัจุบนัและเงื่อนไขทางสงัคม กฎหมาย และโอกาสในการเข้าสู่ตําแหน่งงานด้านการเรยีนรู้เพื่อ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์

4.  รายวิชาในหลกัสตูร  พบว่า จดุแขง็และโอกาส  ดงัน้ี  การกําหนดใหเ้รยีนในรายวชิา
ภาษาองักฤษเพื่อไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งสอบภาษาต่างประเทศ กําหนดใหม้กีารคน้ควา้หาความรู้
เพิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง  การกําหนดรายวชิาใหม่ๆ เพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้ลุ่มเป้าหมายทีต่อ้ง
ปฏบิตังิานในฝ่ายทรพัยากรมนุษยห์รอืฝึกอบรมไดม้ากขึน้   ชื่อรายวชิามคีวามทนัสมยักระชบั แต่
สามารถสือ่ความหมายไดช้ดัเจน  การกําหนดใหผู้เ้รยีนตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมศกึษาดูงาน การเขา้รว่ม
กจิกรรมทางวชิาการ เช่น การเสนอผลงานวชิาการไวอ้ย่างชดัเจน  มคีวามหลากหลายและสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน 

ข้อจาํกดัและอุปสรรค ได้แก่  การกําหนดให้เรียนในรายวิชาที่มมีากขึ้นย่อมส่งผลต่อ
ผูเ้รยีนทีม่ขีอ้จํากดัทางดา้นเวลา  บางหลกัสตูรมคีวามมุ่งเน้นในรายวชิาในเชงิลกึและเฉพาะเจาะจง
มาก  จงึอาจเป็นขอ้จาํกดัของการสรา้งความหลากหลายในการเรยีนรู ้

แนวทางการนําไปใช้  ได้แก่  รายวชิาต้องทนัสมยัและสรา้งทางเลอืก โดยต้องสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูเ้รยีนได ้  ไม่ควรกําหนดใหเ้รยีนรายวชิามากเกนิไป 
กลา่วคอืบางรายวชิาทีม่เีน้ือหาซํ้าซอ้นกนัควรมกีารพจิารณารวมรายวชิาและบรูณาการเน้ือหาเพื่อให้
เกดิความครอบคลุมและสะดวกต่อเวลาในการเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีน  ควรกําหนดใหผู้เ้รยีนเขา้ร่วม
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดา้นความรู ้ทกัษะทางวชิาการ และลงมอืปฏบิตังิานทางวชิาชพีของตนเพือ่ให้
เกดิความเชีย่วชาญ 

5.  จาํนวนหน่วยกิต  พบว่า จดุแขง็และโอกาส  มดีงัน้ี  บางหลกัสตูรไดล้ดจาํนวนหน่วย
กติลงเน่ืองจากความซํ้าซอ้นของเน้ือหาวชิาจงึทาํใหใ้ชเ้วลาเรยีนน้อยลง  จํานวนหน่วยกติทีแ่ตกต่าง
กนัเพราะเน้นการสรา้งอตัลกัษณ์ของหลกัสตูรว่ามจีุดเน้นอยูท่ีว่ชิาการ หรอืวจิยั หรอืวชิาชพี 
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จดุอ่อนและอปุสรรค  พบวา่  การกําหนดหน่วยกติ ของแต่ละแหง่ไมเ่ท่ากนั  จํานวนหน่วย
กติในรายวชิาทีไ่มเ่ทา่กนั  ทาํใหจ้าํนวนหน่วยกติในการวทิยานิพนธแ์ตกต่างกนั   

แนวทางการนําไปใช้  ไดแ้ก่  มาตรฐานหลกัสูตรและความจําเป็นในการพฒันาผูเ้รยีนให้
บรรลุเป้าหมายของหลกัสตูร แต่ไมค่วรใหเ้รยีนมากกว่ามาตรฐานทีก่ําหนดมากเกนิ 

6.  การทาํวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์  พบว่า  จดุแขง็และโอกาส  ดงัน้ี  หลกัสตูรสว่น
ใหญ่เป็นประเภท แผน ก (ก 2) ซึ่งกําหนดใหท้ําวทิยานิพนธ์ / ปรญิญานิพนธ์ เพื่อส่งเสรมิความรู ้
และทกัษะในการทาํงานวจิยัใหแ้ก่ผูเ้รยีน  หลกัสตูรในระดบัปรญิญาเอกเป็นการผลติ และสง่เสรมิให้
ผู้เรยีนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการวจิยัซึ่งเป็นการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของวตัถุประสงคห์ลกัสตูร   ซึง่ทกัษะทางการวจิยัถอืเป็นเรือ่งทีม่คีวามจาํเป็น และตอ้ง
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน  บางหลกัสตูรใหท้างเลอืกแก่ผูเ้รยีนในการเลอืกทีจ่ะศกึษา  แบบ 
2.1 ซึ่งมหีน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ที่ 36 หน่วยกิต หรอื แบบ 2.2 ที่มหีน่วยกิตของวิทยานิพนธ์
เทา่กบั 48 หน่วยกติ 

ข้อจาํกดัและอปุสรรค  ไดแ้ก่  บางหลกัสตูรไม่ไดส้รา้งทางเลอืกใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีต่อ้งทาํงาน 
เลือกศึกษาในแผนการศึกษาอื่น เช่น แผน ข ซึ่งทําสารนิพนธ์ซึ่งมคี่าเทยีบเท่ากบั 6 หน่วยกิต  
ความไม่หลากหลายของทางเลอืก ซึ่งไม่ได้ให้โอกาสเลอืกศึกษาในแผนการศกึษา  บางหลกัสูตร
กาํหนดจาํนวนหน่วยกติของการทาํวทิยานิพนธไ์วม้ากกวา่สถาบนัอื่นๆ สง่ผลใหผู้เ้รยีนเรยีนมากขึน้ 

แนวทางการนําไปใช้  ไดแ้ก่  การสรา้งทางเลอืกเพือ่ช่วยเหลอืใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูแ้ละ
ทํางานวิจยัได้เร็วขึ้นเป็นสิง่จําเป็น เช่นการวางแผนการทําวิทยานิพนธ์การปรึกษางานวิจยักับ
อาจารยท์ีป่รกึษา การประชุมสมัมนาใหผู้เ้รยีนนําเสนองานวจิยัเป็นระยะ และมรีะบบการกํากบั ดแูล 
ตดิตาม เป็นระยะอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดท้าํงานวจิยัไดอ้ยา่งมคุีณภาพ ภายในเวลาและแผนที่
กาํหนด 

7. ด้านท่ีตัง้ของสถานศึกษา และเวลาท่ีจดัการเรียนการสอน  พบว่า  จุดแขง็และ
โอกาส  ดงัน้ี  บางสถาบนัไดเ้ปรยีบในดา้นทีต่ ัง้ซึง่อยูใ่นเขตธุรกจิทีม่คีวามสะดวกในเสน้ทางการ
คมนาคม  บางหลกัสตูรมกีารจดัการเรยีนการสอนทัง้ในภาคปกต ิและภาคพเิศษเพือ่ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูเ้รยีน 

ข้อจาํกดัและอปุสรรค  พบวา่  บางสถาบนัมขีอ้จาํกดัดา้นสถานทีต่ ัง้ในการจดัการเรยีนการ
สอนที่ไม่สะดวกในการเดินทางประกอบกบัเวลาในการจดัการเรยีนการสอนไม่อาจตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน  บางหลกัสูตรจดัการเรียนการสอนในเวลาราชการซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อ เนื่ องจากการลาศึกษาต่อเป็นการกระทบต่อการพิจารณาความดี
ความชอบในการขึน้เงนิ และเลือ่นขัน้ 

แนวทางการนําไปใช้   ไดแ้ก่   ดา้นทีต่ ัง้เป็นเรื่องทีค่อ่นขา้งจํากดัในการสรา้งทางเลอืกเพื่อ
แกไ้ขปญัหา แต่เน่ืองดว้ยความเจรญิและการใหค้วามสาํคญัทางเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ สามารถ
อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีนได ้ ดา้นเวลา ควรกําหนดใหก้ารจดัการเรยีนการสอนกระชบั และมี
ความยดืหยุน่แต่มคีุณภาพใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีต่อ้งทํางานควบคูก่บัการเรยีนดว้ย เช่นอาจกําหนดใหเ้รยีน
ในเวลานอกราชการ หรอืวนัหยุด 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร
ของสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1  ข้อมลูทัว่ไปของนิสิตท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

นิสติที่ตอบแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามเป็นเพศชายจํานวน 15 คน (ร้อยละ 51.72) 
เพศหญงิ 14 คน (รอ้ยละ 48.28) มอีาย ุ30 ปีลงไป 7 คน (รอ้ยละ 24.14) อายรุะหว่าง 31 - 39 ปี 4 
คน (รอ้ยละ 13.79) อายรุะหว่าง 40 - 49 ปี 10 คน (รอ้ยละ 34.48) และอายุระหว่าง 50 - 59 ปี 8 
คน(รอ้ยละ 27.59) นิสติสว่นใหญ่ประกอบรบัราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ 19 คน (รอ้ยละ 65.52) อาชพี
อสิระ 2 คน (รอ้ยละ 6.90) เป็นพนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 7 คน (รอ้ยละ 24.14) ทัง้น้ีเป็นนิสติ
ที่ศึกษาในหลกัสูตรปรญิญาโท 12 คน (ร้อยละ 41.38) ระดบัปริญญาเอก 15 คน (ร้อยละ 51.72) 
โดยเป็นผูท้ีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นปจัจุบนั 24 คน (รอ้ยละ 82.76) และสาํเรจ็การศกึษาแลว้ 4 คน (รอ้ยละ 
13.79) 

นิสติที่ตอบแบบสมัภาษณ์เป็นผูท้ี่สําเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรจีากคณะครุศาสตร์ / 
ศกึษาศาสตร ์13 คน (รอ้ยละ 44.83) คณะมนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร ์6 คน (รอ้ยละ 20.69) คณะ
บรหิารธุรกจิ 3 คน (รอ้ยละ 10.34) คณะวทิยาการจดัการ (สาขารฐัประศาสนศาสตร)์ 1 คน (รอ้ยละ
3.45) คณะรฐัศาสตร ์คณะศลิปะศาสตร ์และโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ แห่งละ 1 คน (รอ้ยละ
3.45) ทัง้น้ีเมื่อจําแนกตามประเภทของสถาบนัพบว่า เป็นมหาวทิยาลยัของรฐั 15 คน (รอ้ยละ 
51.72) มหาวทิยาลยัราชภฏั 9 คน (รอ้ยละ 31.03) มหาวทิยาลยัสงฆ ์มหาวทิยาลยัเอกชน โรงเรยีน
นายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ สถาบนัการศกึษาในต่างประเทศ และวทิยาลยัเทคนิคและอาชวีศกึษา แห่ง
ละ 1 คน(รอ้ยละ 3.45) 

2.2  การวิเคราะห์ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร
ของสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

สรุปได ้ทัง้โดยรวม และรายดา้น 5 ดา้น พบว่า นิสติที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( X = 4.05, S.D. =0.23) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคดิเหน็ทัง้ 5 ดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นอาจารย ์( X = 4.17, S.D.=0.31) ดา้นการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน ( X = 4.15, S.D.=0.33) ดา้นเน้ือหา/รายวชิา ( X = 4.00, S.D.=0.23)ดา้น
การวดั และประเมนิผล ( X = 3.98, S.D.=0.34) และดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร ( X = 3.94, 
S.D.=0.25) 

2.2.1  ด้านอาจารยผ์ู้สอน  นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการ
สอนในหลกัสูตรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.17, S.D.=0.31) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ คณาจารยข์องภาควชิามคีุณวุฒ ิและ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการศกึษาผูใ้หญ่ ( X = 4.59, S.D.=0.50) นอกนัน้อยู่ในระดบัมาก โดย
เรยีงลําดบัจากมากไปน้อย 4 อนัดบัแรกดงัน้ี  อาจารย์เขม้งวดในการปลูกฝงัความรบัผดิชอบต่อ
ตนเอง และสงัคมตามจติสํานึกแห่งวชิาชพีใหแ้ก่ผูเ้รยีน ( X = 4.50 ,S.D.=0.58)  การสอนของ
อาจารย์ส่งเสรมิทกัษะการคน้ควา้เพิม่เตมิตามความสนใจที่ตนมเีพื่อต่อยอดความรู ้( X = 4.28 
,S.D.=0.65)  อาจารยอุ์ทศิเวลาในการใหค้าํปรกึษาเพื่อการดาํเนินการวจิยั ( X = 4.21 ,S.D.=0.56)
และอาจารยใ์หโ้อกาสในการรว่มกนักาํหนดแผนการเรยีน ( X = 4.07 , .D.=0.65) 
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2.2.2  ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและ
การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 4.15 
,S.D.=0.33) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลําดบัจากมากไป
น้อย5 อนัดบัแรก ดงัน้ี  มกีารชี้แจงถงึวตัถุประสงค ์ขอบเขตเน้ือหาในรายวชิา และกระบวนการวดั
และประเมนิผลการเรยีนรู ้( X = 4.45, S.D.=0.63)  สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตาม
แนวปรชัญาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ( X = 4.34, S.D.=0.68)  กจิกรรมการเรยีนการสอนมุ่งส่งเสรมิ
ความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน ( X = 4.31, S.D.=0.60)  กจิกรรมการเรยีนการสอน
ดําเนินการตามแผนการสอนทีแ่จง้ไว ้ ( X = 4.21, S.D.=0.56)  ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆ ในกระบวนการเรยีนรู ้และ กระบวนการเรยีนรูส้่งเสรมิใหผู้เ้รยีนตระหนัก และดําเนินบทบาท
ของตนทีม่ต่ีอสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ( X = 4.21, S.D.=0.41)  สง่เสรมิการประยุกต์ใชค้วามรู ้และ
ความเขา้ใจในการแสดงความคดิเหน็เชงิสรา้งสรรค ์( X = 4.17, S.D.=0.54)  ความคิดเหน็ของ
นิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน  พบว่า นิสติสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 58.62) มคีวามคดิเหน็ว่า 
สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนมคีวามเหมาะสม ส่วนนิสติอกีส่วน (รอ้ยละ 34.48) เหน็ว่า ควรต้องมี
การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน 

2.2.3 ด้านเน้ือหา/รายวิชา  พบว่า  นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนการสอนในหลกัสตูรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00, S.D.=0.23)เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 5 อนัดบั
แรกดงัน้ี  รายวิชาในหลกัสูตรช่วยฝึกให้ตระหนักต่อความเข้าใจถึงความแตกต่าง และข้อจํากดั
ภายในบุคคล ( X = 4.24, S.D.=0.58)  เน้ือหาวชิาตอบสนองการพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ ี
ในการปฏบิตังิานดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน ( X = 4.21,S.D.=0.49)  เน้ือหา
ในรายวชิาส่งเสรมิให้ใช้เสรภีาพเชิงสร้างสรรค์ในความคดิบนหลกัการของการศกึษาผูใ้หญ่ ( X = 
4.07, S.D.=0.59)  รายวชิามคีวามหลากหลายและสามารถสนองตอบต่อความสนใจ และศกัยภาพ
ของผู้เรยีน ( X = 4.03, S.D.=0.50)และ ประสบการณ์ที่ไดร้บันําไปพฒันาการปฏบิตังิานในสภาพ
จรงิของหน่วยงาน หรอืนําไปพฒันาการดําเนินชีวติประจําวนั ( X = 4.00, S.D.=0.54) และ 
การศกึษาดูงานในประเทศทําใหเ้ขา้ใจถงึวถิปีฏบิตัขิองสงัคมไทยเพื่อนําไปปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งต่อ
การปฏบิตังิานในสถานการณ์จรงิ ( X = 4.00, S.D.=0.93) 

นิสติได้ให้ขอ้มูลถงึประเด็นเกี่ยวกบัรายวชิาที่ตรงกบัความต้องการของผู้เรยีน
พบว่า รายวชิาทุกรายวชิาในหลกัสตูรสามารถตอบสนอง และตรงต่อความตอ้งการของนิสติ (รอ้ยละ 
44.83) ส่วนรายวชิาทีไ่ม่ตรงกบัความต้องการคอืรายวชิาการบรหิาร และการนิเทศการศกึษาผูใ้หญ่ 
(รอ้ยละ 6.90) 

ในส่วนของความคดิเห็นของนิสติที่มีต่อการศึกษาดูงานทัง้ที่เป็นการดูงานใน
ประเทศ และการดงูานในต่างประเทศ พบว่า นิสติเหน็ว่าการศกึษาดงูานในประเทศมคีวามเหมาะสม 
(รอ้ยละ 51.72) และ ไมม่คีวามเหมาะสม (รอ้ยละ 3.45) และการศกึษาดูงานในต่างประเทศ นิสติเหน็
วา่ มคีวามเหมาะสม (รอ้ยละ 65.52) และไมม่คีวามเหมาะสม (รอ้ยละ 34.48) 

2.2.4 ด้านการวดัและประเมินผล  พบว่า  นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรสาขาการศึกษาผู้ใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.98, 
S.D.=0.34) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลําดบัจากมากไป
น้อย 5 อนัดบัแรก ดงัน้ี  การวดัและประเมนิผลดาํเนินการโดยเทยีบเคยีงเพื่อประเมนิความกา้วหน้า
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ของผู้เรยีน ( X = 4.31, S.D.=0.60) ผูเ้รยีนสามารถร่วมแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้( X = 4.25, S.D.=0.75)  การวดั และประเมนิผลมคีวามหลากหลายเหมาะสมกบั
สภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้( X = 4.14, S.D.=0.70)  การวดั และประเมนิผลครอบคลุม
จุดมุ่งหมายในกระบวนการเรยีนรู ้( X = 4.10, S.D.=0.77) และ นําเทคนิควธิกีารทีเ่หมาะสมมาวดั
และประเมนิผลเพือ่ตรวจสอบพฒันาการในการเรยีนรู ้( X = 4.00, S.D.=0.71) 

2.2.5 ด้านวตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร  พบว่า  นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและ
การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.94, 
S.D.=0.25) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไป
หาน้อย 5 อนัดบัแรก ดงัน้ี สรา้งความตระหนกัในความสาํคญัของการพฒันาตนเองเพื่อพฒันางานที่
ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ( X = 4.43, S.D.=0.50) ส่งเสรมิเจตคตเิชงิสร้างสรรค์ในการปฏบิตัิงานด้าน
การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน ( X = 4.21, S.D.=0.62) สามารถนําความกา้วหน้าใน
นวตักรรมทางเทคโนโลยไีปปรบัใชเ้พือ่ใหบ้รกิารแก่กลุ่มเป้าหมายของการจดัการศกึษา  ( X = 4.10, 
S.D.=0.67) ให้มปีระสบการณ์ตรงในการนําความรู้ และทกัษะที่ได้รบัไปปฏิบตัิในสภาพจริงทาง
การศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษานอกโรงเรยีน( X = 4.07, S.D.=0.88) และหลกัสตูรมคีวามชดัเจนใน
หลกัคดิและแนวทางการดําเนินงานของการจดัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบ ( X = 4.00, 
S.D.=0.80) 

นิสติมคีวามคดิเหน็ด้วยในระดบัน้อยทีสุ่ด 3 ลําดบัสุดทา้ย คอื หลกัสูตรส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนสามารถประเมนิผลการจดักระบวนการเรยีนรูท้างการศกึษาผูใ้หญ่ไดเ้หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รยีน 
( X = 3.52, S.D.=0.51)  หลกัสตูรมุง่เสรมิสรา้งความสามารถ และทกัษะในการวพิากษ์บนหลกัการ
ทางวชิาการ  ( X =3 69, S.D.=1.04)  และ  สามารถนําความรูจ้ากหลกัการพฒันาชุมชนไปปรบัใช้
ในบรบิทสงัคมได ้  ( X = 3.79, S.D.=1.01) 

2.3  ความต้องการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของนิสิตผู้ปฏิบติังานในสายงานท่ี
เก่ียวข้องด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษา
ผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมผู้ใหญ่ จากกลุ่มตวัอยา่งนิสติปจัจุบนั สรุป ความตอ้งการ
ไดด้งัน้ี 

กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนิสติที่ศกึษาในสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 1) 
เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 2) ความเหมาะสมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในทางการศึกษา 3) ความ
ประทับใจ และสิ่งที่ทําให้นิสิตลําบากใจเมื่อเข้ามาเป็นนิสิตของสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 4) สิง่ที่นิสติคิดว่า ควรได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขมากที่สุด และ 5) 
ความคดิเหน็ต่อในกรณีหากมกีารปรบัเปลีย่นชือ่สาขาวชิา ซึง่แต่ละประเดน็มรีายละเอยีดดงัน้ี 

2.3.1  ช่องทางในการรบัรู้ข่าวสารการรบัสมคัรบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อ พบว่า 
นิสิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.52) ได้ร ับรู้ข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษาของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ผ่านการบอกกล่าวจากบุคคลใกลช้ดิ นอกจากน้ีนิสติสว่น
หน่ึง (รอ้ยละ 37.5) รบัทราบขา่วสารจากคณาจารยป์ระจาํภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่  
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2.3.2  เหตุจงูใจในการเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาผูใ้หญ่   เรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 1) ตอ้งการความรูใ้นศาสตรท์างการศกึษาตลอด
ชวีติ การศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษานอกระบบโรงเรยีน (รอ้ยละ 27.59)  2) ตอ้งการนําความรู ้และ
ทกัษะที่ได้รบัไปใช้เพื่อพฒันาการปฏิบตัิงาน (ร้อยละ 31.03) 3) มคีวามเชื่อมัน่ในชื่อเสียงของ
มหาวทิยาลยั และตอ้งการปรบัวุฒกิารศกึษาใหส้งูขึน้ (รอ้ยละ 6.90) 4) ตอ้งการไดร้บัค่าตอบแทนที่
สงูขึน้จากเดมิ (รอ้ยละ 6.90) และ 5) ตอ้งการมเีครอืขา่ยเพื่อนร่วมวชิาชพีเดยีวกนัและตอ้งการทีจ่ะ
สรา้งความภาคภมูใิจใหแ้ก่ครอบครวั (รอ้ยละ 3.45) 

นอกจากน้ี นิสติต้องการนําความรู้ไปใช้ในการปฏบิตัิ หรอืพฒันาทกัษะโดยเฉพาะใน
ด้านการฝึกอบรมและการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัการวจิยัชุมชน และวฒันธรรม ตลอดจนแนวโน้มใน
อนาคตสงัคมไทยกาํลงัเคลื่อนตวัเขา้สูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอายุ ความรูท้ีไ่ดร้บัจงึยอ่มมคีวามสาํคญัและ
เป็นเงื่อนไขทีส่่งเสรมิใหก้ารปฏบิตังิานสามารถดําเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัทางวชิาการ  
นิสติทีใ่หข้อ้มลูไดร้ะบุว่า ถา้ตนสาํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโทยอ่มสรา้งโอกาสในการมรีายไดท้ี่
เพิม่ขึน้ทัง้ในรปูแบบของเงนิเดอืน หรอืการใชค้วามรูใ้นการหารายไดจ้ากงานอืน่ๆ  การมเีครอืขา่ยจะ
ช่วยใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ทีเ่ป็นองค์ความรู ้และประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อประมวล
ขอ้มลูต่างๆ มปีรบัใชเ้พือ่สนบัสนุนต่อการปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2.3.2 ความเหมาะสมเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในทางการศึกษา  นิสติส่วนใหญ่เห็นว่า
คา่ใชจ่้ายอยูใ่นอตัราทีม่คีวามเหมาะ (รอ้ยละ 89.66) แต่อยา่งไรกต็ามมนิีสติ (รอ้ยละ 10.34) เหน็ว่า 
คา่ใชจ่้ายอยูใ่นอตัราทีส่งูกว่าสถาบนัอื่น โดยนิสติไดใ้หร้ายละเอยีดเพิม่เตมิไวว้่า ในสว่นของค่าเทอม
มคีวามเหมาะสมมาก และคอ่นขา้งเอือ้ต่อผูเ้รยีน หรอืผูส้นใจอยากศกึษาต่อแต่มทุีนการศกึษาไมม่าก
นักได้มโีอกาสเขา้ถงึการศึกษาในระดบับณัฑติศกึษา แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการศกึษาดูงาน
ค่อนขา้งมคี่าใชจ้่ายที่สูง โดยเฉพาะการไปศกึษาดูงานในแต่ละรายวชิา หรอืการไปศกึษาดูงานใน
ต่างประเทศ ดงันัน้การควบคุมค่าใช้จ่ายจึงค่อนข้างยาก และบางครัง้ไม่อาจคาดประมาณการ
ค่าใชจ่้ายได ้ส่วนนิสติทีเ่หน็ว่า ค่าใชจ้่ายไม่อยู่ในอตัราที่เหมาะสมเพราะเมื่อเทยีงเคยีงกบัสถาบนั
อื่นๆ แลว้เหน็ว่า มอีตัราค่าเล่าเรยีนทีสู่งกว่า อกีทัง้คดิว่า วธิกีารเหมาจ่ายเป็นวธิกีารที่ค่อนขา้งไม่
เหมาะสม ควรใชร้ะบบการเก็บตามหน่วยกติทีไ่ดล้งทะเบยีนในแต่ละภาคการศกึษา เพราะในบาง
ภาคการเรยีนมรีายวชิาน้อยแต่ตอ้งจา่ยคา่เล่าเรยีนในอตัราเหมาจา่ย 

2.3.3  ความประทบัใจเม่ือเข้ามาเป็นนิสิต  ของสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยเรยีงลาํดบั 5 ความประทบัใจ พบว่า 1) อาจารย ์(รอ้ยละ 41.38) 
2) การจดัการเรยีนการสอน (ร้อยละ 10.34) 3) การศึกษาดูงาน (ร้อยละ 6.90) 4) ความสมัพนัธ์
ระหว่างนิสติทัง้ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น และความเป็นรุ่นพี ่รุ่นน้อง (รอ้ยละ 6.90) 5) กจิกรรมต่างๆ ที่
ภาควชิาจดัขึน้เพือ่นิสติ (รอ้ยละ 3.45)   

นิสติที่ใหส้มัภาษณ์ไดเ้พิม่เตมิเหตุผลที่สําคญัๆ ในภาพรวมไว้ดงัน้ี  1. 
คณาจารย์ของภาควชิาเป็นผู้มคุีณวุฒ ิและเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการศึกษาผู้ใหญ่ และมคีวาม
เขม้งวดกวดขนัในดา้นวชิาการ และใหก้ารอบรมทางคุณธรรม จรยิธรรมใหแ้ก่นิสติ ในขณะเดยีวกนัก็
ใหค้วามเมตตา และใสใ่จดแูลใหค้วามช่วยเหลอืนิสติอยา่งใกลช้ดิ  2. การจดัการเรยีนการสอนของ
ภาควชิา นิสติเหน็วา่ มกีารจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม สง่เสรมิใหน้ิสติมกีาร
เรยีนรูท้ ัง้ทางดา้นวชิาการ และการฝึกใหนิ้สติมทีกัษะในการพฒันาบุคลกิภาพเพื่อการเป็นผูถ้งึพรอ้ม
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ทัง้ความรูใ้นทฤษฎ ีและการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบับรบิทการปฏบิตังิานในสภาพจรงิ  3. 
ความสมัพนัธ์ระหว่างนิสติทัง้ในบรรยากาศแห่งความเป็นกลัยาณมติรทีร่่วมกนัศกึษาเล่าเรยีน และ
การเป็นรุน่พีรุ่น่น้องระหวา่งกนั  4. การจดักจิกรรมต่างๆ ของภาควชิาชว่ยใหนิ้สติไดท้าํความรูจ้กักนั
มากขึน้ สรา้งความเขา้ใจระหว่างกนั และทีป่ระทบัใจคอื การจดังานคนืสูเ่หยา้ซึง่ทาํใหผู้ท้ีก่ําลงัศกึษา
อยูไ่ดรู้จ้กักบัศษิยเ์ก่าทีส่าํเรจ็การศกึษาไปแลว้ 

2.3.4 ส่ิงท่ีทาํให้นิสิตเกิดความลาํบากใจมากในการเรียน  โดยใหนิ้สติเรยีงลาํดบัมา 
5 ประการพบว่า 1) การจดัสรรเวลาในการเรยีน และการทาํงาน (รอ้ยละ 20.69) 2) การ ศกึษาดูงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในต่างประเทศ (ร้อยละ 6.90) 3) ความเคร่งเครยีดในการแข่งขนัทางการเรยีน 
และความสมัพนัธร์ะหว่างคณาจารยข์องภาควชิา และสวสัดกิารทีด่แูลนิสติ (รอ้ยละ 3.45) 4) การส่ง
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายไม่ตรงตามกําหนดเวลา (รอ้ยละ 3.45) และ 5) สุขภาพและค่าใชจ้่ายทีต่อ้งใช้
ในการเรยีน (รอ้ยละ 3.45) 

นิสติทีใ่หส้มัภาษณ์ไดเ้พิม่เตมิเหตุผลทีส่ําคญัๆ ในภาพรวมไวด้งัน้ี  1. การ
จดัสรรเวลาในการเรยีน และการทาํงานซึง่นิสติเหน็วา่ เป็นปญัหาสว่นตวัทีค่อ่นขา้งสรา้งความยุง่ยาก
ใหม้ากเพราะต้องทํางาน ดูแลครอบครวั และต้องทํางานส่งอาจารย์จงึไม่ค่อยมเีวลาพกัผ่อน แต่จะ
ปรบัปรุงและจดัสรรเวลาใหล้งตวัมากยิง่ขึน้  และ  2. การศกึษาดงูานโดยเฉพาะในต่างประเทศ นิสติ
เหน็ว่า เหมอืนตนเองถูกบงัคบั และการเดนิทางไปศกึษาดูงานต่างประเทศมหีลายครัง้ซึ่งส่งผลต่อ
การขาดความต่อเน่ืองในการคน้ควา้รายวชิา 

2.3.5  ส่ิงท่ีนิสิตคิดว่า ควรได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขมากท่ีสดุ เรยีงตามลาํดบัไดแ้ก่ 
1) การสอนควรใหเ้น้ือหามคีวามสมัพนัธ์กบัหลกัสตูร และควรเน้นการปฏบิตัจิรงิ (รอ้ยละ 13.79) 2) 
อาจารย์ควรเพิม่ความเขา้ใจในตวันิสติให้มากขึ้น (ร้อยละ 10.34) 3) ควรจดัให้มสีถานที่พกัผ่อน
สาํหรบันิสติ (รอ้ยละ 6.90) 4) ควรมุ่งเน้นความสาํคญัของการศกึษาเพิม่เตมิในภาษาต่างประเทศให้
มากขึน้ และควรเพิม่ประสบการณ์ในการเรยีนรูจ้ากสถานที่จรงิ ตลอดจนควรพฒันาความสมัพนัธ์
ระหว่างนิสติรว่มชัน้เรยีนใหม้ากขึน้ (รอ้ยละ 3.45) 

นิสติทีใ่หส้มัภาษณ์ไดเ้พิม่เตมิเหตุผลทีส่าํคญัๆ ในภาพรวมไวด้งัน้ี  1. การสอนควรให้
เน้ือหาสมัพนัธ์กบัหลกัสูตรและเน้นการปฏบิตัจิรงิ ซึง่ตามความรูส้กึของนิสติเหน็ว่า ในบางรายวชิา
ค่อนขา้งเน้นไปในการบรหิารทางภาคเอกชนมากกว่าที่จะเป็นการศกึษาเพื่อสงัคม และอยากให้มี
ความเขม้งวดในการระบบการวดัและประเมนิผลการศกึษา  2. อาจารยค์วรเพิม่ความเขา้ใจในตวั
นิสติใหม้ากขึน้ เน่ืองจากด้วยบรรยากาศการเรยีนการสอนในบางรายวชิาค่อนขา้งเคร่งเครยีด จงึ
อยากใหอ้าจารยใ์หค้วามเขา้ใจ และยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง และพฒันาบรรยากาศใหม้คีวามอบอุ่น
ระหว่างครู และนิสติใหม้ากขึน้  3. ควรมกีารจดัสถานทีพ่กัสาํหรบันิสติ ซึง่อาจทําในลกัษณะของ
สโมสรนิสติเลก็ๆ เพือ่ใหไ้ดพ้กัผอ่น หรอืนัง่ทาํงาน และทาํใหนิ้สติทีจ่บ course work แลว้ไดก้ลบัมา
คน้ควา้เพิม่เตมิก่อนเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์  และ  4. ควรเสรมิสรา้งทกัษะทาง
ภาษาองักฤษโดยเฉพาะทกัษะในการพูดสนทนาให้มากขึ้น และอยากให้มกีารสร้างวฒันธรรมใน
องคก์รขึน้มาใหม่ เพื่อสง่เสรมิใหนิ้สติไดม้โีอกาสในการเรยีนรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ ตลอดจนใหก้าร
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัใหม้ากขึน้ 
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2.3.5  ความคิดเห็นต่อกรณีหากมีการปรบัเปล่ียนช่ือสาขาวิชา  โดยให้นิสิต
เรยีงลาํดบั 3 รายชื่อ ซึง่นิสติเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ดอนัดบัหน่ึงคอื ม ี 2 ชื่อ ซึง่ไดร้บัการ
เสนอโดยมคีะแนนเท่ากนัคอื การพฒันาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และการศกึษาตลอดชวีติ (รอ้ยละ 
17.24) อนัดบัที ่2 นิสติเหน็วา่ ชื่อสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ (แบบเดมิ) (รอ้ยละ 10.34) และอนัดบัที ่
3 ควรใชช้ื่อว่า การศกึษานอกระบบ (รอ้ยละ 6.90) 

นิสติทีใ่หส้มัภาษณ์ไดเ้พิม่เตมิเหตุผลทีส่ําคญัๆ ในภาพรวมไวด้งัน้ี  1. การ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์/ การศกึษาตลอดชวีติ  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เน่ืองดว้ย ชื่อเดมิคอื 
“การศกึษาผูใ้หญ่” ใหค้วามรูส้กึวา่ เป็นสาขาวชิาทีจ่าํกดัเฉพาะบุคลากรทีม่าจากหน่วยงานการศกึษา
นอกโรงเรยีน และควรตอ้งเปิดกวา้งในโอกาสเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทีม่าจากหลายๆ สาขาวชิา 
โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบตัิงานในภาคเอกชนในส่วนของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ได้มโีอกาสเขา้มา
ศกึษาในสาขาวชิาเพื่อเพิม่พูนความรูด้ว้ย  การศกึษาตลอดชวีติ แมว้่า ชื่อสาขาวชิา “การศกึษา
ผูใ้หญ่” จะตรงกบัความต้องการของนิสติอยู่บ้าง แต่ถ้าสามารถเปลี่ยนชื่อสาขาวชิาเป็นการศกึษา
ตลอดชีวิต ย่อมสอดคล้องกบัแนวนโยบายของภาครฐัในการพฒันาสู่สงัคมการเรียนรู้ และสร้าง
โอกาสในเขา้ถึง ส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจให้ผู้เรียนมากกว่าชื่อสาขาเดิม และมีเป้าหมายที่
ครอบคลุมทุกช่วงวยัของมนุษย ์  2. การศกึษาผูใ้หญ่ นิสติเหน็ว่า เป็นชื่อสาขาทีต่รง และครอบคลุม
กับรายวิชาได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงานของนิสิต และนํา
ประโยชน์ไปใชต่้อการบรหิารจดัการการศกึษานอกโรงเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี  3. การศกึษานอกระบบ 
นิสติใหเ้หน็ผลว่า รูส้กึว่าเป็นชื่อสาขาทีก่วา้งกว่าการศกึษาผูใ้หญ่ทีดู่แลว้ค่อนขา้งเป็นราชการ และ
เกีย่วกบั กศน. โดยตรงทัง้ทีเ่มื่อพจิารณาจากเนื้อหาแลว้เหน็ว่า เหมาะสมกบัทุกคนในทุกอาชพี และ
คดิวา่ น่าจะดงึดดูความสนใจของผูพ้บเหน็ทัว่ๆ ไปไดด้กีวา่การเป็นสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและเอก 
ของกลุ่มเป้าหมายสนใจศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 

3.1  ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  สรุปได ้ ดงัน้ี  ผูส้นใจศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาเป็น
เพศชาย 16 คน (รอ้ยละ 24.62) เพศหญงิ 48 คน (รอ้ยละ 73.85) มอีาย ุ30 ปีลงไป 3 คน (รอ้ยละ 
4.62) อายุ 31 - 39 ปี 9 คน (รอ้ยละ 13.85) อาย ุ40 - 49 ปี 26 คน (รอ้ยละ 40.00) อายุ 50 - 59 ปี 
22 คน (รอ้ยละ33.85) และอายุ 60 ปีขึน้ไป 4 คน (รอ้ยละ 6.15) อยูใ่นสถานภาพสมรส 38 คน (รอ้ย
ละ 58.46) โสด23 คน (รอ้ยละ 35.38) หมา้ย 1 คน (รอ้ยละ 1.54) และหยา่ 3 คน (รอ้ยละ 4.62) 

ผูส้นใจศกึษาต่อมกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี21 คน (รอ้ยละ 32.31) ปรญิญาโท 40 คน 
(รอ้ยละ 61.54) และปรญิญาเอก 1 คน (รอ้ยละ 1.54) เป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาทางดา้นการศกึษา 57 
คน (รอ้ยละ 87.69) และไม่ใช่ด้านการศกึษา 5 คน (รอ้ยละ 4.62) โดยมวีุฒกิารศกึษาการศกึษา
บณัฑติ (กศ.บ.) 4 คน (ร้อยละ 6.15) การศึกษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) 27 คน (ร้อยละ 41.54) 
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ 1 คน (รอ้ยละ 1.54) ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) 5 คน (รอ้ยละ 7.69) ครุศาสต
รมหาบณัฑติ (ค.ม.) 4 คน (รอ้ยละ 6.15) ศลิปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) 5 คน (รอ้ยละ 7.69) ศลิปศา
สตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) 4 คน (รอ้ยละ 6.15) ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) 4 คน (รอ้ยละ 6.15)
บญัชบีณัฑติ (บช.บ.) บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) รฐัศาสตรบณัฑติ (ร.บ.) วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(วท.บ.) อกัษรศาสตรบณัฑติ (อ.บ.) และคหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ วุฒกิารศกึษาละ 1 คน (รอ้ยละ 
1.54) 
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ผู้สนใจศึกษาต่อสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ / การศึกษานอกระบบ
โรงเรยีน / การศกึษาต่อเน่ือง 27 คน (รอ้ยละ 41.54) สาขาบรหิารการศกึษา 7 คน (รอ้ยละ 10.77) 
สาขาภาษาไทย 4 คน(ร้อยละ 6.15) สาขาสงัคมศกึษา 2 คน (ร้อยละ 3.08) และสาขาการจดัการ
ทัว่ไป การบรหิารรฐักจิ การมธัยมศกึษา การศกึษาปฐมวยั เกษตรศกึษา เคม ีธุรกจิการเงนิ ธุรกจิ
ศกึษา บรหิารงานอุตสาหกรรม บรหิารธุรกจิ บญัช ีพลศกึษา พฒันาการครอบครวัและเดก็ พฒันา
สงัคม พืน้ฐานการศกึษา รฐัศาสตร ์วดัผลการศกึษา และสื่อสารมวลชน สาขาวชิาละ 1 คน (รอ้ยละ 
1.54) โดยสาํเรจ็การศกึษาจากคณะศกึษาศาสตร ์32 คน (รอ้ยละ 49.23) คณะครุศาสตร ์7 คน (รอ้ย
ละ 10.77)คณะเกษตรศาสตร ์คณะบรหิารธุรกจิ คณะมนุษยศาสตร ์และคณะรฐัศาสตร ์คณะวชิาละ 2 
คน (ร้อยละ 3.08) บณัฑติวทิยาลยั คณะพลศกึษา คณะวทิยาการจดัการ คณะวทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยแีละคณะอกัษรศาสตร ์คณะวชิาละ 1 คน (รอ้ยละ 1.54)  

สาํหรบัสถาบนัการศกึษาทีผู่ส้นใจสว่นใหญ่สาํเรจ็การศกึษาเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั 45 
คน (ร้อยละ 69.23) รองลงมาเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั 9 คน (ร้อยละ 13.85) นอกจากนัน้เป็น
มหาวทิยาลยัราชมงคล มหาวทิยาลยัเอกชน และโรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก สถาบนัละ 1 คน (รอ้ย
ละ 1.54) ทัง้น้ีผู้สนใจประกอบอาชีพรบัราชการ 25 คน (ร้อยละ 38.46) เป็นพนักงาน / ลูกจ้าง
บรษิทัเอกชน 8 คน (รอ้ยละ 12.31) และอาชพีอสิระ 1 คน (รอ้ยละ 1.54) ซึ่งมลีกัษณะของงานที่
ปฏบิตัสิว่นใหญ่เป็นผูส้อน 15 คน (รอ้ยละ 23.08) งานดา้นวชิาการ 7 คน (รอ้ยละ 10.77) งานดา้น
บรหิาร 6 คน (รอ้ยละ 9.23) งานดา้นการฝึกอบรม 4 คน (รอ้ยละ 6.15) งานดา้นการทหาร และงาน
ดา้นธุรการดา้นละ 1 คน (รอ้ยละ 1.54) 

3.2  การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลกัสตูรระดบัปริญญาโทและเอก  สรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา  
(ระดบัปรญิญาโท หรอืปรญิญาเอก) โดยเรยีงตามลาํดบัเหตุผล 6 ประการไดแ้ก่ 1) ดา้นค่าใชจ่้ายใน
การศกึษา ได้แก่ ค่าเล่าเรยีน ค่าธรรมเนียมต่างๆ (รอ้ยละ 43.33) 2) ดา้นหลกัสูตร เช่น สาขาวชิา
และดา้นเงื่อนไขในการสอบคดัเลอืก ไดแ้ก่ การทดสอบความรูภ้าษาองักฤษ การกําหนดเกรดเฉลีย่ 
(ร้อยละ 21.67) 3) ด้านวธิกีารจดัการศึกษา (ร้อยละ 20.00) 4) ด้านสถาบนั และอาจารย์ ความมี
ชื่อเสยีงของสถาบนั และอาจารย ์(รอ้ยละ 28.33) 5) ดา้นกายภาพ ความสะอาดสวยงาม แสงสว่าง
พอเพยีง (รอ้ยละ 28.33) และ 6) ดา้นทีต่ ัง้ของสถานศกึษา การเดนิทาง (รอ้ยละ 40.00) 

3.2.2  ช่ือสาขาวิชาท่ีมีความน่าสนใจในการเข้าศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา 
เรยีงตามลาํดบัไวด้งัน้ี 1) การบรหิารจดัการการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพื่อพฒันามนุษยแ์ละสงัคม (รอ้ยละ 
46.15) 2) การเรยีนรูต้ลอดชวีติเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม (รอ้ยละ 23.08) 3) การเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(รอ้ยละ 21.15) 4) การศกึษาผูใ้หญ่และการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์และการศกึษานอกระบบเพื่อการพฒันามนุษย ์(รอ้ยละ 15.38) 5) การศกึษานอกระบบเพื่อ
การพฒันามนุษย์ (รอ้ยละ 25.00) 6) การบรหิารจดัการเรยีนรู้นอกระบบและตามอธัยาศยั(ร้อยละ 
17.31) 7) การบริหารจดัการเรียนรู้ในชุมชน (ร้อยละ 19.23) 8) การศึกษาเพื่อพฒันามนุษย์และ
สงัคม (ร้อยละ 25.00) และอื่นๆ เช่น การบรหิารและการพฒันาการศึกษาตลอดชีวติ การบรหิาร
หลกัสตูรต่อเน่ืองระยะสัน้ การบรหิารจดัการการศกึษาตํ่ากวา่อุดมศกึษาและการศกึษาผูใ้หญ่ (รอ้ยละ 
1.92) 
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3.3  การวิเคราะห์ข้อคิดเหน็จากการสนทนากลุ่มนิสิตท่ีสาํเรจ็การศึกษาในระดบั
ปริญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างปีการศึกษา 2547 - 
2549  สรุปขอ้คดิเหน็จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดงัน้ี 

3.3.1  การนําความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รบัจากการศึกษาไปใช้  ในการทาํงาน
มากทีสุ่ดเรยีงตามลาํดบั ดงัน้ี  1) การวางแผนในการปฏบิตังิาน และการมปีระสบการณ์การทาํงาน
ร่วมกนักบัผูอ้ื่น ตลอดจนมัน่ใจเมื่อต้องปฏบิตังิานจรงิ  2) การคดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ  3) การ
เรยีนรูใ้นเชงิลกึซึง่ทาํใหส้ามารถเรยีนรูร้ายละเอยีดต่างๆ ไดม้ากขึน้  4) การมโีลกทศัน์ และวสิยัทศัน์
ต่อสิง่ต่างๆ ทีก่วา้งไกลมากขึน้ 5) ความมัน่ใจในการพูดแสดงความคดิเหน็ และ  6) การนําความรู้
เรือ่งการเขยีนโครงการไปใช ้สว่นทีนํ่าไปใชใ้นการทาํงานน้อยทีส่ดุ คอื การพฒันาหลกัสตูร 

3.3.2  ความเปล่ียนแปลงภายหลงัสาํเรจ็การศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการในตาํแหน่ง
หน้าท่ี และภาพลกัษณ์ที่มจีากมุมมองสงัคมภายนอกตามการรบัรูข้องมหาบณัฑติ พบว่า ผูต้อบมี
พฒันาการในตําแหน่งหน้าทีไ่ดเ้ป็นอย่างด ีและเป็นทีย่อมรบัจากหน่วยงานทัง้ภายใน และภายนอก 
และสามารถพฒันาความรู้ และความสามารถของตนให้เพิม่มากขึ้นทัง้ในการปฏิบตังิาน และการ
นําไปศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

สว่นภาพลกัษณ์ทีม่จีากมุมมองของสงัคมภายนอกตามการรบัรูข้องมหาบณัฑติ 
พบว่า คาดหวังจากสังคมภายนอกที่ต้องการให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถช่วยเหลือและให้
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ เตม็ตามความสามารถ และสอดคลอ้งต่อบรบิททีเ่ป็นจรงิของ
สงัคม และชุมชน แต่อย่างไรกต็ามผูต้อบบางคนเหน็ว่า เมื่อสาํเรจ็การศกึษาจากสาขาวชิาน้ีแลว้รบั
การยอมรบัน้อยกว่าสาขาวิชาอื่นๆ ทัง้ที่ความสามารถในการปฏิบตัิงานไม่ได้ด้อยกว่าผู้ที่สําเร็จ
การศกึษาจากสาขาอื่นๆ 

3.3.3  ข้อคิดเหน็ท่ีมีต่อการปรบัปรงุหลกัสตูรในระดบัปริญญาโท และความสนใจ
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก  พบว่า กลุ่มผูส้าํเรจ็การศกึษามคีวามตอ้งการใหป้รบัปรุงและขยาย
เน้ือหาของหลกัสูตรให้กว้างขวางครอบคลุมไปยงักลุ่มเป้าหมายในการจดัการศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอาย ุ

ส่วนในประเด็นของความต้องการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกพบว่า กลุ่ม
ผู้สําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจในสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกโรงเรียน 
การศกึษาตลอดชวีติ และการศกึษาเพือ่พฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรใหม่ระดบั
บณัฑิตศึกษา ท่ีคอบสนองความต้องการของผูร้บับริการ 

ผลการวเิคราะหต์อนที ่1-3 จากทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมาสงัเคราะห์รวมเพื่อหาทางเลอืก
ต่างๆ ในประเดน็ดา้น  1) การศกึษา  2) กฎหมายทางการศกึษา 3) สงัคม  เศรษฐกจิ และ 4) ความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน ดงัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1)  ด้านการศึกษา เป็นการนําเสนอแนวทางความเป็นไปเพื่อใหก้ารพฒันาหลกัสูตรทาง
การศกึษาซึ่งประกอบดว้ยประเดน็  1.1  ชื่อสาขาวชิาหรอืชื่อหลกัสูตร  1.2  จุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร  1.3  กลุ่มเป้าหมายของหลกัสตูร  1.4  รายวชิาและจาํนวนหน่วยกติในหลกัสตูร และ  1.5  
เงือ่นไขการทาํวทิยานิพนธ ์/ ปรญิญานิพนธ ์   โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1.1  ช่ือสาขาวิชาหรือช่ือหลกัสตูร 

จากการทีผู่ว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งซึง่ต่างใหค้วามเหน็ทีต่รงกนัว่า ชื่อ
สาขาวชิาทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งต่อความเปลีย่นแปลงของสงัคม และเศรษฐกจิ และตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของกลุม่ตวัอยา่งควรมชีื่อสาขาวชิาทีเ่ป็นการผสมผสานระหวา่งการจดัการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

1.2  จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 

มีความชดัเจนในหลกัคิด และแนวทางการดําเนินงานท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนองคร์วม กลา่วคอื ตอ้งกาํหนดทศิทางของจุดมุง่หมายหลกัสตูรโดยดาํเนินการ
บนฐานคดิ แนวปรชัญา พนัธกจิ ในขณะเดยีวกนัต้องตอบรบัต่อความเปลีย่นแปลงของสงัคม และ
บรบิททางการศกึษาทีเ่ปลี่ยนไป ทัง้น้ีการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนต้องมุ่งสรา้งสมรรถนะความรู้
และความสามารถทัง้ทีเ่ป็นงานในระดบัการบรหิาร ระดบัปฏบิตักิาร นกัวชิาการและนกัวจิยั ทางดา้น
การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอด
ชวีติ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั และการพฒันาชุมชน  การจดัการเรยีนการสอนมี
ลกัษณะใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงทีช่่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะและความเชีย่วชาญ
ในวชิาชพีทัง้ดา้นวชิาการและการวจิยั สามารถสรา้งองคค์วามรู ้และสามารถนําความรูไ้ปปรบัใชใ้น
การปฏบิตังิานได ้ตลอดจนสง่เสรมิเจตคต ิหรอืมมุมองเชงิบวกใหแ้ก่ผูเ้รยีนในการมุง่พฒันาศกัยภาพ
ของมนุษย ์และทีส่ําคญัตอ้งสามารถนํากระบวนการวจิยัมาเป็นเครื่องมอืเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ที่
เหมาะสมกบับรบิทสงัคมไทย นอกจากน้ีหลกัสูตรต้องมจุีดมุ่งหมายส่งเสรมิทกัษะ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสร้างเครอืข่ายในการแบ่งปนัการเรยีนรู้ และบรหิารจดัการส่งเสรมิ
เรยีนการสอนทางดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ 

1.3  กลุ่มเป้าหมายของหลกัสตูร 

หลกัสตูรต้องเปิดกว้าง  และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลายมากขึน้
กลา่วคอื การผลติผูเ้รยีนเพือ่ป้อนสูห่น่วยงานภาครฐัเพยีงอยา่งเดยีวอาจพบขอ้จาํกดัทีม่ากขึน้ ดงันัน้
กลุ่มเป้าหมายต้องเขา้สู่กลุ่มผู้เรยีนที่มาจากองค์กรรฐัวิสาหกิจ องค์กรพฒันาเอกชน (non - 
governmental organization) องคก์รและหน่วยงานในภาคเอกชนและชุมชน ทีต่อ้งปฏบิตังิานดา้น
การจดัการเรยีนรู้ หรอืการพฒันาการทรพัยากรมนุษย์ การพฒันาชุมชน หรือผู้ที่ต้องการพฒันา
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ตนเองเพื่อสรา้งสมรรถนะในการปฏบิตังิาน หรอืการเขา้สูต่ําแหน่งงานดา้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพื่อ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์

1.4  รายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตในหลกัสตูร 

รายวิชาต้องปรบัปรุงให้มีความทนัสมยั ไม่ซบัซ้อน และต้องบรรจุรายวิชา
ทางการบริหารและการจดัการ  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีแท้จริงของทัง้
ผู้เรียน และหน่วยงานท่ีใช้บณัฑิต ตลอดจนทิศทางของความต้องการในตลาดแรงงานท่ี
เก่ียวกบังานด้านพฒันาทรพัยากรมนุษย ์กล่าวคอื รายวชิาต่างๆ ที่จะบรรจุลงในหลกัสูตรต้อง
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และพฒันาให้ผู้เรียนได้เกิดทกัษะทางวิชาชีพขัน้สูงเพื่อการ
ปฏบิตังิานตามสภาพจรงิขององค์กรที่ตนสงักดัอยู่ ตลอดจนสรา้งเจตคตทิี่ดตี่อการปฏบิตังิานเพื่อ
สรา้งการเรยีนรูใ้หแ้ก่กลุ่มเป้าหมายขององคก์รทีต่นสงักดั นอกจากน้ีรายวชิาตอ้งมคีวามหลากหลาย
เพื่อรองรบัต่อความต้องการของผูเ้รยีน ทัง้น้ีเพื่อใหจ้ํานวนหน่วยกิตในการศกึษาไม่มากเกนิไปจน
อาจกระทบต่อการจดัสรรเวลาในการศกึษาสําหรบัผูเ้รยีนทีต่้องทํางานควบคู่ไปดว้ย จงึอาจไม่ต้อง
เน้นจาํนวนรายวชิามาก แต่ตอ้งบรูณาการใหค้รอบคลุมในภาพกวา้งและเจาะลกึตามความสนใจ   

1.5  เง่ือนไขในการทาํวิทยานิพนธ ์/ ปริญญานิพนธ์ 

จากข้อมูลพบว่านิสติมีความคิดเห็นว่าอาจารย์ของภาควิชาอุทิศเวลาในการให้
คําปรกึษาเพื่อการดําเนินการวจิยัของนิสติอยู่ในระดบัมาก  ควรมกีารสรา้งแรงจูงใจและกําลงัใจให้
ผูเ้รยีนในการทําวทิยานิพนธ์ ด้วยการจดัระบบใหนิ้สติทํางานวจิยัไดอ้ย่างมคีุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลกัสูตรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและแผนการเรยีนที่กําหนด  โดยการจดัทําแผนการทํา
วทิยานิพนธ์ของนิสติแต่ละคนและโดยรวมของสาขาวิชา จดัระบบการให้คําปรึกษา กํากบั ดูแล 
ตดิตาม อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  เช่น การจดัทีป่รกึษาทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญเหมาะสมกบั
หวัข้อวิจยัและสภาพผู้เรียน  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจยัและความยากง่ายในการ
ดําเนินงานวจิยัของนิสติในแต่ละระดบัการศกึษาใหม้คีวามเท่าเทยีมกนั  การจดัโครงการคลนิิกการ
วจิยั การมผีูช้่วยทีป่รกึษางานวจิยัใหนิ้สติไดป้รกึษาอย่างต่อเน่ือง  การจดัประชุมสมัมนาใหผู้เ้รยีน
นําเสนองานวจิยัเป็นระยะๆ เป็นตน้ 

2) กฎหมายทางการศึกษา  

แนวทางความเป็นไปเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
การศกึษาผูใ้หญ่ คอื การกําหนดทศิทางของหลกัสตูรโดยดําเนินการบนหลกัการของบทบญัญตัขิอง
กฎหมายแม่บททางการศกึษา หรอืพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งนําไปสู่การ
ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างทัง้ขององค์กรทางการศกึษา และระบบการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ประเดน็เกี่ยวกบั “วชิาชพีควบคุม” จงึส่งผลใหค้รู ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นวชิาชีพชัน้สูงที่ต้องมมีาตรฐานในการประกอบวิชาชพีโดยต้องได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ประกอบกบัการมผีลบงัคบัใช้ของพระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากร
ทางการศกึษา  พ.ศ. 2546 ซึ่งมวีตัถุประสงคใ์นการกําหนดใหว้ชิาชพีทางการศกึษา ไดแ้ก่ คร ู
ผูบ้รหิารสถานศึกษา ผู้บรหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(ศกึษานิเทศก)์ เป็นวชิาชพีควบคมุ ดงันัน้หลกัสตูรทีจ่ะทาํการพฒันาขึน้ตอ้งเอือ้ใหผู้เ้รยีนสามารถรบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีได ้โดยหลกัสตูรตอ้งครอบคลุมใน 2 ส่วน กล่าวคอื 1) การบรหิารจดัการ 
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ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคญัในการขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผู้บรหิาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บรหิาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) และ 2) การจดั
หลกัสูตรการสอน หรอืการจดักระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมคีวามจําเป็นต่อผู้เรียนที่ประกอบวิชาชีพ
ครผููส้อน 

3) สงัคม  เศรษฐกิจ 

การกําหนดหลกัสูตรต้องใหค้วามสําคญัในการศกึษานโยบายทางดา้นสงัคม และเศรษฐกจิ
กระแสหลกัตัง้แต่ระดบัมหภาคไม่ว่าจะเป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิหรอืนโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธกิาร และแนวโน้มความตอ้งการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ตลอดจนงานวจิยัทีไ่ด้
สะท้อนให้ทราบถึงรายละเอยีดของความเป็นไปได้ในการจดัทําหลกัสูตรเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยี (stakeholders) ตัง้แต่ต้นกระบวนการผลติจนถงึกระบวนการใช้บณัฑติ
เพื่อให้หลกัสูตรมีความเหมาะสมกับความสามารถ และความเชี่ยวชาญของสถาบนัในการจัด
การศกึษา ตลอดจนสรา้งความน่าสนใจโดยการเสนอปจัจยัทีส่รา้งแรงจูงใจในการเขา้ศกึษาต่อเพื่อให้
สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่สามารถผลติบุคลากรใหม้คีุณภาพท่ามกลางบรบิท และวสิยัทศัน์ทางการ
ศกึษาที่เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนเพื่อสรา้งค่าดชันีชี้วดัคุณภาพประชากร
ของประเทศใหส้งูขึน้ 

4) ความต้องการของผูเ้รียน  เป็นปจัจยัสาํคญัทีผู่พ้ฒันาหลกัสตูรตอ้งลาํดบัความสาํคญัซึง่
อาจพจิารณาไดจ้ากประเดน็ดงัน้ี 1) ดา้นคา่ใชจ่้าย 2) เวลาทีจ่ดัการเรยีนการสอน และ 3) การนําจุด
แขง็ของภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมาปรบัประยุกต์ใชใ้นการนําเสนอ
หลกัสตูรใหม ่

1) ด้านค่าใช้จ่าย จากผลการวจิยัพบว่า ค่าใช้จ่ายเป็นปจัจยัสําคญัที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจศกึษาต่อ ดงันัน้ระบบการชําระคา่ใชจ้่ายในการศกึษาอาจตอ้งสรา้งทางเลอืก และเอื้อต่อการ
แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยต้องคํานึงถงึความจําเป็น และการสรา้งโอกาสในการ
เขา้ถงึการศกึษาเพือ่พฒันาตนเองของผูเ้รยีน เพราะการลาศกึษาต่อยอ่มสรา้งผลกระทบต่อผูเ้รยีนทัง้
ทางตรง และทางออ้มทัง้น้ีเน่ืองจาก การลาศกึษาต่อในเวลาราชการ หรอืการศกึษาในหลกัสตูรนอก
เวลาราชการ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้เรยีน ทัง้ในลกัษณะของการประเมินขัน้เงนิเดือน หรือการ
พจิารณาความดคีวามชอบเลื่อนขัน้หรอืตําแหน่งซึ่งมคีวามสําคญัอย่างยิง่ต่อการเพิม่รายได้ให้แก่
ผูเ้รยีนทีม่าจากหน่วยงานภาครฐั เน่ืองจากหลกัสตูรทีจ่ะนําเสนอความเป็นไปไดม้คีวามหลากหลาย
ของกลุ่มผูเ้รยีนซึง่มทีีม่าแตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มที่มาจากภาคเอกชน หรอืรฐัวสิาหกจิที่
ยอ่มไดเ้ปรยีบในเรื่องของอตัราเงนิเดอืน หรอืสวสัดกิารตอบแทนต่างๆ ซึง่ยอ่มมมีากกว่าผูเ้รยีนทีม่า
จากหน่วยงานภาครฐัดงันัน้ ทัง้น้ีในเรื่องของค่าใชจ้่ายจะผูกโยงกบัเรื่องเวลาที่จดัการเรยีนการสอน
อยา่งไมอ่าจพจิารณาอยา่งแบง่สว่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูท้ีท่าํงานควบคูไ่ปดว้ย 

2) เวลาท่ีจดัการเรียนการสอน ถอืเป็นทัง้โอกาส และอุปสรรคที่สําคญัในการ
ส่งเสริม หรือขดัขวางโอกาสในการเขา้สู่การศึกษาระดบับณัฑติศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 
ดงันัน้หลกัสตูรทีนํ่าเสนอควรนําประเดน็ดงักล่าวมาสรา้งเป็นกลยุทธส์าํคญัในการสรา้งความน่าสนใจ 
และดงึดดูใหก้ลุ่มเป้าหมายไดต้ดัสนิเพือ่ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา โดยวางแนวทางในการสรา้ง
ความยดืหยุน่ในเรื่องเวลาการจดัการเรยีนการสอนใหม้ากขึน้ โดยอาจจดัการเรยีนการสอนนอกเวลา
ราชการซึง่ถา้เป็นไปไดอ้าจกําหนดใหเ้ขา้เรยีนเพยีงวนัเดยีว เพื่อใหผู้เ้รยีนไดแ้บ่งเวลาในการศกึษา
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ค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งย่อมสร้างทางเลอืกที่น่าสนที่จะเพิม่น้ําหนักในการตดัสนิใจศึกษาต่อให้แก่
ผูเ้รยีนทีต่อ้งทาํงานควบคูไ่ปดว้ยไดม้กีารจดัสรรเวลาเพือ่โอกาสทางการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

3) การนําจดุแขง็ของ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ และมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ  มาปรบัประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนในแนวทางการพฒันาหลกัสูตรใหม่  
และ  การนําความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยทัง้ศษิยเ์ก่า และศษิยป์จัจุบนัมาสรา้งระบบการกระจายขา่ว
และสร้างการรบัรู้แก่สงัคมภายนอก ตลอดจนต้องสร้างระบบ และช่องทางในการประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ใหเ้ขา้สู่กลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลายใหม้ากขึน้ เช่น การจดักจิกรรม
ทางวชิาการเพื่อนําเสนอผลงานของคณาจารย์ และนิสติ โดยอาจเป็นไปในรูปแบบการจดัประชุม 
สมัมนาทีเ่ปิดโอกาสใหแ้ก่องคก์รทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงในการปฏบิตังิานดา้นการพฒันา
ทุนมนุษยไ์ดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูถ้งึแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในกระแสสงัคม หรอืบรบิททางการศกึษา 
เพื่อหาจุดสมดุลในการปรบัทศิทางหลกัสูตรใหส้อดรบักบัความต้องการของทุกภาคส่วนใหม้ากขึ้น 
หรอืมุ่งเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างสถาบนัที่จดัการเรยีนการสอนทางศาสตร์การศึกษาผู้ใหญ่ 
การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอก
ระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั เพือ่สง่เสรมิการจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่การพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการศึกษาความเป็นไปได้ในการนําเสนอหลกัสูตรใหม่ระดบั
บณัฑติศึกษา ภาควชิาการศกึษาผู้ใหญ่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมปีระเดน็ที่สามารถนํามาอภปิราย
ผลไดด้งัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษาด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาการศึกษา
ผู้ใหญ่การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอธัยาศยั พบว่า ภาพรวมหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา
แต่ละสถาบนัต่างดําเนินการบนแนวคดิพื้นฐานร่วมกนัตามปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ และ
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร อย่างสอดคลอ้งต่อนโยบายระดบัชาติ หรอืเจตนารมณ์ในระดบัสถาบนั 
โดยแต่ละหลกัสูตรต่างมุ่งมัน่ในการผลติบุคลากรใหเ้ป็นผูนํ้าทางวชิาการ และวชิาชพี หรอืการเป็น
นกัพฒันาทรพัยากรมนุษยห์รอืนักฝึกอบรมทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะ ตลอดจนมแีนวคดิเชงิ
สรา้งสรรคต์่องานทางศาสตรก์ารศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม การศกึษาตลอดชวีติ 
การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอธัยาศยั ควบคู่ไปกบัการให้ความสําคญัต่อหลกัแห่ง
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชพี แต่อย่างไรก็ตาม หลกัสูตรต่างๆ สามารถสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ และความน่าสนใจใหแ้ก่หลกัสูตร  โดยเมื่อพจิารณาจากจุดมุ่งหมายของแต่ละ
หลกัสูตรต่างมุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนอย่างรอบดา้น ครอบคลุมพฤตกิรรมการเรยีนรูใ้นมติิ
ต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม  ในขณะเดยีวกนัก็ให้ความสําคญัต่อการตอบสนองความต้องการทัง้ต่อ
ผู้เรียน องค์กร หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เรียน ตลอดจนกระแสสงัคม หรือแนวโน้มของ
ตลาดแรงงาน ผา่นการกาํหนดโครงสรา้งของหลกัสตูรอยา่งเหมาะสม และมกีารลาํดบัเน้ือหารายวชิา
ในหลกัสูตรอย่างต่อเน่ืองไม่ซํ้าซ้อนและดําเนินการอย่างเป็นขัน้เป็นตอนเพื่อความต่อเน่ืองในการ
เรยีนรู้ ซึ่งจากการศกึษาทําให้เขา้ใจไดว้่า หลกัสูตรมแีนวโน้มตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุม่เป้าหมายของหลกัสตูรไดเ้ป็นอยา่งดดีงัจะเหน็จากวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรไดก้ําหนดชดัเจนว่า 
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หลกัสตูรไดส้ะทอ้นถงึเจตนารมณ์ หรอืฐานคดิในการผลติบุคลากรใหม้คีณุลกัษณะสอดคลอ้งต่อความ
ตอ้งการ หรอืความคาดหวงัของกลุ่มเป้าหมายได ้ดงัที ่ธํารง  บวัศร.ี (2542 : 8 - 9) ไดร้ะบุว่า 
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเป็นการกําหนดความมุ่งหวงัให้ผู้เรียนได้มคีุณลกัษณะ หรือศกัยภาพ
อยา่งไรบา้ง เมือ่สาํเรจ็หลกัสตูรแลว้  ทัง้น้ีคอ่นขา้งชดัเจนวา่ แต่ละหลกัสตูรต่างกําหนดจุดมุ่งหมายที่
มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตรเป็นอย่างมาก ดงัจะเห็นได้จาก 
แมว้่าโดยภาพรวมหลกัสูตรต่างๆ จะไม่ไดร้ะบุ หรอืเจาะจงเกี่ยวกบัคุณสมบตัเิฉพาะของผูเ้รยีนไว้
อย่างชดัเจน และค่อนขา้งเปิดกวา้ง เช่น การไม่กําหนดคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้ศกึษาต่อเกี่ยวกบั
สาขาวชิาที่สําเรจ็การศกึษาของผูท้ี่สนใจ แต่ก็พบว่า แต่ละหลกัสูตรได้สะทอ้นความเขา้ใจไดอ้ย่าง
ตรงกนัว่า หลกัสูตรมจุีดยนืในการผลติบุคลากรเพื่อป้อนเขา้สู่องค์กรประเภทใด ดงัทีพ่บจากขอ้มูล
หลกัสูตรส่วนใหญ่ค่อนขา้งดงึดูดความสนใจเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้เรยีนที่มาจากองค์กรภาครฐัที่
ปฏบิตังิานทางดา้นการจดัการศกึษา หรอืโครงการทีเ่ป็นการพฒันาการเรยีนรูส้าํหรบัผูเ้รยีนวยัผูใ้หญ่ 
มเีพยีงบางหลกัสตูรเท่านัน้ทีส่ามารถสรา้งความน่าสนใจ และใหค้วามรูส้กึทีท่นัสมยั เพื่อตอบสนอง
ความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทีม่าจากองค์กรภาคเอกชน หรอืองค์กรเอกชน จงึกล่าวไดว้่า 
บางครัง้การแสดงนัยถึงกลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตรอาจเป็นการสร้างขอ้จํากดัภายในตนเองของ
หลกัสูตรขึน้มาได ้เน่ืองจากในสภาวะทีเ่กดิการแขง็ขนัทางการศกึษา แนวทางทีแ่ต่ละหลกัสูตรตอ้ง
ดาํเนินการคอื ตอ้งเปิดกวา้งต่อโอกาสในการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ใหแ้ก่บุคลากรทีม่าจากองคก์ร
ในภาคส่วนต่างๆ ทัง้ที่เป็นองค์กรภาคเอกชน รฐัวิสาหกิจ หรือองค์กรพฒันาเอกชน ซึ่งจะเป็น
หนทางหน่ึงในการสร้างที่จุดยนือย่างมัน่คงท่ามกลางกระแสแห่งการแข่งขนัของแต่ละสถาบนัที่
จดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรทีค่ลา้ยคลงึกนัไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยเงือ่นไขสําคญัประการหนึ่งคอื แต่
ละหลกัสตูรตอ้งมกีารกาํหนดชือ่หลกัสตูรใหด้งึดดูความสนใจใหเ้กดิขึน้แก่บุคคลทีส่นใจศกึษาต่อผา่น
ทางการสื่อสารที่สรา้งความเขา้ใจอย่างชดัเจนว่า หลกัสูตรดงักล่าวมคีวามเหมาะสม และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่สนใจได้หรอืไม่ โดยหลกัสูตรที่จะได้เปรียบในประเดน็ของชื่อ
หลกัสตูรตอ้งใหค้วามรูส้กึถงึความทนัสมยัสอดคลอ้งต่อพลวตัของสงัคม และเศรษฐกจิโดยเฉพาะต่อ
แนวโน้มของตลาดแรงงาน 

นอกจากน้ีในส่วนของรายวชิาที่ในหลกัสูตร พบว่า หลกัสูตรที่มจุีดแขง็ได้บรรจุรายวชิาที่
เหมาะสม มคีวามหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีนในสิง่ทีต่รงกบัความตอ้งการ หรอืความถนดั
ของตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนําความรูท้ ีไ่ดไ้ปใชใ้นการต่อยอด หรอืตอบสนองต่อความตอ้งการ
อย่างเป็นรูปธรรมในการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกดิการเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง ดงัที่ ธํารง  บวัศร.ี 
(2542 : 231 - 233) ไดร้ะบุถงึเกณฑท์ีค่วรนํามาพจิารณาในการบรรจุรายวชิาในหลกัสตูรไวว้่า 
รายวชิาต้องมปีระโยชน์ต่อผู้เรยีนทัง้ในปจัจุบนั และอนาคต และมคีวามสําคญัต่อการเรยีนรู้ของ
ผู้เรียนในระดบัการศึกษานัน้ๆ และต้องครอบคลุมความรู้หลายๆด้าน นอกจากน้ีสิ่งที่สําคญัอีก
ประการในประเดน็เกี่ยวกบัรายวชิา ทีม่ผีลต่อการกําหนดจํานวนหน่วยกติใหเ้หมาะสมในหลกัสูตร 
พบว่า การควบรวมบางรายวชิาทีม่เีน้ือหาทบัซอ้นกนั และพฒันาเน้ือหาขึน้มาใหมใ่หม้คีวามทนัสมยั
สามารถสือ่ความหมาย และวตัถุประสงคข์องรายวชิาไดอ้ย่างชดัเจน นบัเป็นการกําหนดจุดแขง็ของ
หลกัสตูรใหม้คีวามกระชบั แต่ไมล่ะเลยสาระสาํคญัทีจ่าํเป็นในศาสตรด์า้นการเรยีนรูส้าํหรบัผูเ้รยีนวยั
ผู้ใหญ่ อีกทัง้เพื่อแก้ไขข้อจํากัดต่างๆ การรวมรายวิชาที่คล้ายคลึงกัน ย่อมส่งผลเชิงบวกต่อ
ประสทิธภิาพการศกึษาให้แก่ผูเ้รยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการจดัสรรเวลาสําหรบัผูเ้รยีนที่มคีวาม
จาํกดัดา้นเวลา กลา่วคอื เป็นผูท้ ีต่อ้งศกึษาควบคูไ่ปกบัการปฏบิตังิาน 
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สําหรบัในประเด็นเกี่ยวกบัเงื่อนไขในการทําวิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ พบว่า บาง
หลกัสตูรมจีุดแขง็ในการสรา้งทางเลอืกสาํหรบัการทาํวทิยานิพนธ ์/ ปรญิญานิพนธ์ ซึง่มคี่าเทยีบเท่า
กบั 12 หน่วยกติ อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อผูเ้รยีนทีไ่มม่คีวามถนดัในการทาํวจิยั และมขีอ้จาํกดัใน
ดา้นเวลาทัง้ในรูปของการลดจาํนวนหน่วยกติของวทิยานิพนธ์ ใหเ้หลอืจาํนวน 9 หน่วยกติ หรอืการ
สรา้งทางเลอืกใหผู้เ้รยีนตอ้งทาํสารนิพนธ์ซึง่มคีา่เทยีบเท่ากบั 6 หน่วยกติ แต่อยา่งไรกต็ามเหนือไป
กว่าการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ หรอืแมก้ระทัง่การสรา้งความแขง็แกร่งในพื้นฐานความรู ้ความเขา้ใจ 
และทกัษะทีจ่าํเป็นเกี่ยวกบัระเบยีบวธิวีจิยั หรอืเทคนิคต่างๆ แลว้ แนวทางทีน่บัว่า จาํเป็นอยา่งยิง่ที่
แต่ละหลกัสตูรตอ้งใหค้วามสาํคญัในระบบการใหค้าํปรกึษาวทิยานิพนธ ์/ ปรญิญานิพนธ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ซึ่งมีความสําคญัมาก โดยอาจ
กําหนดใหเ้ป็นไปในลกัษณะทีต่อ้งปฏบิตัเิป็นประจําอย่างต่อเน่ือง โดยการระบุกําหนดการพบปะให้
คาํปรกึษาตอ้งชดัเจน และรกัษาความสําคญัของการนัดหมายเป็นหลกัโดยอาจจดัทําเป็นระบบลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อป้องกนัการขาดช่วงซึ่งย่อมสรา้งปญัหา และอุปสรรคต่อนิสติที่จะรูส้กึไม่มัน่ใจว่า 
ขาดการใหค้าํปรกึษาจากอาจารยน์อกจากน้ีระบบการสรรหาอาจารยข์องทัง้สองฝา่ยกลา่วคอื ทัง้ฝา่ย
ฝ่ายของอาจารย์ และนิสิตต้องสามารถดําเนินบทบาทของตนได้อย่างสอดคล้อง และสามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวงั และหน้าทีข่องแต่ละฝา่ยได ้

ในดา้นทีต่ ัง้ของสถานศกึษา และเวลาทีจ่ดัการเรยีนการสอนพบว่า หลกัสตูรทีไ่ดเ้ปรยีบสว่น
ใหญ่มทีีต่ ัง้ในเขตเมอืงทีก่ารคมนาคมสะดวก และเวลาทีจ่ดัการศกึษาถา้เป็นช่วงวนัเสาร ์- อาทติยจ์ะ
ได้เปรยีบเป็นอย่างมาก ทัง้น้ีเน่ืองจากการจดัสรรเวลาของผู้เรียนถือว่า เป็นปจัจยัสําคญัยิง่ที่จะ
สนบัสนุนใหก้ารศกึษาต่อเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื ผูเ้รยีนมเีวลาในการปฏบิตังิานประจํา 
และสามารถจดัสรรเวลาเพื่อคน้ควา้เพิม่เตมิตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละรายวชิา ตลอดจนมเีวลา
ส่วนตวัเพื่อจดัการภารกจิอื่นๆไดเ้ป็นอย่างด ีดงัจะเหน็ไดจ้ากการระบุถงึความลําบากใจของผูเ้รยีน
ส่วนใหญ่มาจากขอ้จํากดัของเวลา จึงส่งผลให้ผู้เรียนปรบัตวัไม่ได้ที่ต้องปฏิบตัิงานควบคู่ไปกบั
การศึกษาต่อ ซึ่งหากขอ้จํากดัดงักล่าวไม่ได้รบัการแก้ไขย่อมสร้างโอกาสที่ผู้เรยีนต้องเลอืกเพยีง
อยา่งใดอยา่งหน่ึงซึง่ไมไ่ดก้่อใหเ้กดิผลดตี่อผูเ้รยีน 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนใน
หลกัสตูรของสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้หญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

การวเิคราะหค์วามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาการศกึษา
ผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และ การศกึษา
ตามอธัยาศยั ตามทีก่ลุ่มตวัอยา่งไดใ้หข้อ้มลูใน 2 ส่วนซึง่ประกอบดว้ย 1) ความคดิเหน็ต่อหลกัสตูร
และการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรของสาขาการศึกษาผู้ใหญ่ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  2) ความตอ้งการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาของผูป้ฏบิตังิานในสาย
งานทีเ่กี่ยวขอ้งด้านการศึกษาตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั การศกึษา
ผูใ้หญ่ การศกึษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมผูใ้หญ่ ซึง่แต่ละประเดน็มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) ความคดิเหน็ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรของสาขาการศึกษา
ผูใ้หญ่ ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยผูว้จิยัไดนํ้าเสนอการอภปิราย
ผลในประเดน็ดงัน้ี 1.1 นิสติซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลกัสตูร  1.2 ช่องทางในการรบัรูข้่าวสารการ
รบัสมคัรเขา้ศกึษาต่อ และ 1.3 ความคดิเหน็ต่อหลกัสูตร และการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตร
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ของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่แต่ละ
ประเดน็มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.1  กลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตร จากขอ้มูลที่ผู้วิจยัรวบรวม และทําการวิเคราะห์พบว่า 
ลักษณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีวามหลากหลายในการประกอบอาชพี กล่าวคอื โดยส่วนใหญ่ถงึ
ร้อยละ 65.52 เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรฐัวิสาหกิจ แต่ในขณะเดียวกนัก็มผีู้เรียนซึ่งมาจาก
องค์กรภาคเอกชนทัง้ที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และบริษัทเอกชนต่างๆ ถึง ร้อยละ 24.14 
นอกจากน้ีส่วนหน่ึงของผูเ้รยีนเป็นผูท้ี่ประกอบอาชพีอสิระจากความแตกต่างของกลุ่มผู้เรยีนย่อม
แสดงถงึความสนใจของกลุ่มผูเ้รยีนที่มาจากภาคส่วนต่างๆ แม้โดยชื่อสาขาวชิาค่อนขา้งสื่อไปใน
แนวทางของการปฏิบตัิงานในหน่วยงานของภาครฐั แต่โดยรายละเอียดของหลกัสูตรมลีกัษณะ
เป็นสหวทิยากรซึง่เป็นการผสมผสาน และประยกุต์ใชค้วามรูจ้ากสาขาต่างๆ มาเพือ่ผลติบุคลากรทีม่ี
ความรู ้ความเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานในการจดัการเรยีนรูส้าํหรบักลุ่มผูเ้รยีนวยัผูใ้หญ่ได ้ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากการระบถุงึปรชัญา และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีต่อ้งการผลติบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความ
เขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษานอกระบบ ตลอดจนงานดา้น
การพฒันาชุมชน แต่อย่างไรกต็ามเมื่อเทยีบเคยีงกบัหลกัสูตรจากสถาบนัการศกึษาอื่นๆ ที่ทําการ
จดัการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม 
การศกึษาตลอดชวีติการศกึษานอกระบบ และ การศกึษาตามอธัยาศยั พบว่า แมก้ลุ่มเป้าหมายหลกั
ของหลกัสตูรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ ทัง้ในระดบัปรญิญาโท และระดบัปรญิญาเอก ของมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒค่อนขา้งมคีวามชดัเจนแต่กไ็ม่เปิดกวา้งต่อบุคคลทีม่าจากองคก์รในส่วนอื่นๆ เมื่อ
เปรยีบกบับางหลกัสูตรที่ค่อนขา้งเปิดกว้างต่อกลุ่มเป้าหมายผูเ้รยีนที่ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงแต่ผูท้ี่มา
จากองคก์รภาครฐั 

1.2  สาํหรบัช่องทางในการรบัรูข้า่วสารการรบัสมคัรบุคคลเพือ่เขา้ศกึษาต่อ พบว่า นิสติรบัรู้
ข่าวการรับสมคัรเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒผ่านช่องทางการสื่อสารทีส่ําคญัทางการบอกกล่าวจากบุคคลใกลช้ดิ
มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 65.52) ซึ่งลกัษณะการสื่อสารเช่นน้ีในทางการตลาดเรยีกว่า การสื่อสารแบบปาก
ต่อปาก (word of mouth communication หรอื buzz marketing communication) ซึง่เป็นรปูแบบ
การสือ่สารแบบดัง้เดมิ แต่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูร้บัสือ่ มลีกัษณะรวดเรว็ในการกระจาย และ
ถ่ายทอดอารมณ์ ทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูในเชงิบวก หรอืลบซึง่มาจากประสบการณ์ของผูถ้่ายทอด หรอืบอก
ต่อ ทัง้น้ีข้อมูลด้านบวกจะทําให้เกิดการยอมรบัมากกว่าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์จากสื่ออื่นๆ 
(ศรญัญ์ทติา ชนะชยัภูวพฒัน์. มปป. : ออนไลน์) สาํหรบัการกระจายขอ้มลูดว้ยการบอกต่อ พบว่า 
ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมนิีสติเก่า และนิสติปจัจุบนัเป็นจํานวนมาก
โดยนิสติเหล่าน้ีถอืเป็นเครอืข่ายทีส่ําคญัในการทาํหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ภาควชิาใหแ้ก่ผูส้นใจศกึษา
ต่อทางด้านการศึกษาผู้ใหญ่ได้นําข้อมูลที่ได้รบัไปพจิารณาประกอบการตดัสนิใจ สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ธดิา  พรกําเหนิดทรพัย.์ (2549 : 183) ซึง่ไดศ้กึษาถงึปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ
ของนิสติปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ภาคพเิศษ พบว่า ดา้นการสือ่สารการตลาด มบีทบาท
สาํคญัต่อการสรา้งความพงึพอใจ และภาพพจน์ของมหาวทิยาลยั ดงันัน้จงึควรเน้นคุณภาพของนิสติ 
และศษิยเ์ก่าทีส่าํเรจ็การศกึษา และประสบความสาํเรจ็ในดา้นการงาน 
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1.3  ความคิดเห็นต่อหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรของสาขาวิชา
การศกึษาผูใ้หญ่ ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า นิสติมคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรสาขาการศกึษาผูใ้หญ่โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทัง้ 5 ดา้น โดยเรยีงลําดบั
จากมากไปน้อย ได้ดงัน้ี ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเน้ือหา/
รายวชิา ดา้นการวดั และประเมนิผล และดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร  ซึง่ในแต่ละดา้นพบวา่ 

ด้านอาจารยผ์ู้สอน พบขอ้น่าสนใจอยู่ตรงประเดน็ทีนิ่สติมคีวามคดิเหน็ว่า คณาจารยข์อง
ภาควชิามคุีณวุฒ ิและเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการศกึษาผูใ้หญ่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งถอืเป็นจุดแขง็
ของภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ เน่ืองด้วยคณาจารย์ประจําภาควิชามีคุณวุฒ ิและประสบการณ์ที่
เกี่ยวกบังานวชิาการ และวชิาชพีโดยตรง อกีทัง้คณาจารย์มกีารพฒันาสมรรถนะทางด้านวชิาการ
เพื่อนํามาปรบัใช ้และถ่ายทอดใหแ้ก่นิสติในการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้่างๆ ของทางภาควชิา อย่าง
สอดคลอ้งต่อภารกจิหลกัของสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในลกัษณะของการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั 
การให้บริการวิชาการ  และทํา นุบํา รุ งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย  สําหรับ
กระบวนการพฒันาคณาจารยใ์หไ้ดร้บัความเชีย่วชาญในศาสตร ์เพื่อสรา้งการยอมรบัจากหน่วยงาน
ทัง้ภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั ดงัปรากฏในส่วนของการพฒันางานวจิยั และการบรกิาร
วชิาการของคณาจารยภ์าควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 

ในส่วนของงานนวตักรรมที่นําไปสู่การสร้างและพฒันาทรพัยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญสูงได้
ดําเนินงานอยา่งเป็นระบบตามกลไกส่งเสรมิสนับสนุนจากทางคณะศกึษาศาสตร ์ ดงัจะเหน็ไดจ้าก
การได้รบัการสนับสนุนด้านแหล่งทุนวิจยัเพื่อเสริมพฒันาสมรรถนะด้านการวิจยัของคณาจารย์
สาํหรบัการไดร้บัจดัสรรแหลง่ทุนจากภายนอก โดยมผีลงานเป็นทัง้บทความ และงานวจิยัทีไ่ดร้บัการ
จดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปญัญาไดแ้ก่ (คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2550 : 
ออนไลน์) 

บทความเรื่อง การสงัเคราะห์ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาครูโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน
พืน้ทีเ่ขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร.สนอง  โลหติวเิศษ และบทความเรื่อง ความพรอ้มใน
การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของผูเ้รยีนการศกึษาต่อเน่ืองสายอาชพีซึ่งได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร
ประชุมทางวชิาการวจิยัการศกึษาครัง้ที ่11 โดย รศ.ดร.สวุฒัน์ วฒันวงศ ์

บทความวจิยัเรือ่ง Target groups, Content and Approaches of Non- formal Education 
on for Poverty Alleviation ซึง่เป็นตพีมิพใ์น The Proceedings of the International Conference 
Poverty Alleviation through Lifelong Learning Strategy โดย ผศ.ดร.สนอง  โลหติวเิศษ 

บทความวจิยัเรื่อง การจดัการศกึษาเทยีบเท่าเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในประเทศ
ไทย ซึง่เป็นตพีมิพใ์น วารสารประชุมทางวชิาการ การวจิยัการศกึษาครัง้ที ่ 12 โดย ผศ.ดร.สนอง  
โลหติวเิศษ 

การจดัการศกึษาเทยีบเท่าเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในประเทศไทย ซึง่มแีหล่งจด
สทิธบิตัรทีส่าํนกังานบรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน โดย ผศ.ดร.สนอง  โลหติวเิศษ 

Equivalency Programme for Promotion of Lifelong Learning in Thailand ซึง่เป็นตพีมิพ์
ใน 5th International Postgraduate Research Colloquium โดย ผศ.ดร.สนอง  โลหติวเิศษ 
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อกีทัง้งานวจิยัของอาจารยผ์ูส้อนทีไ่ดร้บัแหลง่ทุนจากหน่วยงานภายนอกซึง่ไดแ้ก่  

1. รูปแบบการส่งเสรมิครูภูมปิญัญาไทยในการนําภูมปิญัญาเขา้สู่กระบวนการเรยีนรูต้าม
อธัยาศยั:กรณีศึกษาตะวนัออก โดย รศ.ดร.สุวฒัน์  วฒันวงศ์ ซึ่งได้รบัแหล่งทุนสนับสนุนจาก
สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (สกศ.) 

2. พฒันาแบบประเมนิขดีความสามารถทกัษะและทศันะคตคิร/ูผูด้แูล และพอ่แม่/ผูป้กครอง
ของเดก็อายุ 3-6 ปี โดย อ.กมัปนาท  บรบิรูณ์ ซึง่ไดร้บัแหลง่ทุนสนบัสนุนจากภายนอกไดแ้ก่ มลูนิธิ
รกัษ์ไทยผลงานของอาจารยท์ีนํ่าผลงานวชิาการโดยเฉพาะในดา้นเทคโนโลยมีาปรบัใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนไดแ้ก ่

การทีค่ณาจารยข์องภาควชิามปีระสบการณ์เป็นทีย่อมรบัจากสงัคมภายใน และภายนอกดงั
จะเหน็ไดจ้ากการมภีาระงานทางบรกิารวชิาการทีห่ลากหลาย ตอบสนองและตรงกบัความตอ้งการ
ของสงัคม เช่น การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเป็นภารกจิหลกัอย่างหน่ึงซึ่งทางภาควชิาไดใ้หก้าร
สนับสนุนเพื่อคณาจารยไ์ดนํ้าองคค์วามรูแ้ละมวลประสบการณ์ต่างๆ มาพฒันาใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การพฒันาการเรยีนการสอนหรอืการวจิยัไดอ้ย่างดยีิง่เช่น การที่อาจารย์ประจําที่มสี่วนร่วมในการ
ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม เป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนัเป็น
กรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตจิากหน่วยงาน หรอืองคก์รที่
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ เช่น สาํนักบรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน ศูนย์
การศกึษานอกโรงเรยีนกาญจนาภเิษก หรอืหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงานในระดบัมหาวทิยาลยั 
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา นอกจากน้ีไดม้สี่วนร่วมในกจิกรรม หรอืโครงการบรกิารวชิาการ และ
วชิาชพีทีม่ลีกัษณะเป็นสง่เสรมิการพฒันา และความเขม้แขง็ทางสงัคม เช่น โครงการบรกิารวชิาการ 
เรื่อง การศกึษา และการสงัเคราะหน์วตักรรมการจดัการเรยีนรู ้และรูปแบบการพฒันาครูเครอืขา่ย
แห่งชาติ โดย ผศ.ดร.สนอง  โลหิตวิเศษ และโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การลดภาวะโลกรอ้น โครงการจติอาสา และส่งเสรมิคุณธรรม 
นอกจากน้ีทางภาควชิาไดด้ําเนินโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบ และ
การพฒันาชุมชน เช่น โครงการประชุมสมัมนา เรื่อง ภาวะวกิฤตของการศกึษานอกระบบใน
สงัคมไทย และโครงการศกึษาศาสตรเ์พือ่ชุมชน โดย รศ.ดร.เสาวนีย ์ เลวลัย ์เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามผลการวจิยัในประเด็นเกี่ยวกบัความรู้ และประสบการณ์ซึ่งมชีื่อเสยีงเป็นที่
ยอมรบัของสงัคมเป็นปจัจยัสําคญัที่มผีลต่อการจดัการเรยีนการสอนที่มคีุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของยุพด ี สนัตวิุฒน์. (2546 : ออนไลน์) ไดท้าํการศกึษาปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารที่
มผีลต่อการตดัสนิใจศกึษาของนักศกึษาในหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติสาํหรบัผูบ้รหิาร พบว่า 
ปจัจยัสาํคญัทีส่ง่ผลในการตดัสนิใจในระดบัมากประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นบุคคล ซึง่นักศกึษาไดร้ะบุว่า 
อาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบั ปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ได้แก่ ชื่อเสยีงของ
มหาวทิยาลยั ปจัจยัดา้นสถานที ่ตอ้งมคีวามสะดวกต่อการคมนาคม และปจัจยัดา้นกระบวนการคอื 
เกณฑก์ารเรยีนเพื่อจบหลกัสตูร และสริพิร  บ่อพมิาย. (2550 : ออนไลน์) ศกึษาถงึความพงึพอใจ
ของนิสติหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารทัว่ไปทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน
ของวทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับรูพา ปีการศกึษา 2549 พบว่า นิสติมคีวามพงึพอใจต่อ
การเรยีนการสอนในดา้นอาจารยผ์ูส้อนในระดบัมากในดา้นอาจารยผ์ูส้อน โดยนิสติพงึพอใจในเรื่อง



131 

ของการมคีวามรูท้ ัง้เน้ือหา และประสบการณ์ของอาจารยม์คีวามสาํคญัต่อนิสติมากทีสุ่ด รองลงมา
ไดแ้ก่ ความเป็นกนัเองกบันิสติ 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสูตร และการ
จดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ในดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ความคดิเหน็ต่อการชีแ้จงถงึวตัถุประสงค์ ขอบเขต
เน้ือหาในรายวชิา และกระบวนการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก การจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนของภาควชิาใหค้วามสาํคญัในการฝึกนิสติใหส้ามารถเพิม่พนูความรู ้และทกัษะใน
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง บนหลกัการของแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัเรยีนรู้ของผู้ใหญ่ เช่น ปรชัญา
การศกึษาแบบมนุษยนิยม ซึง่มคีวามเชื่อว่า พฤตกิรรมของผูเ้รยีนเป็นผลมาจากความตอ้งการ และ
แรงจูงใจทีเ่กดิขึน้ในตนเอง ดงันัน้การจดัการศกึษาจะมุ่งเน้นการพฒันาบุคคลในภาพรวม อกีทัง้
คณาจารยข์องภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่จะยดึมัน่ในหลกัการจดัการเรยีนการสอนทีผู่ส้อนคงบทบาท
ในการเป็นผูอ้ํานวยการเรยีนรู้ หรอื Facilitator โดยให้โอกาสแก่ผูเ้รยีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่
ปฏบิตังิานในหน่วยงานเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาทัง้ที่เป็นการศึกษาในระบบ และการศึกษานอก
ระบบ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนทีผู่เ้รยีนรบัผดิชอบในภาระงานดา้นการฝึกอบรม   กลุ่มผูเ้รยีนจงึมี
ประสบการณ์ดา้นการจดัการศกึษาใหแ้ก่กลุม่ผูเ้รยีนวยัผูใ้หญ่ในระดบัหน่ึง เพราะฉะนัน้ประสบการณ์ 
และความรูเ้ดมิทีม่อียูใ่นตวัผูเ้รยีนจงึมคีวามสาํคญัมากทีจ่ะนํามาแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน ผูส้อน
จึงมหีน้าที่ในการกระตุ้นและอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถทําการคดิ
วเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ โดยใหค้วามคํานึงถงึรปูแบบของการเรยีนรู ้หรอื learning style ในระดบั
บุคคลที่มีความแตกต่างและหลากหลายกันออกไป แต่มุ่งหวงัในการนําความรู้ที่ได้ร ับไปปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์การปฏบิตังิานจรงิ 

สําหรบัในส่วนความคิดเห็นที่นิสติเห็นว่า มีความเหมาะสมมากที่ผู้สอนได้ให้คําชี้แจงถึง
วตัถุประสงค ์ขอบเขตเน้ือหาในรายวชิา และกระบวนการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้กเ็พือ่เป็นการ
สรา้งความเขา้ใจร่วมกนัในการเรยีนการสอน เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อปณิธานทีภ่าควชิาไดก้ําหนดไวว้่า 
มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติกําลงัคนทีม่คีวามรู ้ความสามารถดําเนินการศกึษาคน้ควา้วจิยั เพื่อแสวงหา
ความรูใ้หม่ทางวชิาชพีได ้(ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ. มปป. : ออนไลน์) และใหค้วามสาํคญัต่อการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัซึง่คํานึงถงึ
ความแตกต่างทางความตอ้งการเรยีนรูข้องนิสติ โดยการสนับสนุน และส่งเสรมิโอกาสใหน้ิสติได้
คน้ควา้วจิยัอยา่งอสิระตามทีผู่ส้อนไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ภายใตข้อบเขตของรายวชิา ตลอดจนเป็น
การชีแ้จงเพือ่สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัของนิสติในกระบวนการวดั และประเมนิผลการเรยีนรู ้

นอกจากน้ี ทางภาควชิาการศึกษาผูใ้หญ่ตระหนักถงึความสําคญั และมุ่งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามแนวปรชัญาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ผา่นการมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ 
ในกระบวนการเรยีนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การส่งเสรมิความเขา้ใจและการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่าง
ผูเ้รยีน และใหค้วามสําคญัในการทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น เพราะฉะนัน้จุดเน้นของกจิกรรมการเรยีนการ
สอนจะไม่ไดมุ้่งเฉพาะดา้นวชิาการ หากแต่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการจดักจิกรรมทีเ่น้นคุณลกัษณะที่
พงึประสงคท์ีภ่าควชิาไดจ้ดัขึน้ ดงัปรากฏในรายงานการประเมนิตนเองของคณะศกึษาศาสตร ์(คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2550 : ออนไลน์) ซึง่ระบุถงึการสง่เสรมิกจิกรรมนิสติ
เพื่อใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์5 ประการคอื 1) ความรู ้2) ทกัษะการคดิ 3) ทกัษะความสมัพนัธ์



132 

ระหว่างบุคคล และความรบัผดิชอบ 4) ทกัษะการวิเคราะห์ และการสื่อสาร และ 5) การพฒันา
คณุธรรม และจรยิธรรม  

สาํหรบักจิกรรมทีร่บัผดิชอบโดยสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ไดด้าํเนินการจดัผา่นทางกจิกรรม 
5 ลกัษณะ ซึง่มที ัง้กจิกรรมทางวชิาการ และกจิกรรมสง่เสรมิคณุลกัษณะต่างๆ ประกอบดว้ย 

1. กจิกรรมวชิาการ ไดแ้ก่ โครงการศกึษาดงูานกจิกรรมเยาวชนและสหกรณ์,โครงการศกึษา
ดงูานของนิสติปรญิญาเอก ปรญิญาโท, โครงการศกึษางานแหลง่การเรยีนรูใ้นชุมชน, โครงการศกึษา
ดงูานเสน้ทางสูฝ่นั, โครงการศกึษาดงูานการศกึษานอกระบบ, โครงการศกึษาดูงานภาคตะวนัออก, 
โครงการประชุมสมัมนา เรื่องภาวะวกิฤตการศกึษานอกระบบฯ, โครงการศกึษาดงูานการศกึษาและ
การศกึษาตลอดชวีติ, โครงการศกึษาดงูาน ศูนยก์ารผลติรายการโทรทศัน์, โครงการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร,์ โครงการสมัมนาเครอืขา่ยนิสติ ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร,์  

2. กจิกรรมกฬีาฯ  
3. กจิกรรมบําเพญ็ฯ ไดแ้ก่ โครงการจติอาสาเพือ่ชุมชน,โครงการคา่ยประหยดั,โครงการใจ

อาสา จติอาสา, โครงการอบรมอาสา ยวุกาชาดขัน้พืน้ฐาน, โครงการศกึษาศาสตรอ์าสาเพือ่ชุมชน,  
4. กจิกรรมนนัทนาการ ไดแ้ก่ โครงการนิทานสานฝนั,งานคนืสูเ่หยา้ชาว กญ 50, 
5. กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะฯ ไดแ้ก่ โครงการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์,โครงการค่าย

คณุธรรม 

สําหรบัผลการวจิยัเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของนิสติที่มตี่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิย์วรรณ  หนัหาบุญ. (2544 : 79) ซึ่งทําการศกึษาความคดิเหน็ต่อ
สภาพแวดลอ้มทางวชิาการของการจดัการศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ คณะทรพัยากร
ชวีภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพบว่า นกัศกึษามคีวามเหน็ดา้น
การจดัการเรียนการสอนมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เน่ืองด้วยการวางแผนการสอนได้มกีาร
กําหนดไวล้่วงหน้า อกีทัง้อาจารยม์คีวามรูใ้นเน้ือหาวชิาทีส่อนเป็นอย่างด ีและสามารถอธบิาย และ
เชื่อมโยงความรูด้า้นทฤษฎ ีและดา้นการปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมผา่นการใชส้ือ่ และรปูแบบการเรยีน
การสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

นอกจากน้ีในส่วนของการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนการสอนของสาขาวชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่นิสติได้ให้ความคดิเหน็ว่า สภาพแวดล้อมทางการเรยีนมคีวามเหมาะสม โดยนิสติใหท้ศันะ
เพิม่เตมิวา่ สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนโดยรวมมคีวามเหมาะสมโดยสถานทีม่คีวามเป็นสว่นตวั เอือ้
ต่อการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนการสอนของภาควชิามคีวามหลากหลายโดยคณาจารยใ์หค้วามสนใจ 
และใกล้ชิด จึงทําให้เกิดความรู้สกึอบอุ่นใจแก่นิสติ อีกทัง้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้เลือกสรร
วธิกีารทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัช่วงอายุของผูเ้รยีนทีส่่วนมากเป็นผูใ้หญ่ ทีต่อ้งเน้นการมสี่วนร่วม
เพื่อแลกเปลี่ยนการเรยีนรูร้ะหว่างกนั ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่า กจิกรรมต่างๆ ไดส้่งผลเชงิบวกใหแ้ก่
ผู้เรียนทัง้ในด้านมุมมอง และเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมที่มกีารเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้ หรือการจดัให้นิสติได้เขา้ร่วมศึกษาดูงานทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ  
กจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน และแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความพรอ้มของ
หอสมุดของมหาวทิยาลยั   แต่อยา่งไรกต็ามพบว่า นิสติส่วนหนึ่งทีเ่หน็ว่า สภาพแวดลอ้มควรไดร้บั
การปรบัปรุงเน่ืองจาก สถานทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัอยู่ในบรเิวณทีก่ารจราจรค่อนขา้งหนาแน่น และ
ด้วยขอ้จํากดัของพื้นที่จงึส่งผลให้สถานที่จอดรถไม่มคีวามสะดวก นอกจากน้ีห้องเรยีนค่อนขา้งมี
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พื้นที่จํากดั และหอ้งพกัที่นิสติจะใช้ประโยชน์ในการพกัผ่อนร่วมกนั หรอืการประชุม คน้ควา้ต่างๆ 
ค่อนข้างแคบ อีกทัง้ไม่มีสื่อการเรียนการสอน หรือวสัดุอุปกรณ์ เครื่องอํานวยความสะดวกที่มี
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั จงึคอ่นขา้งไมส่ะดวกและไมด่งึดดูใหนิ้สติมาใชพ้ืน้ทีม่ากนกั 

ด้านเน้ือหา/รายวิชา พบว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสูตร และการจดัการเรยีนการสอน
ในหลกัสตูรของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ในดา้นเน้ือหา/รายวชิาโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยเฉพาะ
อย่างยิง่เหน็ว่า รายวชิาในหลกัสตูรช่วยฝึกใหต้ระหนักถงึความเขา้ใจในความแตกต่างและขอ้จํากดั
ภายในบุคคล เน่ืองด้วยสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ให้ความสําคัญต่อการจัดการเรียนรู้ตาม 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ดงัปรากฏในหมวด 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 22 
ซึ่งให้ความสําคญักบั “การจดัการศึกษาต้องยดึหลกัว่า ผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาต ิและเตม็ตามศกัยภาพ” และ มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี (1) จดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545 : 14) ซึง่จากบทบญัญตัดิงักล่าวไดว้างกรอบ
แนวทางสาํหรบัจดัการศกึษาทีต่อ้งคาํนึงถงึศกัยภาพในการเรยีนรูใ้นระดบัปจัเจก และใหค้วามสาํคญั
ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่สอดคลอ้งกบัจุดเน้นทีส่าํคญัตามแนวคดิในการจดัการศกึษาใหแ้ก่
ผูเ้รยีนวยัผูใ้หญ่ซึ่งเบื้องตน้ตอ้งทําความเขา้ใจถงึพืน้ฐานทีต่อบสนองการเรยีนรู ้อนัมสีาเหตุมาจาก
ความต้องการ หรือแรงจูงใจในการเรียนรู้ของบุคคลต้องมีความสอดคล้อง และสามารถนําไป
เชื่อมโยง และบูรณาการตรงกบัสภาพความจรงิเพื่อนําไปประยุกต์ใชเ้พื่อปฏบิตังิาน หรอืปรบัใชใ้น
ชวีิตประจําวนัได้ ดงัจะเห็นได้จากหลกัสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ให้ความสําคญัต่อการ
จดัสรรประสบการณ์ โดยบรรจุเน้ือหาวชิาทีมุ่่งตอบสนองการพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ใีน
การปฏบิตังิานดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน อกีทัง้รายวชิามคีวามหลากหลาย
และเป็นลําดบัขัน้เพื่อให้ง่ายต่อความเขา้ใจ และสอดคล้องต่อศกัยภาพของผู้เรียน นอกจากน้ีได้
ส่งเสรมิการใชเ้สรภีาพเชงิสรา้งสรรค์ในความคดิวเิคราะห์อย่างมเีหตุผลบนหลกัทางวชิาการ ดงัจะ
เหน็ไดจ้าก นิสติใหข้อ้มูลเพิม่เตมิในประเดน็เกี่ยวกบัรายวชิาทีต่รงกบัความต้องการของผูเ้รยีนซึ่ง
พบว่า รายวชิาทุกรายวชิาในหลกัสูตรสามารถตอบสนอง และตรงต่อความต้องการของนิสติ โดย
รายวชิาทีต่รงกบัความตอ้งการ เน่ืองจากนิสติสามารถนําความรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจนทกัษะต่างๆ ที่
ไดร้บัมาประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ในลกัษณะของการปฏบิตังิานในหน่วยงานทีนิ่สติสงักดั 
หรอืการนําไปใช้ในการทํางานวจิยั ตลอดจนการนําความรู้ที่ได้รบัไปใช้ในการดําเนินชวีิตได้ แต่
อย่างไรก็ตามพบว่า มนิีสติบางส่วนได้ให้ทศันะว่า บางรายวชิาที่ไม่ตรงกบัความต้องการ โดยให้
เหตุผลว่า รายวชิากบัเน้ือหาทีไ่ดร้บัไม่สอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเมื่อทาํการเรยีนการสอน 
กล่าวคอื ชื่อรายวชิาสื่อถงึลกัษณะของการบรหิารและการนิเทศการศกึษาผู้ใหญ่ แต่ลกัษณะของ
เน้ือหาเป็นไปในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทํางานดา้นทรพัยากรมนุษยข์องภาคเอกชน ดงันัน้กรณี
ตวัอยา่งต่างๆ ทีนํ่ามาประกอบการอธบิายจงึไมส่รา้งความเขา้ใจในเชงิรปูธรรมใหแ้ก่นิสติมากนกั 

สาํหรบัในส่วนเน้ือหาของหลกัสตูรตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการศกึษาดู
งาน พบวา่ นิสติใหท้ศันะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการศกึษาดูงานทัง้ในประเทศ และต่างประเทศไวด้งัน้ี นิสติ
สว่นใหญ่เหน็ตรงกนัว่า การศกึษาดงูานในประเทศมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการสรา้งโลกทศัน์
ใหม่ๆ และกระตุ้นให้นิสติพฒันาตนเองจากการมโีอกาสได้พบปะ และสนทนาเพื่อการเรียนรู้กบั
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บุคลากรที่ปฏบิตังิานในทางการศกึษาผูใ้หญ่ในหลายๆ แห่ง กระทัง่มคีวามเขา้ใจต่อการนําความรู้
และประสบการณ์มาบูรณาการกบัการปฏบิตังิานไดอ้ย่างสอดคลอ้ง อกีทัง้ยงัเป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิ
ทกัษะในการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างเพื่อนร่วมชัน้ 
แต่อย่างไรก็ต้องการให้มกีารปรบัเปลี่ยน หรอืยดืหยุ่นในบางประการเช่น ควรมกีารประสานงาน
ร่วมกนัว่า จะจดัใหนิ้สติไปศกึษาดูงานร่วมกนัในแต่ละรายวชิา ซึ่งอาจกําหนดไปว่า ภาคเรยีนละกี่
ครัง้ แต่เท่าทีเ่ป็นเหมอืนแต่ละรายวชิาอาจารยแ์ต่ละท่านต่างคนต่างไป จงึทําใหนิ้สติมคี่าใช้จ่ายที่
เพิม่มากขึน้หรอืไมอ่าจประมาณการคา่ใชจ้่ายได ้และตอ้งลางานหลายวนัซึง่เป็นปญัหาคอ่นขา้งมาก 

อย่างไรกต็ามในส่วนของการศกึษาดูงานต่างประเทศ แมนิ้สติส่วนใหญ่จะเหน็ตรงกนัว่า มี
ความเหมาะสม แต่สดัส่วนของนิสติที่มคีวามเห็นแย้งค่อนข้างมมีากเมื่อเทียบเคียงกบัประเด็น
การศกึษาดงูานในประเทศ ซึง่นิสติไดใ้หร้ายละเอยีดเพิม่เตมิว่า การศกึษาดงูานต่างประเทศสามารถ
นําความรู ้และประสบการณ์ใหม่ๆ  ทีไ่ดร้บัมาปรบัใชก้บัการทํางานในบรบิทของสงัคมไทยได ้และทีม่ี
ความสาํคญันิสติไดร้บัประสบการณ์จากการฝึกฝนใหส้ามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ได ้ดงัขอ้มลูเพิม่เตมิ
ว่า การศกึษาดูงานไดใ้หบ้ทเรยีนสาํคญัในการทํางานร่วมกนั และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของเสยีง
สว่นใหญ่ เชน่ การลงคะแนนเลอืกประเทศทีต่อ้งไปศกึษาดูงาน แต่อยา่งไรกต็ามนิสติใหท้ศันะว่า แม้
จะทราบก่อนเขา้ศกึษาเกีย่วกบัการไปศกึษาดูงานต่างประเทศ แต่ทางภาควชิาควรระบุใหช้ดัเจนถงึ
ความจํานวนครัง้ทีนิ่สติต้องเขา้ร่วมกจิกรรมศกึษาดูงาน เน่ืองจากเท่าทีป่ฏบิตักินัมาแต่ละรายวชิา
ไม่ได้ร่วมประสานงานเพื่อวางแผน จงึมลีกัษณะเหมอืนต่างคนต่างไป ปญัหาจงึเกิดกบันิสติทัง้ใน
เรือ่งการบรหิารจดัการเวลา และการกาํหนดงบประมาณสาํหรบัศกึษาดงูาน สาํหรบัในสว่นของนิสติที่
มคีวามคดิเหน็ว่า การศกึษาดูงานในต่างประเทศไม่มคีวามเหมาะสมให้เหตุผลประกอบว่า ควรมี
ความยดืหยุ่นในเงื่อนไขของการศึกษาดูงาน เพราะนิสิตแต่ละคนมีข้อจํากัดและความพร้อมที่
แตกต่างกนัออกไป โดยเฉพาะมผีลกระทบอย่างมากต่อนิสติทีม่ทุีนทรพัยจ์ํากดั ควรหาทางเลอืกอื่น
ทดแทน เช่น การทําผลงานสาํหรบันิสติทีไ่ม่สามารถไปต่างประเทศได ้และบางครัง้รูส้กึว่าไม่ไดร้บั
ประโยชน์จากการศกึษาดูงานมากเท่าใดนัก เพราะรูส้กึว่า ถูกจํากดัและบ่อยครัง้เหมอืนกบัเป็นการ
ไปพกัผอ่นเสยีมากกวา่ ซึง่จากขอ้เสนอแนะดงักลา่วของนิสติทาํใหส้าขาวชิาควรตอ้งกลบัมาพจิารณา
ร่วมกนัว่า จะกําหนดมาตรการ หรอืทางเลอืกอื่นๆ เพื่อร่วมกนัสร้างกลไกรองรบัความต้องการที่
หลากหลาย ตลอดจนความจําเป็นบางประการเพื่อช่วยใหน้ิสติสามารถร่วมกจิกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ทัว่ถงึบนประโยชน์ และความเหมาะสม 

ด้านการวดั และประเมินผล พบว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูร และการจดัการเรยีน
การสอนในหลกัสตูรของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ในดา้นการวดั และประเมนิผลโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยเหน็ว่า ระบบการวดั และประเมนิผลไดด้ําเนินการเทยีบเคยีงกบัความกา้วหน้าของผูเ้รยีน
ทางการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างด ีทัง้น้ีเน่ืองดว้ยการจดัการเรยีนการสอนใหค้วามสําคญัต่อระบบการวดั 
และประเมนิผลเพื่อทราบถึงพฒันาการของผู้เรียนตามบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 26 (วรรค 1) “ให้สถานศึกษาจดัการประเมนิผูเ้รยีนโดยพจิารณาจาก
พฒันาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบ
การศกึษา” (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545 : 15) ทัง้น้ีการจดัการเรยีนการสอน
ของสาขาวชิาการศึกษาผูใ้หญ่มคีวามมุ่งมัน่ที่จะปรบัเปลี่ยน และส่งเสรมิให้นิสติเกิดกระบวนการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทศิทางทีพ่งึประสงค ์และมคีวามยัง่ยนื โดยการวดั และประเมนิผลการ
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เรยีนรู้ต้องกระทําด้วยความหลากหลายเหมาะกบัลกัษณะเฉพาะของผู้เรยีน ในขณะเดยีวกนัต้อง
สามารถระบุถงึอตัราความกา้วหน้า และพฒันาการของผูเ้รยีนได ้ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนตระหนกั และ
มุง่มัน่จะพฒันาสมรรถนะในการเรยีนรูข้องตนเองใหต้อบสนองต่อความกา้วหน้าทางการศกึษาทัง้ใน
เชงิทฤษฎ ีและการปฏบิตั ินอกจากน้ีระบบการวดั และประเมนิผลทีท่างสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ได้
ดําเนินการมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้และครอบคลุมจุดมุง่หมายทัง้หมดของกระบวนการเรยีนรู ้และปรบัเปลีย่นไปตาม
ความหลากหลาย แต่มคีวามเหมาะสมกบัสภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ และอาจารยจ์ะแจง้ให้
ทราบถงึผลการประเมนิเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัรูถ้งึพฒันาการทางการเรยีนรูท้ีต่นม ี

สาํหรบัผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบั ปรชีา  หมัน่คง. (2547 : 55) ทีไ่ดศ้กึษาความพงึพอใจ
ของนิสติบณัฑติศกึษา หลกัสูตรปรญิญาทางการศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่มตี่อการ
จดัการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา พบว่า นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการประเมนิผลการเรยีนการ
สอนในระดบัมาก อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ รสรนิ  สุทองหล่อ. (2543 : 110) ซึ่งศกึษา
ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ตี่อดา้นการวดั และประเมนิผลพบว่า นักศกึษามคีวามเชื่อถอืในระบบ
การประเมนิผลทีม่คีวามยุตธิรรม และเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้ นอกจากน้ี ภริาช รตันันต์. 
(2546 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ตี่อดา้นการวดัและประเมนิผลในสภาพการจดัการ
เรยีนการสอนหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคสมทบ พบว่า การจดัการเรยีนการ
สอนไดใ้ชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลาย วธิกีาร และขอ้สอบมคีวามครอบคลุมเน้ือหาวชิาที่
เรยีน จํานวนขอ้สอบมคีวามเหมาะสมกบัเวลาทีใ่ชส้อบ และอาจารยผ์ูส้อนแจง้ผลการสอบใหนิ้สติ
ทราบทุกครัง้ 

ด้านวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูร และการจดัการเรยีนการ
สอนในหลกัสตูรของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ในดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรโดยรวมในระดบัมาก
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นทีเ่กีย่วกบัการสรา้งความตระหนักถงึความสาํคญัของการพฒันาตนเองเพือ่
พฒันางานที่ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีอาจเน่ืองด้วยสาขาวชิาไดก้ําหนดวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร
โดยมุ่งผลติกําลงัคนทางการศกึษาผูใ้หญ่ใหม้คุีณภาพ และพรอ้มต่อการปฏบิตังิานทัง้ในการพฒันา
ตนเอง และพฒันางานอย่างต่อเน่ือง ในฐานะบุคลากรซึ่งมภีาระหน้าทีโ่ดยตรงในการจดัการศกึษา 
หรอืดําเนินการโครงการเกีย่วกบัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบตามเป้าหมายหลกัเพือ่พฒันา
กลุ่มผู้เรยีนใหม้คีวามสามารถ และทกัษะที่จําเป็นเพื่อการพฒันาตนเองโดยนํากระบวนการเรยีนรู้
อย่างต่อเน่ืองมาใช้เป็นกรอบดําเนินการ  โดยเฉพาะในสงัคมปจัจุบนัที่เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้
ดงันัน้แรงงานทีม่อียูใ่นระบบเศรษฐกจิจะเป็นกลุม่แรงงานทีม่คีวามรู ้หรอื Knowledge worker ซึง่ถอื
เป็นทุนมนุษยท์ีม่คีวามสาํคญั เพราะฉะนัน้บุคลากรทีร่บัผดิชอบโดยตรงต่อการจดัการศกึษาผูใ้หญ่จงึ
จาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งพฒันาตนเองอยา่งไมห่ยุดน่ิงเพือ่ใหเ้ทา่ทนัต่อพลวตัทางสงัคม 

กอปรกบัวตัถุประสงค์หลกัของหลกัสูตรสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ที่ต้องการผลติบุคลากร
ตามแนวปรชัญาการศกึษาตลอดชวีติทีใ่หค้วามสําคญัในการสง่เสรมิการจดัการศกึษาเพื่อใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองอย่างเป็นองค์รวมทัง้ในดา้นสตปิญัญา ตลอดจนอารมณ์ และจติใจ โดย
การนําวธิกีารจดัการศึกษาที่มคีวามยดืหยุ่น และหลากหลายในเน้ือหาสาระต่อเน่ืองไปตลอดชวีติ 
ดว้ยวธิกีารที่ยดืหยุ่นและหลากหลาย และมรีะบบการสรา้งแรงจูงใจให้บุคคลมคีวามสนใจใฝ่เรยีนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ (สนอง  โลหติวเิศษ. 2548 : 38) 
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นอกจากน้ีอาจเน่ืองดว้ย ขอ้สงัเกตอกีประการคอื กลุ่มนิสติทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้
น้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี และประกอบอาชีพ ดงันัน้วุฒิภาวะ และความ
รบัผดิชอบทีต่้องมต่ีอการนําความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิี่พงึประสงค์ซึ่งไดร้บัจากการศกึษาไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในการปฏิบตัิงานตามอํานาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบที่มีตามตําแหน่งหน้าที่
เพราะฉะนัน้การใหค้วามสําคญัต่อการพฒันาตนเองเพื่อพฒันางานทีป่ฏบิตัจิงึถอืเป็นปจัจยัสําคญัที่
จะนําความสําเร็จสู่วชิาชีพของตน ประกอบกบัการระบุถึงรูปแบบการเรยีนรู้ ที่เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายผูใ้หญ่นัน้ ควรเน้นรูปแบบการเรยีนรูท้ีร่่วมมอืกบัผูเ้รยีน ทีมุ่่งเน้นการคน้ควา้ดว้ย
ตนเองและศกึษาจากแหลง่เรยีนรูต้่างๆ (สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. มปป. : ออนไลน์) 

สาํหรบัผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบั บุญลกัษณ์  ทพิยทุธ.์ (2541 : 124 - 125) ไดท้าํการ
ประเมนิหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ วิชาเอกธุรกิจของสถาบนัเทคโนโลยเีทคโนโลยรีาชมงคล 
พบวา่ ในดา้นบรบิทของหลกัสตูร ไดแ้ก่ ความมุง่หมายของหลกัสตูร มคีวามเหมาะสมมาก เน่ืองดว้ย
มคีวามชดัเจนเขา้ใจง่าย และสอดคล้องต่อเน้ือหาของหลกัสูตรและความต้องการของสงัคม ด้าน
กระบวนการเรยีนการสอน และการวดัผลประเมนิผล มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก โดยเกณฑก์าร
ประเมนิผลมมีาตรฐานทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร และงานวจิยั
ของ อภญิญา  เผอืกทอง. (2550 : 76) ทําการสาํรวจความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อการจดัการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า นิสติใหค้วามคดิเหน็ว่า ดา้นหลกัสตูรและ
การสอน ด้านอาจารย์ผูส้อน และดา้นการบรกิารของบณัฑติวทิยาลยัมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก 

2) ความต้องการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของผู้ปฏิบติังานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง
ด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกอบรมผู้ใหญ่ จากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นนิสติทีศ่กึษาในสาขาวชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่ ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 1) เหตุจูงใจในการเขา้ศกึษาต่อ 2) ความเหมาะสมเกี่ยวกบัค่าใชจ้่าย
ในทางการศกึษา 3) ความประทบัใจ และสิง่ทีท่ําใหนิ้สติลําบากใจเมื่อเขา้มาเป็นนิสติของสาขาวชิา
การศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 4) สิง่ทีนิ่สติคดิว่า ควรไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขมาก
ที่สุด และ 5) ความคิดเห็นต่อในกรณีหากมีการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ซึ่งแต่ละประเด็นมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

1) เหตุจงูใจในการเขา้ศกึษาต่อ 

สําหรับในส่วนของเหตุจูงใจที่สําคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
การศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า เหตุผลอนัดบัแรกมาจากการทีนิ่สติตอ้งการ
ความรูใ้นศาสตร์ทางการศกึษาตลอดชวีติ การศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษานอกระบบโรงเรยีน โดย
ตอ้งการไดร้บัความรู ้และเพิม่พนูความเขา้ใจในศาสตรใ์หม้คีวามลกึซึง้มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ประเดน็ทางการจดัการศกึษา และการจดัรูปแบบการจดักระบวนการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของธญัชนก  แสงสง่. (2549 : 88) ทีไ่ดท้าํการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาต่อ
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติของนกัศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั เขตกรุงเทพมหานครซึง่จาก
การวจิยัพบว่า ทศันคตติ่อการเรยีนในหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มคีวามสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจ
ในการเขา้ศกึษาต่อดา้นการพฒันาตนเอง และดา้นอาชพี เน่ืองดว้ยความสนใจ และศรทัธาต่อวชิาชพี 
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เหตุผลลําดบัถดัมาคอื ตอ้งการนําความรู ้และทกัษะทีไ่ดร้บัไปใชเ้พื่อพฒันาการปฏบิตังิาน
โดยเฉพาะในดา้นการฝึกอบรมและการปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการวจิยัชุมชน และวฒันธรรม ตลอดจน
แนวโน้มในอนาคตสงัคมไทยกําลงัเคลื่อนตวัเขา้สู่การเป็นสงัคมผู้สูงอายุ ความรู้ที่ได้รบัจงึย่อมมี
ความสาํคญัและเป็นเงื่อนไขที่ส่งเสรมิใหก้ารปฏบิตังิานสามารถดําเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพตาม
หลกัทางวชิาการ สอดคลอ้งกบัการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่มัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
เลอืกศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ในมหาวทิยาลยัของรฐั เอกชนของนิสตินักศกึษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของ ศตนนัท ์ ทรพัยห์ริญั. (2546 : 73) ทีพ่บว่า นิสติ นักศกึษาใหค้วามสาํคญั
ในการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ดา้นเป้าหมายสว่นตวัในระดบัมาก 
เน่ืองดว้ยตอ้งการนําความรูไ้ปปรบัปรุง และพฒันาคุณภาพของตน และนําไปใชใ้นการพฒันาอาชพี 
หรอืเพือ่เลือ่นสูต่าํแหน่งทีส่งูขึน้ อกีทัง้ประสงคจ์ะยกระดบัฐานะทางสงัคมของตนเอง 

เหตุผลอกีประการคอื นิสติมคีวามเชื่อมัน่ในชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั และตอ้งการปรบัวุฒิ
การศึกษาให้สูงขึ้น โดยเชื่อว่า หากสําเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาโทย่อมสร้างโอกาสในการมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้นทัง้ในรูปแบบของเงินเดือน หรือการใช้ความรู้ในการหารายได้จากงานอื่นๆ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นันทา  ศรสี่งทรพัย.์ (2545 : 48) ซึ่งไดศ้กึษาแรงจูงใจในการตดัสนิใจ
เรียนวิชาเอกธุรกิจศึกษาของนิสติระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ด้าน
สถาบนัมผีลอยู่ในระดบัมากต่อการตดัสนิใจเรียนวิชาเอกธุรกิจศึกษาของนิสติระดบัปริญญาโท 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และงานวจิยัของ ศตนนัท ์ ทรพัยห์ริญั. (2546 : 73) ทีพ่บว่า ชื่อเสยีง
ของมหาวิทยาลยัเป็นเหตุผลสําคญัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกศึกษาต่อในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑติ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นอกจากน้ีในส่วนของประเดน็ดา้น
การเพิม่รายไดจ้ากการปรบัวุฒกิารศกึษาใหสู้งขึน้สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ อมัพกิา  หล่อหลอม.
(2546 : 72) ซึ่งได้ทําการศึกษาเหตุผลของนิสติในการตดัสนิใจศึกษาหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ตวัแปร
ดา้นเศรษฐกจิเป็นเหตุผลในการตดัสนิใจของนิสติอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองดว้ยการมโีอกาสกา้วหน้าใน
หน้าทีก่าร มตีําแหน่งรองรบัในตลาดแรงงาน จงึเป็นช่องทางในการหารายได ้หรอืตําแหน่งงานได้
สะดวกมากขึน้ และเป็นการเลือ่นฐานะทางสงัคม 

2) ความเหมาะสมเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษา 

สําหรับความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อความเหมาะสมในประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทาง
การศกึษาพบว่า นิสติส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า ค่าใชจ้่ายตลอดหลกัสูตรของสาขาวชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่มคีวามเหมาะสม ทัง้น้ีอาจเน่ืองด้วยกลุ่มนิสติส่วนใหญ่เป็นผูท้ี่ประกอบอาชพีในหน่วยงาน
ราชการซึ่งค่อนข้างมีรายได้ไม่สูงนักเมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มอาชีพที่มาจากภาคเอกชน ดงันัน้
ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรในอตัราปจัจุบนัจึงมคีวามเหมาะสม และนิสติที่มาจากสาขาอาชีพต่างๆ 
สามารถจ่ายไดโ้ดยไม่เป็นภาระหนักมาก ซึง่เป็นไปตามหลกัการจดัการศกึษาตลอดชวีติทีเ่น้นการ
สรา้งความสมดุลระหว่างโอกาสทีไ่ดร้บัการศกึษา และความตอ้งการการศกึษาอยา่งเหมาะสม ดงัที่
นิสติไดใ้หท้ศันะเพิม่เตมิว่า ค่าใชจ้่ายทางการศกึษามคีวามเหมาะสมมาก และค่อนขา้งเอือ้ต่อผูเ้รยีน 
หรือผู้สนใจอยากศึกษาต่อแต่มีทุนการศึกษาไม่มากนักได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับ
บณัฑติศกึษา แต่อยา่งไรกต็ามในสว่นของการศกึษาดงูานคอ่นขา้งมคีา่ใชจ้่ายทีส่งู โดยเฉพาะการไป
ศกึษาดูงานในแต่ละรายวชิา หรอืการไปศกึษาดูงานในต่างประเทศ ดงันัน้การควบคุมค่าใชจ้่ายจงึ
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คอ่นขา้งยาก และบางครัง้ไมอ่าจคาดประมาณการค่าใชจ้่ายได ้ส่วนนิสติทีเ่หน็ว่า ค่าใชจ้่ายไม่อยู่ใน
อตัราทีเ่หมาะสมเพราะเมือ่เทยีงเคยีงกบัสถาบนัอื่นๆ แลว้เหน็ว่า มอีตัราค่าเลา่เรยีนทีส่งูกว่า อกีทัง้
คดิว่า วธิีการเหมาจ่ายเป็นวธิีการที่ค่อนขา้งไม่เหมาะสม ควรใช้ระบบการเก็บตามหน่วยกิตที่ได้
ลงทะเบยีนในแต่ละภาคการศกึษา เพราะในบางภาคการเรยีนมรีายวชิาน้อยแต่ตอ้งจ่ายค่าเล่าเรยีน
ในอตัราเหมาจ่าย 

สาํหรบัผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัสมศกัดิ ์ ปิยะสุวรรณ. (2544 : 75) ซึง่ไดท้าํการศกึษา
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร และอาจารยเ์กีย่วกบัความพรอ้มและความตอ้งการของนกัศกึษาในการจดั
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สาขาวทิยาศาสตร ์ของสถาบนัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
สาเหตุสาํคญัสองประการทีม่ผีลต่อความตอ้งการศกึษาไดแ้ก่ สถาบนัเปิดสอนในสาขาวชิาทีต่รงกบั
ความสามารถ และความตอ้งการ และใชทุ้นทรพัยใ์นการเรยีนน้อยกว่าสถาบนัอื่นๆ (เป็นจุดเด่นของ
ราชภฏั) ทัง้น้ีเน่ืองด้วยในทศันะของนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อส่วนใหญ่มทุีนทรพัย์เพยีงพอ 
ส่วนนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศกึษาต่อไดร้ะบุว่า ทุนการศกึษาเป็นปจัจยัสําคญัต่อการตดัสนิใจไม่
ศกึษาต่อ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศตนันท์  ทรพัยห์ริญั. (2546 : 75) ทีพ่บว่า 
ค่าใช้จ่ายในหลกัสูตรมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกต่อการตดัสนิใจเลอืกศึกษาหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑติ  

3) ความประทบัใจ และสิง่ทีท่ําใหนิ้สติลําบากใจเมื่อเขา้มาเป็นนิสติของสาขาวชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3.1 นิสติได้ระบุถงึความประทบัใจเมื่อเขา้มาเป็นนิสติของสาขาวชิาการศกึษาผู้ใหญ่ โดย
นิสติมคีวามประทบัใจต่อคณาจารยข์องสาขาวชิามากทีส่ดุ อาจเนื่องมาจากการจดัการเรยีนการสอน
ในระดบับณัฑติศกึษามจีุดมุ่งหมายเพื่อใหนิ้สติมคีวามรู ้และทกัษะทีเ่อื้อต่อการนําไปประยุกต์ใชใ้น
การศกึษาและค้นคว้าเพิม่เติมเพื่อต่อยอดความรู้ที่ม ีหรอืสร้างความรู้ใหม่ เพื่อส่งเสรมิวฒันธรรม
ทางการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และที่สําคญัจากข้อกําหนดในหลกัสูตรที่ให้นิสิตระดบั
บณัฑติศกึษาตอ้งทาํงานวจิยัทัง้ในรปูแบบของปรญิญานิพนธ์ สารนิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อสิระต่างๆ 
ย่อมส่งผลต่อความใกลช้ดิที่อาจารยใ์หเ้วลาแก่นิสติในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์
และสามารถถ่ายทอดความรู ้ฝึกฝนทกัษะ  สง่เสรมิเจตคตทิีเ่หมาะสม ตลอดจนความรบัผดิชอบทีพ่งึ
มใีนวชิาชพีของตน สิง่เหล่าน้ีมาจากความใกล้ชดิซึ่งมผีลต่อความประทบัใจที่เกดิขึน้แก่นิสติได ้จงึ
กล่าวไดว้่า อาจารยเ์ป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัมากในการทศันคตเิชงิบวกใหเ้กดิขึน้แก่ความกา้วหน้า
ทางการเรยีนรูข้องนิสติ ดงัทีนิ่สติไดใ้หท้ศันะเพิม่เตมิไวว้่า คณาจารยข์องสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่
เป็นผู้มคีุณวุฒ ิและเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการศึกษาผู้ใหญ่ และมคีวามเข้มงวดกวดขนัในด้าน
วชิาการ และใหก้ารอบรมทางคุณธรรม จรยิธรรมใหแ้ก่นิสติ ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามเมตตา และใส่
ใจดแูลใหค้วามช่วยเหลอืนิสติอยา่งใกลช้ดิ นอกจากน้ีความประทบัใจต่อคณาจารยย์อ่มสง่ผลเชงิบวก
ต่อความภาคภมูใิจในความเป็นนิสติของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ดงังานวจิยัของ กรองกาญจน์  ใจ
ซื่อตรง. (2548 : บทคดัย่อ) ทีพ่บว่า องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อความภาคภูมใิจในการศกึษาระดบั
บณัฑติศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า สมัพนัธภาพระหว่าง
อาจารยก์บันกัศกึษามผีลต่อความภาคภมูใิจในการศกึษา 

สาํหรบัผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บรรลบ  อาศยั. (2546 : ออนไลน์)ซึง่ได้
ทําการศกึษาความพงึพอใจของนิสติรุ่นที ่3 เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร
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มหาบณัฑติ สาํหรบัผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตสารสนเทศ จงัหวดัจนัทบุร ีพบว่า นิสติมี
ความพงึพอใจในดา้นอาจารยผ์ูส้อนมากทีสุ่ด และ สริพิร  บ่อพมิาย. (2550 : 72 - 74) ทีไ่ด้
ทาํการศกึษาถงึความพงึพอใจของนิสติหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิาร
ทัว่ไปทีม่ตี่อการเรยีนการสอนของวทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับูรพา ปีการศกึษา 2549 
พบว่า นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนในด้านอาจารยผ์ูส้อนในระดบัมากในดา้นอาจารย์
ผู้สอน โดยนิสิตพึงพอใจในเรื่องของการมีความรู้ทัง้เน้ือหา และประสบการณ์ของอาจารย์มี
ความสาํคญัต่อนิสติมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ ความเป็นกนัเองกบันิสติ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ทพิย์วรรณ  หนัหาบุญ. (2544 : 81) ซึ่งผลการวจิยัสรุปได้ว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็ว่า 
ความสมัพนัธท์างวชิาการระหว่างอาจารยก์บันกัศกึษามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก โดยอาจารยใ์ห้
ใหค้วามใกลช้ดิและชว่ยเหลอืเพือ่ตดิตามความกา้วหน้าในดา้นการเรยีนของนกัศกึษา 

นอกจากน้ีนิสติยงัได้ให้ข้อมูลเพิม่เติมถึงความประทบัใจเมื่อเข้ามาเป็นนิสติในสาขาวิชา
การศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นความประทบัใจนอกเหนือไปจากความประทบัใจที่มตี่อคณาจารย์ของ
สาขาวชิาประกอบดว้ย 

1. การจดัการเรยีนการสอนของภาควชิา นิสติเหน็ว่า มกีารจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน
การสอนทีเ่หมาะสม ส่งเสรมิใหนิ้สติมกีารเรยีนรูท้ ัง้ทางดา้นวชิาการ และการฝึกใหนิ้สติมทีกัษะใน
การพฒันาบุคลกิภาพเพือ่การเป็นผูถ้งึพรอ้มทัง้ความรูใ้นทฤษฎ ีและการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมสอดคลอ้ง
กบับรบิทการปฏบิตังิานในสภาพจรงิ 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างนิสติทัง้ในบรรยากาศแห่งความเป็นกลัยาณมติรทีร่่วมกนัศกึษาเล่า
เรยีน และการเป็นรุน่พีรุ่น่น้องระหวา่งกนั 

3. การจดักจิกรรมต่างๆ ของภาควชิาชว่ยใหนิ้สติไดท้าํความรูจ้กักนัมากขึน้ สรา้งความ
เขา้ใจระหวา่งกนั และทีป่ระทบัใจคอื การจดังานคนืสูเ่หยา้ซึง่ทาํใหผู้ท้ีก่าํลงัศกึษาอยูไ่ดรู้จ้กักบัศษิย์
เก่าทีส่าํเรจ็การศกึษาไปแลว้ 

3.2 นิสติไดร้ะบุถงึสิง่ทีส่รา้งความรูส้กึลาํบากใจภายหลงัจากไดเ้ขา้มาเป็นนิสติของสาขาวชิา
การศกึษาผูใ้หญ่ โดยนิสติมคีวามลําบากใจต่อการจดัสรรเวลาในการเรยีน และการทํางานมากทีสุ่ด 
อาจเน่ืองมาจาก กลุ่มนิสติสว่นใหญ่เป็นผูท้ีต่อ้งประกอบอาชพี และศกึษาไปควบคูก่นั ดงันัน้เมือ่ตอ้ง
กลบัเขา้มาศกึษาต่ออกีครัง้ ย่อมตอ้งสรา้งความไม่สะดวกในด้านเวลาทีต่้องถูกลดทอน และจดัสรร
จากการปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบ และเวลาว่างในช่วงอื่นๆ เช่น การดูแลครอบครวั หรอืการ
พกัผ่อน จงึส่งผลให้การปฏบิตัภิารกจิพร้อมๆ กนัหลายทัง้การทํางาน และการศึกษาในช่วงแรกๆ 
ผูเ้รยีนจงึอาจปรบัตวัไดไ้ม่ค่อยดนีัก ประกอบกบัการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาใหค้วามสําคญัต่อ
การส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านทางการศกึษาคน้ควา้ทัง้ในลกัษณะเป็นรายบุคคล หรอื
เป็นรายกลุ่ม ซึง่ภาระงานต่างๆ เหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ดงันัน้อาจสร้างความรู้สกึลําบากใจให้แก่นิสติได้ ตามที่นิสติได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ความ
ลําบากใจเกดิจากการจดัสรรเวลาในการเรยีน และการทํางานซึ่งนิสติเหน็ว่า เป็นปญัหาส่วนตวัที่
ค่อนขา้งสรา้งความยุ่งยากใหม้ากเพราะต้องทํางาน ดูแลครอบครวั และต้องทํางานส่งอาจารยจ์งึไม่
ค่อยมเีวลาพกัผ่อน แต่จะปรบัปรุงและจดัสรรเวลาใหล้งตวัมากยิง่ขึน้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พสิมยั  บวัอุไร (2542 : 96 - 97) ทีพ่บวา่ ปญัหาของนกัศกึษาทีม่าศกึษาต่อในโครงการจดัการศกึษา
สาํหรบับุคคลทัว่ไป โปรแกรมวชิาการจดัการทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัราชภฏับุรรีมัย ์ซึง่เป็น
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นกัศกึษาทีม่งีานทาํแลว้เป็นส่วนมาก ดงันัน้ปจัจยัดา้นเวลาจงึเป็นสิง่ทีท่ําใหเ้กดิปญัหาทางการเรยีน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อตอ้งทีต่อ้งเรยีน และตอ้งทํางานดว้ย ปญัหาส่วนใหญ่ของนักศกึษาจงึไม่
มเีวลามากนักทีจ่ะแบ่งสรรในการทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากอาจารย ์และ งานวจิยัของ ดรุณรตัน์  
ผลสวสัดิ ์(2544 : 85) ทีพ่บว่า นกัศกึษาโครงการจดัการศกึษาสาํหรบับุคลากรประจาํการ (กศ.บป.) 
สถาบนัราชภฎัพระนคร มกีารปรบัตวัในการเรยีนในระดบัพอใช ้เนื่องดว้ยนกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นวยั
ผูใ้หญ่ และอยู่ในวยัทํางาน ดงันัน้จงึมหีน้าทีร่บัผดิชอบมากขึน้ การปรบัตวัดา้นการเรยีนอนัมทีี่มา
จากการจดัสรรเวลาจงึถอืเป็นปญัหาสาํคญัทีส่ง่ผลต่อคณุภาพในการศกึษาของนกัศกึษา 

นอกจากน้ีนิสติได้ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัความลําบากใจทีม่ใีนการเรยีนซึ่งนอกเหนือไปจากดา้น
การจดัสรรเวลา คอื นิสติรูส้กึลําบากใจในการศกึษาดูงานโดยเฉพาะในต่างประเทศ รูส้กึว่า เหมอืน
ตนเองถูกบงัคบั และการเดนิทางไปศกึษาดูงานต่างประเทศมหีลายครัง้ซึ่งส่งผลต่อการขาดความ
ต่อเนื่องในการคน้ควา้รายวชิา 

4) สิง่ทีนิ่สติคดิวา่ ควรไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขมากทีส่ดุ 

สาํหรบัความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อสิง่ทีต่อ้งการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขมากทีสุ่ด พบว่า นิสติ
ตอ้งการใหก้ารสอนควรใหเ้น้ือหามคีวามสมัพนัธก์บัหลกัสตูร โดยเฉพาะควรเน้นการปฏบิตัจิรงิ ทัง้น้ี
อาจเน่ืองดว้ยบางรายวชิาเน้ือหาส่วนใหญ่ค่อนขา้งมขีอบขา่ยของการถ่ายทอด หรอืนําเสนอเน้ือหา
ไปในแนวทางของการบรกิารทรพัยากรมนุษย์ในภาคเอกชน ในขณะทีนิ่สติส่วนใหญ่ของสาขาวชิา
การศกึษาผูใ้หญ่เป็นบุคลากรทีม่าจากหน่วยงานภาครฐั ดงันัน้จงึคอ่นขา้งลาํบากในการทีจ่ะฉายภาพ
เพื่อความชดัเจนในแนวคดิ หรือประเด็นการเรยีนการสอน กระทัง่ส่งผลให้เกิดปญัหาต่อการนํา
ความรู้ที่ได้รบัไปปรบัใช้ในการปฏบิตัิงานในสถานการณ์จรงิได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องต่อ
บรบิทขององค์กรที่นิสติสงักดั โดยนิสติได้ให้ความเหน็เพิม่เตมิว่า การสอนในบางรายวชิาควรให้
เน้ือหาสมัพนัธก์บัหลกัสตูรและเน้นการปฏบิตัจิรงิ กลา่วคอื ตามความรูส้กึ และการรบัรูข้องนิสติเหน็
วา่ ในบางรายวชิาค่อนขา้งเน้นไปในการบรหิารทางภาคเอกชนมากกว่าทีจ่ะเป็นการศกึษาเพือ่สงัคม 
นอกจากน้ีอยากใหม้คีวามเขม้งวดในการระบบการวดัและประเมนิผลการศกึษา นอกจากน้ีนิสติ
ประสงคใ์หม้กีารจดัสรรพืน้ทีส่าํหรบัเป็นทีพ่กัผอ่นระหวา่งรอทีจ่ะเรยีนในรายวชิาต่อไปใหเ้ป็นสดัสว่น 
และเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น อาจกําหนดให้เป็นห้องสําหรับค้นคว้าของนิสิต
บณัฑติศกึษา ทัง้น้ีนิสติไดใ้หท้ศันะว่า ทางสาขาวชิาควรมกีารจดัสถานทีพ่กัสําหรบันิสติ ซึ่งอาจทํา
ในลกัษณะของสโมสรนิสติเลก็ๆ เพือ่ใหไ้ดพ้กัผอ่น หรอืนัง่ทาํงาน และทาํใหนิ้สติทีจ่บ course work 
แลว้ไดก้ลบัมาคน้ควา้เพิม่เตมิก่อนเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ 

สําหรบัความคดิเหน็ที่นิสติต้องการใหส้าขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ทําการปรบัปรุงแก้ไขมาก
ที่สุดซึ่งเป็นความคดิเหน็เพิม่เตมิคอื นิสติต้องการได้รบัการฝึกฝนทกัษะทางภาษาต่างประเทศให้
มากขึน้กว่าเดมิ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาส่วนใหญ่การคน้ควา้เพิม่เตมิ
จากแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ ย่อมมคีวามหลากหลาย และทรพัยากรเหล่าน้ีโดยมากเป็นภาษาองักฤษ
ซึ่งถา้นิสติมคีวามเชี่ยวชาญมากขึน้ย่อมไดร้บัความรู ้หรอืแนวคดิต่างๆ ทีท่นัสมยัจากต่างประเทศ
เพือ่นํามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาของตนมากขึน้ 
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5) ความคดิเหน็ต่อกรณีหากมกีารปรบัเปลีย่นชือ่สาขาวชิา 

จากการสาํรวจความคดิเหน็ของนิสติในกรณีหากมกีารปรบัเปลีย่นชื่อสาขาวชิา ซึง่นิสติสว่น
ใหญ่ต่างใหค้วามคดิเหน็วา่ ชื่อสาขาวชิา “การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และการศกึษาตลอดชวีติ” เป็น
ชื่อสาขาวชิาทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ด ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากในปจัจุบนับรบิทของสงัคมไดเ้ปลีย่นแปลง
ไปนับแต่ทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดร้ะบุใหก้ารเรยีนรูต้ลอดชวีติตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง 
และสง่เสรมิทีเ่หมาะสมจากรฐั (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. มปป. : ออนไลน์) ประกอบกบั
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 8 (1)ไดกํ้าหนดใหก้ารจดัการศกึษายดึหลกัเป็น
การศกึษาตลอดชวีติสําหรบัประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ 2545 : 6) 
ดงันัน้เมื่อมปีจัจยัทีส่ําคญัซึ่งกระตุ้นใหก้ารจดัการศกึษาต้องปรบับทบาทไปตามบรบิททางสงัคมที่
เปลี่ยนไป เริ่มมกีารให้ความสําคญัต่อแนวนโยบายการสร้างสงัคมฐานความรู้ และส่งเสริมให้มี
แรงงานที่มคีวามรู ้(Knowledge worker) และเมื่อภาพรวมความต้องการในบรบิทการศกึษาของ
สงัคมได้ตระหนัก และใหค้วามสําคญัต่อการศกึษาตลอดชวีติ และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ดงันัน้สิง่ที่
ยอ่มเปลีย่นแปลงตามคอื กลุ่มเป้าหมายในการจดัการศกึษา หรอืการเรยีนรูท้ีห่น่วยงานซึง่เกีย่วขอ้ง
ต้องดําเนินการไม่ได้จํากดัวงเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ หรือกลุ่มผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา กลุ่มผู้
เสยีเปรยีบทางสงัคม หากแต่เป็นการขยายขอบเขตไปสู่กลุ่มประชากรในทุกช่วงอายุ และทุกภาค
ส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากการกําหนดกลยุทธ์ และจุดเน้นของ 
กศน.ปีงบประมาณ 2549 ได้กําหนดให้การปฏิบตัิงานต้องมุ่งสู่เป้าหมายในการนําไปสู่สงัคม
ฐานความรู ้โดยมกีารวาง Roadmap กศน. (ปี 2548 - 2551) ไวว้่า ภายในปี 2551 ประชาชนเป็น
ศูนยก์ลางการเรยีนรูโ้ดยสรา้งโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ โดยมกีารกําหนดกลยุทธ์ และ
วธิกีารทาํงานไวว้า่ ตอ้งเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย (สาํนกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน. 
2549 : ออนไลน์)  ดงันัน้ดว้ยขอ้จํากดัเกีย่วกบัชื่อสาขาวชิาทีค่่อนขา้งสือ่ใหเ้กดิความเขา้ในลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงเพื่อกลุ่มผู้เรยีนซึ่งมาจากหน่วยงานของการศกึษานอกระบบโรงเรยีน ในขณะที่เมื่อ
พจิารณาถงึเน้ือหาสาระสาํคญัของหลกัสตูรสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่จะพบว่า เน้ือหาของหลกัสตูรมี
ความเป็นสหวิทยาการซึ่งเกิดจากการผสมผสานนําความรู้จากสาขาต่างๆ เช่น จิตวิทยา 
เศรษฐศาสตร ์ระเบยีบวธิวีจิยั และสถติเิพือ่การวจิยั หรอืศาสตรท์างการวางแผน และบรหิารจดัการ 
นําเขา้มาประยุกต์ใช้ได้กบัทุกกลุ่มบุคคลที่มาจากองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากส่วน
ราชการ หรอืสว่นทีเ่ป็นองคก์รทางการศกึษา ดงัปรากฏจากการรวบรวมขอ้มลูพบว่า นิสติทีศ่กึษาใน
สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่มทีัง้กลุ่มที่เป็นขา้ราชการ และพนักงานรฐัวสิาหกจิ กลุ่มผูเ้รยีนที่มาจาก
ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นสถาบนัการศกึษา หรอืองค์กรภาคธุรกจิเอกชน ตลอดจน
กลุ่มผูเ้รยีนทีป่ระกอบอาชพีอสิระ ถงึแมส้ดัส่วนของกลุ่มผูเ้รยีนจะมาจากหน่วยงานภาครฐัเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ความต้องการที่มตี่อการปรบัเปลี่ยนชื่อสาขาวชิาค่อนขา้งสอดคล้องตรงกนัว่า สาขาวชิา
การศกึษาผูใ้หญ่ควรเปลีย่นชื่อสาขาวชิาเป็นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และการศกึษาตลอดชวีติ 
โดยนิสติได้ให้ทศันะเพิม่เติมเกี่ยวกบัการปรบัเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาไว้ว่า ชื่อเดิมของสาขาวิชาคือ 
“การศกึษาผูใ้หญ่” ใหค้วามรูส้กึวา่ เป็นสาขาวชิาทีจ่าํกดัเฉพาะบุคลากรทีม่าจากหน่วยงานการศกึษา
นอกโรงเรยีน และควรตอ้งเปิดกวา้งในโอกาสเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทีม่าจากหลายๆ สาขาวชิา 
โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบตัิงานในภาคเอกชนในส่วนของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ได้มโีอกาสเขา้มา
ศกึษาในสาขาวชิาเพือ่เพิม่พนูความรูด้ว้ย นอกจากน้ีแมว้่า ชื่อสาขาวชิา “การศกึษาผูใ้หญ่” จะตรง
กบัความต้องการของนิสติอยู่บา้ง แต่ถ้าสามารถเปลีย่นชื่อสาขาวชิาเป็นการศกึษาตลอดชวีติ ย่อม
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สอดคล้องกบัแนวนโยบายของภาครฐัในการพฒันาสู่สงัคมการเรียนรู้ และสร้างโอกาสในเข้าถึง 
ส่งเสรมิให้เกดิความน่าสนใจใหผู้เ้รยีนมากกว่าชื่อสาขาเดมิ และมเีป้าหมายที่ครอบคลุมทุกช่วงวยั
ของมนุษย ์

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลกัสตูรระดบัปริญญาโทและเอก 

ความต้องการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของผู้ปฏิบตัิงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษา
ต่อเนื่อง การฝึกอบรมผูใ้หญ่ จากกลุ่มตวัอย่างดงัต่อไปน้ี 1) ผูส้นใจศกึษาในสาขาวชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่ และ 2) ผูส้าํเรจ็การศกึษาจากสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 

1.องค์ประกอบที่มีผลต่อการตดัสนิใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดบับณัฑติศึกษาของผู้สนใจ
ศกึษาในสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ (ระดบัปรญิญาโท หรอืปรญิญาเอก) พบว่า กลุ่มผูส้นใจมเีหตุผล
สาํคญัประกอบการตดัสนิเพื่อเขา้ศกึษาต่อโดยจะพจิารณาจากค่าใชจ่้ายในการศกึษาต่อทัง้ในส่วนที่
เป็นค่าเล่าเรยีน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัทีจ่ดัการศกึษาใน
สาขาทางการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์มีหลายสถาบนั 
ในขณะทีค่วามเขา้ใจทีม่ตี่อหลกัสตูร และกลุม่เป้าหมายของหลกัสตูรไมห่ลากหลายมากนกั สว่นใหญ่
มาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วกบัการดแูลงานดา้นการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบ ดงันัน้การแขง่ขนั
ของแต่ละหลกัสูตรท่ามกลางปรมิาณกลุ่มเป้าหมายทีค่าดว่าจะเขา้ศกึษาต่ออาจไม่หลากหลายมาก
นกั แมว้่าดว้ยสารตัถะสาํคญัของหลกัสตูรคอ่นขา้งเป็นไปเพื่อพฒันาประชาชนในสงัคมในทุกช่วงวยั 
และทุกกลุ่มอาชพี อกีทัง้แต่สถาบนัทีม่กีารเรยีนการสอนในศาสตรท์างการศกึษา หรอืการเรยีนรูข้อง
ผูใ้หญ่ในแต่ละสถาบนัต่างมจีุดแขง็ และขอ้จํากดัในตวัเอง เช่น ชื่อหลกัสตูร รายละเอยีดในหลกัสตูร 
วธิกีารจดัการเรยีนการสอน เวลาทีจ่ดัการเรยีนการสอน ขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการจดัทําวทิยานิพนธ ์
ดงันัน้ ค่าเล่าเรยีนในส่วนต่างๆ จงึเป็นส่วนประสมทางการตลาดทีส่ําคญัประการหน่ึงทีจ่ะชี้ขาดว่า 
ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑ์ในทน้ีีหมายถงึ หลกัสูตรของสถาบนั ดงักล่าวหรอืไม่ โดยการ
กําหนดค่าใช้จ่ายต้องมคีวามเหมาะสม และสอดคล้องกบัสภาวการณ์ทางสงัคม และกําลงัซื้อของ
ผูบ้รโิภค ซึง่ในทีน้ี่คอื ผูส้นใจศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ณัฐชา  ตรมีุข. (2546 : 160) ศกึษาถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัจํานวนผูส้มคัรเขา้เรยีนระดบั
ปรญิญาโทในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ค่าใชจ้่ายในการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัจาํนวน
ผูส้มคัรเขา้ศกึษาต่อ อกีทัง้สอดคลอ้งกบั พร  พรมมหาราช และพษิณุ  เจยีวคุณ (2549 : ออนไลน์) 
ไดท้าํการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พบว่า คา่เลา่เรยีน และคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาไมส่งูเกนิไป เป็นปจัจยัสาํคญัใน
การเลอืกตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อซึง่ถอืเป็นจุดแขง็ของมหาวทิยาลยัทีด่งึดูดใหน้กัศกึษาเขา้มาศกึษาต่อ
ในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และงานวจิยัของ จนิดา  จนัทแีละคณะ (2548 : ออนไลน์) ซึง่ไดท้ําการ
จากการวเิคราะหป์จัจยัภายใน และภายนอกนอกเพือ่พจิารณาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่
มผีลกระทบต่อการจดัการศึกษาระดบับณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลยัแม่โจ้ซึ่งพบว่า จุดแขง็ของ
มหาวทิยาลยัอยู่การจดัเก็บค่าเล่าเรยีนซึ่งมอีตัราที่ตํ่ากว่า และมคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบเคยีงกบั
สถาบนัอื่นๆ นอกจากน้ีวชิาเอกทีเ่ปิดสอนมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน สว่น
ในเรื่องชื่อสาขาวชิาทีน่่าสนใจเขา้ศกึษาต่อกลุ่มผูส้นใจมคีวามเหน็ว่า ชื่อสาขาวชิาการบรหิารจดัการ
การเรยีนรู้ตลอดชวีติเพื่อพฒันามนุษย์และสงัคม เป็นชื่อที่มคีวามเหมาะสม และน่าสนใจที่สุด ซึ่ง
ประเดน็ในเรื่องค่าใชจ้่ายสาํหรบัการศกึษาถอืเป็นจุดแขง็ประการหน่ึงของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนิสติได้ระบุว่า ค่าใชจ้่ายอยู่ในอตัราที่เหมาะสม
และรูส้กึว่า รบัไดเ้พราะเป็นอตัราทีต่นมกีําลงัจะจ่ายได ้ทัง้น้ีตอ้งพงึสงัเกตว่า กลุ่มนิสติสว่นใหญ่เป็น
ขา้ราชการซึง่มอีตัราเงนิเดอืนไมไ่ดม้ากนกัเมือ่เทยีบเคยีงกบันิสติทีม่าจากหน่วยงานทางภาคเอกชน 

2) ผูส้าํเรจ็การศกึษาจากสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ไดใ้หเ้กีย่วกบัขอ้คดิเหน็จากการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อนําสรุปถงึความตอ้งการในการศกึษาต่อในแต่ละดา้นดงัทีไ่ดแ้สดงในราย
ประเดน็ต่อไปน้ี 2.1 การนําความรู ้และประสบการณ์ที่ไดร้บัจากการศกึษาไปใชใ้นการทํางาน 2.2 
ความเปลีย่นแปลงภายหลงัสาํเรจ็การศกึษาเกีย่วกบัพฒันาการในตําแหน่งหน้าที ่และภาพลกัษณ์ทีม่ ี
จากมมุมองสงัคมภายนอกตามการรบัรูข้องมหาบณัฑติ 2.3 ขอ้คดิเหน็ทีม่ตี่อการปรบัปรุงหลกัสตูรใน
ระดบัปรญิญาโท และความสนใจศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก 

2.1 ความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาไปใชใ้นการทาํงาน 

กลุ่มผูส้าํเรจ็การศกึษาจากสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดร้ะบุ
ว่า ความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากศกึษาถูกนําไปใชใ้นลกัษณะของการนํากระบวนการเรยีนรู้
จากการลงมอืปฏบิตัใินกจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่าขาวชิาจดัขึน้ไปปรบัใช้ในการปฏบิตังิานจรงิ 
ซึ่งอาจเป็นเพราะตามปณิธานของสาขาวิชาต้องการผลติบณัฑติให้มคีวามรู้ ความสามารถทัง้ใน
เน้ือหาสาระทางวชิาการ ในขณะเดยีวกนักม็คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์างวชิาชพีโดยเฉพาะในดา้น
การปฏบิตังิานโดยมคีวามเขา้ใจในลกัษณะของงาน (ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. มปป. : ออนไลน์) และสามารถดาํเนินบทบาทของการเป็นผูนํ้า และ
ผูต้ามในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อให้การร่วมงานกบัผูอ้ื่นดําเนินไปอย่างดใีนสถานการณ์จรงิ โดยนํา
ความรู ้และเสรภีาพทางวชิาการซึง่กํากบัดว้ยคุณธรรมจรยิธรรมทางวชิาชพี เมือ่สาํเรจ็การศกึษาไป
แลว้มหาบณัฑติมคีวามรบัผดิชอบทางวชิาชพีของตน นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งไดร้ะบุเพิม่เตมิว่า สิง่ที่
นําไปใชม้ากไดแ้ก่ การวางแผนในการปฏบิตังิาน การนําความรูเ้รือ่งการเขยีนโครงการไปประยกุตใ์ช ้
การนําประสบการณ์จากการทํางานร่วมกนักบัผูอ้ื่นจงึมคีวามมัน่ใจเมื่อต้องปฏบิตังิานจรงิ การคดิ
วเิคราะห์อย่างเป็นระบบ การฝึกฝนในเชงิลกึซึ่งทําใหส้ามารถเรยีนรู้รายละเอยีดต่างๆ ได้มากขึน้ 
การมโีลกทศัน์ และวสิยัทศัน์ต่อสิง่ต่างๆ ทีก่วา้งไกลมากขึน้ ตลอดจนมคีวามมัน่ใจในการพูดแสดง
ความคดิเหน็ สาํหรบัผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบั พรสถติย ์ อชัวงักูล. (2547 : 89) ซึง่ไดท้าํการ
วจิยัเพื่อติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาหลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นว่า ตนเองมี
คณุลกัษณะ และความสามารถในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก เพราะว่า ไดนํ้าความสามารถในการ
คดิ เขยีน และวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวขอ้งไปใช้ในการ
ทํางาน อกีทัง้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวนีย ์ เลวลัย.์ (2549 : 100)ซึง่ไดศ้กึษาความคดิเหน็ใน
การปฏบิตังิานหลงัจากสาํเรจ็การศกึษาของมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่เกีย่วกบั พบว่า มี
การปฏบิตังิานโดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาช่วยให้
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ และประสบการณ์การร่วมมือทํางานระหว่างกันกับผู้อื่น เพื่อ
ความสาํเรจ็ลุลว่งของงานโดยใหค้วามเอาใจใส ่และรบัผดิชอบต่องานต่างๆ ทีป่ฏบิตั ิ 

ส่วนในขอ้มูลเกี่ยวกบัความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รบัในการเรยีนปรญิญาโทที่นําไปใช้ใน
การทํางานน้อยที่สุดคอื การพฒันาหลกัสูตร เน่ืองด้วยผูต้อบไม่ได้ปฏบิตังิานดา้นการจดัการเรยีน
การสอน จากความคดิเหน็ของกลุ่มผูส้าํเรจ็การศกึษาผูว้จิยัเหน็ว่า สาขาวชิาควรคงลกัษณะเด่นใน
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การฝึกฝนใหนิ้สติใชค้วามรู ้และความสามารถทีไ่ดศ้กึษาไปปรบัใชใ้นการมสี่วนร่วมเพื่อดําเนินการ
วางแผน หรอืบรหิารจดัการกจิกรรมต่างๆ ของนิสติซึง่ทางสาขาวชิาไดส้นบัสนุนใหแ้ก่นิสติเพือ่สรา้ง
ทกัษะทางวชิาชพีในระดบัสูง และควรปรบัปรุงบางรายวชิาเพื่อใหต้อบสนองต่อการนําไปใชง้านได้
จรงิของนิสติ 

2.2 ความเปลีย่นแปลงภายหลงัสําเรจ็การศกึษาเกี่ยวกบัพฒันาการในตําแหน่งหน้าที่ และ
ภาพลกัษณ์ทีม่จีากมุมมองสงัคมภายนอกตามการรบัรูข้องมหาบณัฑติ  

สําหรบัความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเกี่ยวกบัการพฒันาการในตําแหน่งหน้าที่การงาน พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมพีฒันาการที่ดีในด้านตําแหน่งหน้าที่การงาน โดยเป็นที่ยอมรบัจากหน่วยงานทัง้
ภายใน และภายนอก ตลอดจนสามรถนําความรู ้และทกัษะต่างๆ ไปปรบัใชก้บัการปฏบิตังิานไดเ้ป็น
อย่างดนีอกจากน้ียงันําความรูท้ี่ได้รบัใช้สําหรบัการศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดเีช่นกนั 
ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดสรรประสบการณ์ในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในการเรียนการสอนของ
สาขาวชิาได้เน้นทกัษะในการนําความรู ้และทกัษะต่างๆ ไปปรบัประยุกต์ใชใ้นการดําเนินงานด้าน
การจดัการเรยีนรู้สําหรบัผูเ้รยีนใหญ่ หรอืนําไปใช้พฒันางานดา้นทรพัยากรมนุษย์ในองค์กรต่างๆ 
ตลอดจนนําไปใช้ศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึน้ ทัง้น้ีการพฒันาผูเ้รยีนให้มสีมรรถนะทางวชิาชพีชัน้สูง 
เป็นเจตนารมณ์ทีส่าขาวชิายดึมัน่และถอืปฏบิตัมิานบัแต่ไดเ้ริม่ดาํเนินการผลติบุคลากรเพือ่เขา้สูส่าย
งานทางการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพฒันาชุมชน จนถึงปจัจุบนันี้มีผู้สําเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ได้เขา้ไปเป็นผู้ปฏบิตัิงานที่มสี่วนร่วมจดัการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม  ดงันัน้ด้วยความเป็นมาของสาขาวชิานับแต่ปี 2523 จนถงึ
ปจัจุบนัเชื่อไดว้่า สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ และการยอมรบัจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดั
การศึกษา และการเรียนรู้สําหรบักลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกบัการให้รายละเอียด
เพิม่เติมเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ที่สงัคมภายนอกมตี่อมหาบณัฑติสาขาวชิาการศึกษาผูใ้หญ่ซึ่งได้รบั
คาดหวงัจากสงัคมภายนอกทีต่อ้งการใหผู้ส้ําเรจ็การศกึษาสามารถช่วยเหลอืและใหข้อ้เสนอแนะใน
การแกไ้ขปญัหาต่างๆ เตม็ตามความสามารถ และสอดคลอ้งต่อบรบิทความเป็นจรงิของสงัคม และ
ชุมชนซึง่ความน่าเชื่อถอื และการไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วกบัการจดัการศกึษาผูใ้หญ่ 
และการศกึษานอกระบบ ถอืเป็นจุดแขง็ทีท่างสาขาวชิาใหค้วามสาํคญัทีจ่ะนํามาพฒันาสรา้งแนวทาง
ในการจูงใจใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษาต่อในสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ สาํหรบัผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ภุมล ี อบมล.ี (2544 : ออนไลน์) ไดศ้กึษาปจัจยัจูงใจในการศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท
ของนิสติบณัฑติศกึษาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยับรูพา พบว่า ปจัจยัดา้นสถาบนัมี
ผลต่อการจงูใจใหนิ้สติในระดบับณัฑติศกึษาเขา้ศกึษาต่อ และ พชัณีญา  วเิชยีร. (2547 : 80) ทีไ่ด้
ศกึษาเหตุจูงใจในการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาในโครงการบรกิารวชิาการภายนอกมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม พบว่า ลกัษณะด้านการศึกษาเป็นเหตุจูงใจที่สําคญัที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบาท
ของสถาบนัการศกึษาทีม่ตี่อการพฒันาการศกึษา อกีทัง้มาตรฐานในการจดัการศกึษา และการเปิด
สอนในหลกัสตูรทีม่ปีระโยชน์ต่องานทีท่าํอยู ่

อย่างไรก็ตามมปีระเด็นสําคญัที่ทางสาขาวชิาควรเร่งดําเนินการเพื่อหามาตรการบรรเทา
ความตอ้งการทีก่ลุม่ตวัอยา่งบางสว่นไดใ้หร้ายละเอยีดเพิม่เตมิว่า ไมม่พีฒันาการทางตําแหน่งหน้าที่
เลย มแีต่ภาระงานทีเ่พิม่ขึน้ในขณะทีต่ําแหน่งงานไม่มกีารจดัสรรให ้อกีทัง้เมื่อสําเรจ็การศกึษาจาก
สาขาวชิาน้ีแลว้รบัการยอมรบัน้อยกว่าสาขาวชิาอื่นๆ ทัง้ทีค่วามสามารถในการปฏบิตังิานไม่ไดด้อ้ย
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กว่าผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาจากสาขาอื่นๆ อาจเน่ืองดว้ย หน่วยงานหลกัในการจดัการศกึษาผูใ้หญ่ และ
การศกึษานอกระบบตอ้งประสบกบัขอ้จาํกดับางประการทัง้ในส่วนของหลกัสตูรโดยเน้ือหาสาระของ
แต่ละรายวชิามมีาก อกีทัง้ครสูว่นหน่ึงกข็าดทกัษะในการถ่ายทอดความรู ้และการใชส้ือ่ประกอบการ
เรยีนการสอน (สนอง  โลหติวเิศษ และพสิมยั  จารุจติตพิทัธ์. 2549 : 282) ในขณะทีเ่วลาในการ
เรยีนการสอนมจีาํกดั ดงันัน้ภาระหน้าทีข่องคร ูกศน.จงึคอ่นขา้งหนกั นอกจากน้ีตอ้งยอมรบัวา่ ความ
มัน่คงทางสถานภาพของครูการศกึษานอกระบบไม่มคีวามมัน่คงทางวชิาชพีเท่ากบัครูการศกึษาใน
ระบบ ทําให้มบุีคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้การเรียนการสอนขาดความต่อเน่ือง และ
บุคลากรภายในองค์กรต้องร่วมกนัรบัภาระงานทัง้ด้านการสอน และภาระงานอื่นๆ ในขณะที่การ
จดัสรรตําแหน่งเพื่อบรรจุเข้ารบัราชการก็ไม่ปรากฏว่าทางภาครฐัได้วางมาตรการ หรือดําเนิน
นโยบายเชงิรูปธรรมที่ชดัเจน ดงันัน้เมื่อมผีูส้ําเรจ็การศกึษาทางดา้นการศกึษาผูใ้หญ่โดยตรงอยู่ใน
หน่วยงานจึงต้องรบัภาระค่อนข้างมากเพื่อดําเนินการจดัการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และวางแผนการเรยีนการสอน และจดักิจกรรมได้อย่างเหมาะสมตรงตามหลกัการ
เรียนรู้ และพฒันาการของผู้เรียน ส่วนในประเด็นที่ได้ร ับการยอมรับน้อยกว่าบางสาขาทัง้ที่
ความสามารถในการปฏบิตังิานไม่ไดด้อ้ยกว่า อาจเน่ืองมาจากลกัษณะของหน้าทีร่บัผดิชอบของการ
จัดการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษานอกระบบมีเป้าหมายเพื่อจัดการศึกษาที่ให้โอกาสแก่
กลุ่มเป้าหมายซึง่เป็นผูด้อ้ยโอกาสจากการศกึษาในระบบโรงเรยีน ลกัษณะของการเรยีนการสอนจงึ
มุ่งพฒันาคุณลกัษณะ และคุณภาพชวีติ มากกว่าทางวชิาการเพื่อศกึษาต่อ ดงันัน้ในการรบัสมคัร
ผู้สอนจึงเปิดโอกาสแก่ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาจากสาขาวิชาที่หลากหลาย เพราะไม่ได้การกําหนด
คุณสมบตัทิีเ่ฉพาะเจาะจงว่า ผูส้อนตอ้งมวีุฒทิางการศกึษาเท่านัน้ (สนอง  โลหติวเิศษ และพสิมยั  
จารุจติตพิทัธ.์ 2549 : 293) 

2.3 ขอ้คดิเหน็ทีม่ตี่อการปรบัปรุงหลกัสูตรในระดบัปรญิญาโท และความสนใจศกึษาต่อใน
ระดบัปรญิญาเอก 

จากขอ้มลูเกี่ยวกบัความตอ้งการในการศกึษาต่อทีไ่ดร้วบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากความคดิเหน็ใน
การปรบัปรุงหลกัสตูรพบว่า กลุ่มผูส้ําเรจ็การศกึษามคีวามตอ้งการใหป้รบัปรุงและขยายเน้ือหาของ
หลกัสตูรใหก้วา้งขวางครอบคลุมไปยงักลุม่เป้าหมายในการจดัการศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส และ
ผูสู้งอายุ ทัง้น้ีอาจเน่ืองดว้ยสงัคมไทยกําลงัเขา้สู่การเป็นสงัคมผูสู้งอายุ ซึ่งจะมจีํานวนเพิม่มากขึน้
เน่ืองจากอตัราการเกดิของเดก็ไทยลดลง ในขณะทีส่งัคมไทยจะกลายเป็นสงัคมผูส้งูอายุ (Ageing 
society) ดงัที ่สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต.ิ (2550. : ออนไลน์) 
ได้ระบุว่า สงัคมไทยต้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเช่นเดียวกบัหลายๆ 
ประเทศกําลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ ในขณะทีค่วามรูพ้ื้นฐาน และทกัษะในการดูแล และจดัการบรกิาร
ทางสาธารณสขุใหแ้ก่ผูส้งูอายจุะทวคีวามสาํคญัเพิม่มากขึน้ ดงันัน้จะถอืเป็นโอกาสทีด่ทีีส่าขาวชิาทีม่ ี
การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ความเขา้ใจในระบบกระบวนการเปลีย่นแปลงเชงิกายภาพ และความตอ้งการที่
บุคคลวยัผูใ้หญ่มทีัง้ในลกัษณะของจติใจ และความต้องการเชงิสงัคมเป็นต้น จะได้ทําการปรบัปรุง
หลกัสตูรเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการตามแนวโน้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปในสงัคมไทย 

สําหรบัในประเด็นของความต้องการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกพบว่า กลุ่มผู้สําเร็จ
การศกึษาส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกโรงเรยีน การศกึษา
ตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อพฒันามนุษย์และสงัคม เน่ืองด้วยผู้ตอบให้ความสําคญัต่อการเน้น
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การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ แต่ถ้าจะศึกษาต่อกลุ่มผู้สําเร็จ
การศกึษาตอ้งการใหเ้น้นความสาํคญัไปทีก่ารศกึษาเพื่อพฒันามนุษย ์และสงัคม และการศกึษาของ
กลุ่มเป้าหมายพเิศษ ซึง่สอดคลอ้งต่อแนวโน้มของการพฒันาในสงัคมไทยทีใ่หค้วามสาํคญัต่อการมุ่ง
สง่เสรมิให ้มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการพฒันา นบัตัง้แต่ประเทศไทยไดเ้ริม่ใชแ้ผนพฒันาสงัคม และ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัที่8 (พ.ศ.2540 - 2544) เป็นต้นมา (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต.ิ 2550. : ออนไลน์) อกีทัง้เป็นการเปิดโอกาสทีจ่ะดงึดดูกลุ่มผูเ้รยีนจาก
หน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงานราชการที่จดัการศกึษาสําหรบัผูใ้หญ่ หรอืการศึกษานอก
ระบบเพยีงเท่านัน้ ขณะเดยีวกนัย่อมหมายถงึ โอกาสในการเขา้สู่ตําแหน่งงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์รนอกสว่นราชการอกีดว้ย 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตร
ใหม่ระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีตอบสนองความต้องการของผูร้บับริการ 

การเสนอความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสตูรใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา
ที่ตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร  ดงัที่จะนําเสนอในแต่ละประเดน็ประกอบด้วย 1) ด้าน
การศกึษา 2) กฎหมายทางการศกึษา 3) สงัคม  เศรษฐกจิ และ 4) ความต้องการของผูเ้รยีน ดงัมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

การรวบรวมขอ้มูลที่ผู้วจิยัได้รบัจากกลุ่มตวัอย่างได้ให้รายละเอยีดแง่มุมต่างๆ เพื่อนํามา
ประกอบการนําเสนอหลกัสูตรใหม่ระดบับณัฑติศึกษา สาขาวชิาการศึกษาผูใ้หญ่ พบว่า ภาควชิา
การศกึษาผูใ้หญ่ควรใหก้ารพจิารณาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรใหส้ามารถจดัการศกึษาไดอ้ยา่งเท่า
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงบรบิทความตอ้งการของสงัคม และสรา้งความน่าสนใจโดยการเสนอปจัจยัทีม่ ี
ผลต่อแรงจูงใจในการเขา้ศกึษาต่อเพื่อใหภ้าควชิาการศกึษาผูใ้หญ่สามารถผลติบุคลากรท่ามกลาง
บรบิท และวสิยัทศัน์ทางการศกึษาที่เปลีย่นไป ในขณะที่การปรบัเปลีย่นต้องดําเนินการบนพื้นฐาน
ของปรชัญา และปณิธานแรกเริม่ในการจดัการเรยีนการสอนของทางภาควชิาที่ประสงค์จะพฒันา
วชิาชพีการศกึษาผูใ้หญ่ เน้นการผลติและพฒันากําลงัคนทีม่คีุณภาพในสายวชิา การพฒันาความรู้
และการศกึษาคน้ควา้วจิยัเพื่อความกา้วหน้าในสาขาวชิาชพีโดยทาํการสอนในระดบัปรญิญาโท และ
เอก ทีม่คีวามรูค้วามสามารถทัง้ในเน้ือหาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบ และการพฒันา
ชุมชน ตลอดจนสามารถดําเนินการศกึษาคน้ควา้วจิยั เพื่อแสวงหาความรูใ้หม่ๆ ในสายวชิาชพีได ้
อกีทัง้ยงัเป็นผูม้คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิานในสภาพสงัคมปจัจุบนัและสามารถนําความ
เจรญิงอกงามมาสูส่งัคมโดยสว่นรวมได ้มคีวามพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งด ี(ภาควชิา
การศกึษาผูใ้หญ่ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. มปป. : ออนไลน์) 

1) ด้านการศึกษา เป็นการนําเสนอแนวทางความเป็นไปเพื่อให้การพฒันาหลกัสูตรทาง
การศกึษาซึง่ประกอบดว้ยประเดน็ดงัน้ี ชื่อสาขาวชิา วธิกีารจดัการศกึษา  

การใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาโดยยดึหลกัการคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาไดป้รากฏ
ขึน้ในนโยบายการพฒันากระแสหลกัตลอดมา จนกระทัง่ปจัจุบนัสงัคมไทยกาํลงัเขา้สูแ่ผนพฒันา และ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ที่ยงัคงให้ความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ทรพัยากรมนุษย ์หรอืทุนมนุษย ์เน่ืองดว้ยกระแสสงัคมยุคใหม่ความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบมดีชันีชี้วดั
จากการที่แต่ละประเทศมปีระชากรที่มคุีณภาพ ดงันัน้การปรบัเปลีย่นมุมมองของการจดัการศกึษา
โดยใชห้ลกัการศกึษาตลอดชวีติ เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนดาํรงตนตามหลกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ จงึมี
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ผลต่อการปรบัตวัของหลกัสตูรเพือ่รองรบัความตอ้งการในงานดา้นทรพัยากรมนุษยท์ีท่วคีวามสาํคญั
มากขึน้ จากองค์กรในทุกภาคส่วนของสงัคม ดงัที ่พศนิ  แตงจวง (2545 : ออนไลน์) ไดว้จิยัถงึ
ปรชัญา และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑติศึกษาสาขาการศึกษานอกระบบใน
สถาบนัอุดมศกึษา พบว่า การพฒันาหลกัสูตรในบางรายวชิาใหน่้าสนใจเป็นการดํารงความสําคญั
ของสาขาวชิาการศกึษานอกระบบใหย้งัมคีวามน่าสนใจเขา้ศกึษาต่อ อกีทัง้แนวโน้มการจดัการศกึษา
ในต่างประเทศของสาขาการศึกษาผู้ใหญ่จะเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่า 
การศกึษานอกระบบ และการพฒันาทรพัยากรมนุษยม์คีวามสาํคญัต่อการพฒันาในทุกองค์กร และ
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษาสาขาการศกึษานอกระบบของคณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ควรเน้นพฒันาหลกัสตูรใหม้ลีกัษณะเป็น Area of study เช่น การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์หรอื Educational Leadership เป็นตน้ ซึง่ความเปลีย่นแปลงดงักล่าว คงไม่ไดม้ี
เพยีงแต่ชื่อสาขาวชิา  สาํหรบัแนวทางในการปรบัตวัของการจดัการศกึษาเป็นสถานการณ์ทีไ่ม่อาจ
เลี่ยงได ้หากแต่เป็นการใชศ้กัยภาพที่มเีพื่อสรา้งความแขง็แกร่งในการจดัการศกึษา  ดงัจะเหน็ได้
จากในปจัจุบนัมกีารปรบัเปลีย่นถงึระดบัโครงสรา้งทางการบรหิารทีต่อ้งปรบัตวัเพื่อรองรบัต่อความ
เปลีย่นแปลงจากปจัจยัต่างๆ ซึ่งเป็นสิง่ทีม่คีวามทา้ทายต่อความสามารถของแต่ละสาขาวชิาในการ
สรา้งความยดืหยุน่เพื่อรองรบักระแสทีม่ผีลต่อการปรบัเปลีย่นต่างๆ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการปรบัเปลีย่น
เชงิโครงสร้างของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จากงานวจิยัของ ปทปี  เมธาคุณวุฒ.ิ 
(2545 : ออนไลน์) ทีร่ะบุว่า คณะครุศาสตรค์วรเปิดสาขาไมค่วรเปิดกระจายมากเกนิไป ควรพยายาม
จดักลุ่มสาขาทีใ่กลเ้คยีง ควรมกีารยุบรวมภาควชิาตามความเหมาะสม เพื่อไม่ใหม้คีวามซํ้าซอ้นกนั
เช่นในปจัจุบนั ควรมภีาควชิา 4-5 ภาควชิา ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาชพีคร ูกลุ่มวชิาการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ
วธิสีอน กลุ่มวชิาการบรหิารจดัการ การอุดมศกึษา กลุ่มวชิาวจิยั ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์พบว่ารูปแบบที่นําเสนอที่มีความถี่มากที่สุดและมาก มลีกัษณะการรวม
ภาควชิาซึง่ประกอบดว้ย 5 ภาควชิา คอื ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน โดยรวมอาจารยจ์าก
ภาควชิาประถมศกึษา ภาควชิามธัยมศกึษา ภาควชิาการศกึษานอกระบบ อาจารยจ์ากภาควชิาสา
รตัถศึกษาบางส่วน ภาควิชาที่สองคือ ภาควิชาบริหารและการอุดมศึกษา โดยรวมอาจารย์จาก
ภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา และอาจารย์จากภาควิชาสารตัถศึกษาบางส่วน 
ภาควชิาทีส่ามคอืภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศกึษา โดยรวมอาจารยจ์ากภาควชิาวจิยัการศกึษา
และอาจารย์จากสาขาจติวทิยาการศึกษา ภาควชิาที่สี่คอื ภาควิชาเทคโนโลยกีารศกึษา โดยรวม
อาจารยจ์ากภาควชิาโสตทศันศกึษา ภาควชิาทีห่า้คอื ภาควชิาศลิปและดนตรศีกึษา โดยรวมอาจารย์
จากภาควชิาศลิปศกึษา และอาจารยจ์ากภาควชิาดนตรศีกึษา 

อย่างไรก็ตามเพื่อดํารงไว้ซึ่งความสําคญัแห่งศาสตร์ทางการจดัการเรียนรู้สําหรบัผู้ใหญ่
จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรบัเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ 
นอกเหนือจากกลุ่มที่ปฏิบตัิงานทางด้านการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษานอกระบบซึ่งมาจาก
หน่วยงานของภาครฐั โดยมุ่งขยายสู่กลุ่มผู้เรยีนที่มคีวามสนใจศาสตร์ในการจดัการเรยีนรูส้ําหรบั
ผูใ้หญ่ซึ่งมาจากหน่วยงานภาคเอกชน หรอืหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
โดยตรง สาํหรบัชื่อสาขาวชิาควรอยูบ่นแนวทางของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์โดยดาํเนินการอยูบ่นพืน้ฐานของมาตรฐานของการบรหิารงานดา้นการศกึษา ซึง่เอือ้ต่อการมี
คุณสมบตัเิพื่อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีตามทีก่ฎหมายไดร้ะบุไว ้ทัง้น้ีผลการวจิยัครัง้น้ี ที่กลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ป็นนิสติ และกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูส้ําเรจ็การศกึษาจากสาขาวชิาการศกึษาผู ้มคีวามเหน็
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ตรงกนัว่า ควรมกีารปรบัเปลี่ยนชื่อหลกัสูตรของทางสาขาวชิา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวนีย ์ 
เลวลัย์. (2549 : 100) ที่พบว่าควรมกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ โดยควรใช้ชื่อว่า การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์กบัการศึกษาผู้ใหญ่ และควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกบัการบริหารต่างๆ เช่น การ
บรหิารองคก์ร การบรหิารโครงการ และการจดัการแนวใหมท่รพัยากรมนุษย ์และบุคคล 

สําหรบัวิธีการจดัการศึกษาผู้วิจยัเห็นว่า สิง่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ต้องดําเนินการบริหาร
หลกัสูตรให้มคีวามทนัสมยัและตอบสนองต่อความต้องการของบริบททางการศึกษามากขึ้น ใน
ขณะเดยีวกนัหากมุ่งสร้างให้นิสติมทีกัษะทางวชิาชพีขัน้สูงควรต้องเน้นในเรื่องการฝึกปฏิบตัิเพื่อ
สร้างความเขา้ใจรายละเอียดทางศาสตร์ในการจดัการเรยีนรู้ตลอดชีวติเพื่อการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเกีย่วกบัการจดัการหลกัสตูรใหร้องรบัต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุมาล ีสงัขศ์ร ีและคณะ.(2534 : ออนไลน์) ซึง่ไดศ้กึษาความคดิเหน็และ
ความคาดหวงัของนักศึกษาและผลที่ได้รบัจากหลกัสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษา
ทางไกลของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช พบว่า ในสว่นงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษานอกระบบ 
ควรปรบัใหท้นัสมยั เน้ือหาไมซ่บัซอ้น และใหส้ามารถนําไปใชป้ระโยชน์กบัชุมชนไดม้ากยิง่ขึน้ อกีทัง้
ควรให้นักศึกษาที่ยงัไม่ได้ปฏิบตัิงานการศึกษานอกระบบโดยตรง ได้มโีอกาสฝึกปฏิบตัิงานใน
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง สําหรบัในส่วนของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่นิสติ และกลุ่มผูส้ําเรจ็การศกึษา
จากสาขาวชิา และกลุ่มผูส้นใจมคีวามเหน็ตรงกนัว่า หลกัสตูรควรเน้นรายวชิาทีเ่กี่ยวกบัการบรหิาร
ใหม้ากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรสถติย ์ อชัวงักูล. (2547 : 89) ทีไ่ดท้ําการตดิตามผล
ผู้สําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีโดยกลุ่มตวัอย่างได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมว่า หลกัสูตรปรญิญา
มหาบณัฑติสาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน ควรมกีารปรบัปรุง และสอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกบัการ
บรหิารงาน หรอืการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

2) กฎหมายทางการศึกษา 

การนําเสนอแนวทางพฒันาหลกัสตูรใหม่ระดบับณัฑติศกึษา ทีต่อบสนองความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร ตอ้งกําหนดใหห้ลกัสูตรมคีวามครอบคลุมเน้ือหาของหลกัสูตร 2 ส่วน กล่าวคอื 1) การ
บรหิารจดัการ ซึง่เป็นเงือ่นไขสาํคญัในการขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีผูบ้รหิาร ซึง่ประกอบดว้ย 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาอื่น (ศกึษานิเทศก์) และ 2) การ
จดัหลกัสูตรการสอน หรอืการจดักระบวนการเรยีนรู ้ซึ่งมคีวามจําเป็นต่อผูเ้รยีนที่ประกอบวชิาชพี
ครูผูส้อน เน่ืองดว้ยการที่กฎหมายทางการศึกษาทัง้ในส่วนของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา  พ.ศ. 2546 ไดร้ะบุเกี่ยวกบั
มาตรฐานการประกอบวชิาชพี และการกําหนดเรื่องวชิาชพีควบคุมจงึส่งผลต่อผูท้ีป่ฏบิตังิานในดา้น
การศกึษาทัง้ที่เป็นครู ผูบ้รหิาร หรอืบุคลากรทางการศกึษาอื่นๆ ตอ้งมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพี 
ดงันัน้ การพฒันาหลกัสตูรใหม่จงึต้องดําเนินการตามการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าว ในฐานะทีเ่ป็น
เครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องต่อ
นโยบาย และแผนการพฒันาการศกึษาของประเทศ ดงัที ่ธํารง  บวัศร.ี (2542 : 10) ไดร้ะบุถงึ
ความสาํคญัของหลกัสตูรมขีึน้เพือ่เป็นเครื่องมอืถ่ายทอดเจตนารมณ์ หรอืเป้าประสงคข์องการศกึษา
ของชาตสิูก่ารปฏบิตั ิ 
  



149 

3) สงัคม  เศรษฐกิจ 

จากกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยนับแต่ที่มกีารนําแผนพฒันาเศรษฐกจิ และ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2540 - 2544) ไดเ้กดิปรากฎการณ์ทีส่ําคญัในการปรบัเปลีย่นมติใิน
การพฒันาประเทศจากการมุ่งเพยีงพฒันาเศรษฐกจิกระแสหลกั สู่การใหค้วามสําคญัต่อการพฒันา
คนโดยยดึหลกัการคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา กระทัง่ปจัจุบนั สงัคมไทยกําลงัเขา้สูแ่ผนพฒันา 
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ยงัปรากฏการให้ความสําคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกจิทรพัยากรมนุษย ์หรอืทุนมนุษย ์เน่ืองดว้ยกระแสสงัคมยุคใหม่ความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบมี
ดชันีชี้วดัจากการที่แต่ละประเทศมปีระชากรที่มคีุณภาพ ดงันัน้การปรบัเปลี่ยนมุมมองของการจดั
การศึกษาโดยใช้หลกัการศึกษาตลอดชวีติ เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนดํารงตนตามหลกัการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ เพราะฉะนัน้การปรบัตวัของหลกัสูตรเพื่อรองรบัต่อความตอ้งการในงานดา้นทรพัยากร
มนุษยท์ีท่วคีวามสาํคญัมากขึน้ จากองคก์รในทุกภาคสว่นของสงัคม 

4) ความต้องการของผูเ้รียน  เป็นปจัจยัสาํคญัทีผู่พ้ฒันาหลกัสตูรตอ้งลาํดบัความสาํคญัซึง่
อาจพจิารณาไดจ้ากประเดน็ดงัน้ี 1) ดา้นคา่ใชจ่้าย 2) เวลาทีจ่ดัการเรยีนการสอน และ 3) การนําจุด
แขง็ของภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมาปรบัประยุกต์ใชใ้นการนําเสนอ
หลกัสตูรใหม ่

เหตุผลประการสาํคญัของการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อมาจากการพจิารณาความพรอ้มทีจ่ะเขา้
สู่ระบบการศึกษาอกีครัง้โดยสิง่ที่ผู้เรยีนทัง้ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างจากนิสติที่กําลงัศึกษาอยู่ หรอืกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้สนใจศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คือ ค่าใช้จ่าย ซึ่งหากพิจารณาจาก
กลุ่มเป้าหมายของผู้เรียน แม้ว่าจะมคีวามแตกต่างกนัทัง้กลุ่มบุคคลที่มาจากองค์กรภาครฐั หรือ
รฐัวสิาหกจิ และองค์กรภาคเอกชน หรอืองค์กรพฒันาเอกชน ดงันัน้การกําหนดค่าใช้จ่ายทางการ
ศกึษาควรใหค้วามสาํคญัต่อแนวคดิในการสรา้งโอกาส และความเท่าเทยีมในการเขา้ถงึการศกึษาได้
ในทุกกลุม่ โดยทางฝา่ยทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการกาํหนดนโยบาย หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งใหค้วามสาํคญั
ในการสร้างแนวทาง หรือข้อกําหนดระเบียบการจ่ายค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมที่สะท้อน
งบประมาณในการจดัการศกึษา และสรา้งความสมประโยชน์แก่ผูเ้รยีนทีม่าจากองคก์รต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งด ี

นอกจากน้ีการจดัการศึกษาต้องมแีนวทางในการสร้างความยดืหยุ่นเรื่องเวลาการจดัการ
เรยีนการสอนใหม้ากขึน้ เพือ่เอือ้ต่อผูเ้รยีนทีต่อ้งทาํงานควบคู่ไปดว้ยไดม้กีารจดัสรรเวลาเพือ่โอกาส
ทางการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุมติร  สวุรรณ. (2549 : ออนไลน์) 
ซึง่ไดท้ําการศกึษาสถานภาพและทศิทางของบณัฑติศกึษาดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย.์ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสํารวจความต้องการของกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเขา้ศึกษาต่อ  อีกทัง้เพื่อ
นําเสนอแนวคิดและแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการศึกษาระดบัปริญญาเอกใน
สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน  กระบวนการวจิยัประกอบดว้ยการวเิคราะหเ์อกสาร 
การวจิยัเชงิสํารวจ และการประชุมผูท้รงคุณวุฒ ิโดยผลการสํารวจความต้องการศกึษาต่อในสาขา
การพฒันาทรพัยากรมนุษย์และชุมชน พบว่า กลุ่มบุคคลเป้าหมายส่วนใหญ่มคีวามสนใจที่จะเขา้
ศึกษาต่อในระดบัปรญิญาเอก และต้องการให้จดัการเรยีนการสอนนอกเวลาราชการในวนัเสาร์-
อาทติย ์และมคี่าใชจ้่ายทีไ่ม่สงูมากเกนิไป สาํหรบัในเรื่องของการยดืหยุ่นในเรื่องเวลาทีจ่ดัการเรยีน
การสอนซึง่เป็นความตอ้งการ และเป็นปญัหาทีส่รา้งความลาํบากใจใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้
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น้ี ถอืว่าเป็นปจัจยัสําคญัประการหน่ึงในการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ หรอือาจกล่าวไดว้่า มผีลกระทบ
ต่อโอกาสทางการศกึษาในระดบัที่สูงขึน้เพื่อการพฒันาตนเอง และงานที่ปฏบิตัิ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ จาํลอง  ศรสีวุรรณ์ และคณะ. (2548 : ออนไลน์) ซึง่ไดท้าํการศกึษาความตอ้งการศกึษา
ต่อในระดบับณัฑติศกึษาดา้นการศกึษาเกษตรของอาจารยผ์ูส้อนวชิาเกษตรในวทิยาลยัเกษตร และ
เทคโนโลย ีวทิยาลยัประมง ผลการวจิยัพบวา่ กลุม่อาจารยผ์ูส้อนวชิาเกษตรทีไ่มต่อ้งการศกึษาต่อได้
ระบุถึงเหตุผลว่า มภีาระทางครอบครวั ซึ่งมหีน้าที่รบัผดิชอบมากจงึไม่มเีวลาศึกษาต่อ ในขณะที่
อาจารย์ผู้สอนที่ต้องการศึกษาต่อได้ระบุเหตุผลว่า ต้องการพฒันาประสทิธิภาพของตนเองโดย
ต้องการศึกษาในหลกัสูตรนอกเวลาราชการ ด้วยเหตุผลว่า ไม่ต้องการลาหน่วยงานมาศึกษาต่อ 
เน่ืองจากกงัวลต่อผลกระทบเกี่ยวกบัการขึน้เงนิเดอืน และพจิารณาความดคีวามชอบและสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ วรานนท ์ ศรวีรานันท์. (2546 : ออนไลน์) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เลือกศึกษาต่อในหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตร  1 ปี คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พบว่า ตวัแปรสาํคญัประการหน่ึงทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อไดแ้ก่ ความ
พอใจในระยะเวลาศกึษา 1 ปี ซึ่งมผีลต่อความคาดหวงัที่จะสําเรจ็การศกึษาในระยะเวลา 1 ปี และ 
ปรชีา  ภูมกิอง. (2550 : ออนไลน์) ไดศ้กึษาการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทของนิสติ
หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ: กรณีศกึษาสาขาการบรหิารงานทอ้งถิน่ รุ่น 1 สาขาการ
บรหิารงานทัว่ไป รุ่น 5 และสาขานโยบายสาธารณะ รุ่น 8 วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยั
บรูพา พบวา่ ปจัจยัดา้นเวลาเรยีนมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่ออยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

นอกจากน้ีควรนําปจัจยัทีเ่ป็นจุดแขง็ของสาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ ทัง้น้ีอาจนํามากําหนดเป็นแนวทาง หรอืมาตรการสําคญั
เพื่อทําหน้าที่เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลื่อนให้หลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การศกึษาผูใ้หญ่ มผีลในเชงิปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นในประเดน็ 1) ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ
สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และ 2) ปจัจยั
เชงิกายภาพ ซึง่ในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) ปจัจัยด้านภาพลักษณ์ของสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ความเชื่อมัน่ในชื่อเสยีงทีไ่ดส้ ัง่สมของมหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวิโรฒทางศาสตร์ด้านการศึกษาที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้แต่ละคณะวิชาได้ดําเนินการ
จดัการเรยีนการสอนบนพืน้ฐานของการมุง่ผลติ และพฒันาบุคคลใหม้คุีณภาพ และการมเีสรภีาพทาง
วิชาการที่กํากับด้วยหลกัคุณธรรม จริยธรรม ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมัน่ที่บุคคลภายนอกมีต่อ
หน่วยงานของมหาวทิยาลยัซึ่งกค็รอบคลุมถงึภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ซึง่ไดเ้ริม่ทําการจดัการเรยีน
การสอนตัง้แต่จุดเริม่ต้นเมื่อปีพ.ศ. 2517 ที่ไดม้กีารจดัตัง้ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษา
พเิศษ (ชื่อในขณะนัน้) จนถงึปจัจุบนัทีเ่ป็นภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ โดยไดท้าํการผลติบุคลากรเขา้สู่
การทํางานดา้นการจดัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบ และการพฒันาชุมชนทัง้ทีเ่ป็นนิสติเก่า 
และปจัจุบนัในหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ และหลกัสูตรการศึกษาดุษฎี
บณัฑติสาขาการศึกษาผู้ใหญ่มาเป็นจํานวนมาก ซึ่งนิสติเหล่าน้ีถือเป็นตวัแทนที่ดีในสร้างความ
เขม้แขง็ของเครอืข่ายศิษย์เก่าเพื่อดําเนินการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ
สาขาวชิาใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง  ดงัจะเหน็ไดจ้ากทีก่ลุ่มตวัอย่างไดร้ะบุว่า บุคคลใกลช้ดิไดแ้นะนํา
ให้มาสมคัรเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ ดังนัน้ความเชื่อมัน่ต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวทิยาลยั และหลกัสูตรของสาขาวชิาย่อมมอีทิธพิลสําคญัต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อของผูท้ี่
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สนใจไดเ้ป็นอย่างด ี ดงังานวจิยัของ ณัฐชา  ตรมุีข. (2546 : 161) ซึ่งไดท้ําการศกึษาปจัจยัที่มี
ความสมัพนัธ์กบัจํานวนผูส้มคัรเขา้เรยีนระดบัปรญิญาโทในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า 
ระยะเวลานับตัง้แต่เปิดสอนจนถึงปจัจุบนัมคีวามสมัพนัธ์กบัจํานวนผู้สมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบั
ปรญิญาโท และงานวจิยัของ กรทพิย ์ ตัง้ทวธีรรม. (2548 : บทคดัย่อ) ซึ่งไดท้ําการศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการเปิดหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑตินานาชาต ิโดยพบว่า ทศันคตติ่อมหาวทิยาลยัดา้น
สถาบนัและด้านสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการเลือกเรียนหลักสูตร
บรหิารธุรกจิบณัฑตินานาชาตสิาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิ
ยะนุช  ขนัสาครกิตติ. (2549 : บทคดัย่อ) ที่ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบั
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่ ชือ่เสยีงของสถาบนั มผีลต่อการจงูใจใหนิ้สติเขา้
ศกึษาต่อ นอกจากการสรา้งเครอืขา่ยจากทัง้ศษิยเ์ก่า และศษิยป์จัจุบนัมาเป็นกลไกสาํคญัในการสรา้ง
ระบบการกระจายขา่วสารสูก่ารรบัรูข้องสงัคมแลว้   

นอกจากน้ีประกอบกบัทีก่ลุ่มตวัอย่างไดร้ะบุว่า เมื่อเขา้มาเป็นนิสติของสาขาวชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่มคีวามประทบัต่อคณาจารยโ์ดยเฉพาะในดา้นการจดัการเรยีนการสอน และการเป็นแบบอยา่ง
ทีด่ทีางดา้นวชิาการ และวชิาชพีของสาขาวชิา ซึง่ในสว่นของคณาจารยผ์ูส้อนถอืไดว้่ามคีวามสาํคญั
อยา่งยิง่ต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ ดงัจะเหน็ไดจ้ากอาจารยผ์ูส้อนทีม่ทีกัษะความสามารถทัง้ในเชงิ
วชิาการ และวชิาชพีย่อมไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมในวงกวา้ง โดยประสบการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีของ
อาจารย์ผูส้อนย่อมมผีลต่อการจดัการเรยีนการสอน หรอืการจดัสรรประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้แก่
นิสติไดอ้ย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู ้และการสง่เสรมิทกัษะทีจ่ําเป็นต่างๆใหแ้ก่
นิสติบนฐานคดิของหลกัการเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่ ดงันัน้ควรใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินการส่งเสรมิ
ใหค้ณาจารยข์องภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ไดท้าํผลงานทางวชิาการเพือ่สรา้งความกา้วหน้า และเสรมิ
ความแขง็แกร่งทางวิชาการทัง้ในลกัษณะของการสร้างขอ้ค้นพบ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับรบิทสงัคมไทย สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ยุพด ี สนัตวิุฒน์. (2546 : ออนไลน์) ไดท้าํการศกึษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจศกึษาของนกัศกึษาในหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติสาํหรบัผูบ้รหิาร พบว่า ปจัจยั
สําคญัที่ส่งผลในการตดัสนิใจในระดบัมากประกอบด้วย ปจัจยัด้านบุคคล ซึ่งนักศึกษาได้ระบุว่า 
อาจารยผ์ูส้อนทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริพิร  บ่อพมิาย. (2550 : 72 
- 74) ศกึษาถงึความพงึพอใจของนิสติหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิาร
ทัว่ไปทีม่ตี่อการเรยีนการสอนของวทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับูรพา ปีการศกึษา 2549 
พบว่า นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนในด้านอาจารยผ์ูส้อนในระดบัมากในดา้นอาจารย์
ผู้สอน โดยนิสิตพึงพอใจในเรื่องของการมีความรู้ทัง้เน้ือหา และประสบการณ์ของอาจารย์มี
ความสาํคญัต่อนิสติมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ ความเป็นกนัเองกบันิสติ 

2) ปจัจยัเชงิกายภาพในเชงิทําเลที่ต ัง้ของมหาวทิยาลยั พบว่า มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒมทีีต่ ัง้ซึง่สามารถเดนิทางไดส้ะดวก เน่ืองจากตัง้อยูใ่นกลางเมอืง และเป็นทาํเลทางธุรกจิทีส่าํคญั
แห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้เส้นทางในการเดินทางจึงค่อนข้างสะดวก และระบบขนส่ง
มวลชนทุกประเภทก็มเีส้นทางผ่าน สําหรบัด้านทําเลที่ตัง้มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศึกษาต่อ ดงัที่
งานวจิยัของศตนนัท ์ ทรพัยห์ริญั. (2546 : 75) ทีไ่ดท้ําการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่
สมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาในหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ในมหาวทิยาลยัทัง้ของรฐั 
และเอกชนของนิสตินักศึกษาในกรุงเทพมหานครพบว่า ที่ตัง้ของมหาวทิยาลยัมคีวามสมัพนัธ์ใน
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ทางบวกต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ และงานวจิยัของ ธิดา  พร
กําเหนิดทรพัย.์ (2549 : 182) ซึง่ไดท้าํการศกึษาถงึปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของนิสติปรญิญา
โท  บริห า ร ธุ รกิ จมหาบัณฑิต  ภาคพิ เ ศษ  ของมหาวิทย าลัยศ รีนครินทร วิ โ รฒ  และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรพ์บว่า ทาํเลทีต่ ัง้ มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมของนิสติ โดย
ในดา้นทาํเลทีต่ ัง้สามารถนํามาใชเ้ป็นกลยุทธ์สาํคญัในการดงึดูดแก่กลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้มาศกึษาต่อ
ได ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีไ่ดท้ําการศกึษาความต้องการในการเขา้ศกึษาต่อของนิสติ
ระดบับณัฑติศกึษาของ ฉนัฉาย  รตันพานิช. (2547 : ออนไลน์) ทีไ่ดท้าํการศกึษาความตอ้งการใน
การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
สาขาวชิาการบรหิารทัว่ไป ณ กรุงเทพมหานคร พบว่า ความตอ้งการในการศกึษาในหลกัสตูร รป.ม. 
เหตุผลส่วนหน่ึงทีเ่ลอืกเรยีนที ่มหาวทิยาลยับูรพา ณ กรุงเทพมหานคร เพราะความสะดวกในการ
เดนิทางมาเรยีน และเวลาเรยีน (เรยีนในวนัเสาร์ - อาทติย)์ และ งานวจิยัของ ศาสตรศ์ลิป์  ละมา้ย
ศรี. (2547 : ออนไลน์) ที่ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจที่นิสติตดัสนิใจเขา้ศึกษา ในหลกัสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป  มหาวิทยาลัยบูรพา  รุ่นที่ 4 
กรุงเทพมหานคร พบว่า องคป์ระกอบทีเ่ป็นแรงจงูใจไดแ้ก่ สถานทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยั ชื่อเสยีงของ
มหาวทิยาลยั เวลาในการเรยีนช่วงเสาร์ - อาทติย์ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางหนังสอืพมิพ์ซึ่ง
เขา้ถงึนิสติไดม้ากกว่าสื่ออื่นๆ ซึ่งหากมกีารนําจุดแขง็ต่างๆ เหล่าน้ีมาปรบัใชเ้ป็นกลยุทธ์เพื่อสรา้ง
ความโดดเด่นทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา ย่อมสรา้งโอกาส และความ
เป็นไปไดใ้นการขบัเคลือ่นใหก้ารนําหลกัสตูรไปใชไ้ดใ้นเชงิรปูธรรม 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงคุณภาพ และประสทิธภิาพในการจดัการศกึษา จากผลการวจิยั
เกีย่วกบัการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอหลกัสตูรใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา ภาควชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะต่อผูเ้กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. จากผลการวจิยัที่พบว่า นิสติส่วนใหญ่ได้รบัรูข้่าวสารของภาควชิาการศึกษาผูใ้หญ่จาก
บุคคลรอบขา้ง ดงันัน้เพื่อขยายโอกาสในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของทางภาควชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่ควรใหค้วามสาํคญัต่อหามาตรการเพื่อประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สื่อ
ที่อํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึได้อย่างรวดเรว็ เช่น อนิเตอร์เน็ต หรอือาจจดัการสมัมนาทาง
วิชาการเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์ทางการศึกษาผู้ใหญ่ต่อสงัคมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เป็นตน้ 

2. จากผลการวจิยัที่พบว่า ความคดิเหน็ของนิสติที่มตี่อคณาจารยข์องสาขาวชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่ ซึ่งถอืไดว้่า สามารถพฒันาเพื่อเป็นจุดแขง็ทางดา้นเกี่ยวกบัอาจารย์ ดงันัน้ควรมรีะบบหรอื
กลไกในการพฒันาอาจารยค์วรมกีารกําหนดและวางแผนการจดัอตัรากาํลงัทดแทน เน่ืองจากในระยะ
ยาวปจัจยัเกีย่วกบัการเกษยีณอายุราชการยอ่มมผีลต่อการจดัการเรยีนการสอนของภาควชิา หรอืหา
แนวทางในการใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของอาจารยท์ี่เกษยีณอายุราชการเพื่อร่วมสรา้งเครอืข่าย
และแหลง่การแลกเปลีย่นทรพัยากรทางปญัญาเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
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3. จากผลการวจิยัทีพ่บชื่อสาขาวชิามผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ ดงันัน้จงึควรทบทวน
เพื่อสรา้งความเป็นไปไดใ้นการปรบัเปลีย่นชื่อสาขาวชิาเพื่อสรา้งความน่าสนใจใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้รยีนโดยคาํนึงถงึความหลากหลายของผูเ้รยีนทีม่าจากองคก์รต่างๆ ทีม่หีน้าที ่และลกัษณะของการ
ปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบโดยตรงต่อการดาํเนินงานดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์อนัจะเป็นการสรา้ง
โอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนัเพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ทางวชิาการ อกีทัง้เป็นการพฒันา
ศาสตรท์างการศกึษาผูใ้หญ่ และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

4. ควรมกีารประเมนิการใชห้ลกัสูตรทุก 5 ปีตามเกณฑม์าตรฐานของการจดัการเรยีนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้เรียน และบริบทที่
เปลีย่นแปลงของสงัคมภายนอกขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. กาํหนดการพฒันาหลกัสตูรจากการคาํนึงถงึนโยบายและความตอ้งการของสงัคมภายนอก
ทัง้ในลกัษณะของผูม้สีว่นไดเ้สยีในการใชบ้ณัฑติ เพือ่เป็นการกําหนดทศิทางของหลกัสตูรจากความ
ตอ้งการร่วมกนั 

2. ควรร่วมกนักําหนดแนวทางในการสรา้งทางเลอืกดา้นคา่ใชจ้่ายทางการศกึษาทีเ่หมาะสม 
และคาํนึงถงึโอกาสในการเขา้ถงึการศกึษา เช่น พจิารณาความเหมาะสม หรอืมทีางเลอืกในการผอ่น
ชาํระเป็นตน้ 

3. นําความแขง็แกร่งและความไวว้างใจต่อสถาบนัของสงัคมภายนอกมาขยายและเสรมิสรา้ง
เครือข่ายของนิสิตเก่าอย่างจริงจัง และเป็นระบบโครงข่ายที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างการรบัรู้ และ
ประชาสมัพนัธข์า่วสารต่างๆ 



 

เอกสารอ้างอิง 

1. กรทิพย์  ตัง้ทวีธรรม. (2548). การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิตนนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ 
: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

2. กรองกาญจน์  ใจซื่อตรง. (2548). องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความภาคภมิูใจในการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล. สารนิพนธ ์กศ.ม. 
(จติวทิยาการศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

3. กุณฑล ี ปานะเจรญิ. (2548). การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของหลกัสูตรบริหารธรุกิจ
ระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง 2 ปี) ของโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ จ.ชลบุรี : 
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง โรงเรียนดาราสมุทร
บริหารธุรกิจ จ.ชลบุรี. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

4. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. (มปป.). หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน. สบืคน้จาก http://www.edu.chula.ac.th/nfed/template/ 
PhD.htm 

5. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. (มปป.). หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน. สบืคน้จาก http://www.edu.chula.ac.th/nfed/template/ 
Master.htm 

6. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (มปป.). หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
การ ศึกษานอกระบบ .  สืบค้น จาก  http://mis.cmu.ac.th/cmumis/procCurriculum/ 
currinfo.aspx?acdy=2011&acdt=2&currid=CUR02046&orgid=0000000002 

7. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. (2550). หลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขาการศึกษา
ผู้ใหญ่. สบืคน้จาก http://www.grad.ku.ac.th/academics/ file/master/ XF02.pdf 

8. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. (2550). รายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปี
การศึกษา 2550. สบืคน้จาก edu.swu.ac.th/.../pdf/.../sar2550completed/ 

9. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (มปป.). หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2541. สบืคน้จาก http://ae.edu.swu.ac. 
th/curriculum/mas.htm 

10. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (มปป.). หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่. สบืคน้จาก http://ae.edu.swu.ac.th/curriculum/doc.htm 

11. คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร.  (2550) .  หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา สาขาการศกึษา
ตลอดชวีติและการพฒันามนุษย์.  สบืคน้จาก http://www. educ.su. ac.th/program/ 
program/LifeLong.pdf 

12. คุรุสภา. (มปป.). ขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2548. 
สืบ ค้น จ าก http://www.ksp.or.th/ksp2 0 0 9 / th/news/detail.php?NewsID=18 53 &Key= 
news4 

13. จําลอง  ศรสีุวรรณ์ และคณะ. (2548). การสาํรวจความต้องการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
ทางด้านการศึกษาเกษตร.สืบค้นจากhttp://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option= 
show&browse_type=title&titleid=120435&query=การสํารวจความต้องการศึกษาต่อใน



155 

ระดบับณัฑติศกึษาทางด้านการศกึษาเกษตร&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-
00&d_end=2554-12-30&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=& order_ 
type=&result_id=1&maxid=2 

14. จนิดา  จนัท ีและคณะ. (2548). รายงานผลการวิจยัเร่ือง บทบาทการจดัการเชิงยทุธศาสตรเ์พ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ . เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยแม่ โ จ้ .  สืบค้นจากhttp://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show 
&browse_type=title&titleid=99517&query=ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ้ &s_ 
mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2554-12-31&limit_ lang=&limited_ 
lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=3 

15. ฉันฉาย  รัตนพานิช. (2547). ความต้องการในการศึกษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต ภาคพิเศษ ของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ณ 
กรุงเทพมหานคร. รายงานการศึกษาปญัหาพิเศษ รป.ม. (การบริหารทัว่ไป) ชลบุรี : 
วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับูรพา. สบืคน้จาก http://digital_collect.lib.buu. 
ac.th/dcms/files//06124/chapter5.pdf 

16. ชลติานนท์  สะชาโต. (2546). ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัตนเอง และการปรบัตวัทางสงัคมของ
นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง  ระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชยีงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. สบืคน้จาก http://library. 
cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=10629 

17. ชยัยศ  สนัตวิงษ์. (2539). การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ : Project feasibility studies. 
กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 

18. ณัฐชา  ตรมีุข. (2546). ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัจาํนวนผู้สมคัรเข้าเรียนระดบัปริญญาโทใน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. สารนิพนธ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศกึษา). กรุงเทพฯ : 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

19. ดรุณรตัน์  ผลสวสัดิ.์ (2544). การปรบัตวั และสุขภาพจิตของนักศึกษาโครงการจดัการศึกษา
สาํหรบับุคลากรประจาํการ (กศ.บป.) สถาบนัราชภฎัพระนคร. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม. 
(สขุศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

20. ทพิย์วรรณ  หนัหาบุญ. (2544). สภาพแวดล้อมทางวิชาการของการจดัการศึกษาในหลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณะทรพัยากรชีวภาพ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามความคิดเหน็ของอาจารย ์นักศึกษา และผู้สาํเรจ็
การศึกษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอุดมศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

21. ทิพวรรณ  นันตระกูล (2544). ปจัจยัที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อใน
หลกัสูตรการศกึษาต่อเน่ือง ระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
เ ชี ย ง ใ ห ม่  : มห า วิท า ลัย เ ชี ย ง ใ ห ม่ . สืบ ค้ น จ า ก  http://library.cmu.ac.th/digital_ 
collection/etheses/ fulltext.php?id=7718 

22. ธัญชนก  แสงส่ง . (2549). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เขต
กรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ์ บธ .ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

23. ธํารง  บวัศร.ี (2542). ทฤษฎีหลกัสูตร : การออกแบบ และพฒันา. กรุงเทพฯ : สาํนักพมิพพ์ฒันา
การศกึษา. 



156 

24. ธิดา  พรกําเหนิดทรัพย์.  (2549). การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ ระหว่างมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

25. นันทา  ศรสี่งทรพัย.์ (2545). แรงจูงใจในการตดัสินใจเรียนวิชาเอกธรุกิจศึกษาของนิสิตระดบั
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. สารนิพนธ ์บธ.ม. (ธุรกจิศกึษา). กรุงเทพฯ : 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

26. บรรลบ  อาศยั. (2546). ความพึงพอใจของนิสิตรุ่นท่ี 3 เก่ียวกบัการเรียนการสอนหลกัสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สําหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทาเขต
สารสนเทศ จงัหวดัจนัทบุรี. รายงานการศกึษาปญัหาพเิศษ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
ชลบุร ี: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา. สบืคน้จาก http://digital_collect.lib.buu.ac. 
th/dcms/files//06151/chapter5.pdf 

27. บุญลกัษณ์  ทิพยุทธ์. (2541). การประเมินหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกธุรกิจของ
สถาบนัเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (ธุรกจิศกึษา). กรุงเทพฯ : 
บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

28. ปทปี  เมธาคุณวุฒ ิและคณะ. (2545). การนําเสนอรปูแบบ และโครงสร้างของการจดัการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. สืบค้นจาก http://www.edu.chula.ac.th/ 
resch/new%20reseach1/2545.11.htm 

29. ประสทิธิ ์ ตงยิง่ศริ.ิ (2542). การวางแผน และการวิเคราะห์โครงการ : Project planning and 
analysis. กรุงเทพฯ : ซเีอด็ยเูคชัน่. 

30. ปรีชา  ภูมิกอง. (2550). การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนิสิตหลกัสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต: กรณีศึกษาสาขาการบริหารงานท้องถ่ิน รุ่น 1 สาขา
การบริหารงานทัว่ไป รุ่น 5 และสาขานโยบายสาธารณะ รุ่น 8 วิทยาลยัการบริหารรฐั
กิจ มหาวิทยาลยับรูพา. รายงานการศกึษาปญัหาพเิศษ.รป.ม.(บรหิารงานทอ้งถิน่). ชลบุร ี
: วิทยาลยัการบริหารรฐักิจ มหาวิทยาลยับูรพา.สบืค้นจากhttp://digital_collect.lib. 
buu.ac.th/dcms/files/47935930/chapter5.pdf 

31. ปรชีา  หมัน่คง. (2547). ความพึงพอใจของนิสิตบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา. 
ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม. (การอุดมศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ. 

32. ปิยะนุช  ขนัสาครกติต.ิ (2549). แรงจงูใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

33. พร  พรมมหาราช และพษิณุ  เจยีวคุณ. (2549). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. สบืคน้จาก http://tdc.thailis. 
or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=91090&query=ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษ า&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2554-1230&limit 
_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=15&maxid=2
6 

34. พรสถิตย์  อชัวงักูล. (2547). การติดตามผลผู้สาํเรจ็การศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ปรญิญา



157 

นิพนธ์ กศ.ม. (การอุดมศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ. 

35. พศนิ  แตงจวง. (2545). ปรชัญา และรปูแบบการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาสาขา
การศึกษานอกระบบในสถาบนัอุดมศึกษา. เชยีงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. สบืคน้
จาก http://archive.lib.cmu.ac.th/part/tres/2545/tressh470171_45_abs.pdf 

36. พชัณีญา  วิเชียร. (2547). เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในโครงการบริการ
วิชาการภายนอกมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. สารนิพนธ ์กศ.ม. (ธุรกจิศกึษา). กรุงเทพฯ 
: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

37. พสิมยั  บวัอุไร. (2542). ปัญหาการเรียนของนักศึกษาในโครงการจดัการศึกษาสาํหรบับุคคล
ทัว่ไป โปรแกรมวิชาการจดัการทัว่ไป ระดบัปริญญาตรี สถาบนัราชภฏับุรีรมัย.์ สาร
นิพนธ ์กศ.ม. (ธุรกจิศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

38. ไพบูลย์  อ่อนมัง่ . (2541). การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาสขุศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ด. 
(วจิยั และพฒันาหลกัสตูร). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

39. ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (2546).  หลกัสูตร
การศกึษามหาบณัฑติ  สาขาการศกึษาผู้ใหญ่และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์  หลกัสูตร
ปรบัปรุง ปี พ.ศ.  2546. 

40. ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. (มปป.).ประวติัภาควิชา
ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ ใ ห ญ่  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ .  สื บ ค้ น จ า ก 
http://ae.edu.swu.ac.th/department/ history.htm#2 

41. ภริาช รตันันต์. (2546). ทศันะท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรบริหารธรุกิจ
บณัฑิต(ต่อเน่ือง 2 ปี) ของนิสิตภาคสมทบ คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ. สารนิพนธ์ บธ.ม. (ธุรกจิศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ. 

42. ภุมรี  อบมลี. (2544). ปัจจยัจูงใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนิสิตบณัฑิตศึกษา
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (บริหาร
การศกึษา).ชลบุรี : มหาวทิยาลยับูรพา. สบืค้นจากhttp://digital_collect.lib.buu.ac.th/ 
dcms/files/00657/ chapter5.pdf 

43. ยุพด ี สนัตวุิฒน์. (2546). ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริหารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาของ
นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผู้บริหาร .  เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นจากhttp://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/ 
fulltext.php?id=22489 

44. รสรนิ  สทุองหล่อ. (2543). การจดัการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลของสถาบนัราชภฏั
สวนดสิุตตามความคิดเหน็ของนักศึกษา อาจารย ์และผู้บริหาร. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม. 
(การอุดมศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

45. วรานนท์  ศรีวรานันท์. (2546). ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ หลกัสูตร 1 ปี คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. การ
ค้นคว้ าอิส ร ะ .ศ .ม .  ( เ ศรษฐศาสตร ) .  สืบค้นจาก  http://library.cmu.ac.th/digital_ 
collection/etheses/fulltext.php?id=15305# 



158 

46. วิภาวดี  ไพเมอืง. (2545). การประเมินหลกัสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระดบัปริญญาตรี สาขาวชิา
บรหิารธุรกจิ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.เชยีงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
สบืคน้จากhttp://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/ fulltext.php?id=9387 

47. วภิาวด ี อร่ามอรพรรณ. (2548 : บทคดัย่อ) การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดโครงการ
บริหารธรุกิจบณัฑิต หลกัสตูรนานาชาติ สาขาวิชาการเงิน ของภาควิชาบริหารธรุกิจ 
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจดัการ). 
กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

48. ศตนันท์  ทรพัยห์ริญั. (2546). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ในมหาวิทยาลยัของรฐั เอกชนของนิสิต
นักศึกษา ในเขตกรงุเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

49. ศรญัญ์ทติา ชนะชยัภูวพฒัน์. (มปป.). Word of Mouth Communication : ส่ือเก่าท่ีเก๋าเสมอ. 
สื บ ค้ น จ า ก  http://commarts.hcu.ac.th/images/academic_article/nok/word_mouth_ 
com.pdf 

50. ศาสตร์ศิลป์   ละม้ายศรี.  (2547).  แรงจูงใจท่ีนิ สิตตัดสินใจเข้าศึกษา  ในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยับูรพา รุ่นท่ี 4 
กรุงเทพมหานคร. รายงานการศกึษาปญัหาพเิศษ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) ชลบุรี : 
มหาวทิยาลยับูรพา. สบืคน้จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files//06156/ 
chapter5.pdf. 

51. สนอง  โลหติวเิศษ  และพสิมยั จารุจติตพินัธ์ (2549). การจดัการศึกษาเทียบเท่าเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศกึษาธกิาร. 

52. สนอง  โลหติวเิศษ. (2548). การศึกษาตลอดชีวิต. ภาควชิาการศกึษาผู้ใหญ่ คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

53. สมศกัดิ ์ ปิยะสุวรรณ. (2544). การศึกษาความคิดเหน็ของผู้บริหาร และอาจารยเ์ก่ียวกบัความ
พร้อมและความต้องการของนักศึกษาในการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร ์ของสถาบนัราชภฏัในเขตกรงุเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม. (การ
อุดมศกึษา).บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

54. สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ (2545).พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ฉบบัท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545. กรุงเทพมหานคร : พรกิหวานกราฟฟิค 

55. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. (2548). เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548. สบืคน้จาก http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog_h/StdEdu/LawBse/ 
04.PDF 

56. สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต.ิ (2540?). แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540 - 2544). สบืค้นจาก http://www.nesdb.go.th/ 
Default.aspx?tabid=90. 

57. สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต.ิ (2545?). แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545 - 2549). สบืค้นจาก http://www.nesdb.go.th/ 
Default.aspx?tabid=91 



159 

58. สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2550).แผนพฒันาสงัคม และ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554). สบืค้นจากhttp://www.nesdb.go.th/ 
Default.aspx?tabid=139 

59. สํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (2546). พระราชบญัญติัสภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
2546. สบืคน้จากhttp://www.edlaw.moe.go.th/index.php?option=com_content &view 
=article&id= 202&Itemid=43 

60. สํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ. (มปป.). เอกสารสาระหลกัการและแนวคิดประกอบการ
ดาํเนินงาน กศน. : คมัภีร ์กศน.. สบืคน้จาก http://www.nfe.go.th.  

61. สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  (2549).  รายงานการประเมินผลการบงัคบัใช้กฎหมาย
การศึกษาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคร ู และบคุลากรทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ : บรษิทั 
พรกิหวานกราฟฟิค จาํกดั. 

62. สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. (มปป.). รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 .
สบืคน้จาก http://www.onec.go.th/ onec_main/page.php?mod=Category&categoryID 
=CAT00 00010 

63. สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั. (2551). รายงานระดบัชาติ เรื่อง 
สภาพ และการพฒันาการเรียนรู้ และการศึกษาผู้ใหญ่. กรุงเทพฯ : รงัสกีารพมิพ ์

64. สาํนักบรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน. (2549). กลยุทธ์ และจดุเน้น กศน.ปีงบประมาณ 2549.
สบืคน้จาก http://www.nfe.go.th/main_doc/policy/2549.pdf 

65. สริพิร  บ่อพมิาย. (2550). ความพึงพอใจของนิสิตหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทัว่ไปท่ีมีต่อการเรียนการสอนของวิทยาลยัการบริหารรฐักิจ 
มหาวิทยาลยับูรพา ปีการศึกษา 2549. วทิยานิพนธ์ กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา) ชลบุร ี
: วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับูรพา. สบืคน้จาก http://digital_collect.lib.buu. 
ac.th/dcms/files/08855/chapter5.pdf. 

66. สุจินตนา  บุญทวี. (2549). การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร ณ 
แฟชัน่ไอสแ์ลน์.สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ. 

67. สุมาล ี สงัขศ์ร ีและคณะ. (2534). รายงานการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็น และความคาดหวงัของ
นักศึกษาและผลท่ีได้รบัจากหลกัสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. สบืค้นจาก http://thailis-db.car.chula. 
ac.th/CU_DC/October2005/research/Sumalee(Opinions).pdf 

68. สุมิตร  สุวรรณ. (2549). สถานภาพ และทิศทางของบณัฑิตศึกษาด้านการพฒันาทรพัยากร
มนุษย.์ สบืคน้จาก pirun.ku.ac.th/~fedusmsw/research/R4.pdf 

69. สุวมิล  ตริกานนัท.์ (2545). การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบติั. กรุงเทพฯ : ศนูยห์นังสอื
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

70. เสาวนีย์  เลวัลย์. (2549). ความคิดเห็นของมหาบณัฑิตการศึกษาผู้ใหญ่ท่ีมีต่อหลักสูตร
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.
ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

71. เสาวนีย ์ เลวลัย.์ (2551). การจดัการศึกษานอกระบบในระดบัปริญญาเอก : แนวคิดและทฤษฎี
ท่ีน่ารู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 



160 

72. อทิพร  เติมบุญผาติ. (2548). การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินของภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. สารนิพนธ์ บธม. (การจดัการ).กรุงเทพฯ : บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

73. อภญิญา  เผอืกทอง. (2550). ความคิดเหน็ของนิสิตท่ีมีต่อการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอุดมศกึษา). กรุงเทพฯ : 
บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

74. อัมพกิา  หล่อหลอม.(2546). เหตุผลของนิสิตในการตัดสินใจศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (ธุรกจิศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ. 

75. Adisu, Kinfu. (2006).  Impact of enrollment management, marketing and strategic planning 
on adult higher education enrollment patterns.  Dissertation.  Ed.D. , Western 
Michigan University.  Publication Number:  AAT 3221647. 

76. Bloomberg, Linda Dale.  (2006).  Adult learning and distance education: A case study of 
a learning community in Jewish higher education.   Dissertation.  Ed.D.,   
Teachers College, Columbia University, Publication Number:  AAT 3225119.  
Document URL: http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1196410151&sid=4&Fmt=2& 
clientId=61839&RQT=309&VName=PQD. 

77. Code, Lexie Ann.  (2002.)  Lifelong learning in Master's education.  Master Thesis.  
M.Ed.  Memorial University of Newfoundland (Canada),  Publication Number:  AAT 
MQ8398.  Document URL:http://proquest.umi.com/pqdweb?did=766562631&sid= 
5&Fmt=2& clientId=61839&RQT=309&VName=PQD. 

78. Department of Computer Science University of Toronto. (2005). The Feasibility. Retrieved 
from http://www.cs.toronto.edu/~sme/CSC340F/slides/05-feasibility.pdf 

79. Department of Computer Science University of Toronto.(2002). The Feasibility Study. 
Retrieved from www.cs.toronto.edu/~jm/340S/PDF2/Feasibility.pdf 

80. Green, Timothy David.  (2000).  A case study of the systemic functions of an innovative 
adult education program for international community development workers.  
Dissertation.  Ed.D.  Indiana University.  Publication Number: AAT 9981063.  
Document URL:http://proquest.umi.com/pqdweb?did=727729811&sid =5&Fmt=2& 
clientId =61839& RQT =309&VName=PQD. 

81. McCarron, James J. (2006). Crisis or opportunity: An investigation to determine the 
state of graduate programs in adult education in the United States and 
recommendations for survival in the 21st century.   Duquesne University, 2006, 
Publication Number:  AAT 3220540 

82. McClure, Jennifer L. (2006).  Hybrid instruction in higher education: Student 
characteristics, motivations, expectations, and experiences.  Dissertation.  Ph.D.  
Loyola University Chicago.  Publication Number:   AAT 3212977.  Document 
URL:http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1140202921&sid=5&Fmt=2 
&clientId=61839&RQT=309&VName=PQD. 



161 

83. Miner, M. Vinson, (2001).  The non-environmental (intrinsic) aspects of motivation of 
adult learners seeking an advanced degree.  Dissertaion.  Ph.D.  University of 
Wyoming,  Publication Number:  AAT 3010726.   Document  URL:  http://proquest. 
umi.com/ pqdweb?did=729008251&sid=5&Fmt=2&clientId=61839&RQT=309&V 
Name=PQD. 

84. Puckett, Elizabeth Tuttle.  (2001).  Outcomes of the James Madison University adult 
degree program.  Dissertation, Ph.D., University of Virginia,.  Publication Number:  
AAT 3000177.  Document URL:http://proquest.umi.com/pqdweb?did=728123751 
&sid =5&Fmt=2&clientId=61839&RQT=309& VName=PQD.  

85. The University of Mississippi National Food Service Management. (2009).Writing a feasibility 
study Retrieved from http://nfsmi.org/documentlibraryfiles/PDF/ 20080212032917.pdf 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน  

ภาควิชาการศึกษาผูใ้หญ่  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดน้ีมวีตัถุประสงค์ที่จะสอบถามความคิดเห็นของนิสติที่กําลงัศึกษาอยู่ใน
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการศกึษาผูใ้หญ่  ทีม่ตี่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  
ปญัหา และขอ้เสนอแนะ  ทัง้น้ีเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรยีน
การสอนใหต้อบสนองความตอ้งการของกลุม่นิสติมากยิง่ขึน้ต่อไป 

คําตอบของท่านไม่มผีลต่อท่านแต่ประการใด  แต่มคีวามสําคญัต่องานวิจยัศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพฒันาหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติ และการจดัการเรยีนการสอนสําหรบันิสติ
ต่อไป   

จงึขอใหท้า่นตอบคาํถามทุกขอ้ความเป็นจรงิทุกขอ้อยา่งละเอยีด 

แบบสอบแบง่ออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
ตอนที ่3 ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 

ขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอื 
รองศาสตราจารย ์ดร.สนอง โลหติวเิศษ 

ผูว้จิยั 
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ตอนท่ี 1  ข้อมลูเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง  ขอใหท้า่นใสเ่ครือ่งหมาย   ลงใน    ตรงกบัขอ้ความทีท่า่นเลอืก 

1. เพศ 

 ชาย    หญงิ 

2. อาย…ุ………………………..ปี 

3. สถานภาพ 

 โสด    
 สมรส  ไมม่บีตุร 

 มบุีตร  จาํนวน…………..คน   
 อื่นๆ  (โปรดระบุ)………………………………… 

4. วุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ี  
 ชือ่ยอ่………….……….(เชน่  กศ.บ.) สาขาวชิา…………………………………….…… 
 คณะ…………………………………………………………..……………………………. 
 ชือ่สถาบนัทีจ่บ…………………………………………………..………………………… 

5. ปจัจุบนัท่านทาํงานหรอืประกอบอาชพีอะไร 

 ไมท่าํงาน 
 ทาํงาน 

 รบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ        ระบุ……………………………………… 
 อาชพีอสิระ             

ระบุ………………………………………… 
 พนกังาน/ลกูจา้ง บรษิทัเอกชน  ระบุ……………………………………… 
 อื่นๆ  ระบุ...................................... 

6. ท่านรูจ้กัสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ จากแหลง่ใด  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

7. เหตุผลทีท่าํใหท้า่นตดัสนิใจเขา้เรยีนระดบัปรญิญาโทสาขาการศกึษาผูใ้หญ่ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

  



165 

8. เป้าหมายในการเขา้เรยีน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

9. ความคาดหวงัในการเขา้เรยีน 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็ต่อหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรมหาบณัฑิต สาขา
การศึกษาผูใ้หญ่ 

คาํช้ีแจง    ขอใหท่้านใสเ่ครือ่งหมาย      ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น  โดยตวัเลข
ในแต่ละชอ่งมคีวามหมายดงัน้ี 

ใช่ 5 หมายถงึ ระดบัมากทีส่ดุ 
 4 หมายถงึ ระดบัมาก 
 3 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 
 2 หมายถงึ น้อย 
 1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 

ไม่ใช่ 

ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5 4 3 2 1 

 ด้านวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร       
1. หลกัสูตรไดบ้รรจุรายวชิาทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้ฝึกฝน 

และสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นวชิาการ และ
วชิาชพีของผูเ้รยีน 

      

2. หลกัสูตรมีความชดัเจนในหลกัคิดและแนวทางการ
ดาํเนินงานของการจดัการศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอก
ระบบ 

      

3. ให้มปีระสบการณ์ตรงในการนําความรู้ และทกัษะที่
ได้รบัไปปฏบิตัใินสภาพจรงิทางการศึกษาผูใ้หญ่และ
การศกึษานอกโรงเรยีน 

      

4. หลกัสตูรมุ่งเสรมิสรา้งความสามารถ และทกัษะในการ
วพิากษ์บนหลกัการทางวชิาการ 

      

5. สามารถนําความรูจ้ากหลกัการพฒันาชุมชนไปปรบัใช้
ในบรบิทสงัคมได ้

      

6. หลกัสตูรใหป้ระสบการณ์เกีย่วกบัการทาํงานวจิยั       



166 

ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5 4 3 2 1 

7. สามารถนําความกา้วหน้าในนวตักรรมทางเทคโนโลยี
ไปปรับใช้เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายของจัด
การศกึษา 

      

8. นําความรูใ้นการจดัทําหลกัสูตรไปใชป้ฏบิตัติามภาระ
งานทีร่บัผดิชอบได ้

      

9. ให้ความรู้ และสามารถนําทกัษะในหลกัการวางแผน 
และบรหิารโครงการ 

      

10. ส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงานด้าน
การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน 

      

11. หลกัสูตรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถประเมนิผลการจดั
กระบวนการเรยีนรู้ทางการศึกษาผูใ้หญ่ได้เหมาะสม
กบักลุม่ผูเ้รยีน 

      

12. ให้ตระหนักในความสําคญัของการพฒันาตนเองเพื่อ
พฒันางานทีป่ฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง 

      

 ด้านเน้ือหา/รายวิชา       
13. เน้ือหาวิชาตอบสนองการพฒันาความรู้ ทกัษะ และ

เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาผู้ใหญ่ 
การศกึษานอกระบบโรงเรยีน 

      

14. ประสบการณ์ที่ได้รบันําไปพัฒนาการปฏิบตัิงานใน
สภาพจรงิของหน่วยงาน หรอืนําไปพฒันาการดําเนิน
ชวีติประจาํวนั 

      

15. เน้ือหาในรายวชิาส่งเสรมิใหใ้ชเ้สรภีาพเชงิสรา้งสรรค์
ในความคดิบนหลกัการของการศกึษาผูใ้หญ่ 

      

16. รายวชิาต่างๆ มกีารส่งเสรมิ และสอดแทรกคุณธรรม 
และจรยิธรรมและจติสาํนึกต่อตนเอง และวชิาชพี 

      

17. รายวชิาในหลกัสูตรช่วยฝึกใหต้ระหนักต่อความเขา้ใจ
ถงึความแตกต่าง และขอ้จาํกดัภายในบุคคล 

      

18. รายวชิามคีวามหลากหลายและสามารถสนองตอบต่อ
ความสนใจ และศกัยภาพของผูเ้รยีน 

      

19. เน้ือหาในแต่ละรายวชิามคีวามสมดุลระหว่างสดัส่วน
ของความรูท้างทฤษฎ ีและทกัษะในการปฏบิตั ิ

      

20. การศกึษาดงูานในประเทศทาํใหเ้ขา้ใจถงึวถิปีฏบิตัขิอง
สังคมไทยเพื่อนําไปปรับใช้ให้สอดคล้องต่อการ
ปฏบิตังิานในสถานการณ์จรงิ 

      

21. การศกึษาดูงานต่างประเทศทําใหเ้หน็ตน้แบบ และ       
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สามารถนําแนวทางจากประสบการณ์ตรงไปปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
การปฏบิตังิาน 

22. รายวชิามคีวามพยายามส่งเสรมิความเข้าใจระหว่าง
ศาสตรเ์พือ่นํามาวเิคราะหป์รากฏการณ์ทางการศกึษา 

      

 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน       
23. กิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินการตามแผนการ

สอนทีแ่จง้ไว ้
      

24. มกีารชี้แจงถงึวตัถุประสงค ์ขอบเขตเน้ือหาในรายวชิา 
และกระบวนการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

      

25. กจิกรรมการเรยีนการสอนไดส้อดแทรกคุณธรรม และ
จติสาํนึกทีด่ทีางวชิาชพี 

      

26. การใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และเหมาะสมใน
การจดักระบวนการเรยีนรู ้

      

27. ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองตามแนว
ปรชัญาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

      

28. กจิกรรมการเรยีนการสอนมุง่สง่เสรมิความเขา้ใจทีด่ต่ีอ
กนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 

      

29. ส่ ง เ ส ริม ก า รมีส่ ว น ร่ ว ม ใ นกิ จ ก ร รมต่ า งๆ  ใ น
กระบวนการเรยีนรู ้

      

30. การเรยีนการสอนใหค้วามสําคญัในการทํางานร่วมกบั
ผูอ้ื่น 

      

31. รูปแบบการจดัการเรียนรู้สอดคล้องต่อลกัษณะของ
เน้ือหารายวชิา 

      

32. กจิกรรมการเรยีนรูต้่างๆส่งเสรมิโลกทศัน์ที่กว้างไกล 
และความเขา้ใจในมติ ิและการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

      

33. ส่งเสรมิการประยุกต์ใชค้วามรู ้และความเขา้ใจในการ
แสดงความคดิเหน็เชงิสรา้งสรรค ์

      

34. กจิกรรมการเรยีนรู้ส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์
ตรงจากผูท้รงคณุวุฒภิายนอก 

      

35. กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก และ
ดาํเนินบทบาทของตนทีม่ตี่อสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

 ด้านอาจารยผ์ูส้อน       
36. คณาจารย์ของภาควิชามีคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญใน

ศาสตรท์างการศกึษาผูใ้หญ่ 
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37. การสอนของอาจารยม์คีวามครอบคลุมต่อวตัถุประสงค ์
และขอบขา่ยเน้ือหาตามแผนการเรยีนรู ้

      

38. อาจารย์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่กระตุ้นความ
สนใจในเน้ือหารายวชิา 

      

39. อาจารยก์ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการคดิเชงิวเิคราะหอ์ยา่ง
มเีหตุมผีล 

      

40. อาจารยใ์หโ้อกาสในการรว่มกนักําหนดแผนการเรยีน       
41. อาจารย์เลอืกใช้สื่อการเรยีนการสอนเพื่อสร้างความ

เขา้ใจในเน้ือหารายวชิาไดเ้หมาะสม 
      

42. อาจารย์ใหค้ําแนะนําในการคน้คว้าเพิม่เตมิจากแหล่ง
การเรยีนรูอ้ืน่ 

      

43. อาจารย์ อุทิศ เวลาในการให้คําปรึกษาเพื่ อการ
ดาํเนินการวจิยั 

      

44. อาจารย์เข้มงวดในการปลูกฝงัความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคมตามจิตสํานึกแห่งวิชาชีพให้แก่
ผูเ้รยีน 

      

45. การสอนของอาจารยส์ง่เสรมิทกัษะการคน้ควา้เพิม่เตมิ
ตามความสนใจทีต่นมเีพือ่ต่อยอดความรู ้

      

 ด้านการวดั และประเมินผล       
46. การวดัและประเมนิผลดําเนินการโดยเทยีบเคยีงเพื่อ

ประเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 
      

47. การวดั และประเมนิผลมคีวามหลากหลายเหมาะสม
กบัสภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

      

48. การวัด และประเมินผลครอบคลุมจุดมุ่งหมายใน
กระบวนการเรยีนรู ้

      

49. การวดัและประเมนิผลการเรยีนดาํเนินการโดยผูส้อน       
50. ผู้เรียนมโีอกาสประเมนิพฒันาการทางการเรยีนของ

ตนเอง 
      

51. ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสในการประเมนิผูส้อน       
52. ผูเ้รยีนสามารถร่วมแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการจดั

กระบวนการเรยีนรู ้
      

53. นําเทคนิควธิกีารทีเ่หมาะสมมาวดัและประเมนิผลเพื่อ
ตรวจสอบพฒันาการในการเรยีนรู ้

      

54. การวัดและประเมินผลช่วยให้ผู้ เ รียนรู้ถึงระดับ
ความสามารถเพือ่นํามาพฒันาและปรบัปรุงตนเองได ้
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55. ผูเ้รยีนไดร้บัแจง้ถงึพฒันาการในการเรยีนรูข้องตน       

ปญัหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



 

ภาคผนวก  ข 

แบบสมัภาษณ์ 

นิสิตสาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 

เร่ืองหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 

คาํช้ีแจง : การสมัภาษณ์ครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่นําขอ้มลูไปประกอบการพจิารณาแนวทางการปรบั
หลกัสตูรใหต้อบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน สงัคม และชุมชน ไม่มผีลอยา่งใดต่อผูใ้ห้
ขอ้มลูขอใหต้อบคาํถามตามความเป็นจรงิมากทีส่ดุ 

1. ชัน้ปี...................................................................เพศ……......................................................... 
2. อาย.ุ.......................................................................................................................................... 
3. อาชพี........................................................................................................................................ 
4. คณะและสถานศกึษาทีศ่กึษาในระดบัปรญิญาตร.ี........................................................................ 
5. ท่านทราบขา่วเกีย่วกบัคณะการศกึษาผูใ้หญ่จากสือ่ใด
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
6. เหตุผลทีท่า่นตดัสนิใจมาเขา้เรยีนในภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่   มศว  เรยีงตามลาํดบั
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
7. รายวชิาทีเ่รยีนตรงกบัความตอ้งการของทา่นหรอืไม ่รายวชิาใดทีต่รง รายวชิาใดทีไ่มต่รง เพราะ
อะไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
8. ท่านมคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อสภาพแวดลอ้มในการเรยีน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
9. ท่านคดิวา่คา่ใชจ้่ายในการเรยีนมคีวามเหมาะสมหรอืไม่
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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10. ทา่นมคีวามคดิเหน็อยา่งไรกบัการศกึษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
11. สิง่ทีท่า่นประทบัใจในเป็นนิสติภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่มาก  เรยีงตามลาํดบั 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
12. สิง่ทีท่าํใหท้า่นลาํบากใจมากในการเรยีน  เรยีงตามลาํดบั
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
13. สิง่ทีท่า่นอยากใหป้รบัปรุงแกไ้ขมากเรยีงตามลาํดบั   และเหตุผล
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
14. ทา่นคดิวา่ชื่อสาขาวชิาทีเ่รยีนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่านหรอืไม ่ ถา้ไมท่า่นอยากให้
เปลีย่นชือ่ในลกัษณะอยา่งไร  หรอื ชือ่วา่อะไร  เพราะอะไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

ขอขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอื 
ผูว้จิยั 

 



 

ภาคผนวก  ค 

แบบสอบถาม 

ความต้องการในการศึกษาต่อหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา (ผูส้นใจศึกษาต่อ) 

คาํช้ีแจง : ความคดิเหน็ของท่านจะมปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการปรบัปรุงหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา
ของภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ให้
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชนและสงัคม 
โปรดกาเครือ่งหมาย    ลงในชอ่งวา่ง และกรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง 

1. เพศ    ชาย   หญงิ 
2. อาย…ุ………………………..ปี 
3. สถานภาพ  โสด   สมรส   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……… 
4. วุฒกิารศกึษาสงูสดุ 

 ชือ่ยอ่………….……….(เช่น  กศ.บ.) สาขาวชิา…………………………….……… 
 ชือ่คณะ………………………………………………………………………………… 
 ชือ่สถาบนัทีส่าํเรจ็การศกึษา…………………………………………………..……… 

5. งานทีท่าํ………………………………ชือ่สถานทีท่าํงาน……………………………….................. 
6. หากท่านจะศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา (ระดบัปรญิญาโทหรอืเอก) โปรดเรยีงลําดบัปจัจยัที่

ท่านเหน็ว่ามผีลต่อการตดัสนิใจของทา่นจากมากไปน้อย  (1 หมายถงึ มคีวามสาํคญัมากทีส่ดุ-6 
หมายถงึ มคีวามสาํคญัน้อยทีส่ดุ) 
……….ดา้นคา่ใชจ่้ายในการศกึษา ไดแ้ก่ คา่เลา่เรยีน คา่ธรรมเนียม 
……….ดา้นหลกัสตูร เชน่สาขาวชิา 
……….ดา้นทีต่ ัง้ของสถานศกึษา การเดนิทาง 
……….ดา้นสถาบนัและอาจารย ์ความมชีื่อเสยีงของสถาบนัและอาจารย’์ 
……….ดา้นกายภาพ  ความสะอาดสวยงาม  แสงสว่างพอเพยีง 
……….ดา้นอื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………… 

7. หากท่านจะศกึษาต่อในระดบับณัฑติศึกษาดา้นการศกึษา (ระดบัปรญิญาโทหรอืเอก) โปรด
เรยีงลาํดบัชือ่หลกัสตูรทีท่า่นสนใจจากมากไปน้อย 
……….การศกึษาผูใ้หญ่และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
……….การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
……….การเรยีนรูต้ลอดชวีติและการพฒันาทรพัยากรมนษย ์
…….....การเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่การพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
……….การบรหิารจดัการการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่พฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
……….การบรหิารจดัการการเรยีนรูน้อกระบบและตามอธัยาศยั 
……….การบรหิารจดัการการเรยีนรูใ้นชุมชน 
……….การศกึษาเพือ่พฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
……….อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………………… 
……….อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………………… 
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8. โปรดระบุรายวชิาทีท่า่นสนใจจะศกึษาตามลาํดบั 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทีใ่หข้อ้มลู 
คณะผูว้จิยั 



 

ภาคผนวก  ง 

 
การสนทนากลุ่ม 

นิสติจบปรญิญาโทการศกึษาผูใ้หญ่  ปีการศกึษา   
ทาํงานในหน่วยงานของรฐับาล เกีย่วกบัการศกึษานอกระบบ 
ทาํงานในหน่วยงานของรฐับาล  เกีย่วกบัการศกึษา 
ทาํงานในหน่วยงานของรฐับาล ไมเ่กีย่วกบัการศกึษา 
ทาํงานในหน่วยงานของเอกชน เกีย่วกบัการศกึษาหรอืการพฒันาบุคลากร  
ทาํงานในหน่วยงานของเอกชน ไมเ่กีย่วกบัการศกึษา 
อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................... 
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