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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานภาพทั่วไปของมหาบัณฑิตก่อน

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (2) ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3) ผลผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา

วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง ใช้วิธีจับสลากแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากมหาบัณฑิตที่ศึกษา

ระหว่างปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1 อ�จ�รย์ดร.ภ�ควิช�ก�รบริห�รก�รศึกษ�คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
1 Lecturer, Dr., Department of Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham 

University.
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 ผลการวิจัยพบว่า 

 สถานภาพทัว่ไปของมหาบณัฑติหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม สว่นใหญเ่ปน็เพศชาย อาย ุ41-50 

ปี และหลักสตูรทีส่ำาเร็จการศกึษา สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศกึษาศาสตร์ 

ครุศาสตร์ ตำาแหน่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นครูสายผู้สอน ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 

ด้านความเหมาะสมของรายวิชาทุกรายวิชามีความเหมาะสม ด้านความเหมาะสมของ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาก ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะ

สมในระดับมาก ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในระดับมาก ด้านความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนในระดับมาก ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษา

ประจำาหลักสูตรในระดับมาก ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า

อสิระ ในระดบัมาก สำาหรบัผลผลติมหาบณัฑติ คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรส่วนใหญ่

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3.26-3.50 ประโยชน์ที่ได้รับจาก

การศกึษา หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา ลกัษณะงานทีท่ำา

หลังจากสำาเร็จการศึกษา มีความพึงพอใจในงานปัจจุบันที่ทำา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตรในระดับมาก

คำาสำาคัญ : การติดตามผล, หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

ABSTRACT

 The purpose of this research was to (1) investigate the status of graduate 

students before a master degree students (2) investigate their opinions over 

instruction to the Master of Education Program in Educational Administration, 

Faculty of Education, Mahasarakham University (3) The output of graduate  

students in the Master of Education Program in Educational Administration, 
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Faculty of Education, Mahasarakham University.

 The population of this study were the graduate students in Master of 

Education Curriculum : Educational Administration Program, Faculty of Education 

Mahasarakham University, academic year 2008. 

 

 The research findings were as follows : 

 The status of age of the performance Graduates students in Master of  

Education Program in Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham 

 University were male, 41-50 years, and Diploma Program in Education. Most of 

them were teachers. The graduate students’ opinions to the teaching and learning 

 at a high level. The curriculum suitability at a high level. All subjects were 

suitability. The teaching and learning were suitability at a high level. The  

co-curriculum activity were suitability at a high level. The evaluation were 

suitability at a high level.The instructors were at a high level. The curriculum 

adviser were suitability at a high level Individual study adviser were suitability 

at a high level.

 The output of graduate students : In an aspect of mean value, most of 

them were 3.26-3.50. The useful from study in Master of Education Program in 

Educational Administration were to get more knowledge and vision, be able to 

the operation on work, get new friends and social respect. The characteristic 

were at a high level. 

Keywords : A follow-up, graduate students, Master of Education Program
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บทนำา

 “การศกึษาเปน็เครือ่งมอือนัสำาคญัใน

การพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ 

ทศันคต ิคา่นยิม และคณุธรรมของบคุคล เพือ่

ให้เป็นพลเมืองด ีมคีณุภาพและประสทิธภิาพ 

การพัฒนาประเทศชาตกิย่็อมทำาไดโ้ดยสะดวก

ราบร่ืนได้ผลท่ีแนน่อนและรวดเรว็…” พระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแก่ครู

ใหญแ่ละนกัเรยีนทีส่มควรไดร้บัพระราชทาน

รางวัล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำาปีการศึกษา 2518 เมื่อวันที่ 22 

กรกฎาคม 2520 จากพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมิูพลอดุลยเดช  

ดังกล่าว บ่งบอกว่าพระองค์ทรงให้ความ

สำาคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ด้วยทรง

เห็นว่าการให้การศึกษาในทุกระดับนั้น ย่อม

เป็นหนทางให้คนสามารถพัฒนาตนเองให้

เป็นคนดีอันกอปรด้วยความรู้และคุณธรรม

ได้ทั้งสิ้น (ปิยวรรณ เกาะแก้ว. 2551 : 21) 

ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นปัจจัยใน

การสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความ

ประพฤต ิและคณุธรรมของบคุคล สังคมและ

บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้

อยา่งครบถว้นพอเหมาะกันทุกๆ ดา้น สังคม

และบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ซึง่สามารถธำารงรกัษาความเจรญิมัน่คงของ

ประเทศชาตไิว ้และพฒันาใหก้า้วหนา้ตอ่ไป

ได้ตลอด (วิทยาลัยนาฏศิลป์. 2542 : 10) 

การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ทำาให้มนุษย์

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดำารง

อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ เกือ้หนนุตอ่การ

พฒันาประเทศทัง้ดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง การ

ปกครอง สงัคมวฒันธรรมมุง่พฒันาบคุคลให้

เปน็ผูแ้สวงหาการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอด

ชีวิต มีความสามารถในการพัฒนาตนและ

ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของสังคมและ

ประเทศชาต ิปฏบิตัตินไดอ้ยา่งเหมาะสมและ

อยูร่ว่มกบัสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ (เสาวลกัษณ ์

สมบูรณ์ผล. 2543 : 1)

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ได้กำาหนดแนวการจัดการศึกษา

ในมาตรา 28 ไว้ว่า “ให้จัดตามความเหมาะ

สมของแตล่ะระดบั โดยมุง่พฒันาคณุภาพชวีติ

ของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และ

วชิาชพี ตอ้งมุง่พฒันาคนใหม้คีวามสมดลุ ทัง้

ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถความดี

งาม และความรับผิดชอบต่อสังคม สำาหรับ

หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความ
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มุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการวิชาชีพ

ชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์

ความรู้และพัฒนาสังคม” (สำานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 101) และใน

การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 

2552 - 2561) มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย

หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการ

ศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาส

ทางการศึกษา และเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคสว่นของสงัคมในการบรหิารและจดัการ

ศึกษา โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการ

ศึกษา 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทย

ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนา

คุณภาพสถานศกึษาและแหลง่เรยีนรูย้คุใหม ่

และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 

: คำานำา)

 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา เปน็การ

ศึกษาในระดับสูงที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

พัฒนาความรู้และทักษะในสาขาวิชาเฉพาะ

ทางใหม้คีวามชำานาญมากยิง่ขึน้ มุง่สรา้งสรรค์

ความกา้วหนา้ และความเปน็เลศิทางวชิาการ 

โดยเฉพาะด้านการศึกษาค้นคว้า การวิจัย 

และการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

เพ่ือนำาตนเองและสังคมไปสู่การพัฒนา 

เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้บังเกิด

ขึ้นในตัวบุคคล ผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับนี้

จึงอยู่ในวัยที่มีความพร้อมทางวุฒิภาวะใน

ด้านต่างๆ ระดับอุดมศึกษาจึงเป็นช่วงของ

การนำาศักยภาพตา่งๆ ทีม่อียู่ในตวับุคคลมาใช้

อยา่งเตม็ที ่ทัง้ในดา้นความรู ้ความสามารถ

เพ่ือออกไปประกอบอาชพี อนัเปน็การรบัใช้

สงัคม ทำาประโยชนแ์กส่งัคม รวมถงึคณุธรรม 

จรยิธรรม ซึง่เปน็องคป์ระกอบของความเปน็

มนษุยท์ีพ่งึไดร้บัจากการพฒันาการศกึษาอนั

จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

(สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 

2537

 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา จงึนบัวา่มี

บทบาทสำาคญัอยา่งยิง่ในการเตรยีมการศกึษา

ของประเทศใหมี้คุณภาพและมีมาตรฐานใหส้งู

ขึน้อยา่งไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจาก

การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เปน็การสรา้ง

ความงอกงามทางปัญญา ผ่านกระบวนการ

ผลิตกำาลังคนระดับสูง การพัฒนา การวิจัย

และการสง่เสริมความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเป็นกลไก

ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการพัฒนา

ประเทศ จึงมีความจำาเป็นที่จะพัฒนา การ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
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วิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุงศิลป

วฒันธรรม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวทาง

การปฏิรปูการศึกษาดังกลา่ว ดังทีเ่กรยีงศักด์ิ 

เจริญวงศ์ศักดิ์ (2541 : 164) ได้กล่าวไว้ว่า 

การศึกษาต้องมาพรอ้มกบัคณุภาพการศกึษา 

มเิพยีงแตม่มีากในเชงิปรมิาณของประชากร

ท่ีได้รับการศึกษาเท่านั้น การสร้างคุณภาพ

เป็นเรื่องที่สำาคัญย่ิง ต้องทำาด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย ไม่เพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพขึน้มา ซึง่เปน็การชว่ยทาง

โครงสร้างที่มีความสำาคัญ ผ่านการสร้าง

กลไกและการผลกัดนัใหก้ลไกนัน้ขบัเคลือ่น

การศกึษาใหเ้กิดคณุภาพใหไ้ด ้ซึง่สอดคลอ้ง

กบัดวงเดอืน เทศวานชิ (2548 : 2) ท่ีวา่การ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมุ่ง

พฒันาคนเขา้สูว่ชิาชพีชัน้สงูเปน็กำาลงัสำาคญั

ในการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษา

จำาเปน็ตอ้งปรบัปรงุกระบวนการผลติบณัฑติ

ให้ไดบ้ณัทติทีม่สีมรรถภาพและคณุลกัษณะ

สอดคล้องกบัสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็ว ปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต คือ การพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำาคัญ 

ได้แก่ คุณภาพของหลักสูตร อาจารย์ การ

เรียนการสอน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ และการบริหาร

 ในการพัฒนาคุณภาพของผู้สำาเร็จ

การศกึษา และคณุภาพของการจดัการศกึษา

ตามหลกัสตูร ซึง่หมายถงึคณุภาพของสถาบนั

อุดมศึกษานั้น จำาเป็นต้องมีกระบวนการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการ

ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง เพื่อนำาผลที่ได้มาใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต

ตามนโยบาย และเปา้หมายทีก่ำาหนดไว ้การ

ติดตามผลผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นกระบวน

การหนึ่งที่จะทำาให้ได้ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับ

คุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษาที่ผลิตออก

ไปสู่สังคม เนื่องจาก การติดตามผลเป็นวิธี

การศกึษาคณุลกัษณะของผูส้ำาเรจ็การศกึษา

ตามหลกัสตูรดา้นความรูแ้ละทกัษะที่ไดจ้าก

การเรียนรู้ ด้านการนำาความรู้และทักษะไป

ประกอบอาชพี และดา้นการพฒันาตนเองให้

เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ เพื่อทราบ

ข้อดี และข้อควรปรับปรุงของการจัดการ

ศกึษา ตลอดจนปัญหาอปุสรรคต่างๆ ในการ

ประกอบอาชพีของผูส้ำาเรจ็การศกึษา โดยนำา

ข้อมูลที่ได้มาประมวลผล เพื่อนำาผลที่ได้มา

เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน 
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ตลอดจนเพื่อการได้มาซึ่งคุณภาพในทุก

ด้านของผู้สำาเร็จการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

ในท่ีสุด กรกฏ พลตรี (2541 : 23) กล่าว

ถึงประโยชน์ของการติดตามผลว่า เป็นกระ

บวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของผู้ที่สำาเร็จการ

ศกึษาจากสถาบนัการศกึษาไปแลว้ เกีย่วกบั 

สภาพปัจจุบันของบุคคลเหล่านั้น และเพื่อ

ทราบความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการ

สอนหรือการให้บริการอื่นๆ ซึ่งผลที่ได้จาก

การติดตามนี้จะเป็นข้อมูลและแนวทางใน

การพจิารณาปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการ

สอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสตูปส์ และ

วอลล์กวิทสท์ (Stoops & Walhguist. 1985 

: 196 ; อา้งองิมาจากบวรนรรฏ เกตสุวุรรณ.์ 

2549 : 2) ที่กล่าวว่า การติดตามผลเป็นวิธี

ที่จะทำาให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพ 

ข้อบกพร่อง ปัญหาของผลผลิตที่ผลิตออก

ไปด้านการศึกษา การติดตามผลผู้ที่สำาเร็จ

การศกึษาออกไปแลว้นัน้เปน็ประโยชนอ์ยา่ง

ยิ่งสำาหรับผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการ

จัดการศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่กำาลังศึกษา

อยู่ จะได้ทราบแนวทางแก้ไขปรับปรุงใน

เรื่องของหลักสูตร ระบบการศึกษาและวิธี

จัดประสบการณ์การเรียนการสอน

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งที่ 22 ของประเทศไทย 

ถือกำาเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา

มหาสารคาม ต่อมาได้รับการยกฐานะข้ึน

เปน็มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขต

มหาสารคาม เมื่อปีพุทธศักราช 2517 และ

ได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศชื่อ 

“มหาวทิยาลยัมหาสารคาม” ในป ีพ.ศ. 2537 

และในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ทั้งระบบปกติและระบบพิเศษ ใน 13 คณะ

วิชา มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำานวน 

20 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 46 สาขา

วิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ

สอน สายวทิยาศาสตรแ์ละสายศลิปะศาสตร ์

รวม 12 สาขาวิชา นอกจากนี้มหาวิทยาลัย

มหาสารคามได้ขยายโอกาสทางการศึกษา

สู่วิทยาเขตและศูนย์บริการการศึกษาไปยัง

จังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน 11 จังหวัด โดย

ไดป้รบัปรงุและสรา้งหลกัสตูรใหม่ๆ  ทีม่คีวาม

หลากหลาย ทันสมัย เปน็สากล ตรงกบัความ

ต้องการของผู้เรียนตลอดมา (มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 2548 : 9) 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เปน็คณะท่ีกล่าวได้วา่มรีากฐาน

การกำาเนิดมาพร้อมกับการกำาเนิดวิทยาลัย

วิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 เพราะวิทยาลัย

วชิาการศกึษาไดก้อ่ตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อที่จะได้

ไปสอนหนังสือตามโรงเรียนทั่วไป ในแถบ

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ขยายโอกาส

ทางการศึกษา จัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกไปสู่เขต

นอกที่ตั้งตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัด

อุดรธานี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา 

กาฬสนิธ์ุ บรุรีมัย์ สกลนคร ศรีษะเกษ ชัยภมู ิ

สรุนิทร ์อบุลราชธาน ีมกุดาหาร และยโสธร 

อำาเภอพล ประทาย ชุมแพ เลิงนกทา และ

กุดชุม มีการเปิดสอนทั้งหมด 26 หลักสูตร 

โดยในระดับปริญญาตรี เปิดสอนจำานวน 

10 หลักสูตร ป.บัณฑิต จำานวน 3 หลักสูตร 

ปรญิญาโท จำานวน 9 หลกัสตูรและปรญิญา

เอก จำานวน 4 หลกัสตูร มนิีสติท้ังสิน้จำานวน 

6,926 คน จำาแนกเป็นปริญญาตรี 2,612 

คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำานวน 

55 คน ระดับปริญญาโท จำานวน 1,478 คน 

และระดับปริญญาเอก จำานวน 9 คน (แผน

ปฏิบัติราชการประจำาปี 2551 คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรการศกึษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตร พ.ศ. 2547 วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความ

สามารถ ทางด้านการบริหารการศึกษา มี

คณุธรรมจรยิธรรมและสามารถนำาความรูไ้ป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง

แนวคดิในการจดัการศกึษา ปฏริปูการศกึษา

ตลอดจนเปน็ผูน้ำาทางวชิาการเพ่ือจะนำาไปสู่

มาตรฐานการศกึษาทีไ่ดร้บัการยอมรบั สำาหรบั

โครงสรา้งของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำาหนด

ใหเ้รยีนรายวชิาตลอดหลักสูตร 2 ป ีไม่นอ้ย

กวา่ 39 หน่วยกติ (มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 

2548 : 219-220)

 การตดิตามผลเปน็วธิกีารทีส่ำาคญัที่

จะทำาให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและ

ข้อบกพร่องของผู้สำาเร็จการศึกษา ผลที่ได้

รับจาการติดตามจะเป็นข้อมูลหรือแนวทาง

ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

ให้ดียิ่งข้ึน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บิหารและ

ผู้ที่กำาลังศึกษาอยู่ในการที่สามารถนำาไปใช้

เป็นขอ้อ้างองิในการจัดการฝกึอบรม ส่งเสรมิ

นกัศกึษาปจัจบุนั และยงัเปน็หลกัการในการ

จัดการศกึษาเพิม่เตมิให้แก่ผู้สำาเร็จการศกึษา 
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ผลที่ไดจ้ากการติดตามผลจะเปน็เครือ่งชว่ย

ทำาใหส้ถาบนัการศกึษามคีวามรูใ้นดา้นตา่งๆ 

ซึง่จะทำาใหเ้หน็ขอ้ดขีองขอ้บกพรอ่งและความ

จำาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องต่างๆ 

(เดชะ, 2540 : การติดตามผล) 

 การตดิตามผลเปน็คำาประสมระหวา่ง 

การตดิตามผลและผล ซึง่หมายความว่าการ

ตรวจสอบดูว่าผลหรือผลผลิตที่ออกไป

เป็นอย่างไร เมื่อกล่าวถึงการติดตามผลที่

เก่ียวข้องกับการศกึษากจ็ะหมายถงึการตรวจ

สอบผลผลติทางการศกึษาซึง่กห็มายถงึตวัผู้

สำาเร็จการศึกษานั่นเอง บุญทัน ศรีบุญเรือง 

(2540 : 7)และศรันย์ น้ำาผึ้ง (2546 : 25) 

ไดใ้หค้วามหมายของการตดิตามผลวา่เปน็วธีิ

การศึกษาคุณลักษณะของผู้สำาเร็จหลักสูตร

การฝึกอบรมอาชพีไปแลว้ โดยนำาข้อมูลที่ได้

มาเป็นขอ้มลูในการกำาหนดแนวทางปรบัปรงุ

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนและพฒันา

หลกัสตูร ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความ

ต้องการของผู้เรียน

 ภายหลังการดำาเนินการงานบริหาร

จัดการและการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิต

ศึกษาสมควรมีการติดตามผลผู้สำาเร็จการ

ศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อนำาผลที่ได้

มาเป็นข้อมลูในการพฒันา ปรบัปรงุหลักสูตร 

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน 

ตลอดจนเพื่อการได้มาซึ่งคุณภาพในทุก

ด้านของผู้สำาเร็จการศึกษา จะส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ การ

ตดิตามผลเป็นวธิกีารศึกษาคุณลักษณะของ

ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ด้านความ

รู้และทักษะไปประกอบอาชีพและด้านการ

พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการประกอบ

อาชีพเพื่อทราบข้อดีและข้อควรปรับปรุง

ของหลักสูตร ตลอดจนปัญหาต่างๆในการ

ประกอบอาชพีของผูส้ำาเรจ็การศกึษาโดยนำา

ข้อมูลที่ได้มาประเมินผล เพื่อนำาผลที่ได้มา

เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน

 ด้วยเหตุผลและความสำาคัญดัง

กล่าวข้างต้น จึงจำาเป็นต้องติดตามผลมหา

บณัฑติหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขา

วชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีการศกึษา 2551 

ทัง้ทีศ่กึษาตอ่ ประกอบอาชพี ตลอดจนสำารวจ

ความคิดเห็นของมหาบณัฑติ เพ่ือนำาขอ้มูลมา

เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
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ศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

ยิง่ขึน้ และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษาในรอบที่สอง (พ.ศ. 

2552-2561) ให้บังเกิดผลต่อการพัฒนา

อย่าเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาตอ่ไป 

 การติดตามผลผู้สำาเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อนำาผลที่ได้มา

เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน 

ตลอดจนเพ่ือการไดม้าซึง่คณุภาพในทุกดา้น

ของผู้สำาเร็จการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจึงมี

ความจำาเป็นและสำาคัญ

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสถานภาพทั่วไปของ

มหาบณัฑิตกอ่นเข้าศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโท 

ได้แก่ เพศ อายุ หลักสูตรที่สำาเร็จการศึกษา 

ตำาแหน่งปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อทราบภูมิหลังของ

ผู้ที่เข้าศึกษาต่อหรือ Input

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของมหา

บัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้

  2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของหลักสูตร

  2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของรายวิชา

  2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของการจดักิจกรรมการเรยีน

การสอน

  2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การวัดและประเมินผล

  2.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

อาจารย์ผู้สอน

  2.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำาหลักสูตร

  2.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

 ทั้งนี้เพื่อทราบถึงขบวนการจัดการ

หรือ Process ในขณะที่มหาบัณฑิตกำาลัง

ศึกษาอยู่

 3. ผลผลติมหาบณัฑติ หรอื Output 

ซึ่งพิจารณาจาก

  3.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตร

  3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจาก
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การศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  3.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ตามหลกัสตูร ไดแ้ก ่ความกระตอืรอืรน้และ

สนใจใฝรู่อ้ยา่งตอ่เนือ่ง ความสามารถในการ

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ความสามารถใน

เชิงสร้างสรรค์ ความรอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

และความรู้ท่ัวไป การมีเจตคติที่ดีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำางานเป็นทีม 

การมีคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อทราบถึงคุณภาพ

ของมหาบัณฑิต

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ มหา

บัณฑิตหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขา

วิชาการบริหารการศึกษาที่สำาเร็จ

 กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี Simple 

Random Sampling โดยจับสลากเลือกจาก

กลุ่มประชากร จำานวน 300 คน ผู้วิจัยได้ส่ง

แบบสอบถามไปยังมหาบัณฑิตทั้ง 300 คน 

หลงัจากที่ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคืนมาและ

คดัเลอืกฉบบัทีเ่สียออก คงเหลือแบบสอบถาม 

จำานวน 215 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของ

จำานวนแบบสอบถามที่ส่งออกไป

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น

แบบสอบถามชนดิเลอืกตอบแบบมาตราสว่น

ประมาณค่า 5 ระดับ มี 3 ตอน ซึ่งผ่าน

ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาและโครงสรา้งโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน แล้วนำามาปรับปรุงจนมี

คุณภาพ ดังนี้

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของมหา

บัณฑิต ประกอบด้วย เพศ วัย หลักสูตร

ทีส่ำาเรจ็การศึกษา คะแนนเฉล่ียสะสมตลอด

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรปีระเภทของสถาบนั

ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

ที่สำาเร็จการศึกษา อาชีพหลักและตำาแหน่ง

งานปัจจุบัน

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของมหา

บัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตร 

ความเหมาะสมของรายวชิา ความเหมาะสม

ของการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน การจดั

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและประเมิน

ผล อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจำา

หลกัสตูร อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ

 ตอนที ่3 ผลผลติมหาบณัฑติ ประกอบ

ด้วย คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
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ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการศกึษาระดบับณัฑติ

ศกึษา หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขา

วิชาการบริหารการศึกษา ลักษณะงานที่ทำา

หลังจากสำาเร็จการศึกษาความพึงพอใจใน

งานที่ทำา และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

 

 การรวบรวมข้อมูล

 1. รวบรวมที่อยู่ของบัณฑิตศึกษา 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

บรหิารการศกึษา ทีค่าดวา่จะสำาเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2551

 2. สง่แบบสอบถามไปใหบ้ณัฑติศกึษา

ตามที่อยู่ในทำาเนียบ โดยส่งทางไปรษณีย์

แบบสอบถามทีส่ง่ไปนัน้ไดแ้นบซองเปลา่ตดิ

แสตมป์ส่งกลับคืนมหาวิทยาลัย

 3. ตดิตามแบบสอบถามทางโทรศัพท ์

หลังจากส่งไปแล้ว 15 วัน

 4. ส่งแบบสอบถามครั้งที่ 2 และ

ครั้งที่ 3 โดยใช้เวลารวบรวมแบบสอบถาม 

ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน 2551

 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 คา่เฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาวิจัย ปรากฏผลดังนี้

 1. สถานภาพทั่วไปของมหาบัณฑิต 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

บรหิารการศกึษา สว่นใหญเ่ปน็เพศชาย อาย ุ

41- 50 ป ีทีร่องลงมาคอื 31- 40 ป ีมหาบณัฑติ 

แต่ละรุ่นท่ีนำามาศึกษามีความใกล้เคียงกัน 

ส่วนใหญ่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ตำาแหน่ง

งานส่วนใหญ่เป็นรองผู้บริหาร รองลงมา 

คือผู้บริหาร

 2. ความคิดเห็นของมหาบัณฑิต

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย

  2.1 รายวชิาทีจ่ดัใหเ้รยีนทัง้

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

บรหิารการศกึษาทกุรายวชิามคีวามเหมาะสม

  2.2 หลกัสตูรมคีวามเหมาะ

สมในระดบัมาก ในดา้นความทนัสมยั ความ

เปน็สากล ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รยีน การสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิ

สรา้งสรรค ์การสง่เสรมิความสามารถของผู้

เรยีนในการจดัองคก์ารสมยัใหม ่การสง่เสรมิ

ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
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เศรษฐกิจของประเทศ และการส่งเสริมให้

ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในการบริหาร ที่มี

ความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับปาน

กลาง ได้แก่การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้

ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

  2.3 ในดา้นความเหมาะสม

ของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับ

มากในหวัขอ้การสอนใหผู้้เรยีนรูจ้กัวเิคราะห ์

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก การ

เนน้ผูเ้รยีนเรือ่งการฝกึทกัษะและศกึษาดว้ย

ตนเอง การเนน้การนำาประสบการณจ์ากการ

ทำางานมาใช้ การส่งเสริมการทำางานเป็น

ทีม การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน

ความรู้อย่างอิสระ ความเหมาะสมกับนิสิต

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการส่ง

เสริมให้ผู้เรียนได้ผสมผสานประสบการณ์

เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่มีความเห็นว่ามี

ความเหมาะสมในระดับปานกลางคือ การ

คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

  2.4 ในด้านกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจ

กรรเสรมิหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมในระดบั

มาก ในหวัขอ้ความถี่ในการจดักจิกรรมเสรมิ

หลกัสตูร นอกเหนอืจากนัน้มคีวามเหน็ในระดบั

ปานกลาง คอืความเหมาะสมของเวลาในการ

จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ความนา่สนใจของ

กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรและประโยชนท์ี่ไดร้บั

จากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  2.5 ในด้านความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเหมาะสมในด้านการวัดและ

ประเมินผล มหาบัณฑิตหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการวัดและประเมิน

ผลในระดบัมาก ในหวัขอ้มคีวามชดัเจนและ

เหมาะสม มีความยุติธรรมเป็นการนำาความ

รู้ไปใช้มากกว่าความจำา และมีเกณฑ์ที่ได้

มาตรฐาน ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับปาน

กลาง ไดแ้กค่วามรวดเรว็ในการแจง้นกัศกึษา

  2.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของอาจารยผ์ูส้อน หลกัสตูร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้

สอนในระดบัมาก ในหวัขอ้การชีว้ตัถปุระสงค์

ของการเรียนการสอนอย่างชัดเจน การเตรี

ยมตัวอย่างดีในการสอน การวางแผนการ

สอนอย่างเป็นระบบ การจัดลำาดับเนื้อหาให้

ง่ายต่อการเรียน ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา

ที่สอนเป็นอย่างดี การสอนเนื้อหาที่ทันสมัย 

การเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนถามและแสดงความ
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คดิเหน็ความ สามารถตอบปญัหาและขอ้ซกั

ถามของผู้เรยีนไดช้ดัเจน การมอบหมายงาน

ชัดเจน การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ 

วิจารณ์ กล้าแสดงความคิดเห็น การบูรณา

การวิชาที่เรียน และวิชาอื่นได้อย่างดี การมี

คุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมอันดี การ

เข้าใจผู้เรียน การตรงต่อเวลา การมีความ

กระตือรือร้นอยู่เสมอ การมีความสัมพันธ์

อันดีกับผู้เรียน และการใช้สื่อการสอนที่ทัน

สมัย ข้อที่มหาบัณฑิตหลักสูตร มีความคิด

เห็นในระดับปานกลาง คือการส่งเสริมให ้

ผู้เรียนหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด หรือ

สื่อต่างๆ และการให้เวลาแก่ผู้เรียน

  2.7 ในด้านความคิดเห็น

เกีย่วกบัความเหมาะสมของอาจารย์ท่ีปรึกษา

ประจำาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขา

วชิาการบริหารการศกึษา สำาหรบันักบรหิารมี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัอาจารย์ทีป่รึกษาประจำา

หลักสูตรในระดับมากในหัวข้อ การมีความ

จรงิใจ การมคีวามเห็นใจผูเ้รียน การมคีวาม

เมตตากรณุา การยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของ

ผูเ้รยีน การมคีวามสามารถในการแกปั้ญหา 

การมีมนุษย์สัมพันธ์ดี การมีความประพฤติ

เหมาะสม และการมีคุณธรรมจริยธรรม ข้อ

ท่ีมหาบณัฑติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความคิด

เห็นในระดับปานกลาง คือการมีเวลาให้ 

ผู้เรียนได้เข้าพบ

  2.8 ในด้านความคิดเห็น

เกีย่วกบัความเหมาะสมของอาจารยท์ีป่รกึษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานพินธ ์สารนพินธ ์หรือการศกึษาคน้ควา้

อสิระในระดบัมากในหวัขอ้ ความรบัผดิชอบ 

การเป็นผูท้รงคุณวฒุใินสาขาวชิา การมวีสิยั

ทัศน์กว้างไกล การเข้าใจหัวข้องานวิจัยของ

นักศึกษา การติดตามความก้าวหน้า การ

ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคนิคและวิธีการ และ

ความจริงใจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้

เรียน ข้อที่มหาบัณฑิตหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่การ

มีเวลาให้ผู้เรียนได้ปรึกษาอย่างสม่ำาเสมอ

 3. ผลผลิตมหาบัณฑิต

  3.1 มหาบัณฑิตหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3.26 - 

3.50

  3.2 มหาบัณฑิตหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
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การศึกษา ได้รับประโยชน์จากการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คือ 

ได้เพิ่มเติมความรู้และวิสัยทัศน์ ได้นำาความ

รู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และได้เพื่อนใหม่

รวมทั้งได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น

  3.3 มหาบณัฑติหลักสูตรการ

ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ

ศึกษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมคีณุสมบตัิ

ของมหาบัณฑิตหลังจากสำาเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับมาก ได้แก่ 

ความกระตือรือร้น ความสนใจใฝ่รู้อย่างต่อ

เนื่อง ความสามารถในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ 

ความรอบรู้ในศาสตร์อื่น และความรู้ทั่วไป 

การมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้

อืน่ ความสามารถในการทำางาน เปน็ตน้ และ

ความมคีณุธรรม วัฒนธรรม และอารยธรรม

อภิปรายผล

 ผลการวิจัยในด้านสภาพทั่วไปของ

มหาบัณฑิต ที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรการ

ศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการ

ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 

ปี รองลงมาคือ 31-40 ปี ส่วนใหญ่สำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศึกษา

ศาสตร์ ครุศาสตร์ ตำาแหน่งงานส่วนใหญ่

เป็นครูสายผู้สอน รองลงมาคือรองผู้บริหาร

และผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา

 ในส่วนความคิดเห็นด้านหลักสูตร

มหาบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวชิาการบรหิารสถานศกึษา มคีวามเหน็

วา่หลักสูตรมคีวามเหมาะสมในระดบัมากใน

หัวข้อมีความเป็นสากล สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนของผู้เรียน ส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความ

สามารถของผู้เรียนในการจัดองค์การสมัย

ใหม่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมในการ

บริหาร แต่มีความเห็นว่าการส่งเสริมให้ผู้

เรยีนมคีวามรูด้า้นเทคโนโลยสีมยัใหม ่มคีวาม

เหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งข้อนี้เป็นข้อ

ที่ควรพัฒนาอย่างยิ่ง สอดคล้องกับ อดุลย์  

วิริยะเวชกุล. (2541 : 19) ที่กล่าวว่าการ

ศกึษาในปจัจบุนัเนน้ดา้นภาษาและเทคโนโลยี

สมยัใหมเ่ป็นส่ิงสำาคัญ ดงัจะเหน็ไดจ้ากแนว

ความคิดในการจัดการเรียนการสอนให้มี

คณุภาพดทีีส่ดุประการหนึง่คอื ความรูค้วาม

สามารถเพราะการศกึษาในปจัจบุนัเนน้ดา้น
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ภาษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งสำาคัญ 

ดังจะเห็นได้จากแนวความคิดในการจัดการ

เรียนการสอนให้มีคุณภาพดีที่สุด ประการ

หนึ่งคือ ความรู้ความสามารถที่ผู้สำาเร็จการ

ศกึษาระดบับณัฑิตศึกษามีความจำาเป็นตอ้งมี

ภายใต้ “เงื่อนไข” ของความเจริญก้าวหน้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสารสนเทศ

และเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน (อดุลย์  

วิริยะเวชกุล. 2541 : 19)

 ดา้นความเหมาะสมของการจดักจิกรรม

การเรียนการสอน มหาบัณฑิตหลักสูตรการ

ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ

ศกึษา มคีวามเห็นว่ามคีวามเหมาะสมในระดับ

มากในทุกหัวข้อยกเว้น การคำานึงถึงความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล ในเรือ่งนีอ้าจจะเปน็

เพราะวา่ผู้สำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูรการศกึษา

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาครึ่ง

หนึง่เปน็สายผู้สอนและไมใ่ชบ่คุลากรทางการ

ศึกษา ทำาให้ไม่เข้าใจเรื่องระบบบริหารการ

ศึกษาจากอาจารยท์ีม่าบรรยายใหฟ้งั เพราะ

ขาดพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ผู้รับผิดชอบใน

การจัดการเรียนการสอนจะต้องหาวิธีแก้ไข

ข้อบกพร่องหรือข้อด้อยของผลการศึกษา

 ด้านอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่

ปรกึษานสิิต มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง

ในเร่ืองการให้เวลาแก่ผู้เรียนทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะว่าอาจารย์ผู้สอนของภาควิชาบริหาร

การศึกษามีภาระงานประจำาและงานสอน

มาก

 ดา้นการวดัและการประเมนิผล มหา

บณัฑติหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขา

วิชาการบริหารการศึกษา มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลในระดับ

มากในหัวขอ้มคีวามชัดเจนและเหมาะสม มี

ความยตุธิรรมเปน็การนำาความรูไ้ปใชม้ากกวา่

ความจำา และมีเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ข้อที่มี

ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ความ

รวดเร็วในการแจ้งผลการเรียนแก่นิสิต

 ความคดิเหน็เกีย่วกบัอาจารยผ์ูส้อน

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

บริหารการศกึษา มคีวามเห็นเกีย่วกบัอาจารย์

ผูส้อนในระดบัมาก หวัขอ้การชีว้ตัถปุระสงค์

ของการเรียนการสอนอย่างชัดเจน การเตรี

ยมตัวอย่างดีในการสอน การวางแผนการ

สอนอยา่งมรีะบบ การจดัลำาดบัเนือ้หาใหง้า่ย

ต่อการเรยีน ความรอบรูใ้นเน้ือหาวชิาทีส่อน

เป็นอย่างดี การสอนเน้ือหาที่ทันสมัย การ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถามและแสดงความ

คดิเหน็ ความสามารถตอบปัญหาและขอ้ซัก

ถามของผูเ้รยีนไดช้ดัเจน การมอบหมายงาน

ชัดเจน การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ 

วิจารณ์ กล้าแสดงความคิดเห็น การบูรณา
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การวชิาทีเ่รยีน และวชิาอืน่ไดอ้ยา่งดกีบัผูเ้รยีน 

การตรงตอ่เวลา การมคีวามกระตอืรอืรน้อยู่

เสมอ การมีความสัมพันธ์อันดีกับกับผู้เรียน 

และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย ข้อที่มหา

บัณฑิตหลักสูตรมีความคิดเห็นในระดับปาน

กลาง คอืการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนหาความรูเ้พิม่

เติมจากห้องสมุด หรือสื่อต่างๆและการให้

เวลาแก่ผู้เรียน

 ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัอาจารยท์ี่

ปรกึษาประจำาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สำาหรับนัก

บรหิารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา

ประจำาหลกัสตูรในระดบัมาก ในหวัขอ้การมี

ความจริงใจ การมีความเห็นใจผู้เรียน การ

มีความเมตตากรุณา การยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้เรียนการมีความสามารถใน

การแก้ปัญหาการมีมนุษยสัมพันธ์ดี การมี

ความประพฤตเิหมาะสม และการมคีณุธรรม

จรยิธรรม ขอ้ทีม่หาบณัฑติหลักสูตรการศกึษา

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง คือการมี

เวลาใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้พบ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ

วา่คณาจารยม์ภีาระงานสอนมากและการไป

สอนตามศนูยต์า่งๆตอ้งใชเ้วลามาก จงึใหค้ำา

ปรกึษาขณะทีด่ำาเนนิการจดัการเรยีนการสอน

 ในดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัอาจารย์

ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ ์สารนพินธ ์หรอื

การศกึษาคน้คว้าอสิระในระดบัมากในหัวข้อ

ความรับผิดชอบ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวชิา การมวีสิยัทศันก์วา้งไกล การเขา้ใจ

หัวข้องานวิจัยของนักศึกษา การติดตามผล

ความกา้วหนา้ การฝกึใหผู้เ้รยีนรูจ้กัใชเ้ทคนคิ

และวธิกีาร และความจรงิใจในการถา่ยทอด

ความรูใ้หแ้กผู่เ้รยีน ขอ้ทีม่หาบณัฑติหลกัสตูร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

ได้แก่ การมีเวลาให้ผู้เรียนได้ปรึกษาอย่าง

สม่ำาเสมอ 

 ผลผลิตมหาบัณฑิต มหาบัณฑิต

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา ส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ย

สะสมตลอดหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 3.26 

– 3.50 มหาบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหา

บัณฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษาได้รบั

ประโยชน์จากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติสาขาวชิาการ

บรหิารการศกึษา คอื ไดเ้พิม่เตมิความรู้และ

วสิยัทศัน ์ไดน้ำาความรู้ไปใชใ้นการปฏบัิตงิาน 

และไดเ้พือ่นใหมร่วมท้ังไดร้บัการยอมรบัจาก
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สังคมมากขึน้ มหาบณัฑติหลกัสตูรบริหารการ

ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัง

จากสำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน

ระดับมาก ได้แก่ ความกระตือรือร้น ความ

สนใจใฝ่รู้อย่างตอ่เนือ่ง ความสามรถในการ

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ความสามารถใน

เชิงสร้างสรรค์ ความรอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

และความรู้ท่ัวไป การมีเจตคติที่ดีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถใน

การทำางาน เป็นต้น และความมีคุณธรรม 

วัฒนธรรม อารยธรรม สอดคลอ้งกบั เสาวนติย์ 

เจริญชัย (2546 : ค) ได้ประเมินหลักสูตร

ศึกษาศาสรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของหลักสูตรมหาบัณฑิต ส่วนใหญ่ใช้เวลา 

3 ปีการศึกษาในการศึกษาจนจบหลักสูตร 

และจบหลักสูตรด้วยคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 

3.50-3.74 สำาหรับการประเมนิคณุลักษณะ

ของมหาบัณฑิตนั้นทั้งอาจารย์ผู้สอน มหา

บัณฑิต นักศึกษา และหัวหน้าหรือผู้บังคับ

บัญชาของมหาบัณฑิตเห็นว่ามหาบัณฑิต

เหน็วา่มหาบณัฑติมคีณุลกัษณะทัง้ดา้นความ

เป็นผู้นำา

 การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การประเมินผล และการแก้ไขปัญหา รวม

ถึงด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่

และสอดคล้องกับ ศุภรรณ์ เล็กวิไล (2547 

: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้หลักสูตรครุ

ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการ

สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ผลการ

วิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของ GPA จำาแนกตาม

รุ่น นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน 

รุ่นในโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากร 

(ตั้งตรงจิตร) GPA สูงสุดเท่ากับ 3.52 ต่ำา

สุด เท่ากับ 3.28 และการจัดการเรียนการ

สอนของสาขาหลกัสตูรและการสอน มคีวาม

เหมาะสม

  

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวจิยัเรือ่งผูว้จิยัมขีอ้เสนอ

แนะที่จะเป็นประโยชน์ในการนำา ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับคณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  1.1 แจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนได้

ทราบว่าควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน

เทคโนโลยสีมยัใหมป่ระโยชนข์องเทคโนโลยี

สมยัใหม ่ตลอดจนการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี

สมยัใหมใ่นการจดัการเรยีนการสอนและการ

บริหาร

  1.2 ควรนำาผลการวิจัยไป
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ประกอบการประเมินผลการเรียนการสอน

การบรหิารจดัการ และประเมนิผลหลกัสตูร

ระดบับณัฑติศกึษา แลว้พฒันาหรอืปรบัปรงุ

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการผูเ้รยีนทอ้งถิน่

และสังคม

  1.3 งานบริการสวัสดิการ

ของมหาวิทยาลัยที่จัดให้แก่นิสิตทั้งในเรื่อง

บริการเอกสาร แล้วควรจัดบริการคลินิก

สขุภาพ บรกิารคลนิิกวจัิย ซ่ึงนิสติสว่นใหญ่มี

ความเหน็วา่มหาวทิยาลยัควรจดัหาใหเ้พราะ

วา่มีประโยชน ์และหาแนวทางให้บรกิารอืน่ๆ

เพ่ิมเติม ท้ังนีเ้พือ่เป็นการเสรมิสรา้งศกัภาพ

และความสามารถทางวิชาการให้แกนิ่สิตและ

อำานวยความสะดวกดา้นการเรยีนแกน่สิติดว้ย

  1.4 ควรปรับปรุงเก่ียวกับ

ความเพยีงพอของตำาราภาษาไทย และความ

เพียงพอของวารสารต่างประเทศในแต่ละ

ศูนย์บริการ

  1.5 พฒันาการจดักจิกรรม

เสรมิหลกัสตูรใหน้า่สนใจมากกวา่ทีป่ฏบิตัอิยู่

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 

 2.1 ควรมีการนำาผลการวิจยัตดิตาม

ผลผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบกับการ

วิจัยการติดตามผลผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่นๆเพื่อนำามาเป็น

แนวทางพฒันาระบบการบรหิารจดัการบณัฑติ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

 2.2 ควรติดตามผลมหาบัณฑิตทุก 
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