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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนใน ระดับ
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การวิจัยในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับ
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 153 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา สรุปผลได้
ดงันี ้นสิติระดบัปรญิญาโทมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจยัท่ีมผีลตอ่การเลอืกเรยีนในระดบัอดุมศกึษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระดับมากทุกปัจจัย

คำ�สำ�คัญ: ปัจจยัทีม่ผีลตอ่การเลอืกเรยีน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ระดบัปรญิญา
โท 

Abstract

This research aims to study factors influencing decision – making to study in master 
degree at the Faculty of Education, Mahasarakham University. Instrument used in this study 
was a questionnaires consisting 8 factors. The samples was 153 master’ students in the 
Faculty of Education, Mahasarakham University which sampled by purposive sampling. The 
result showed that they had high level of decision – making to study in master degree. 

Keywords: factors influencing decision – making, Faculty of Education, Mahasarakham 
University 
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บทนำา

การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ ความรู้ คุณธรรม และ จริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดำารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ดงันัน้ประเทศใดทีป่ระกอบ
ด้วยกำาลงัคนทีก่ารศกึษาสงู บคุคล หรอื ประชาชน
ย่อมมีสติปัญญา และ ความคิดสร้างสรรค์มาก
เป็นเงาตามตัว ในการพัฒนาการศึกษาศึกษาของ
ประเทศจะประสบความสำาเรจ็ได ้จำาเป็นตอ้งมกีาร
วางแผนและดำาเนินการเชิงรุกที่ดีร่วมด้วย หมาย
ถึงการให้ความสำาคัญกับการคาดการณ์ แนวโน้ม
อนาคตทางด้านการศึกษา เพื่อนำามาใช้ประกอบ
การจัดการเรียนการสอนใหไ้ดส้อดคล้องตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรคปัญหา และ
ใช้ประโยชน์สูงสุด จากแนวโน้มอนาคต นักศึกษา 
นสิิต เกิดความกระตอืรอืรน้ พยายามหาทางศกึษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความ
รู้ ความสามารถ ทักษะ นำาไปสู่การแข่งขันในช่วง
ชีวิตในวัยทำางาน การเลือกงาน อาชีพ ตำาแหน่งที่
มคีวามเหมาะสมกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ตลอดจนเปน็
ที่ยอมรับจากเพื่อน ชุมชนและสังคม (ฉัตรชัย อิน
ทสังข์ และคณะ, 2552: 1)

ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา เป็น
จำานวนมากทัง้มหาวทิยาลยัของรัฐบาล และ เอกชน 
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท จึงกล่าวได้ว่ามีการ
เปิดสอนในระดับปริญญาโทไปทั่วประเทศ เพื่อ
เปน็การขยายโอกาสทางการศกึษาใหก้บัประชาชน
เปน็อย่างมาก ดว้ยเหตน้ีุจึงสง่ผลใหเ้กดิการแข่งขัน
ทางการศึกษาตามมาในแต่ละสถาบันจะมีการใช้
กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือรับผู้เรียนเข้าศึกษาให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและแผนการรับ ในขณะเดียวกันก็
เปดิโอกาสและทางเลอืกใหแ้กผู้่เรยีนมากขึน้เชน่กนั 
(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560)

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
เป็นคณะทีก่ล่าวไดว่้ามรีากฐานการกำาเนดิมาพร้อม
กบัการกำาเนดิวทิยาลยัวชิาการศกึษา มหาสารคาม 
เมือ่วนัที ่27 มีนาคม 2511 เพราะวิทยาลยัวชิาการ

ศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
ครใูนสาขาวชิาตา่งๆ ออกไปเปน็ครตูามโรงเรยีนใน
แถบพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภายใต้ปรัชญา 
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งมี วิสัยทัศน์ 
คณะศกึษาศาสตร์ เปน็หน่วยงานทีมี่ความเป็นเลศิ
ด้านการศึกษาในระดับชาติ และ นานาชาติ พันธ
กิจ คณะศึกษาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และ
จริยธรรม ดำาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริการวิชาการ
ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและอนรุกัษ์
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเป็น
เลิศในระดับประเทศ และ นานาชาติ (คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560) 

ตลอดระยะเวลาตัง้แต ่คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการเปิดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการยอมรับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทั่วประเทศมาเป็น
เวลาที่ยาวนาน ที่ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และ 
ดุษฏบัีณฑิตกระจายไปตามภมูภิาคตา่งๆท่ัวประเทศ 
และทีส่ำาคญัคณะศกึษาศาสตร ์กย็งัเปน็ทีส่นใจของ
นสิิต นกัศึกษาเปน็อนัดบัตน้ๆของคณะทีเ่ลือกเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปัจจุบัน
จำานวนนิสิตในระดับปริญญาโทของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (โครงการหลัก
สูตรดุษฏีบัณฑิต, 2559)

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกีย่วกบัการศกึษา 
ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การเลือกเรียนในระดบัอดุมศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ของนสิติ
ระดับปริญญาโท ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพื่อทราบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัญหาการลด
ลงของนิสิตระดับปริญญาโท อีกท้ังยังเป็นข้อมูล
ในการจัดการจัดศึกษา รวมทั้งเป็นการเปิดสาขา
ที่นิสิตสนใจ และปรับปรุงคุณภาพของนิสิตระดับ
ปริญญาโทต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเลอืกเรยีนใน
ระดบัปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

วิธีดำาเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญา
โท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยการสุม่แบบเจาะจง จำานวน 153 คน ประกอบ
ไปด้วย 7 สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชา การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา สาขาวิชา การวัดผลการศึกษา 
สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขา
วิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขา
วิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ สาขา
วิชา วิทยาศาสตร์การออกกำาลังกายและการกีฬา

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจยั การวิจัยในคร้ังนี ้
ใชแ้บบสอบถามงานวจิยั เรือ่ง ปจัจยัท่ีมผีลตอ่การ
เลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตอนที ่1 เปน็ขอ้มลูเกีย่ว
กบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่
2 เป็นข้อมูลการสอบถามความคิดเห็น ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอดุมศกึษา คณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม แบง่ออกเปน็ 8 
ปัจจยั โดยมรีายละเอยีด ดังตอ่ไปนี ้ปจัจยัที ่1 ด้าน
ภาพลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (1-6 ข้อ) ปัจจัยที 2 ด้านหลักสูตร 
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(1-7 ข้อ) ปัจจัยที่ 3 ด้านคณาจารย์ ผู้สอน ของ
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (1-7 
ข้อ) ปัจจัยที่ 4 ด้านสื่อ และอุปกรณ์ในการจัดการ
เรยีนการสอน ของคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม (1-5 ขอ้) ปจัจยัที ่5 ดา้นบรรยากาศ 
และ สิง่แวดลอ้ม ของคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม (1-6 ข้อ) 

ปจัจยัที ่6 ดา้นสวสัดกิาร และ การบรกิาร 

ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(1-6 ข้อ) ปัจจัยที่ 7 ด้าน การประชาสัมพันธ์ ของ
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (1-5 
ข้อ)และ ปัจจัยที่ 8 ด้าน ค่านิยม ของ คณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม (1- 5 ขอ้) ตอน
ท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั ปัจจยัท่ีมผีลตอ่การ
เลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์ของการประเมิน
แบบสอบถามงานวิจัยในแต่ละปัจจัย เป็นมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
กำาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก

3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย

1 หมายถึง ระดับวามคิดเห็นน้อยที่สุด 

ผูว้จัิยนำาแบบสอบถามงานวจัิยไปหาคณุภาพ 
โดยการให้ผู้เช่ียวชาญทำาการประเมิน รวมท้ังได้
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคำาถามในแต่ละ
ปัจจัย หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทำาการปรับปรุงแก้ไข
ตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ และทำาเป็นฉบบั
สมบรูณ ์นำาแบบสอบถามงานวจิยัไปเกบ็ขอ้มลูจาก 
กลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ดำาเนินการเก็บข้อมูล โดยการแจก
แบบสอบถามงานวจิยั ให้ กบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยั
ไดก้ำาหนดตามสาขาวชิาเอก มข้ัีนตอนดำาเนินการดงันี ้

1.1 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามงานวิจัยไป
ดำาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง

1.2 รอเก็บแบบสอบถามงานวิจัยคืนหลัง
จากนิสิต ตอบแบบสอบถามงานวิจัยเสร็จ และได้
แบบสอบถามงานวิจัยกลับคืนมาทั้งหมด จำานวน 
153 ฉบับ 
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1.3 นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถาม
งานวจิยัทีไ่ดจ้ากกลุม่ตวัอยา่งไปทำาการตรวจวเิคราะห์
ทางสถติ ิเพ่ือสรปุผลตามความมุง่หมายของการวจิยั

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ ร้อยละ ของ การศึกษาปัจจัยที่มี
ผลตอ่การเลอืกเรยีนในระดบัปรญิญาโท คณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผลการวิจัย

การศกึษาปัจจยัท่ีมผีลตอ่การเลอืกเรยีนใน
ระดบัปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม แสดงดังตาราง 1 ผลการวิจัยพบว่าได้
จำาแนกออกเปน็รายปจัจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56 

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ตอ่ปัจจยั ทีม่ผีลตอ่การเลือก
เรียน ในระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปัจจัย ค่�เฉลี่ย S.D
ระดับคว�มคิด

เห็น

1. ด้านภาพลักษณ์ 4.35 0.51 มาก

2. ด้านหลักสูตร 4.30 0.54 มาก

3. ด้านคณาจารย์ ผู้สอน 4.32 0.47 มาก

4. ด้านสื่อ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 4.36 0.56 มาก

5. ด้านบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม 4.22 0.57 มาก

6. ด้านสวัสดิการ และ การบริการ 4.01 0.73 มาก

7. ด้านการประชาสัมพันธ์ 3.89 0.67 มาก

8. ด้านค่านิยม 3.88 0.61 มาก

รวม 4.16 0.56 ม�ก

จากตาราง 1 พบวา่ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน และระดบัความคิดเหน็ตอ่ปัจจัย ทีมี่ผล
ตอ่การเลอืก เรยีน ในระดบัปรญิญาโท คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จำาแนกออก
เป็นรายปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 4.16 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.56 

อภิปรายผล

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับ
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1.ปจัจัยด้าน ภาพลกัษณข์องคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความคิดเห็น
ของนิสิตระดับปริญญาโท อยู่ในระดับมาก แสดง
ว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภาพลักษณ์ที่ดีงาม ช่วย
เหลอืเกือ้กลูในองคก์ร รวมทัง้การบรกิารทางวชิาการ 
การอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่สำาคัญ คณะ
ศึกษาศาสตร ์ได้มีการสรา้งผลงานการวจัิย และการ
ใหบ้รกิารวชิาการ ออกสูสั่งคมอยา่งต่อเนือ่ง หนว่ย
งาน และองคก์รตา่งๆ ทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน มี
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ความ เชือ่มัน่ในคณุภาพของผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาจาก 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน้น
การนำาความรูสู้ก่ารปฏบัิต ิชือ่เสยีงของคณะศกึษา
ศาสตร์ เป็นที่ยอมรับจากองค์กร หรือ หน่วยงาน
ตา่งๆ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกล้สถานที่อยู่อาศัย และ การ
คมนาคมสะดวก และ นิสิตทั้งศิษย์เก่า รวมทั้ง 
ศิษย์ปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์ มีชื่อเสียงได้
รับรางวัลระดับประเทศ และต่างประเทศ (ธันยา
กร ช่วยทุกข์เพื่อน, 2558: 257- 269)

2. ปัจจัยด้าน หลักสูตร ของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความคิดเห็น
ของนิสิตระดับปริญญาโท อยู่ในระดับมาก แสดง
ว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่
ได้รับความนิยม เนื้อหาวิชาที่กำาหนดในหลักสูตร
สามารถประยุกต์ให้เข้ากับสภาวะสังคมและการ
ประกอบอาชีพได้ อีกทั้งในปัจจุบันในการจัดการ
ศึกษาต้ังแต่ระดับระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
อดุมศกึษานัน้ ให้ความสำาคญัเกีย่วกบัเรือ่งหลกัสตูร
มากที่สุด เนื่องจากหลักสูตรจะเป็นตัวกำาหนด
และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มี
คณุภาพและไดม้าตรฐาน โดยเหน็ไดจ้ากสำานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำาประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ
วุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง นิสิตมีความ
เชือ่มัน่ในคณุภาพ และ ประสิทธภิาพของหลกัสตูร
ที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลักสูตรที่ เปิดสอนในคณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม เปน็ทีรู่จั้ก และ
ได้รบัความนยิม หลกัสตูรทีเ่ปดิสอนในคณะศกึษา
ศาสตร์ มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสงัคม หลกัสตูรทีเ่ปดิสอนในคณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเรียนจบ
แล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เนื้อหา
วชิาของหลักสตูรทีเ่ปดิสอนในคณะศกึษาศาสตรม์ี
ความชัดเจน เหมาะสม สามารถนำาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ สังคม เนื้อหาวิชา
ของหลกัสตูรทีเ่ปดิสอนในคณะศกึษาศาสตร ์มคีวาม

ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
หลกัสตูร และ สาขาวชิาทีห่ลากหลาย นิสติสามารถ
เลอืกเรยีนตามความถนดัและความสนใจ (จิตตมิา 
พัดโพก. 2557: 56-60)

3. ปจัจยัดา้น คณาจารย ์ผูส้อน ของคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ความคดิ
เห็นของนสิิตระดบัปรญิญาโท ปัจจัยดา้น คณาจารย์ 
ผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่ คณะศกึษาศาสตร์ มี
อาจารยผ์ูส้อน มคีวามรู ้ความสามารถ ท้ังนีเ้นือ่งจาก 
คณาจารย์ที่สอนเป็นผู้มีความรู้ ความชำานาญตรง
กับสาขาที่สอน อีกทั้งมีชื่อเสียงแลประสบการณ์ 
และ มความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้เป็น
อย่างดี รวมทั้ง คณาจารย์ผู้สอนของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีตำาแหน่งทาง
วิชาการ เช่น ผศ. รศ. ศ คณาจารย์ผู้สอนในคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบการ
ศกึษาในระดบัปรญิญาเอก คณาจารยผ์ูส้อนในคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา
เอก คณาจารยป์ระจำาหลักสูตรในคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการยอมรับจาก
องค์กรภายนอก คณาจารย์ผู้สอนของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มวุีฒกิารศกึษา
ที่ตรงตามสาขาวิชาเอกที่เปิดสอน คณาจารย์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
เทคนคิวิธสีอนท่ีหลากหลาย นสิติไดร้บัทราบข้อมลู
เกีย่วกบัคณาจารย์ประจำาหลกัสตูร และ อาจารย์ที่
ปรกึษา ในเรือ่งการแนะนำาเอาใจใสต่่อการเรยีนการ
สอนของนสิิต รวมทัง้การทำาวิทยานพินธ ์(ทรงธรรม 
ธีระกุล และคณะ. 2553: 55-58) 

4. ปจัจัยดา้นสือ่ และอุปกรณใ์นการจัดการ
เรยีนการสอน ของ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ความคิดเห็นของนิสิตระดับปรญิญา
โท อยู่ในระดับมาก แสดงว่า คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษา
ที่เน้นการสอนด้านสื่อการสอน รวมทั้ง มีห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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รวมทั้งใช้เป็นที่ค้นคว้าหาข้อมูลที่มีประคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบ
อนิเตอรเ์นต็ทีส่มบรูณ์และทนัสมยัใชเ้ปน็แหล่งเรียนรู้
และเชือ่มโยงขอ้มลูไดต้ลอดเวลา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี จำานวนของสื่อ และ 
อปุกรณใ์นการจดัการเรียนการสอนทีเ่พยีงพอ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีสำานัก
วิทยบริการที่สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่
ดีอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มสีือ่
และ อปุกรณใ์นการจดัการเรยีนการสอนท่ีทันสมัย 
(พรรณพนัช จันหา และ อัจฉริยะ ปราบอริพ่าย.  
2558: 291- 316)

5. ปจัจยัด้าน บรรยากาศ และ สิง่แวดลอ้ม 
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ความคิดเหน็ของนิสติระดบัปรญิญาโท อยูใ่นระดบั
มาก แสดว่า คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการจัดสภาพ
ธรรมชาติที่เหมาะกับการเรียนการสอน รวมทั้ง 
สภาพแวดล้อม และ บรรยากาศในคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความเหมาะ
สมต่อการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มของคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ส่งผลให้การเรียนรู้ของนิสิตดีขึ้น 
สภาพของห้องเรียนได้มาตรฐานและบรรยากาศดี 
เอือ้ตอ่การเรยีนการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มกีาร
จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม ของคณะศึกษาศาสตร์ มีความร่มรื่น 
สะอาด เหมาะสำาหรับการจดัการเรียนการสอน และ
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามมกีาร
ปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายใน
คณะศึกษาศาสตรใ์หเ้ปน็ไปในทางทีด่ขีึน้สม่ำาเสมอ 
(ธนาชัยวัฒน์ เดชาสินธ์เจริญ. 2553: 112- 119) 

6. ปัจจัยด้าน สวัสดิการ และการบริการ 
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ความคดิเหน็ของนสิติระดบัปรญิญาโท ปจัจยัดา้น 
สวัสดิการ และการบริการ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม อยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้

จดั สวสัดกิารทีส่ะดวกและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ 
มีศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬา และศูนย์อาหารที่เหมาะ
สม และ ได้มาตรฐาน การสนับสนุนกิจกรรม การ
ให้บรกิาร แกนิ่สติ มีความสะดวกรวดเรว็ในการให้
บริการ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มีการผ่อนผัน หรือ อนุโลมให้เลื่อนกำาหนดการ
ชำาระค่าหน่วยกิตอย่างเหมาะสม สำาหรับนิสิตท่ี
ยังไม่พร้อม มีศูนย์การปฏิบัติการทางภาษาต่าง
ประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคเพื่อเพิ่มทักษะให้
แก่นิสิตที่มารับการบริการ มีห้องพัก หรือ โรงแรม
ที่ใกล้คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตได้พัก หรือ 
เช่าในราคาที่เหมาะสม และ คณะศึกษาศาสตร์มี
แหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา เช่น กองทุนเงิน
ทำาวิทยานิพนธ์ หรือ ทุนเฉพาะกิจอื่นๆ (ศศิวิมล 
แสนเมือง. 2554: 72-78) 

7. ปจัจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์ของคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยั มหาสารคาม ความคดิ
เหน็ของนสิติระดบัปรญิญาโท เมือ่พจิารณา ปจัจยั
ด้าน การประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก แสดง
วา่ นสิติไดร้บัขอ้มลูข่าวสารจากเวบ็ไซตข์องหลักสตูร
สาขาวิชา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นิสิตได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ
ตา่งๆ เชน่ แผน่พบั วารสาร สือ่มวลชน สถานีวิทย ุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคามกอ่นเขา้ศกึษาต่อนสิติได้
รบัขอ้มลูขา่วสารจากศษิย์เกา่ และ ศิษยป์จัจบุนัใน
การตดัสนิใจเลอืกเรยีนในสาขาทีค่ณะศกึษาศาสตร์
ที่เปิดสอน นิสิตได้รับการแนะนำา การศึกษาต่อที่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจาก
ฝา่ยแนะแนวของสถาบนัการศกึษาเดมิ นสิติไดร้บั
ทราบข้อมูลของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จากทีมอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ของ
ทางคณะศกึษาศาสตรท์ีไ่ปประชาสมัพนัธต์ามสถาน
ศกึษาตา่งๆ (ธารนิ ีพชัรเจรญิพงศ.์ 2555: 82-89) 

8. ปัจจัยด้าน ค่านิยม ของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความคิดเห็น
ของนสิติระดบัปรญิญาโท อยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่ 
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นสิติมคีวามคาดหวงัวา่เมือ่เรยีนทีค่ณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จะมโีอกาสไดท้ำางาน ใน
องค์กรที่ดี นิสิตมีความปรารถนาที่จะเรียนที่คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพราะ เปน็
สถาบนัการศกึษาทีม่ชีือ่เสยีงดา้นการวจิยัทางการ
ศกึษา นสิติมคีวามปรารถนาทีจ่ะเรยีนทีค่ณะ ศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพราะ เสียค่า
ใชจ่้ายน้อย นิสติมคีวามปรารถนาทีจ่ะเรยีนทีค่ณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพราะ
เพือ่นๆ ชกัชวน รวมทัง้ นสิิตมีความปรารถนาทีจ่ะ
เรยีนทีค่ณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
เพราะ บิดา มารดาเคยศึกษาในสถาบันแห่งนี้มา
ก่อน (ปาริชาติ คุณปลื้ม. 2553: 35-43) 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้ 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ควรมกีารปรบัปรงุคา่บำารงุการศกึษาตลอดหลกัสตูร
ไม่ให้สูงจนเกนิไป รวมทัง้คา่หนว่ยกติ คา่ธรรมเนยีม
การศกึษาแบบเหมาจา่ย ท่ีแตกตา่งกนัและมคีวาม
เหมาะสมในแตล่ะสาขาวชิาเอก ควรมีการปรบัปรงุ
หลักสูตรให้ทันสมัย น่าสนใจ และมีความหลาก
หลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน ควรขยายเวลาการใหบ้รกิารของสำานกัวทิย

บรกิาร และสำานกัคอมพวิเตอรใ์หม้ากขึน้ ควรมกีาร
ประชาสัมพันธ์แนะนำาหลักสูตรให้มากขึ้น และมี
ชอ่งทางหลากหลายกว่าทีเ่ปน็อยู ่ควรเพิม่อปุกรณ์
ที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้
สอนควรทุ่มเท กับการสอน และการให้คำาปรึกษา
มากขึน้ เจา้หนา้ทีค่วรมคีวามรวดเรว็ในการทำางาน
และใหบ้รกิารมากขึน้ ควรปรบัปรงุภมิูทศันบ์รเิวณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้
สวยงามยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

2.1 ควรทำาการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ คณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ในส่วนต่างๆ เช่น สถานประกอบการ หน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนที่มีนิสิตสังกัด หรือ หน่วยงาน
ที่การใช้มหาบัณฑิตในอนาคต

2.2 ควรศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนิสิตระดับปริญญาโท และบุคลิกภาพของ
นิสิตระดับปริญญาโท ของ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จากสถานประกอบการ 
หนว่ยงานของรฐัและเอกชน หรอื หนว่ยงานทีเ่ปน็
ผู้ใช้บัณฑิตในระดับปริญญาโท

2.3 ควรศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เรียนในคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ของนิสิตในระดับปริญญาเอก
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