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ฉ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอกราบบูชาพระคุณครู รองศาสตราจารย ดร. สุกัญญา โฆวิไลกูล อยางสูงสุดที่ไดเมตตา เอื้ออาทร
ใหความรู คําปรึกษา เวลา ความรักและเอาใจใส เปนกําลังใจใหตลอดเวลาที่เรียนตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึง
ปริญญาเอกและทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย
ดร. วรเวศม สุวรรณระดา อาจารยที่ปรึกษารวมที่ไดใหคําปรึกษา ความรูและใหโอกาสในการพัฒนาความรู
ดานวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรแกผูวิจัยตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธศักดิ์ พลสารัมย ประธานสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย
ดร. ทองอินทร วงศโสธร และผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณา
ใหคําแนะนํา ขอชี้แนะ และขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอผูวิจัย และเพิ่มคุณคาใหกับวิทยานิพนธฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. นงลักษณ วิรัชชัย ศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวาณิช
ศาสตราจารย ดร. วิโรจน - ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรภี รุโจปการ รองศาสตราจารย ดร. อวยพร เรืองตระกูล
รองศาสตราจารย ดร. อมรชัย ตันติเมธ รองศาสตราจารยเอกชัย กี่สุขพันธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชญาพิมพ
อุสาโห ผูชวยศาสตราจารย ดร. สรอยสน สกลรักษ ผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ วุฒิโฆสิต ผูชวยศาสตราจารย
กอบกุล พฤกษะวัน ดร. วิชุดา กิจธรธรรม อาจารยภิรดี วัชรสินธุ และอาจารยนริส บัววิรัตนเลิศ ที่ไดชวยเหลือ
สละเวลาใหความรู คําแนะนํา ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรอง สนับสนุนในการเก็บรวมรวมขอมูล และเปน
กําลังใจในการทําวิทยานิพนธตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู แนวคิดในการศึกษา จนทําให
ผู วิ จั ย สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ สู ง สุ ด ของการศึ ก ษาในระบบ โดยเฉพาะคณาจารย ส าขาวิ ช าอุ ด มศึ ก ษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกทาน ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่ใหทุนพัฒนาอาจารย และบัณฑิตวิทยาลัย ที่ใหทุนอุดหนุนและสงเสริมการทําวิทยานิพนธ
กราบขอบพระคุณศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ปทีป เมธาคุณวุฒิ รองศาสตราจารย ดร. สุกัญญา โฆวิไลกูล
อาจารย สมบูรณ เจ็ง เรือเอกหญิง ธรรมรส ชางไมงาม ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกุล และคุณไชยา ลิขิตสารวิทย
ที่ไดรับภาระงานสอนแทนระหวางที่ลาศึกษา ทําใหผูวิจัยศึกษาไดอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลา
ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหอยางสูงจากผูทรงคุณวุฒิทุกทานดังรายนามในภาคผนวก ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณที่ทานไดสละเวลาใหคําแนะนําแกผูวิจัย รวมทั้งผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ และนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษาที่ไดใหขอมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ จนสําเร็จลงไดดวยดี
ขอขอบคุณเพื่อนรักคนสําคัญ ผูชวยศาสตราจารย ดร. จันทรทรงกลด คชเสนี คุณพรทิพย เฟองฟู
คุณจารวี ธนาภัทรพงษ และทันตแพทยหญิงศลักษณา กาญจนะวสิต เพื่อนๆ และ พี่ๆ นองๆ ชาวอุดมศึกษา
ทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤตินันท สมุทรทัย คุณขนบพร วัฒนสุขชัย ที่เปนเพื่อนรวม
ทุกขรวมสุข ชวยเหลือ และคอยเปนกําลังใจแกผูวิจัยในการทําวิทยานิพนธตลอดเวลา ขอขอบคุณ ดร.ศุนิสา
ทดลา และ ดร. อรุณี หงษศิริวัฒน ที่ชวยเหลือ ใหคําแนะนําและทําใหวิทยานิพนธนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
เหนื อสิ่ งอื่ นใดขอกราบขอบพระคุ ณ และขอมอบคุ ณค าความสํ าเร็ จของการศึ กษานี้ ให กั บทุ กคนใน
ครอบครัว คือ คุณกําแหง และคุณฉันทนา สถิรกุล ที่ใหโอกาสและคอยเปนกําลังใจใหตลอดเวลา งานวิจัยนี้สําเร็จ
ไดดวยความรักและกําลังใจจาก คุณสุวัฒน เตชพาหพงษ ที่ชวยดูแลลูกชายที่รักทั้งสองคนคือ เด็กชายสิรคุณ
และเด็กชายปติคุณ เตชพาหพงษ ขณะที่ผูวิจัยกําลังศึกษา ซึ่งทุกคนไดเฝารอวันสําเร็จของผูวิจัย ดวยความรัก
ความหวงใย และความภาคภูมิใจตลอดมา
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ทําใหประเทศไทยมีบทบาท
มากขึ้นในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ในเวทีโลก ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ การคา สังคม
ประชากร สิ่งแวดลอม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี การที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดนั้น
ตองอาศัยปจจัยหลายดาน ไดแก การดําเนินงาน บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ฯลฯ หากแต
ปจจัยที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันใหประเทศเกิดการพัฒนาคือ ทรัพยากรมนุษย ดวย
เหตุนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยตองเตรียมตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเตรียม
กําลังคนใหสอดคลองเพื่อรับกับสถานการณในยุคโลกาภิวัตนและเศรษฐกิจฐานความรู โดยการ
สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคน
ในประเทศ การศึกษาจึงเปนรากฐานและมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะเปนแหลงผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับวิชาชีพหรือ
ระดับสูงของประเทศ ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน ทําใหสถาบันอุดมศึกษา
ไทยตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยมุงเนนการพัฒนาคนเปนหลัก การจะพัฒนาคนใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและ
สรางความเจริญใหกับประเทศไดนั้น ตองเปดโอกาสใหบุคคลไดรับการศึกษาตามความตองการ
ของสังคมและบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยตองมีรูปแบบและวิธีการจัดการที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
ของเด็กและผูใหญทั้งในและนอกโรงเรียน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได
กําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับปวงชน โดยที่ประชาชน
ควรมีโอกาสในการไดรับการศึกษาตอเนื่องกันไป ตั้งแตแรกเกิดจนตาย ผานการศึกษารูปแบบ
ตาง ๆ ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
และในหมวดที่ 1 มาตรา 8 จึงกลาวถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังสอดคลอง
กับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2542) ดังนี้
“....การศึกษานั้นเปนเรื่องของทุกคน และไมใชวาเฉพาะในระยะหนึ่ง
เปนหนาที่โดยตรงในระยะเดียว ตั้งแตเกิดมาก็ตองศึกษา เติบโตขึ้นมา
ก็ตองศึกษา จนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกวาอุดมศึกษาอยางที่ทานทั้งหลาย
กําลังศึกษาอยู หมายความวา การศึกษาที่ครบถวน ที่อุดมที่สมบูรณ
แตตอไปเมื่อออกไปทําหนาที่การงานก็ตองศึกษาตอไปเหมือนกัน
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มิฉะนั้นคนเราก็อยูไมได แมจบปริญญาเอกแลวก็ตองศึกษาไปตลอด
หมายความวา การศึกษาไมมีที่สิ้นสุด..”
นอกจากนี้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2544) กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
จําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจ โดยมุงการเตรียมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อ
เขาสูสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม การแขงขันดานเศรษฐกิจ และการสรางองคความรูเพื่อ
สร า งสั ง คมให เ ข ม แข็ ง ยั่ ง ยื น ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง กํ า หนดแนวทางให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
จัดการศึกษาตลอดชีวิตแกผูทํางาน โดยตองใหโอกาสผูที่ทํางานสามารถเขาศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรูอีกดวย
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมสงผลใหมีองคความรู
ใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดรับกับ
ความตองการของสังคม และจากภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนแหลงสรางความรูใหม
ใหสังคม มีบทบาทสําคัญในการผลิตบัณฑิตซึ่งเปนกําลังคนระดับสูงของประเทศ และสราง
องคความรูใหมโดยการวิจัยพรอมทั้งขยายและเผยแพรองคความรูแกสังคมผานการบริการ
วิชาการ จึงเปนเหตุใหสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหรูลึก
รูเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพของตนมากขึ้น
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษานับ เปน การพั ฒ นาคนของประเทศให มีค วามรู
ความเชี่ยวชาญอยางสูงและเฉพาะทาง โดยในสภาพปจจุบันไดเกิดความตองการในการพัฒนา
ความรูและทักษะที่จะนําไปใชในการทํางานที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งคานิยมของสังคมไทย
ที่ใหความสําคัญกับใบปริญญาในระดับสูงๆ การเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษาจึงเปนแรงจูงใจ
สําคัญที่ทําใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตองขวนขวายเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น โอกาสที่
จะกาวหนาในชีวิตขึ้นอยูกับการไดรับการศึกษาตอไปจนถึงระดับสูงสุด จึงปรากฏวาในแตละป
มีจํานวนผูที่สนใจสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น ๆ และสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
ทั้งของรัฐและเอกชน จึงสนองตอบโดยการเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชา
เพิ่มขึ้น (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2538) โดยมีวัตถุประสงคของบัณฑิตศึกษาเริ่มแรกคือ การผลิต
บุคลากรระดับสูงเพื่อแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนในการพัฒนาประเทศ ตอมาไดมีการเนน
เรื่องของการสรางความรูใหมและการสรางนักวิชาการที่มีความรูลึกซึ้ง มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู (โคทม อารียา, 2533) ซึ่งสอดคลองกับหนึ่งในยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษา
ไทยของวิจิตร ศรีสอาน (2547) ที่กลาววา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ เปน
การผลิตกําลังคนและการกระจายโอกาสอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองการเรียนรูตามอัธยาศัย
รวมทั้งการพัฒนาการทํางาน ควรใหเปนไปตามกลไกของตลาดและความตองการของสังคม
การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด อุ ด มศึ ก ษาควรให มี ค วามหลากหลาย ยื ด หยุ น เพื่ อ ให เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมายตางกัน
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กระแสความตองการของตลาดทําใหเกิดการเปดสอนหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการซึ่ง
บางสถาบันอาจเรียกวาหลักสูตรภาคพิเศษ หรือภาคสมทบ เปนการบริการใหกับบุคคลที่มี
ความตองการจะศึกษาหาความรู เพื่อนําความรูมาวิเคราะห สังเคราะห วิจารณขอมูล ใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและการประกอบอาชีพของตน หากแตผูเรียนไมสามารถเขาศึกษา
ในเวลาราชการได ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ จะทําการเรียน
การสอนวันธรรมดานอกเวลาราชการ คือ หลัง 16.00 น. และเรียนวันเสารหรืออาทิตยตามที่ได
ตกลง เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รภาคนอกเวลาราชการจั ด ขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม บุ ค ลากรที่ มี อ าชี พ แล ว
คาใช จายในการศึกษาจึงเปนภาระของผูเรียน รัฐ มิไดจัดสรรงบประมาณใหในการเปดสอน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สถาบันอุดมศึกษาตองพึ่งพาตนเอง การบริหาร
จัดการหลักสูตรเหลานี้ จึงตองดําเนินการเชิ งธุรกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและความ
ตองการของผูเรียนดวย (ผานิต วิมลรัตนปญญา, 2539)
เหตุผลประการสําคัญอีกประการหนึ่งของการเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลา
ราชการคือ แนวโนมของอุดมศึกษาในอนาคตมุงเนนการที่จะใหมหาวิทยาลัยของรัฐไดมีอิสระใน
การบริหารงานโดยออกจากระบบราชการไปสู การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทํา ให
งบประมาณที่สนับสนุนลดลง ในขณะที่มีการแขงขันมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและหารายไดเลี้ยงตนเองได (มูลนิธิสงเสริมนโยบายการศึกษา, 2545)
ซึ่งสอดคลองกับที่อดุลย วิริยเวชกุล (2541) กลาวไววา การที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ
ทําใหเกิดการขยายบัณฑิตศึกษาอยางรวดเร็ว เพื่อหารายไดเขาสูมหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยทั้งที่เปนของรัฐและเอกชนกําลังเปดรับปริญญาโทในแผน ข ภาคพิเศษ ซึ่งเปน
แผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองผานการสอบประมวล
ความรูดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลา
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ เปนหลักสูตรหนึ่งที่มีการ
เปดสอนอยางแพรหลายทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และมีผูสนใจศึกษาเปนจํานวน
มาก จากการสํารวจสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พบวา มีทั้งหมด 70 แหง และมีหลักสูตรที่เปดสอนหลากหลาย
มากถึง 32 สาขาวิชา หลักสูตรที่นิยมเปดสอนมากที่สุด คือ หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
สาขาบริหารการศึกษา และรองลงมา ไดแก สาขาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา
การที่หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการเปนที่นิยมของผูเรียน
ทําใหมีการเปดสอนอยางแพรหลาย ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ เหตุผลประการแรก เนื่องมาจากตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 กลาวถึงครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ในมาตรา 53 กํ า หนดให ค รู ผู บ ริห ารสถานศึก ษา ผู บ ริ ห ารการศึ กษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กําหนด
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ซึ่งแนวโนมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
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ไดกํ า หนดแนวทางผู มี สิท ธิ ข อใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพผู บ ริห ารการศึกษา หรื อผู บ ริห าร
สถานศึกษาวาจะตองมีวุฒิปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จึงทําใหมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยทั้งของรัฐและเอกชนเรงเปดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารการศึกษาในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต เพื่อรองรับนโยบายการศึกษาดังกลาวและสนองตอบความตองการของผูเรียน
ประการที่สอง เนื่องจากนโยบายของรัฐในการลดอัตราขาราชการ และโครงการเกษียณอายุ
ราชการกอนกําหนด ทําใหไมมีอัตรามาทดแทนครูอาจารยจํานวนมากที่เกษียณอายุราชการไป
จึงเกิดปญหาครูอาจารยไมเพียงพอ และลาศึกษาตอเต็มเวลาไมได ซึ่งสอดคลองกับการให
สัมภาษณของผูบริหารหลักสูตรฯ ที่พบวา จํานวนผูเรียนหลักสูตรฯ ภาคปกติมีแนวโนมลดลง
ทุกป เนื่องจากไมไดรับอนุญาตใหลาเรียน
จากการที่หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการเปดสอนในหลาย
สาขาวิชาทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ทําใหมีการแขงขันกันสูง เพื่อใหหลักสูตรเปนที่
สนใจของผูเรียนซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจึง
จําเปนตองมีการวางแผนการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
เพื่ อเพิ่ มศัก ยภาพในการแข งขั น และตอบสนองความตองการของผูเ รี ยน อีกทั้ ง การศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป น บริ ก ารอย า งหนึ่ ง ที่ มี ต ลาด กล า วคื อ มี ผู ซื้ อ หรื อ ผู บ ริ โ ภคคื อ นิ สิ ต
นักศึกษา ผูขายคือสถาบันอุดมศึกษา และสินคาหรือบริการคือหลักสูตร มีการกําหนดราคาและ
การแขงขัน ดังนั้น หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สามารถจัดเปน
สินคาที่ถูกผลิตหรือบริโภคในตลาดได งานวิจัยนี้จึงไดนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรการจัดการ
มาศึ กษาวิ เ คราะห โครงสร า งตลาดและพฤติ กรรมการแขงขั นของหลั ก สู ต รมหาบั ณฑิต ทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
การวิเคราะหโครงสรางตลาดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
เปนการศึกษาลักษณะการกระจายของหลักสูตร โดยพิจารณาจากสวนประกอบของจํานวน
หลักสูต รหรือสถาบั นที่ เ ป ดสอนหลักสู ต ร ความหลากหลายของหลั กสูต ร ความยากง ายใน
การเขาสูตลาดและออกจากตลาด ทําใหทราบลักษณะโครงสรางตลาด และปจจัยที่มีอิทธิพลของ
โครงสรางตลาดอันไดแก การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industrial Concentration) ซึ่งแสดงถึง
ลักษณะการแขงขันในตลาด โดยเครื่องมือที่ใชวัดการกระจุกตัว ไดแก อัตราสวนการกระจุกตัว
(Concentration Ratio) ดัชนี Herfindahl Hirschman Index (HHI) และดัชนี Comprehensive
Concentration Index (CCI) ฯลฯ อยางไรก็ตามโครงสรางตลาดที่แตกตางกันจะสงผลใหหนวย
ธุรกิจดําเนินพฤติกรรมการแขงขันตางกัน ซึ่งจะแบงออกเปนพฤติกรรมดานราคา และไมใชดาน
ราคา ทําใหสถาบันการศึกษาสามารถวางแผนการตลาดใหตรงกับความตองการของผูเรียน อีกทั้ง
เปนขอมูลชวยประกอบการตัดสินใจสําหรับผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาเปดหลักสูตรฯ
อีกดวย (ใกลรุง ตวนชะเอม, 2547)
ดัง นั ้น การวิเ คราะหโ ครงสรา งตลาดและพฤติก รรมการแขง ขัน เปน การวิเ คราะห
การดําเนินงานของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ เพื่อใหไดแนวทาง
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การจัดการหลักสูตรที่เหมาะสม และตรงกับความตองการของผูเรียน โดยทําการศึกษาดาน
ผูผลิตวาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการมีโครงสรางตลาดเปนแบบใด
ซึ่งตองพิจารณาจํานวนหลักสูตรและจํานวนผูเรียน การวัดการกระจุกตัวของหลักสูตร ลักษณะ
ความหลากหลายของหลักสูตร และความยากงายในการเป ดหรือปดหลักสูตร และลักษณะ
โครงสร างตลาดดั งกล าวจะเป นป จจั ยสํ าคั ญในการกํ าหนดพฤติ กรรมการแข งขั นของสถาบั น
อุดมศึกษาวามีพฤติกรรมการแขงขันดานราคาหรือไมใชดานราคา และเนื่องจากการอุดมศึกษา
ถือเปนตลาดบริการชนิดหนึ่ง จึงมุงเนนการศึกษาการดําเนินพฤติกรรมการตลาดบริการตาม
แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) อันประกอบดวย 1) ราคา ไดแก คาเลาเรียน คาธรรมเนียม
2) ผลิตภัณฑ ไดแก หลักสูตร และสิ่งอํานวยความสะดวก 3) ชองทางการใหบริการ ไดแก สถานที่ตั้ง
4) การสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล และการพูด
แบบปากตอปาก 5) บุคลากร ไดแก อาจารย และบุคลากรสนับสนุน 6) กระบวนการ ไดแก การ
จัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน และ 7) ลักษณะทางกายภาพ ไดแก
บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถาบัน (Zeithaml & Bitner, 2003; สมวงศ พงศสถาพร, 2546)
เนื่องจากในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรการจัดการผลิตผลใด ๆ ก็ตามจะเกิดประโยชนหรือ
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อจํานวนการผลิต (Supply) สอดคลองกับความตองการผลผลิต (Demand)
งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาดานผูบริโภค ในเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการเลือกเรียน
ของผู เ รีย น เพื่อเพิ่ มศั ก ยภาพการแข งขัน และการวางแผนการตลาดบริ การ ซึ่ง ข อมู ล จาก
การศึกษาดังกลาวจะนํามาเปนแนวทางในการนําเสนอการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษาภาคนอกเวลาราชการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางสูงสุด
จากความสําคัญดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ มีบทบาทมากในปจจุบัน สอดคลองกับแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตที่เนน
การสรางทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ และเปนบริการใหกับบุคคลที่มีความตองการศึกษา
หาความรูเพื่อความกาวหนาทางวิชาการและการประกอบอาชีพของตน อีกทั้งเปนแหลงรายได
ของมหาวิทยาลัยเมื่อตองออกนอกระบบราชการ สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาตองพึ่งตนเอง และ
แสวงหารายได และจากการที่ผูบริหารการศึกษาจําเปนตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาเกี่ยวกับบริหารการศึกษาเพื่อไดใบประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา จึงทําใหการเปดสอน
หลักสู ตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ มี การขยายตัวเพื่อรองรับความ
ตองการดังกลาว จะเห็นไดจากการเปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษาที่มีการเพิ่มมากขึ้น
ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และมีการขยายวิทยาเขตหรือศูนยทําใหผูเรียนมีทางเลือก
มากขึ้นและอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน ทําใหหลักสูตรมีการแขงขันกันมากขึ้น จึงควร
ศึกษาดานผูผลิตในเรื่องโครงสรางตลาด การกระจุกตัว และพฤติกรรมการแขงขัน และควร
ศึกษาดานผูบริโภคหรือผูเรียน ในเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียน ซึ่งตรงตาม
หลักการทางเศรษฐศาสตรที่วาผลิตผลใด ๆ ก็ตามจะเกิดประโยชนหรือประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ
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จํานวนการผลิต (Supply) สอดคลองกับความตองการผลผลิต (Demand) นอกจากนี้ ยังเกี่ยวของ
กั บ วิ ช าเศรษฐศาสตร ก ารจั ด การ ซึ่ ง ว า ด ว ยการใช ท ฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร ม าช ว ย
ในการตั ด สิ น ใจและการจั ด การด า นต า ง ๆ เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในงานวิจัยนี้ไดนําทฤษฎีโครงสรางตลาดมาใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ โดยการศึกษา
โครงสรางตลาด การวัดคาการกระจุกตัวซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการแขงขัน และ
การกําหนดนโยบายทางการตลาดเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งจะชวยใหผูบริหาร
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สามารถวางกลยุทธทางการตลาด
บริการใหเหมาะสมตอไป
ในงานวิจัยครั้งนี้จัดเตรียมขอมูลใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปดหลักสูตรอยูแลว และกําลัง
สนใจที่จะเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ เพื่อนําไปวางแผน
การจั ดการหลั กสู ต ร ด า นราคา ด านหลั กสู ต ร ด า นชองทางการให บ ริ การ ด า นการส งเสริ ม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ ใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การ สามารถตอบสนองความต อ งการของผู เ รี ย นให ม ากที่ สุ ด และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสถาบัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาสภาพปจจุบันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
2. วิเคราะหโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
3. วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
4. นําเสนอแนวทางการจัดการของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยเนนประเด็นตอไปนี้
1. การศึกษาในสวนโครงสรางตลาด ประชากรกลุมเปาหมายคือ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน โดยแบงเปน 5 ประเภท ไดแก มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาราชภัฎ มหาวิทยาลัย
เอกชน มหาวิทยาลัยในกํากับ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม 70 แหง ไมรวมหลักสูตร
ที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศ และโครงการพิเศษ เนื่องจากมีคาใชจายแตกตาง
กันมาก
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2. การศึกษาพฤติกรรมการแขงขัน และปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน
ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่ไดจากสาขาที่มีการกระจุกตัวต่ําและการแขงขันสูงที่สุดของหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
3. การศึกษาพฤติกรรมการแขงขันดานราคา และไมใชราคา และปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของผูเรียน ครอบคลุมแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ 7 ดาน (7P’s) ของ ซิทแฮม
และบิทเนอร (Zeithalm and Bitner, 2003) อันประกอบดวย 1) ราคา ไดแก คาเลาเรียน คาธรรมเนียม
2) ผลิตภัณฑ ไดแก หลักสูตร และสิ่งอํานวยความสะดวก 3) ชองทางการใหบริการ ไดแก สถาน
ที่ตั้ง 4) การสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยใชบุคคล และ
การพูดแบบปากตอปาก 5) บุคลากร ไดแก อาจารย และบุคลากรสนับสนุน 6) กระบวนการ ไดแก การ
จัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน และ 7) ลักษณะทาง
กายภาพ ไดแก บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถาบัน
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหเขาใจตรงกันในแนวคิดที่สําคัญของงานวิจัย คําจํากัดความอธิบายไดดังนี้
ตลาด หมายถึง การเขามารวมกลุมของผูเรียน (ผูซื้อ) และสถาบันอุดมศึกษา (ผูขาย)
เพื่อแลกเปลี่ยนหลักสูตร (บริการ) ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน
การตลาดบริการ หมายถึง การตลาดที่เนนการตอบสนองความตองการของลูกคาใน
สิ น ค า บริ ก ารที่ จั บ ต อ งยากหรื อ ไม ส ามารถจั บ ต อ งได โดยบริ ก ารนั้ น มี ผ ลโดยตรงกั บ ความ
ตองการของผูบริโภค ไดแก การศึกษา ที่ปรึกษา การบริหารการลงทุน สายการบิน การโฆษณา
ฯลฯ
หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา หมายถึ ง หลั ก สู ต รที่ ผ ลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ทาง
การศึกษาซึ่งครอบคลุมชื่อปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
และการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ที่เปดสอนในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน
หลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ หมายถึง หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ในทุก
สาขาวิชาที่เปดสอน โดยทําการสอนในวันปกติหลังเวลาราชการคือ ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป และ
ในวันเสารและ/หรือวันอาทิตย ตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งในบางสถาบันอาจเรียกวา หลักสูตรภาค
พิเศษ หรือภาคสมทบ และเปนหลักสูตรที่เปดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อมิไดมุงหวังผลกําไรแตตอง
คํานึงถึงจุดคุมทุน
แนวทางการจัดการหลักสูตร หมายถึง การกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยพิจารณาจากองคประกอบ
สําคัญ คือ โครงสร างตลาด การกระจุ กตัว พฤติกรรมการแขงขัน และปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน ตามแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ของซิทแฮม
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และบิทเนอร (Zeithalm and Bitner, 2003) อันไดแก ผลิตภัณฑหรือบริการ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ
สภาพปจจุบันของหลักสูตร หมายถึง ขอมูลปจจุบันในปการศึกษา 2549 ที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ อันไดแก จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวนผูเ รีย น โครงสรางหลักสูต ร จํ านวนหนว ยกิต แผนการศึ ก ษา คุ ณสมบัติ แ ละจํ า นวน
อาจารย คาเลาเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา และการดําเนินงานการตลาดบริการ
โครงสรางตลาด หมายถึง ลักษณะการกระจายของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งมีอิทธิพลตอลักษณะการแขงขัน เชน ลักษณะการกระจุกตัว ลักษณะ
การเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม และความแตกตางของสินคาและบริการในตลาด
การกระจุกตัว หมายถึง จํานวนหลักสูตรและลักษณะการกระจายของหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการที่อยูในตลาด ซึ่งการวัดกระจุกตัวทําใหทราบระดับการ
แขงขันของธุรกิจที่จะเปนตัวแสดงอํานาจผูกขาดของผูผลิต และอํานาจทางการตลาด การวัด
การกระจุกตัวแบงเปน 2 ลักษณะคือ
1. การวัดการกระจุ กตัวบางสว น หมายถึง การวัดการกระจุกตัว ที่พิจารณาเฉพาะ
จํานวนผูเรียนในหลักสูตรฯรายใหญเพียงบางสวนในตลาด ไมนําทุกหลักสูตรฯมาคํานวณ เชน
หลักสูตรรายใหญอาจจะมีจํานวน 4, 8 ราย เปนตน
2. การวัดการกระจุกตัวทั้งหมด หมายถึง การวัดการกระจุกตัวโดยนําเอาทุกหลักสูตร
มาพิจารณา
พฤติกรรมการแขงขัน หมายถึง ลักษณะการดําเนินงานของหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. พฤติกรรมการแขงขันดานราคา หมายถึง การกําหนดราคาและวิธีการชําระเงินของ
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ไดแก คาเลาเรียน คาบํารุงการศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษา และทุนการศึกษา
2. พฤติ ก รรมการแข ง ขั นที่ ไม ใ ช ด า นราคา หมายถึ ง การดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ในลักษณะตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับราคา
ไดแก
2.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่สนองความตองการของผูเรียน ในที่นี้
คือ หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
2.2 ดานชองทางการใหบริการ (Place) หมายถึง การกระจายชองทางการใหบริการ
โดยการอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเพื่อจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ไดแก
สถานที่ตั้ง และวิทยาเขตของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
2.3 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การจูงใจใหเกิดความชอบ
และมีทัศนคติที่ดี ประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการขาย
โดยบุคคล เพื่อสงเสริมการตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
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2.4 ด า นกระบวนการ (Process) หมายถึ ง ประสิท ธิภ าพในการบริห ารจั ด การ
กระบวนการตาง ๆ ของหลักสูตรฯ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและประทับใจ อันไดแก ความ
สะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเรียนและการชําระคาเลาเรียน กระบวนการเรียนการสอน
ความถูกตองและรวดเร็วของการประเมินผล
2.5 ดานอาจารยและบุคลากร (People) หมายถึง การสรรหา คัดเลือก อบรม และ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูเรียน อันไดแก อาจารยและบุคลากร
สนับสนุน ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
2.6 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา ที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ โดยสรางความประทับใจใหผูเรียน ไดแก สถานที่สะอาด สวยงาม ทันสมัย
และมีอุปกรณที่เพียงพอ
สวนประสมการตลาดบริการ หรือ 7P’s หมายถึง องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน
การตลาดบริการของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนปจจัยที่
สามารถควบคุมได และสถาบันอุดมศึกษาจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการ
วางกลยุทธทางการตลาดบริการ อันประกอบดวย 1) ราคา ไดแก คาเลาเรียน คาธรรมเนียม 2)
ผลิตภัณฑ ไดแก หลักสูตร สิ่งอํานวยความสะดวก 3) ชองทางการใหบริการ ไดแก สถานที่ตั้ง
4) การสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล และการพูด
แบบปากตอปาก 5) กระบวนการ ไดแก ประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการตาง ๆ ของหลักสูตร
อันไดแก ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเรียนและกระบวนการเรียนการสอน ความ
ถูกตองและรวดเร็วของการประเมินผล 6) บุคลากร ไดแก อาจารยและบุคลากรสนับสนุน และ
7) ลักษณะทางกายภาพ ไดแก บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถาบัน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียน หมายถึง สาเหตุหรือเหตุผลที่ผูเรียน
ตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ตามปจจัย
แนวคิดพฤติกรรมการแขงขัน และสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) แบงออกเปน 1) ดาน
ราคา (Price) ไดแก คาเลาเรียน คาธรรมเนียม 2) ไมใชดานราคา (Non Price) ประกอบดวย
Product ไดแก หลักสูตร สิ่งอํานวยความสะดวก Place ไดแก สถานที่ตั้งและวิทยาเขต Promotion
ไดแก การสงเสริมการตลาด People ไดแก อาจารยและบุคลากรสนับสนุน Process ไดแก กระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอน และ Physical Evidence ไดแก ลักษณะทาง
กายภาพของสถาบัน
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¦°Âª·Äµ¦ª·´¥Á¦ºÉ° µ¦´µ¦®¨´¼¦¤®µ´·µµ¦«¹¬µ £µ°Áª¨µ¦µµ¦
Ã¥µ¦ª·Á¦µ³®rÃ¦¦oµ¨µ ¡§·¦¦¤µ¦Â n ´Â¨³{´¥¸ÁÉ ¸É¥ª o°´µ¦´·Ä °¼oÁ¦¸¥
Âª·µµ¦«¹¬µ
• ¡¦³¦µ´´·µ¦«¹¬µÂ®nµ· ¡.«. 2542 (Îµ´µ³¦¦¤µ¦«¹¬µÂ®nµ·, 2542)
• ¤µ¦µ 8 µ¦´µ¦«¹¬µ¨°¸ª·Â¨³Ä®o´¤¤¸nª¦nª¤Äµ¦´µ¦«¹¬µ
• ¤µ¦µ 53 Ä®o¦¼ ¼o¦·®µ¦µ¦«¹¬µ Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µo°¤¸Ä°»µ¦³°ª·µ¸¡µ¤®¤µ¥
• ¥»«µ¦rµ¦·¦¼°»¤«¹¬µÅ¥ (ª··¦ «¦¸°oµ, 2547)
• µ¦¨·Îµ¨´Â¨³¦³µ¥Ã°µ°»¤«¹¬µ Ã¥µ¦Ád®¨´¼¦´Ê£µ·Â¨³£µ°ºÉ Ç
• ÂªÃo¤ °°»¤«¹¬µÄ°µ (¤¼¨··nÁ¦·¤Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ, 2545)
• Á¡·É¤Ã°µµµ¦«¹¬µ´ÊÂ·Â¨³°Áª¨µ µ¦°°°¦³ µ¦´»¦³¤µ¨¨ Ä ³¸É
µ¦Â n ´¤¸¤µ ¹Ê

Ã¦¦oµ¨µ®¨´¼¦¤®µ´·µµ¦«¹¬µ £µ°Áª¨µ¦µµ¦
Ã¦¦oµ¨µ
• Îµª®¨´¼¦¸ÉÁd
• Îµª´«¹¬µ®¦º°¼o¸ÉÁ oµ«¹¬µ
• ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °®¨´¼¦
• ªµ¤¥µnµ¥Äµ¦Á oµ®¦º°°°µ¨µ

Ã¦¦oµ¨µ
• Îµª °¼o¨·
• Îµª¨¼oµ
• ªµ¤Ânµ °·oµ
• ÁºÉ°Å µ¦Á oµ¼n¨µ
¨´¬³¨µ
• ¨µÂ n ´¤¼¦r
• ¨µÂ n ´Å¤n¤¼¦r
•¹ÉÂ n ´¹É¼ µ
•¼o µ¥o°¥¦µ¥
•¼ µ

(Carlton and Perloff, 2000; d¥µ£µ ª´Ã, 2546;
»£µ¸ ´·«¦¸» , 2546; ª¨o°¥ ¦¸¦´rÂ¨³µ¸
´¥ª´r, 2547)

Âª·¡§·¦¦¤µ¦Â n ´
Âª·¡§·¦¦¤µ¦¨µ
• oµ¦µµ (Price)
• Å¤nÄnµo ¦µµ (Non-Price)
Carlton and Perloff, 2000)

¡§·¦¦¤µ¦¨µ
• µ¦Îµ®¦µµ ®¦º°Ã¥µ¥oµ¦µµ
• µ¦Ã¬µ
• µ¦ª·´¥Â¨³¡´µ
• ªµ¤Ânµ °·oµ

Âª·nª¦³¤µ¦¨µ¦·µ¦ (7P’s)
1. ¦µµ (Price)
5. µ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ (Promotion)
2. ¨·£´r (Product)
6. »¨µ¦ (People)
3. n°µµ¦Ä®o¦·µ¦ (Place) 7. ¦³ªµ¦ (Process)
4. ¨´¬³µµ¥£µ¡ (Physical Evidence)
(Zeithaml & Bitner, 2003; «·¦·ª¦¦ Á¦¸¦´r, 2541; ¤ª«r ¡«rµ¡¦, 2546;
¸¦·· ª¦´  °¥»¥µ, 2547)

ª·¸µ¦ª´µ¦¦³»´ª
µnª Îµªµnª¦°¨µ °¼o¨·¦µ¥Ä®n
µ¦µ¥Ã¥Äo CR (Concentration Ratio)
• ´Ê®¤ ¼o¨·»®nª¥¤µÎµª Ã¥Äo´¸
Herfindahl Hirschman Â¨³ CCI
(Comprehensive Concentration Index)

Âªµµ¦´µ¦®¨´¼¦¤®µ´·
µµ¦«¹¬µ £µ°Áª¨µ¦µµ¦

¦³´µ¦¦³»´ª : °´¦µ°¦³´µ¦Â n ´
Â¨³¨´¬³µ¦¦³µ¥ °®¨´¼¦²
• ¦³»´ªÉÎµ Â n ´¤µ
• ¦³»´ª¼ Â n ´o°¥

Âª·Ã¦¦oµ¨µ
µ¦¦³»´ª
• ÎµªÂ¨³µ¦¦³µ¥ µ °
¼o µ¥Ä¨µ Ã¥¤¸ª·¸µ¦ª´ ´¸Ê
1. ¦³»´ªµnª Îµª
Ã¥Äo Concentration Ratio (CR)
2. ¦³»´ª´Ê®¤Îµª
Ã¥Äo ´¸ Herfindahl Â¨³ CCI
(Comprehensive Concentration
Index)

µ¦ª´µ¦¦³»´ª

¦µµ (Price)
• Ã¥µ¥oµ¦µµ
• Ã¥µ¥oµµ¦Á·

Å¤nÄn¦µµ (Non Price)
¨´¬³¨µ
• ¨µÂ n ´¤¼¦r- ¼oºÊ°¼o µ¥¤µ¦µ¥ ®¨´¼¦Á®¤º°´ ÄoÂ´Åo Á oµ°°¨µÅonµ¥
• ¨µÂ n ´Å¤n¤¼¦r
• ¹ÉÂ n ´¹É¼ µ – ¼o µ¥¤µ¦µ¥ ®¨´¼¦nµ´Ânµ¤µ¦Â´Åo
• ¼o µ¥o°¥¦µ¥ – ¼o µ¥ 3-5 ¦µ¥ Å¤nÁ}°·¦³n°´ ®¨´¼¦¤¸´Ê¸ÉÁ®¤º°´Â¨³nµ´
• ¼ µ – ¼o µ¥¦µ¥Á¸¥ª Á}¼oÎµ®¦µµÅ¤nµ¤µ¦®µ®¨´¼¦°ºÉ¤µÂÅo

¡§·¦¦¤µ¦Â n ´®¨´¼¦¤®µ´·µµ¦«¹¬µ
£µ°Áª¨µ¦µµ¦
• oµ¦µµ (Price Competition)
- ¦µµ (Price) ÅoÂn nµ¦¦¤Á¸¥¤ nµÁ¨nµÁ¦¸¥
• Å¤nÄnµo ¦µµ (Non- Price Competition)
- ®¨´¼¦ (Product)
- µ¸É´Ê (Place)
- µ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ (Promotion) ÅoÂn µ¦Ã¬µ ¦³µ´¤¡´r
- »¨µ¦ (People) ÅoÂn °µµ¦¥rÂ¨³»¨µ¦´»
- ¦³ªµ¦ (Process) ÅoÂn ¦³ªµ¦¦·®µ¦´µ¦ Â¨³µ¦
Á¦¸¥µ¦°
- ¨´¬³µµ¥£µ¡ (Physical Evidence) ÅoÂn £µ¡¨´¬r
®¦º°¦¦¥µµ« °µ´ ªµ¤³°µÂ¨³Á¡¸¥¡° °®o°Á¦¸¥
Â¨³°»¦rµ¦Á¦¸¥µ¦°)

{´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦´·ÄÁ¨º°Á¦¸¥
·É¦³»oµµ¦¨µ (Stimulus)
ÅoÂn 4P’s Â¨³ 7P’s

ªµ¤¦¼o¹¹· °¼oÁ¦¸¥ (Black Box)
¹Ê´{´¥oµª´¦¦¤ ´¤
nª»¨ Â¨³·ª·¥µ

µ¦°° °¼oÁ¦¸¥ (Response)

S-R Theory («·¦·ª¦¦ Á¦¸¦´r, 2538)
-

°r¦³°Äµ¦¡·µ¦µ´µ¦®¨´¼¦²
• ®¨´¼¦ °Á°
• ¡§·¦¦¤µ¦Â n ´ °®¨´¼¦Ä¨µ
• µ¦´·ÄÁ¨º°Á¦¸¥ °¼oÁ¦¸¥

• oµ®¨´¼¦ (Product)
- µ¦¦³Á¤·Â¨³¦´¦»®¨´¼¦
- ªµ¤¦nª¤¤º°´®nª¥µ°ºÉ
- ·É°Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦°
• oµ¦³ªµ¦ (Process)
- µ¦¦·®µ¦´µ¦®¨´¼¦
- µ¦Á¦¸¥µ¦°
• oµµ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ (Promotion)
- µ¦Ã¬µ
- µ¦¦³µ´¤¡´r
- µ¦ µ¥Ã¥Äo»¨
- µ¦¡¼Âµn°µ
• oµ¨´¬³µµ¥£µ¡ (Physical
Evidence)
- µ¦´·ÉÂª¨o°¤£µ¥Ä
- µ¦°°Â¨´¬³£µ¥°
• oµn°µµ¦Ä®o¦·µ¦ (Place)
- Äoµ¸É
- Å¤nÄoµ¸É
• oµ°µµ¦¥rÂ¨³»¨µ¦ (People)
- ªµ¤Á¡¸¥¡°Â¨³»¤´·°µµ¦¥r
- µ¦¡´µ´¬³ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦
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สรุปมโนทัศนที่ใชอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยการวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน
และปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย อธิบายไดดังนี้
จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีผลกระทบ
ต อ สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ส ง ผลให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการผลิ ต
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตองปรับเปลี่ยนไปดวย โดยยึดหลักใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษ ย ที่ สมบู รณ และมุงเน นการศึกษาตลอดชีวิต ทั้ งในระบบ นอกระบบ และตามอั ธยาศัย
ที่ตอบสนองความตองการของสังคมและโลกของงานอยางแทจริง ในมาตรา 8 กลาวถึงการจัด
การศึกษาใหยึดหลัก 1) การศึกษาตลอดชีวิต 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ
3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง และในมาตรา 53 ยังได
กําหนดใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ทั้งของ
รัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตองมีวุฒิปริญญาโท
ทางการบริหารการศึกษา นอกจากนี้ ในยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (วิจิตร ศรีสอาน,
2547) มีขอหนึ่งที่กลาวถึง การผลิตกําลังคนและกระจายโอกาสอุดมศึกษา เพื่อขยายปริมาณ
การผลิต กําลั งคน โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและกระจายโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษาแก
ประชาชนตามความรู ความสามารถอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนเปดโอกาสใหศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีมาตรการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ
ดังนี้คือ การเปดหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบสนอง
การเรียนรูตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาการทํางาน ควรใหเปนไปตามกลไกของตลาดและ
ความตองการของสังคม ประชาชน โดยรัฐมีมาตรการกํากับ ดูแลดานคุณภาพมาตรฐาน
คุณลักษณะของเปาหมายอุดมศึกษาภายใตสภาพแวดลอมในยุคใหม มีแนวโนมที่จะ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งแบบปกติและแบบนอกเวลา เพราะสังคมโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
ตองการกําลังคนที่มีความรูและทักษะสูงมากขึ้น และแนวโนมการออกจากระบบราชการไปเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ตองพึ่งตนเอง ทําใหสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (การพัฒนายุทธศาสตรอุดมศึกษา, 2545)
สถาบันอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการเปดสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา เพื่อ
รองรับความตองการของผูเรียน และเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพออกสูสังคม
ซึ่งถือวาการเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา เปนแนวทางหนึ่งที่สอดคลองกับการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลและพัฒนาศักยภาพใหสามารถดํารงชีวิตอยู
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได

12
เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งในการเปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ เกิดขึ้นเนื่องมาจากนโยบายของรัฐในการลดอัตราขาราชการ และการจัดใหมี
โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ทําใหเกิดปญหาครูอาจารยไมเพียงพอและไมสามารถ
ลาเรียนเต็มเวลาได หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการจึงเปนบริการ
ที่ใหกับบุคคลที่มีความตองการศึกษาในระดับปริญญาโท แตไมมีเวลามาศึกษาในเวลาราชการ
ได อีกทั้งยังเปนการชวยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ใหคนไดรับการศึกษาสูงขึ้น โดยไมเสียเวลา
ปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงาน ทํ า ให ห น ว ยงานไม เ สี ย ทรั พ ยากรกํ า ลั ง คนที่ มี อ ยู และก อ ให เ กิ ด
ประโยชน กั บ สั ง คม หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ มี ป รั ช ญา
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละหลั ก การเดี ย วกั น กั บ การสอนของภาคปกติ ต า งกั น ตรงที่ ใ ช เ วลาเรี ย น
ในวันธรรมดาหลังเวลาราชการ คือ 16.00 น. และวันเสาร-อาทิตย ตามเวลาที่ตกลง และการบริหารงาน
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติ ไมได
ใชเงินงบประมาณแผนดินเพราะพึ่งพาตนเอง และมีการกําหนดแนวการดําเนินงานภายใน
หลักสูตรเอง
อยางไรก็ตามจากการที่มีการเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ เปนที่นิยมและแพรหลายมากทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ทําใหเกิด
การแขงขันกันมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรการจัดการมาศึกษาโครงสราง
ตลาด (Carlton and Perloff, 2000; ปยาภา วัฒโน, 2546; นวลนอย ตรีรัตน และธานี ชัยวัฒน,
2547) ซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของหนวยธุรกิจในตลาดในการตัดสินใจกําหนดราคา
ปริมาณการผลิต และนโยบายทางการตลาด โดยพิ จารณาจากปจจัยตาง ๆ ได แก จํ า นวน
หลักสูตร จํานวนผูเรียน ความหลากหลายของหลักสูตร และความยากงายของการเขาสูตลาด
และออกจากตลาดทําใหสามารถจําแนกลักษณะตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการได ซึ่งลักษณะตลาดมี 2 ประเภท (สุภาสินี ตันติศรีสุข, 2545) คือ
1. ตลาดแขงขันสมบูรณ มีผูซื้อและผูขายมากราย สินคาที่เสนอขายตองเหมือนกัน ผูซื้อ
และผูขายมีอิสระในการเขาหรือออกจากตลาด ซึ่งหมายถึง หลักสูตรเหมือนกันเปดสอนหลาย
หลักสูตร และผูเรียนจํานวนมาก
2. ตลาดแขงขันไมสมบูรณ อันไดแก ตลาดกึง่ แขงขันกึ่งผูกขาด ตลาดผูข ายนอยรายและ
ตลาดผูกขาด
2.1 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด มีผขู ายจํานวนมาก สินคาและบริการแตกตางกัน แต
สามารถใชทดแทนกันได อุปสรรคในการเขาสูตลาดไมมาก สามารถเขาออกจากตลาดไดงาย
ผูขายควบคุมราคาสินคาของตนเองไดบาง ซึ่งหมายถึง หลายสถาบันเปดหลักสูตร หลักสูตรมี
ความหลากหลายแตสามารถทดแทนกันได เขาและออกจากตลาดไดงาย
2.2 ตลาดผูขายนอยราย มีผูขาย 3-5 ราย แตละรายขายสินคาจํานวนมากเมื่อเทียบ
กับสินคาทั้งหมดในตลาด ผู ขายแตละรายไมเป นอิสระแตจะขึ้นอยูตอกัน สินคาอาจเหมือน
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หรือตางกันก็ได การเขาสูตลาดคอนขางยาก ซึ่งหมายถึง หลักสูตรเปด 3-5 หลักสูตร หลักสูตร
มีทั้งเหมือนและตางกัน การเขาสูตลาดคอนขางยาก
2.3 ตลาดผูกขาด มีผูขายรายเดียว ผูขายเปนผูกําหนดราคา ไมมีสินคาหรือบริการใด
มาทดแทนได การเขาสูตลาดไมสามารถทําได เนื่องจากมีการกีดกันเต็มที่ ซึ่งหมายถึง มีหลักสูตร
เปดเพียงแหงเดียว เปนผูกําหนดราคาเอง ไมสามารถหาหลักสูตรอื่นมาทดแทนได
นอกจากนี้ ในการวิเคราะหโครงสรางตลาดทําโดยการพิจารณาการวัดการกระจุกตัว
คาการกระจุกตัวเปนดัชนีที่แสดงถึงอัตราสวนการครองตลาดของหลักสูตรฯ ซึ่งเรียงลําดับตาม
ขนาดการผลิตใหญที่สุดและรองลงมา ทําใหทราบวาผูผลิตครอบงําธุรกิจมากนอยเพียงใด และ
คาการกระจุกตัวที่ไดจะแสดงวาหลักสูตรฯมีโครงสรางตลาดแบบใด ทําใหทราบระดับการแขงขัน
ของหลักสูต รฯ ที่เป นตัวแสดงอํานาจผูกขาดและอํานาจการตลาด ซึ่ งตัว แปรที่นํามาใชวัด
การกระจุกตัวของหลักสูตร คือ จํานวนผูเรียน เนื่องจากเปนขอมูลที่เปดเผยและหาได การวัด
การกระจุกตัวแบงเปน 2 ลักษณะ คือ (ครรชิต สุขนาค, 2545)
1. การวัดการกระจุกตัวบางสวน หมายถึง การวัดการกระจุกตัวที่พิจารณาเฉพาะจํานวน
ผูเรียนในหลักสูตรฯรายใหญเพียงบางสวนในตลาด ไมนําทุกหลักสูตรฯมาคํานวณ ซึ่งวิธีการวัด
การกระจุกตัวที่นิยมใชคือ อัตราการกระจุกตัว (Concentration Ratio) ตัวอยางเชน CR4 หมายถึง
สวนแบงของหนวยผลิตหรือหลักสูตรฯที่มีผูเรียนมากที่สุด 4 รายแรกรวมกัน ดังนั้น คาการ
กระจุกตัวที่วัดได จะหมายถึงหลักสูตรฯ รายใหญจํานวน 4 รายในตลาด มีความสามารถที่จะมี
สวนแบงเปนจํานวนเทาใด ถาคาการกระจุกตัวสูงแสดงวามีการแขงขันนอย ทําใหตลาดมีการ
ผูกขาด
2. การวัดการกระจุกตัวทั้งหมด หมายถึง การพิจารณาจํานวนผูเรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึก ษา ภาคนอกเวลาราชการทุกหลักสู ตร มาศึกษาการกระจายของหลักสูตรฯ ซึ่ง
วิธีการวัดการกระจุกตัวที่นิยมใชคือ ดัชนีเฮอรฟนดัล เฮิสชเมน Herfindahl Hirschman Index
(HHI) ซึ่งเปนดัชนีที่แสดงผลรวมกําลังสองของสัดสวนของจํานวนผูเรียนของหลักสูตรฯแตละ
หลักสูตร กับจํานวนผูเรียนทั้งหมดที่เรียนหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ขอดีของวิธีนี้คือใช
ทุกหนวยธุรกิจมาคํานวณ ขอเสียคือ ใหความสําคัญกับผูผลิตรายใหญ เนื่องจากการยกกําลัง 2
ทํ า ให ผู ผ ลิ ต รายใหญ มี ส ว นแบ ง ตลาดอยู แ ล ว ได รั บ การถ ว งน้ํ า หนั ก มากขึ้ น จึ ง ได แ ก ไ ข
ขอบกพรองโดยใชดัชนี Comprehensive Concentration Index (CCI) ที่นําเอาจํานวนผูเรียน
ทุกหลักสูตรฯมาพิจารณา และใหความสําคัญกับหนวยธุรกิจอื่น ๆ ที่ไมใชธุรกิจใหญที่สุดดวย
นอกจากการวัดการกระจุกตัว (Concentration) ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอโครงสราง
ตลาดแลว ยังมีอุปสรรคในการสามารถแขงขันของผูประกอบการรายใหม (Barrier to New
Entry) และความแตกตางของสินคาที่ผลิต (Product Differentiation) ที่เปนปจจัยสําคัญอีกดวย
อยางไรก็ตามโครงสรางตลาดที่แตกตางกันจะสงผลใหหนวยธุรกิจดําเนินพฤติกรรมการ
แขงขันที่ตางกัน ดังนั้น โครงสรางตลาดยอมมีอิทธิพลและเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการแขงขัน
พฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรฯมี 2 ลักษณะ คือ
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1. พฤติกรรมการแขงขันดานราคา เปนการดําเนินนโยบายที่มีผลกระทบตอราคา หรือ
พฤติกรรมดานราคาของหลักสูตรฯ ไดแก คาใชจายในการศึกษา เชน คาเลาเรียน คาธรรมเนียม
และเครื่องมือที่ผูผลิตใชในการแขงขันดานราคา ไดแก การตั้งราคาเพื่อสงเสริมการตลาด การตั้ง
ราคาที่แสดงคุณภาพของสินคา
2. พฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชราคา เปนการสรางแนวทางการตลาด การสนับสนุน
พฤติกรรมหรือการทําใหหลักสูตรไดเปรียบในการแขงขัน และการสรางความแตกตางของสินคา
การแขงขันที่ไมใชราคาแบงเปน
2.1 การโฆษณา เปนการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภค ทําใหสินคามีความแตกตาง
จากคูแขง ในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดจะใชงบโฆษณามากที่สุด เพื่อสรางความแตกตางของ
สินคาและใหผูบริโภคสนใจมากยิ่งขึ้น แตละหลักสูตรฯมีการใชโฆษณาอยางแพรหลายผาน
สื่อตาง ๆ เพื่อใหเขาถึงผูเรียนโดยตรง ไดแก ทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเตอรเน็ต
ทําใหไดรับขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกเรียน
2.2. การวิจัยและพัฒนา เพื่อไปสูการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ ใหตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค หรือทําใหลดตนทุน และกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได
2.3 ความแตกตางของสินคา คือ การทําใหหลักสูตรแตกตางจากหลักสูตรของผูอื่น
เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน และแขงขันกับผูอื่นได
เนื่ องจากการศึก ษาจั ด เป นธุ ร กิจ บริก ารที่ มีค วามแตกตา งอย า งมากกั บ ธุ รกิ จ สิน ค า
กลาวคือ การบริการมีลักษณะเฉพาะ 4 ประการ (Payne, 1993; Zeithaml, 2003) ไดแก
1. ความไมมีตัวตน (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็นได จับตองได สัมผัสได
2. ความแยกจากกันไมไดระหวางผูใหบริการและลูกคาผูรับบริการ (Inseparability)
3. การเก็บรักษาไมได (Perishability) การบริการตองอาศัยคนในการใหบริการ ฉะนั้น
หากไมมีลูกคามาใชบริการชวงเวลาดังกลาว จะเกิดการสูญเสียคาใชจายคาแรงงานโดยเปลา
ประโยชน
4. ความแตกตางของการบริการในแตละครั้ง (Variability or Heterogeneity) คือ ความ
แตกตางของคุณภาพในการใหบริการ เนื่องจากตองอาศัยคนหรือพนักงานเปนสวนใหญ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 7 อยาง (7P’s) ของ
ซิทแฮมและบิทเนอร (Zeithaml & Bitner, 2003) มาใชในการอธิบายการดําเนินพฤติกรรม
การแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ดังนี้
1. ราคา (Price) หมายถึง การกําหนดราคา ในที่นี้หมายถึงคาใชจายในการศึกษา เชน
คาเลาเรียน คาธรรมเนียม คาบํารุงตาง ๆ
2. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่สามารถนําเสนอขายใหแกตลาด เพื่อให
เกิดความสนใจ ความตองการเปนเจาของ หรือการบริโภคที่ตอบสนองความตองการของผูซื้อให
ไดรับความพอใจ ในที่นี้คือ หลักสูตรฯและสิ่งอํานวยความสะดวก
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3. ชองทางการใหบริการ (Place) หมายถึง การกระจายสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปสู
ผูบริโภค ในที่นี้คือ ทําเลสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารเพื่อใหลูกคาทราบ
ขอมูลผลิตภัณฑ หรือเปนกิจกรรมสงเสริมผลิตภัณฑที่มุงเนนการเสนอสิ่งจูงใจระยะสั้น เพื่อ
กระตุนเราใหเกิดการซื้อขายผลิตภัณฑและบริการ เครื่องมือสงเสริมการตลาด ประกอบดวย
การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล และการพูดแบบปากตอปาก
5. บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลมีสวนรวมในการผลิตและสงมอบบริการ เชน
ลูกคาจะประเมินคุณภาพของการบริการจากพนักงานบริการ ผูบริหารจะทุมเทไปกับการใหการ
อบรมพนักงานและการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ ในที่นี้คือ อาจารยและบุคลากรสนับสนุน
6. กระบวนการ (Process) หมายถึง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามลําดับของ
กิจกรรมและขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริงในการสงมอบบริการใหลูกคา ซึ่งแตละธุรกิจจะมีมาตรฐานหรือ
ความซับซอนของบริการที่ตางกันไป ลูกคาตองเปนผูเลือกตามความพึงพอใจของตน ในที่นี้คือ
การจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนในการใหบริการที่รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน และใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนการสอน
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทําใหลูกคารูสึกวาบริการนั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเหมาะสม
ไดแก การจัดสิ่งแวดลอมรอบ ๆ สถาบันใหมีความสวย รมรื่น ความสะอาดและปลอดภัย และจัด
สิ่งแวดลอมภายในใหเพียงพอเหมาะสม ไดแก หองเรียน สถานที่พักผอน หองอานหนังสือ
ที่จอดรถ แสงสวาง อากาศ และอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย
เนื่องจากในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรการจัดการ ผลิตผลใด ๆ ก็ตามจะเกิดประโยชน
หรือประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อจํานวนการผลิต (Supply) สอดคลองกับความตองการผลผลิต (Demand)
จากที่ ไ ด ศึ ก ษาโครงสร า งตลาดและพฤติ ก รรมการแข ง ขั น ซึ่ ง เป น การศึ ก ษาด า นผู ผ ลิ ต คื อ
หลักสูตรฯแลว งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาดานผูบริโภค ในเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียน ตามแนวคิดทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 7 อยาง (7P’s) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน และการวางแผนการตลาดบริการ ซึ่งขอมูลจากการศึกษาดังกลาวจะนํามา
เปนแนวทางในการนําเสนอการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน
ไดอยางสูงสุด
การศึกษาถึงเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนเปนไปตามทฤษฎี S-R ซึ่ง ศิริรัตน
เสรีรัตนและคณะ (2538) ไดกลาววา การที่จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑมีจุดเริ่มตนจากการเกิด
สิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งที่กระตุนผานเขามาในความรูสึกของผูซื้อ
(Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได แตจะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ ไดแก ปจจัยทางวัฒนธรรม สังคม สวนบุคคล และจิตวิทยา และ
ผูซื้อตอบสนองโดยการตัดสินใจเลือกซื้อ (Buyer’s Response)
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ตั ว กระตุ น หรื อ สิ่ งเร า ทางการตลาดจึ ง เป น ป จ จั ยที่ สํ า คั ญ ป จ จั ย หนึ่ ง ในการตั ด สิ น ใจ
กิจกรรมการตลาดจึงมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะไดศึกษาโดยใช
แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ 7P’s (Zeithaml and Bitner, 2003; ศิริวรรณ เสรีรัตน,
2541; ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547; สมวงศ พงศสถาพร, 2546) ของหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ อันประกอบดวย 1) ราคา หรือคาใชจายในการศึกษา ไดแก
คาเลาเรียน คาธรรมเนียม 2) ผลิตภัณฑ ไดแก หลักสูตร และสิ่งอํานวยความสะดวก 3) ชองทางการ
ใหบริการ ไดแก สถานที่ตั้ง 4) การสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขาย
โดยบุคคล 5) บุคลากร ไดแก อาจารยและบุคลากรสนับสนุน 6) กระบวนการ ไดแก ขั้นตอนใน
การบริหารจัดการหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน และ 7) ลักษณะทางกายภาพ ไดแก
บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถาบัน
การศึกษาองคประกอบที่ตองพิจารณาในการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ ทําใหทราบภาพรวมหลักสูตรของตนเอง และพฤติกรรมการแขงขันของ
หลั กสู ตรในตลาด และการตั ดสิ นใจเลื อกเรี ยนของผู เรี ยน ซึ่ งจะเป นการเตรี ยมข อมู ลให สถาบั น
อุดมศึกษาที่เปดหลักสูตรอยูแลว และที่กําลังสนใจเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ เพื่อนําไปวางแผนการจัดการหลักสูตร ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ ราคา
ไดแก ดานราคาหรือคาใชจายในการศึกษา และไมใชดานราคา ไดแก ดานหลักสูตร ดานกระบวนการ
ดานการสงเสริ มการตลาด ด านลั กษณะทางกายภาพ ด านชองทางการให บ ริการ และดาน
อาจารยและบุคลากร ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนใหมากที่สุด และเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบัน
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนดังนี้
1. เปนขอมูลใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการอยูแลว ดําเนินงานใหมีพฤติกรรมการตลาดสอดคลองกับลักษณะโครงสรางตลาด และ
พฤติกรรมการแขงขันทั้งดานราคาและไมใชดานราคา เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน สําหรับ
สถาบันที่กําลังสนใจจะเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สามารถ
นํ า ไปใช ใ นการตั ด สิ น ใจเป ด หลั ก สู ต รฯ และวางแผนการจั ด การด า นการตลาดให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ผูบริหารหลักสูตรฯ สามารถนําไปปรับปรุงการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สงผลทําใหจํานวนผูสมัครเรียน
เพิ่มขึ้น หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดย
การวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน และปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของ
ผูเรียน ประกอบดวยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 5 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
การศึกษาเปนกระบวนการสรางคนใหมีคุณคาเปนที่พึงปรารถนาของสังคมโดยพัฒนา
ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลใหสามารถดํารงชีพไดอยางเปนสุข ชวยเสริมสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนในสังคมใหสูงขึ้น
ดวยเหตุนี้ โอกาสที่บุคคลจะกาวหนาในชีวิตนั้น สวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับการที่ไดศึกษาตอไปจนถึง
ระดับสูงสุด และสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางความสําเร็จในชีวิต
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมสงผลใหมี
องคความรูใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอด
รับกับความตองการของสังคม และจากภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนแหลงสรางความ
รูใหมใหสังคม มีบทบาทสําคัญในการผลิตบัณฑิตซึ่งเปนกําลังคนระดับสูงของประเทศ และสราง
องคความรูใหมโดยการวิจัยพรอมทั้งขยาย และเผยแพรองคความรูแกสังคมผานการบริการวิชา
การ จึงเปนเหตุใหสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหรูลึกรูเฉพาะ
ทางในสาขาวิชาชีพของตนมากขึ้น
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงเปนการศึกษาในระดับสู งที่มีความสําคั ญตอการ
วางแผนในการพัฒนาประเทศ เปนการเตรียมคนเพื่อจะนําเทคโนโลยีมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
คือ การผลิตบุคลากรที่มีความรูในระดับสูง สามารถนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนตอการ
สรางความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึง
มีบทบาทและความสําคัญอยางยิ่งในสังคมปจจุบัน
1.1 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี แบง
ออกเป น 3 ระดับ คื อ ระดับประกาศนียบัต รชั้นสูง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานี้ มิใชจะเนนแตในดานปญญาความรอบรูในวิทยาการ และ
ประสบการณเทานั้น ยังตองเนนในดานความเปนนักคิด นักคนและนักวิจัยเปนสําคัญ (รัตติกร
ทิมเจริญ, 2532)
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การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีเปาหมายอยูที่การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
เพื่อสนองความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน การเตรียมนิสิตใหมีลักษณะเปนผูใฝรูเปน
นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพ เปนการสรางลักษณะของบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ กลาวคือ กําหนดใหเปนการดําเนินงานที่
มุงผลิตองคความรูใหม และผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเพียบพรอม
สนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจึงตองสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ชาติ และในขณะเดียวกันก็จะสอดคลองกับปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนางานใหสมบูรณขึ้น พรอมทั้งมีทักษะที่สําคัญในการแสวงหาความรูอยูเสมอ
และสามารถแกปญหาได อีกทั้งเนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถ
ในการสรางความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง
ปรั ช ญาการศึ ก ษาและวัต ถุป ระสงค ข องสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา เปน สว นหนึ่ง ที่ จ ะทํ าให
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไว ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(2530 อางถึงใน งามตา ตันนุกูล, 2537) กลาววา มหาวิทยาลัยแตละแหงจะกําหนดวัตถุประสงค
และปณิธานอันเปนเสมือนเข็มทิศของสถาบันวาจะมุงใหการศึกษา ฝกฝนอบรมบัณฑิตใหมี
คุณวุฒิและคุ ณภาพเนนหนั กทางดานใด ดั งนั้นการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึ งมี
ปรัชญาและวัตถุประสงคเฉพาะ ดังเชน ปรัชญาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่วา “มุงบุกเบิก
แสวงหา ทํานุบํารุง ถายทอดความรู และสรางคุณธรรมใหแกบัณฑิต”
การจัดการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อการสรางสรรคและจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ
เพื่อจะไดใชความเปนเลิศทางวิชาการพัฒนาบุคคลและใหบริการทางวิชาการเพื่อประโยชนของ
สังคมและมนุษยชาติ (วิจิตร ศรีสอาน, 2518) ดังนั้นบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
จึ ง ต อ งทํ า หน า ที่ บุ ก เบิ ก แสวงหาความรู พร อ มทั้ ง ถ า ยทอดให ผู อื่ น มี ค วามรู เ พิ่ ม มากขึ้ น
บัณฑิตศึกษาเปนการจัดการศึกษาระดับสูงของอุดมศึกษาเพื่อมุงการคิดคนแสวงหา และนํา
ความรูไปใชอยางเต็มที่ ในขณะที่ระดับปริญญาตรีเนนที่การนําความรูไปใช แตระดับปริญญาโท
และเอกเนนที่การคิด ตองเนนการมีความรูระดับหนึ่งเพื่อจะพัฒนางานใหสมบูรณขึ้น พรอมทั้ง
มีทักษะที่สําคัญในการหาความรูอยูเสมอและสามารถแกปญหาได
วัตถุประสงคของบัณฑิตศึกษาเริ่มแรกคือ การผลิตบุคลากรระดับสูงเพื่อแกปญหาการ
ขาดแคลนกําลังคนในการพัฒนาประเทศ ตอมาไดมีการเนนเรื่องของการสรางความรูใหมและ
การสรางนักวิชาการที่มีความรูลึกซึ้ง มีความสามารถในการแสวงหาความรู และใหความสําคัญ
กับหลักสูตรที่เนนกระบวนการวิจัย (โคทม อารียา และคณะ, 2533)
โครงสรางของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึงประกอบดวยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา (Specialization) การวิจัย (Research) และวิชาชีพ (Professionalization) เปน
รากฐานอยูเสมอ และปรัชญาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็คือ การพยายามกระตุนใหผูเรียน
เกิดความอยากรูอยากเห็น รวมทั้งการใหความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและกระบวนการแสวงหาความรู
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ดวยระเบียบวิธีวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาใหลึกซึ้งและเกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน โดยอยูบนพื้นฐานของความคิดที่กวางไกล อันเปนแนวทางของการแสวงหาความรู
ใหม และความกาวหนาทางวิชาการ (โคทม อารียาและคณะ, 2533)
ในระยะตอมาผูเรียนมีความตองการในการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ความรูที่จะนําไปใชในการทํางานเพิ่มมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจึงไดเปดหลักสูตรฯ ภาคนอก
เวลาราชการ เพื่อสนองความตองการดังกลาว
1.2 หลักสูตรมหาบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการ
สําหรับ “ภาคนอกเวลาราชการ” ในภาษาอังกฤษใชคําวา “Part time” ซึ่งใน Webster’s
Ninth New Collegiate Dictionary เว็บสเตอร (Webster, 1984) ไดอธิบายความหมายของ “Part time”
(ภาคนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ หรือภาคสมทบ) วาหมายถึง การกระทําการใด ๆ ที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากเวลาปกติ ยกตัวอยางเชน นักศึกษาภาคพิเศษ การทํางานพิเศษ
งามตา ตันนุกูล (2538) กลาววา หลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรของภาคปกติ แตใชเวลาเรียนนอกเวลาราชการ โดยทําการสอน
ตั้งแตเวลา 16.00-21.00 น. และในวันเสารและ/หรือวันอาทิตยตั้งแตเวลา 8.00-21.00 น.
แผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 ไดกลาวถึง หลักสูตรพิเศษวา
หมายถึง หลักสูตรที่ผูเรียนรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดหรือเปนสวนใหญ จึงทําใหการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษจะเปนไปตามกลไกตลาด สนองความตองการของผูเรียน โดย
การใชทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชนสูงสุด
สรุ ป ได วาหลั กสู ตรภาคนอกเวลาราชการ หลักสูต รพิเ ศษ หรือหลักสูตรภาคสมทบ
หมายถึ ง หลั ก สู ต รที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ สนองความต อ งการของผู เ รี ย น เป น การขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยผูเรียนสามารถเรียนและทํางานไดในเวลาเดียวกันเนื่องจากใชเวลาเรียนนอก
เวลาราชการ โดยทําการสอนในวันธรรมดาตั้งแตวันจันทรถึงศุกรหลังเวลาราชการ คือ 16.00 น.
และในวันเสารและ/หรือวันอาทิตยตามที่กําหนด
เนื่องจากคานิยมของสังคมไทยใหความสําคัญกับปริญญาระดับสูง การเรียนตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงเปนแรงจูงใจที่สําคัญ ที่ทําใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโทจํานวนมากขึ้น จึงพบวาแตละป มีจํานวนผูเขาศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น ทําใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนขยายการรับนิสิตนักศึกษา
และเปดสอนภาคนอกเวลาราชการขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและผูเรียน
อมเรศ ศิลาออน (2531 อางถึงใน โคทม อารียา, 2533) กลาววา มหาวิทยาลัยมีบทบาท
2 ลักษณะ คือ เปนแหลงของความรู และแหลงของการผลิตบุคลากร บทบาทของอาจารยใน
การออกไปให บ ริ ก ารแก บุ ค คลภายนอก เช น ไปเป น ผู เ ชี่ ย วชาญ ไปเป น วิ ท ยากร ซึ่ ง เกิ ด
ประโยชนมหาศาลแกสังคมโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจ ทําใหมหาวิทยาลัยและธุรกิจมีความเกี่ยวพัน
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กันเปนอยางมาก บทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหบริการวิชาการจึงเพิ่มขึ้น ดวยเหตุนี้การ
สอนภาคค่ําจึงเริ่มขึ้น ซึ่งประวัติความเปนมาของการเปดสอนปริญญาโทภาคนอกเวลาราชการ
เริ่มแรกเกิดจากการเปดอบรมโครงการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเปนบริการวิชาการแกสังคม
เชน การอบรมบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การอมรมผูบริหารโรงเรียนของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เปนตน ตอมาความตองการผูเขาอบรมมีจํานวน
มากขึ้น อีกทั้งสวนใหญที่จบปริญญาตรีแลว ความตองการที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทจึงมีสูง
ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่ 6 และ 7 จึงไดมุงเนนการ
พัฒนาบุคลากรดานวิทยาการ เทคโนโลยีและอาชีพ และเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก การเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติไมอาจ
ตอบสนองความตองการของสังคมที่ประสงคจะเขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได จึงไดมี
การเป ด สอนหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต ภาคนอกเวลาราชการ ที่ จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนหลักสูตรแรกเมื่อปการศึกษา 2529 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูทาง
วิชาการเปนบริการชุมชนใหกับบุคคลที่มีความตองการจะศึกษาความรูทางบริหารธุรกิจสูงขึ้นใน
ระดับปริญญาโท แตไมมีเวลามาศึกษาในเวลาราชการได นอกจากนี้ การเปดสอนหลักสูตรนี้
กอใหเกิดประโยชนกับสังคมและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนการ
เสริมสรางความรวมมือและการพัฒนาการทางวิชาชีพอีกดวย (งามตา ตันนุกูล, 2538) ซึ่งตอมา
ไดมีการเปดสอนหลักสูตรในสถาบันการศึกษาเอกชน เชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
หอการคา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปนตน จากผลการสํารวจในงานวิทยานิพนธของผานิต วิมล
รัตนปญญา (2539) เรื่อง การวิเคราะหความตองการศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ จั ย การศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ ของครู อ าจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ในปการศึกษา 2538 มีการเปดหลักสูตรภาคนอกเวลา
ราชการเพิ่มขึ้นถึง 12 หลักสูตร
เหตุผลประการสําคัญอีกประการหนึ่งของการเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลา
ราชการในปจจุบัน คือ แนวโนมของอุดมศึกษาในอนาคตมุงเนนการที่จะใหมหาวิทยาลัยของรัฐ
ไดมีอิสระในการบริหารงานโดยออกจากระบบราชการไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ทําใหงบประมาณที่สนับสนุนลดลง ในขณะที่มีการแขงขันมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมี
การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและหารายได เ ลี้ ย งตนเองได (มู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม นโยบาย
การศึกษา, 2545) ซึ่งสอดคลองกับที่อดุลย วิริยเวชกุล (2541) กลาวไววา การที่มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบราชการทํ า ให เ กิ ด การขยายบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาอย า งรวดเร็ ว เพื่ อ หารายได เ ข า สู
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้การบริหารงานในดานตาง ๆ ของหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติ ซึ่งหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการจะกําหนดแนวการดําเนินงาน
ภายในหลักสูตรของแตละหลักสูตรไดเอง และอาจแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละ
หลักสูตร ทําใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
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1.3 การจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ในการเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ตองมีการศึกษา
ถึงประวัติความเปนมาของการเปดสอน รวมทั้งการสํารวจสภาพของหลักสูตรฯในปจจุบันเพื่อ
เปนขอมูลเบื้องตนในการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 ประวัติความเปนมาของการเปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ
ประเทศไทยไดเปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษาครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในป พ.ศ. 2504 โดยเปดสอนใน 3 สาขาวิชาพรอมกันคือ สาขาวิชาการวัดผล
การศึกษา การมัธยมศึกษา และการอุดมศึกษา และในป พ.ศ. 2505 ไดมีการเปดสอนมหาบัณฑิต
ทางการศึกษาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา บริหารการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ตอมาในป พ.ศ. 2512-2517 ไดมี
การเปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในป พ.ศ. 2520-2526 ไดมีการเปดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ และในชวงป พ.ศ. 2535-2536 มี การเปดสอนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัย
รามคําแหง (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2545)
ในการจัดการศึกษาไดมีการขยายตัวอยางมาก เพื่อรองรับความตองการของสังคมตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 และ 7 ที่มุงเนนการพัฒนาบุคคลดานวิชาการ
เทคโนโลยีและอาชีพ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป ทํา
ใหมีการจัดการศึกษา “ภาคนอกเวลาราชการ” หรือ “ภาคพิเศษ” หรือ “ภาคสมทบ” ซึ่งเปนการ
จัดการศึกษาในวันธรรมดาหลังเวลาราชการ และ วันเสาร-อาทิตย ตามเวลาที่ตกลง ซึ่งการ
เรียนหลักสูตรเหลานี้มักจะมีจํานวนหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตรในแตละสาขาวิชาเหมือน
ภาคปกติ สําหรับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการเปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เปนสาขาแรก ในปการศึกษา 2534
จากผลการสํารวจของเกียรติสุดา ศรีสุข (2545) พบวา มหาวิทยาลัยสวนใหญที่เปดสอน
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา จะเปดสอนภาคปกติมากกวาเปดสอนในภาคพิเศษ โดย
มหาวิทยาลัยที่เปดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในทุกสาขาวิชาคือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลั ยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ สวนมหาวิทยาลัยที่มีการเปดสอนภาคพิเศษนอยที่สุดคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปจจุบันหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการเปนที่นิยมของผูเรียน
ทําใหมีการเปดสอนอยางแพรหลาย ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้ ประการแรก เนื่องมาจากตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด
7 กลาวถึงครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรา 53 กําหนดใหครู ผูบริหาร
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สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชนตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
ซึ่งแนวโนมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาไดกําหนดแนวทางผูมีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผูบริหารการศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษาวาจะตองมีวุฒิปริญญาโททางการบริหาร
การศึกษา จึงทําใหมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งของรัฐและเอกชนเรงเปดการเรียนการสอน
สาขาวิชาบริหารการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต เพื่อรองรับนโยบายการศึกษาดังกลาว
และสนองตอบความตองการของผูเรียน
ประการที่สอง เนื่องจากนโยบายของรัฐในการลดอัตราขาราชการ และโครงการเกษียณ
อายุราชการกอนกําหนด ทําใหไมมีอัตรามาทดแทนครูอาจารยจํานวนมากที่เกษียณอายุราชการ
ไป จึงเกิดปญหาครูอาจารยไมเพียงพอ และลาศึกษาตอเต็มเวลาไมได
ผู วิ จั ย จึ ง ได ทํ า การสํ า รวจสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชนที่ เ ป ด สอนหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
1.3.2 สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ มีทั้งสิ้นจํานวน 70 แหง เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 12 แหง สถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน 17 แหง มหาวิทยาราชภัฎ 39 แหง มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 1 แหง และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 1 แหง
ตารางที่ 2.1 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
มหาวิทยาลัยของรัฐ
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. มหาวิทยาลัยบูรพา
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยของเอกชน
1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
2. มหาวิทยาลัยสยาม
3. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
6. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ขอนแกน)
7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ
8. มหาวิทยาลัยโยนก (ลําปาง)
9. มหาวิทยาลัยราชธานี
10. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
11. มหาวิทยาลัยเจาพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
1. มรภ. เชียงราย
2. มรภ. เชียงใหม
3. มรภ. ลําปาง
4. มรภ. อุตรดิตถ
5. มรภ. กําแพงเพชร
6. มรภ. พิบูลสงคราม
7. มรภ. นครสวรรค
8. มรภ. เพชรบูรณ
9. มรภ. เลย
10. มรภ. สกลนคร
11. มรภ. มหาสารคาม
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)
มหาวิทยาลัยของรัฐ
12. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

มหาวิทยาลัยของเอกชน
12. วิทยาลัยรัชภาคย
13. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
14. วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (อุบลราชธานี)
15. วิทยาลัยศรีโสภณ
(นครศรีธรรมราช)
16. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
17. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1. มทร. ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
12. มรภ. นครราชสีมา
13. มรภ. บุรีรัมย
14. มรภ. รอยเอ็ด
15. มรภ. อุบลราชธานี
16. มรภ. ศรีสะเกษ
17. มรภ. ชัยภูมิ
18. มรภ. สุรินทร
19. มรภ. นครพนม
20. มรภ. ราชนครินทร
21. มรภ. พระนครศรีอยุธยา
22. มรภ. รําไพพรรณี
23. มรภ. เทพสตรี
24. มรภ. สงขลา
25. มรภ. ภูเก็ต
26. มรภ. สุราษฎรธานี
27. มรภ. นครศรีธรรมราช
28. มรภ. ยะลา
29. มรภ. กาญจนบุรี
30. มรภ. เพชรบุรี
31. มรภ. หมูบานจอมบึง
32. มรภ. นครปฐม
33. มรภ. วไลยอลงกรณ
34. มรภ. ธนบุรี
35. มรภ. สวนสุนันทา
36. มรภ. พระนคร
37. มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา
38. มรภ. จันทรเกษม
39. มรภ. สวนดุสิต

1.3.3 สาขาวิชาที่เปดสอน
ปจจุบันไดมีการเปดสอนสาขาวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการจํานวนทั้งสิ้น 32 สาขาวิชา โดยสาขาที่มีการเปดสอนมากที่สุด 5 อันดับแรก
ไดแก 1) สาขาบริหารการศึกษา เปดสอน 69 หลักสูตร 2) สาขาหลักสูตรและการสอน เปดสอน
44 หลักสูตร 3) สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เปดสอน 26 หลักสูตร 4) สาขาเทคโนโลยี
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ทางการศึกษา เปดสอน 21 หลักสูตร และ 5) สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา เปด
สอน 9 หลักสูตร
ตารางที่ 2.2 สาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
จําแนกตามประเภทสถาบัน
ประเภทสถาบันการศึกษา
สาขาวิชา
1. บริหารการศึกษา /การบริหารการศึกษา /
การจัดการการศึกษา / การบริหาร
การศึกษาและยุทธศาสตรการพัฒนา
2. หลักสูตรและการสอน /หลักสูตรและการ
นิเทศ /การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน /การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร
3. วิจัยการศึกษา / การวิจัยการศึกษา /วิจัย
และประเมินผลการศึกษา /การวิจัยและ
สถิตทางการศึกษา /วิจัยและประมวลผล
การศึกษา/การวัดผลการศึกษา/ การวัด
และประเมินผลการศึกษา/การวัดผล
การศึกษา/ การวัดและประเมินผล
การศึกษา
4. เทคโนโลยีการศึกษา /เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา / เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5. จิตวิทยาการแนะแนว /การแนะแนวและ
ใหคําปรึกษา /จิตวิทยาการใหคําปรึกษา/
จิตวิทยาการศึกษา/จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว/จิตวิทยาและการแนะ
แนว/จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
การศึกษา/จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ /
จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
6. วิทยาศาสตรศึกษา / การสอน
วิทยาศาสตร
7. คณิตศาสตร /คณิตศาสตรศึกษา
8. การสงเสริมสุขภาพ
9. การศึกษาพิเศษ
10. การศึกษาผูใหญ /การศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย / การศึกษาผูใหญ

รัฐ

เอกชน

มรภ

มทร

ใน
กํากับ

รวม

13

16

39

1

-

69

10

1

33

-

-

44

13

-

13

-

-

26

11

-

9

-

1

21

9

-

-

-

-

9

2

-

4

-

-

6

4
1
2

-

2
5
3

-

-

6
6
5

5

-

-

-

-

5
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
ประเภทสถาบันการศึกษา
สาขาวิชา
และการศึกษาตอเนื่อง /การศึกษานอก
ระบบ
11. ภาษาไทย /การสอนภาษาไทย
12. ภาษาอังกฤษ /การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ /การสอน
ภาษาอังกฤษ
13. การประถมศึกษา / ประถมศึกษา
14. การศึกษาปฐมวัย
15. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16. สังคมศึกษา /การสอนสังคมศึกษา
17. การอุดมศึกษา
18. อุตสาหกรรมศึกษา /อุตสาหกรรม
การศึกษา
19. พลศึกษา
20. พื้นฐานการศึกษา/พัฒนศึกษา
21. สุขศึกษา
22. การมัธยมศึกษา
23. เคมี
24. อาชีวศึกษา
25. นิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
26. ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน
27. การประกันคุณภาพการศึกษา
28. การบริหารจัดการกีฬา
29. การจัดการการเรียนรู
30. การจัดการคุณภาพ
31. การพัฒนาการศึกษา
32. สิ่งแวดลอมศึกษา
รวม

รัฐ

เอกชน

มรภ

มทร

ใน
กํากับ

รวม

4

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

4

3
2
3
2

-

1
3
-

-

-

3
3
3
3
2

2

-

-

-

-

2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
104

17

1
1
114

1

1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
237

1.3.4 ชื่อหลักสูตรและปริญญาที่เปดสอน
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนโดยคณะครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตร โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูประสานงานในการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษามีการกําหนดชื่อปริญญาหรือชื่อหลักสูตรที่ตางกันไป ไดแก
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และการศึกษามหาบัณฑิต โดยที่สวนใหญจะใช
ชื่อ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตรวม 113 หลักสูตร ซึ่งอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแหง
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เดียว คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้งหมด 39 แหง รองลงมาคือ หลักสูตร
ศึ กษาศาสตรมหาบั ณฑิ ตรวม 65 หลั กสู ตร ซึ่ งอยู ในมหาวิ ทยาลั ยของรั ฐ 6 แห ง ได แก มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด 16 แหง สวน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตรวม 37 หลักสูตร อยูในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด 5 แหง ไดแก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยทักษิณ

4

รวมจํานวนสาขาวิชา

การศึกษามหาบัณฑิต

ประเภทมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรัฐ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ศรีนครินทรวิโรฒ
ขอนแกน
เชียงใหม
สงขลานครินทร
ศิลปากร
นเรศวร
บูรพา
มหาสารคาม
ทักษิณ
รามคําแหง
มหาวิทยาลัยในกํากับ
แมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยเอกชน
ศรีปทุม
อิสเทิรนเอเซีย
หาดใหญ
กรุงเทพธนบุรี
โยนก(ลําปาง)
ปทุมธานี

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา/หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ตารางที่ 2.3 ชื่อและจํานวนหลักสูตรและปริญญาที่เปดสอน จําแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย
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4
4
12
12
14
5
9
7
4
6
10
17

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4
12
12
14
5
9
7
4
6
10
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
5
3
2
5
3
3
3
1
3
3
6
4
2
6
2
3
1
2
2

รวมจํานวนสาขาวิชา

การศึกษามหาบัณฑิต

ประเภทมหาวิทยาลัย
ราชธานี
วงษชวลิตกุล
เจาพระยา
รัชตภาคย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธุรกิจบัณฑิตย
สยาม
เซนตจอหน
เฉลิมกาญจนา
บัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศรีโสภณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มรภ.เชียงราย
มรภ.เชียงใหม
มรภ.ลําปาง
มรภ.อุตรดิตถ
มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.นครสวรรค
มรภ.เพชรบูรณ
มรภ.เลย
มรภ.รอยเอ็ด
มรภ.สกลนคร
มรภ.อุบลราชธานี
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.นครราชสีมา
มรภ.บุรีรัมย
มรภ.สุรินทร
มรภ.ศรีสะเกษ
มรภ.ชัยภูมิ
มรภ.นครพนม*
มรภ.ราชนครินทร
มรภ.พระนครศรีอยุธยา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา/หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ตารางที่ 2.3 (ตอ)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
5
3
2
5
3
3
3
1
3
3
6
4
2
6
2
3
1
2
2
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2
2
3
3
4
2
1
2
3
3
2
3
3
3
3
4
3
2

118

รวมจํานวนสาขาวิชา

การศึกษามหาบัณฑิต

ประเภทมหาวิทยาลัย
มรภ.รําไพพรรณี
มรภ.เทพสตรี
มรภ.สงขลา
มรภ.ภูเก็ต
มรภ.สุราษฎรธานี
มรภ.นครศรีธรรมราช
มรภ.ยะลา
มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.เพชรบุรี
มรภ.หมูบานจอมบึง
มรภ.นครปฐม
มรภ.วไลยอลงกรณ
มรภ.ธนบุรี
มรภ.สวนสุนันทา
มรภ.พระนคร
มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา
มรภ.จันทรเกษม
มรภ.สวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มทร.ธัญบุรี
รวม

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา/หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ตารางที่ 2.3 (ตอ)

2
2
3
3
4
2
1
2
3
3
2
3
3
3
3
4
3
2
1
80

39

1
237

* ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยนครพนม
1.3.5 โครงสรางหลักสูตร
ในการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ จะไดปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ซึ่ง
ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36
หนวยกิต ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา และไดแบงแผนการเรียนเปน 2 แผนคือ
1. แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย คือ กําหนดใหมีการทําวิทยานิพนธซึ่งมี 2
แบบ คือ

29
แผน ก(1) คือ แผนการเรียนที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และไม
มีการศึกษาในรายวิชา แตทางสาขาวิชาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไมมีการนับ
จํานวนหนวยกิต เชน รายวิชาสัมมนา แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แผน ก(2) คือ แผนการเรียนที่ตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
ศึกษาในรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2. แผน ข แผนการเรียนมีหนวยกิตรวมตั้งแต 36 หนวยกิต และสูงสุด 48 หนวยกิตเปน
แผนการศึกษาที่เนนการศึกษาในรายวิชาโดยไมทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระไม
นอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต
จากการวิเคราะหเอกสารของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ที่เปดสอนทั้งหมด พบวา สวนใหญจะจัดแผนการศึกษาเปน 2 แบบ ใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ไดแก 1) แผน ก(2) คือ มีการเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธอีก 12 หนวย
กิต 2) แผน ข คือ เรียนรายวิชาไมต่ํากวา 30 หนวยกิต และ คนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวย
กิต และไมเกิน 6 หนวยกิต และไมปรากฏวามีการเปด แผน ก(1) ใหเลือกเรียนในหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ในการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สวนใหญ
ผูเรียนจะเลือกเรียนแผน ข คือ เนนศึกษารายวิชาโดยไมทําวิทยานิพนธ เพราะจะสามารถ
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระยะเวลาอั น สั้ น ยกเว น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พบว า จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาแผน ก(2) มีมากกวาแผน ข (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2548)
1.3.6 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
การกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเปนจุดเริ่มตนของการคัดสรรบุคคลเขามาศึกษา และ
ใหไดบัณฑิตตามที่ตองการ ซึ่งแตละหลักสูตรจะเปนผูกําหนดคุณสมบัติเอง คุณสมบัติของผูเขา
ศึ ก ษาภาคนอกเวลาราชการจะต า งกั บ ภาคปกติ โ ดยเฉพาะด า นประสบการณ ทํ า งาน จาก
การศึกษาเอกสารการสอบคัดเลือกและเอกสารของทบวงมหาวิทยาลัย พบวา ทุกมหาวิทยาลัยมี
การกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สอบไวแตกตางกัน แตมีคุณสมบัติหลักที่เหมือนกันตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 คือ ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาในสถาบันที่ทบวงมหาวิทยาลัยใหการรับรอง
คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สรุปไดดังนี้
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง
2. หลักสูตรที่เรียนสําเร็จในระดับปริญญาตรี เปนคุณสมบัติที่บางสาขาวิชากําหนดไว
เชน ระบุใหผูสมัครสอบจบปริญญาตรีในสาขาวิชาทางการศึกษาเทานั้น อยางไรก็ตาม สวนใหญ
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จะระบุคุณสมบัติวาสําเร็จปริญญาตรีสาขาใดก็ได แตเมื่อสามารถสอบเขาศึกษาตอไดแลว ตอง
ศึกษาวิชาทางการศึกษาเพิ่มเติมประมาณ 6-9 หนวยกิต ตามความเห็นของสาขาวิชา
3. เกรดเฉลี่ยสะสม โดยทั่วไปจะกําหนดใหไมต่ํากวา 2.50 แตบางสาขาอาจกําหนดเปน
3.00
4. ประสบการณในการทํางานทางการศึกษา สวนใหญจะระบุวาตองมีประสบการณ
ทํางานอยางนอย 1 ป หากตองการเขาศึกษาใน แผน ก(2) และประสบการณอยางนอย 3 ป
หากจะเขาศึกษาตอใน แผน ข
อยางไรก็ตามการสมัครเขาศึกษาตอในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ไดเปดการสอนในหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ จะตองมีหลักฐานเพื่อประกอบการสมัคร
เชนเดียวกับภาคปกติ ไดแก
1. หลักฐานการอนุญาตใหศึกษาตอจากหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา
2. หลักฐานที่เกี่ยวกับการเรียนในปริญญาตรี เชน Transcript และใบรับรองจากสถาบัน
ที่จบการศึกษา
3. หนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนหรือผูบังคับบัญชา
1.3.7 เกณฑการสําเร็จการศึกษา
เกณฑก ารสํ า เร็ จ การศึก ษาของหลัก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลา
ราชการ เปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ไดกําหนดไว และทุกมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ตามขอกําหนด สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 2.4 เกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ
แผนการ
ศึกษา

คะแนนเฉลี่ย
ตลอด
หลักสูตร

แผน ก (1)

-

การศึกษา
รายวิชา
ครบถวนตาม
หลักสูตร
-

การสอบ
ขั้นสุดทาย

เสนอ
วิทยา
นิพนธ

3

3

สอบปาก
เปลา

แผน ก (2)

3
ไมต่ํากวา 3.00

3

3
สอบปาก
เปลา

3

หมายเหตุ
-วิทยานิพนธตองไดรับการ
ตีพิมพ หรือ
-ส ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ ต อ ง
ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ หรือ
-เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี
รายงานการประชุม
-วิทยานิพนธตองไดรับการ
ตีพิมพ หรือ
-สวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
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ตารางที่ 2.4 (ตอ)
แผนการ
ศึกษา

แผน ข

คะแนนเฉลี่ย
ตลอด
หลักสูตร

3
ไมต่ํากวา 3.00

การศึกษา
รายวิชา
ครบถวนตาม
หลักสูตร

3

การสอบ
ขั้นสุดทาย

3

เสนอ
วิทยา
นิพนธ

-

หมายเหตุ
ตองตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ
-เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม
-

ขอเขียนและ/
หรือปากเปลา

1.3.8 หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาเปนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ใน
มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน ราชภัฎ และเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีลําดับการเปดสอนหลักสูตรดังนี้
(วิจิตร ศรีสอาน, 2523)
การเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารการศึกษา เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในป
2496 ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร โดยรับผูมีพื้นฐานความรูสามัญชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
และมีประสบการณทํางาน การศึกษาในสาขาวิชาบริหารการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จัดเปน
หลักสูตร 2 ป แตมีกําหนดเวลาใหเรียนภายในเวลา 3 ป
ในป 2506 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเปดสอนสาขาวิชาบริหารและ
นิเทศการศึกษาขึ้น เปนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปตอเนื่อง รับผูที่จบปริญญาตรีและจบปที่ 3 หรือ
อนุปริญญาในสาขาวิชาตาง ๆ เขาเรียน
สํ า หรั บ การศึ ก ษาด า นบริ ห ารการศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี คื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได
เปดสอนระดับปริญญาโท ในสาขาบริหารการศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2505 ติดตอกันมาจนถึง
ปจจุบันสวนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดขยายการศึกษาถึงหลักสูตรปริญญาโท ในป พ.ศ.
2516
ในปจจุบันการเปดสอนสาขาวิชาบริหารการศึกษาไดกระทํากันกวางขวางทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี รวมทั้งไดมีผลงานวิจัยคนควาทางดานบริหารการศึกษามาก
ขึ้น ทําใหไดรับการยอมรับวาเปนสาขาวิชาการสาขาหนึ่งที่เปนสวนของการศึกษาระดับปริญญา
เชนเดียวกับสาขาวิชาอื่น ๆ
อยางไรก็ตาม ตอมาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ไดเริ่มเปดสอนครั้งแรกที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ.
2534 และเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 กลาวถึงครู
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คณาจารย และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในมาตรา 53 กํ า หนดให ค รู ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ผูบ ริหารการศึกษา และบุ คลากรทางการศึกษาอื่นๆ ทั้งของรั ฐและเอกชนตองมี ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามที่กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ซึ่งแนวโนม
คณะกรรมการปฏิ รู ป การศึ ก ษาได กํ า หนดแนวทางผู มี สิ ท ธิ ข อใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา หรื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาว า จะต อ งมี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโททางการบริ ห าร
การศึกษา จึงทําใหมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งของรัฐและเอกชนเรงเปดการเรียนการสอน
สาขาวิชาบริหารการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต เพื่อรองรับนโยบายการศึกษาดังกลาว
และสนองตอบความตองการของผูเ รียนป จจุบัน จึงมีสถาบั นอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ทั้งหมด 69 แหง เปน
มหาวิทยาลัยรัฐ 12 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 17 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 39 แหง และ
มหาวิทยาลัยในกํากับ 1 แหง กระจายทั่วทุกภูมิภาค และมีการขยายตัวโดยการเปดวิทยาเขต
หรือศูนย เพื่อใหผูเรียนมีทางเลือกมากขึ้น
ตอนที่ 2 โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขัน
การศึกษาโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขัน มีสวนสําคัญในการศึกษาหนวย
ผลิตที่สนใจวามีลักษณะโครงสรางตลาดเปนแบบใด โครงสรางตลาดที่แตกตางกันจะสงผลให
พฤติกรรมในแตละตลาดแตกตางกันไป ซึ่งนอกจากเปนตัวกําหนดปริมาณและราคาของสินคาที่
จะขายแลว ยังเปนปจจัยในการตัดสินใจที่ใชเปนกลยุทธในการแขงขัน จะแตกตางกันไปตาม
ลักษณะโครงสรางตลาดอีกดวย
นราทิพย ชุติวงศ (2539) กลาววา ตลาด หมายถึง การที่ผูซื้อและผูขายสามารถแลกเปลี่ยน
ซื้อขายกันได ทั้งนี้ โดยที่ผูซื้อและผูขายจะไดพบปะหรือไมก็ตาม
เชปเพิรด (Shepherd,1979) ใหคําจํากัดความวา ตลาด หมายถึง การเขามารวมกลุมผู
ซื้อและผูขายเพื่อติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง
ซิทแฮมและบิทเนอร (Zeithaml and Bitner, 2003) และสมวงศ พงศสถาพร (2546) กลาว
วา การตลาดบริการ เปนการตลาดที่เนนการตอบสนองความตองการของผูบริโภคในสินคา
บริการที่จับตองยากหรือไมสามารถจับตองได โดยบริการนั้นมีผลโดยตรงกับใจของผูบริโภค
ไดแก การศึกษา ที่ปรึกษา การบริหารการลงทุน สายการบิน การโฆษณา ฯลฯ
สรุปไดวา ตลาด หมายถึง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ทําใหเกิดการ
สนองความตองการของผูบริโภค การตลาดแบงออกเปนตลาดสินคาและบริการ ซึ่งการศึกษา
จัดเปนการตลาดแบบบริการ
2.1 ทฤษฎีโครงสรางตลาด
คําวา “ตลาด” ในทางเศรษฐศาสตร มีการใหคําจํากัดความที่แตกตางกัน Lancaster
(1974) ไดใหคําจํากัดความของการตลาดวาเปนการที่ผูซื้อและผูขายสามารถแลกเปลี่ยนซื้อ
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สินคากันได โดยไมคํานึงวาผูซื้อและผูขายจะพบปะกันหรือไม หรือมีการระบุสถานที่หรือไม
การศึกษาโครงสรางตลาดในทฤษฎีเศรษฐศาสตร เปนการแบงตลาดตามลักษณะการแขงขัน
การศึกษาถึงอํานาจการตอรองของผูขายในการตั้งราคา และตัดสินใจในปริมาณสินคาที่เสนอ
ขาย ในตลาดที่ผูขายมีอํานาจผูกขาดหรืออํานาจตอรองสูง ผูขายจะตั้งราคาสูงกวา และปริมาณ
เสนอขายนอยกวากรณีการแขงขันสมบูรณ การแบงโครงสรางตลาดในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร
มีหลายวิธี แตถาแบงโครงสรางตลาดตามจํานวนผูขายและลักษณะสินคา โครงสรางตลาดจะ
ประกอบดวย (วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล, 2532)
1. ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Competition Market)
2. ตลาดผูขายมากราย (Monopolistic Competition Market)
3. ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly)
4. ตลาดผูกขาด (Monopoly)
จรินยา อิทธิวรมัย (2540) กลาววา โครงสรางตลาด หมายถึง ลักษณะการกระจายขนาดของ
หนวยผลิตในตลาดหรืออุตสาหกรรม เชน สวนแบงการตลาดของหนวยผลิตตางๆ ลักษณะการ
กระจุกตัวของหนวยผลิตขนาดใหญ หรือลักษณะการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูแขงขัน
รายใหม และความแตกตางของสินคา ซึ่งจากโครงสรางตลาดทําใหทราบอัตราการแขงขันซึ่งมี
อิทธิพลตอพฤติกรรม และผลการดําเนินงานของหนวยผลิต
สุนันทา เชิงชาญวิทย (2544) กลาววา โครงสรางตลาด หมายถึง ลักษณะการกระจาย
ของขนาดของหนวยผลิตในตลาด ซึ่งการศึกษาโครงสรางตลาดทําใหทราบพฤติกรรมของหนวย
ผลิตในตลาดวาจะเปนเชนไร จะสงผลตอการดําเนินงานของหนวยผลิตและของอุตสาหกรรม
อยางไร
รุง โรจน ธรรมตั้งมั่น (2543) กลาววา การศึกษาโครงสรางตลาดเปนสวนสําคัญที่ชวยให
สามารถพยากรณพฤติกรรมการแขงขันของผูผลิต แตการที่จะทราบวาตลาดสินคานี้เปน
โครงสรางตลาดแบบใด ซึ่งตองพิจารณาจากปจจัยที่เปนตัวกําหนดประเภทของโครงสรางตลาด
ไดแก
1. จํานวนของผูผลิต หรือผูขายวามีมากนอยเพียงใด
2. ลักษณะสินคาหรือบริการของผูผลิตแตละรายหรือความสามารถใชทดแทน
3. การขึ้นอยูตอกันของผูผลิตหรือผูขายในตลาด
4. ความยากงายในการเขาสูตลาดของผูผลิตหรือผูขายรายใหม
การวิเคราะหโครงสรางตลาดเปนสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งในการศึกษาอุตสาหกรรมที่
สนใจวามีลักษณะโครงสรางตลาดเปนแบบใด สามารถพิจารณาไดจากสวนประกอบของการ
สรางมูลคาเพิ่ม ขนาดของหนวยผลิต จํานวนผูผลิต สัดสวนของยอดจําหนาย สัดสวนการใช
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วัตถุดิบ เงินทุนของหนวยผลิต ลักษณะการกระจายสินคาของหนวยผลิตสูตลาด ความยากงาย
ของการเขาสูตลาด หรือการกีดกันเขาสูตลาด และการรวมตัวกันของหนวยผลิตแบบตาง ๆ
ทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห คือ ทฤษฎีโครงสรางตลาด ทฤษฎีการแขงขัน และทฤษฎีการกระจุก
ตัวของอุตสาหกรรม
ในเรื่องการศึกษาทางเศรษฐศาสตร ใกลรุง ตวนชะเอม (2547) ไดกลาวถึงความสําคัญ
2 ประการ คือ
ประการแรก เพื่อที่จะเขาใจลักษณะโครงสรางของตลาด และสามารถอธิบายพฤติกรรม
ของผูประกอบการรวมทั้งปรากฏการณที่เกิดขึ้นในตลาด เชน การกําหนดราคาขาย การโฆษณา
การขยายตัวของธุรกิจ การรวมตัวของธุรกิจ เปนตน
ประการที่สอง รัฐบาลสามารถกําหนดนโยบายแทรกแซง เพื่อสรางความเปนธรรมใน
กลุมผูผลิตและในกลุมผูบริโภค การนําเสนอนโยบายที่จะสนับสนุนศักยภาพในการแขงขันของ
ธุรกิจไทย เปนตน สําหรับการศึกษาการตลาดในเชิงบริหารธุรกิจเปนการมุงเนนใหเขาใจถึงกลยุทธ
การตลาด เพื่อใหธุรกิจบรรลุเปาหมายที่กําหนด เชน ไดรับกําไรสูงสุด หรือใหสวนแบงตลาด
สูงสุด เปนตน
การศึ ก ษาโครงสร า งของสิ น ค า ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ว า มี โ ครงสร า งตลาดประเภทใด
สวนประกอบทางการตลาดที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาคือ จํานวนผูผลิต ลักษณะการกระจาย
ของหนวยผลิตในตลาด ลักษณะความยากงายของการเขาสูตลาดหรือการกีดกันการเขาสูตลาด
และการรวมตัวกันของหนวยผลิตแบบตาง ๆ ดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ลักษณะพื้นฐาน 4 ประการของโครงสรางตลาดประเภทตาง ๆ
ลักษณะของหนวยธุรกิจที่
จัดอยูในตลาดประเภท
ตาง ๆ
1. จํานวนผูขาย

2. ลักษณะของสินคา

3. ขอมูลเกี่ยวกับราคาใน
ตลาด
4. การเขาและออกจากตลาด

ประเภทตลาด
แขงขันสมบูรณ

ผูกขาด

ผูขายนอยราย

กึ่งแขงขันกึ่ง
ผูกขาด

1. ผูขายมีจํานวนมาก 1. จํานวนผูขาย 1 ราย 1. จํานวนผูขายมีนอย 1. จํานวนผูขายมี
ราย
มากและมีการ
กระทําที่เปนอิสระ
ตอกัน
2. ผลิตภัณฑมีมาตร 2. ผลิตภัณฑมีชนิด 2. ผลิตภัณฑมี
2. ผลิตภัณฑ
ฐานเดียวกัน
เดียวที่ไมมีสินคา
มาตรฐานเดียวกัน/
แตกตางกัน
อื่นทดแทนได
ผลิตภัณฑตางกัน
3. มีขอมูลที่สมบูรณ 3. ควบคุมปริมาณ 3. ควบคุมราคาได
3. แตละแหงสามารถ
เกี่ยวกับการตลาด
การผลิตและราคา
ควบคุมราคาได
4. การเขาและออก
4. การเขามาใน
4. การเขามาแขงขัน 4. การเขาออกจาก
จากตลาดทําไดงาย อุตสาหกรรมทํา
โดยเปรียบเทียบ
ตลาดทําไดงาย
ไมไดเพราะ
แลวทําไดยาก
กฎหมายหาม
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ตารางที่ 2.5 (ตอ)
ลักษณะของหนวยธุรกิจที่
จัดอยูในตลาดประเภท
ตาง ๆ

ประเภทตลาด
แขงขันสมบูรณ

ผูกขาด

ผูขายนอยราย

กึ่งแขงขันกึ่ง
ผูกขาด

หรือในทางปฏิบัติ
เขามายากมาก

ที่มา : สุภาสินี ตันติศรีสุข, 2545: 185.

ในการแบงประเภทของโครงสรางตลาด สุภาสินี ตันติศรีสุข (2545) แบงตลาดออก
เปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก
1. ตลาดแขงขันสมบูรณ
2. ตลาดแขงขันไมสมบูรณ ซึ่งแบงไดเปน 3 ประเภทยอย
2.1 ตลาดผูกขาด
2.2 ตลาดผูขายนอยราย
2.3 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
นักเศรษฐศาสตรไดแบงประเภทของโครงสรางตลาดไว 2 ประเภท ดังนี้
1. ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Competitive Market)
ตลาดประเภทนี้มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก จึงทําใหผูขายแตละรายมีความสําคัญตอ
ตลาดนอย เนื่องจากสินคาไมแตกตางกันจึงขึ้นอยูกับการกําหนดราคาเปนสําคัญ และสินคาจาก
ทุกหนวยผลิตมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous Products) การที่ผูขายแตละ
รายมีขนาดเล็ก ทําใหการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายของผูซื้อและผูขายรายหนึ่งรายใดไม
กระทบกระเทือนตลาด ไมสามารถมีอิทธิพลเหนือราคาสินคา ราคาสินคาที่ซื้อขายกันเปนไป
ตามกลไกของตลาด สินคามีคุณลักษณะเหมือนกันหรือมีคุณภาพมาตรฐานใกลเคียงกันมากจน
ทําใหผูซื้อไมเห็นความแตกตาง ดังนั้นการตัดสินใจซื้อจึงขึ้นกับราคาเปนอยางเดียว ถาผูขาย
รายใดขึ้ น ราคาสิ นค าของตนให สู ง กว าผู ข ายรายอื่ น จะไม ส ามารถทํ า ได ผู ข ายแต ล ะรายมี
อิสระเสรีในการดําเนินธุรกิจ การเคลื่อนยายปจจัยการผลิตทําไดโดยสะดวก เมื่อเจาของปจจัย
การผลิ ต รายใดเห็ น ว า จะได รั บ ผลตอบแทนจากการขายป จ จั ย การผลิ ต สู ง กว า ก็ ส ามารถ
เคลื่อนยายปจจัยการผลิตไปยังสถานที่นั้น ๆ ไดโดยสะดวก มีขอจํากัดในการเขาสูตลาดนอย
มาก การที่ผูผลิตรายใหมเขามาในตลาดคอนขางงาย ตัวอยางตลาดประเภทนี้ คือ ตลาดสินคา
เกษตร เปนตน ในตลาดประเภทนี้ ผูผลิตไมสามารถกําหนดราคาขายสินคาของตนเองได ตอง
ยอมรับราคาที่กําหนดมาจากตลาด ถาผูผลิตรายใหมที่ตองการเขามาแขงขันในตลาดประเภทนี้
ตองยอมรับราคาขายที่กําหนดจากตลาด ซึ่งถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานรวมของตลาด
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2. ตลาดแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect Competitive Market)
หมายถึง ตลาดที่มีผูขายสินคารายหนึ่งหรือหลายราย และสามารถกําหนดราคา
สินคาได แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
2.1 ตลาดผูกขาด (Monopoly Market)
ตลาดผูกขาด มีลักษณะสําคัญคือ เปนตลาดที่มีผูผลิตหรือผูขายรายเดียว ผูผลิตหรือ
ผูขายจะเปนผูกําหนดราคา ผูผลิตสามารถควบคุมปจจัยการผลิตได สินคาที่ผลิตหรือขายไม
สามารถหาสิ่งอื่นทดแทนได หรือทดแทนไดไมสมบูรณ สําหรับผูซื้อจะมีเปนจํานวนมากและผู
ซื้อแตละรายซื้อสินคาเปนจํานวนนอยมากจนไมสามารถมีอิทธิพลเหนือการตั้งราคาของผูผลิต
ทําใหผูผลิตมีอํานาจในการกําหนดราคาหรือปริมาณการขายอยางใดอยางหนึ่ง สามารถจะขึ้น
ราคาหรือเพิ่มปริมาณการขายไดตามตองการ ตัวอยางตลาดประเภทนี้ไดแก กิจการประปา
ไฟฟา โทรศัพท ทางดวนพิเศษ เปนตน ผูผลิตในตลาดนี้จะสามารถกําหนดราคาและปริมาณ
ผลผลิ ต ได เนื่ อ งจากไม มี คู แ ข ง ตลาดประเภทนี้ รั ฐ บาลมั ก เข า ไปแทรกแซงเพื่ อ ปกป อ ง
ผลประโยชนของผูบริโภค อยางไรก็ตาม การที่ผูผลิตมีอํานาจสามารถกําหนดราคาไดตาม
ตองการไมไดหมายความวาผูผูกขาดจะไมคํานึงถึงการตอบสนองของผูบริโภค ทั้งนี้เพราะอาจมี
สินคาอื่นที่ทดแทนได เชน ผูบริโภคอาจเลือกใชถนนปกติแทนการใชทางดวนพิเศษ
2.2 ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly Market)
เปนตลาดที่มีผูผลิตนอยราย คือ ตั้งแต 2 รายขึ้นไป ซึ่งอาจจะผลิตสินคาที่มีลักษณะ
เหมือ นกั นทุ ก ประการหรือ แตกต างกัน บา งเล็กนอย สินค า ทดแทนกั น ไดบ า งแต ไม สมบู ร ณ
พฤติกรรมการกําหนดราคา ปริมาณ และกลยุทธดานอื่น ๆ ของผูผลิตขึ้นอยูกับวาตลาดมีการ
รวมตั ว หรื อ แข ง ขั น กั น การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมอยู ภ ายใต แ นวคิ ด เรื่ อ งทฤษฎี เ กม (Game
Theory) เนื่องจากวาเปนตลาดที่มีผูผลิตนอยราย กลยุทธหรือพฤติกรรมของบริษัทหนึ่งยอมมี
ผลกระทบตออีกบริษัทหนึ่งและสามารถสังเกตได โดยทั่วไปผูผลิตที่อยูในตลาดประเภทนี้มัก
หลี ก เลี่ ย งการแข ง ขั น ด า นราคา ดั ง นั้ น ผู ผ ลิ ต มั ก จะแข ง ขั น กั น บนพื้ น ฐานของคุ ณ ภาพ การ
โฆษณา การบริการ และของแจกแถม เปนตน ตัวอยางของตลาดประเภทนี้คือ โทรศัพทมือถือ
ธุรกิจทีวี ธุรกิจปูนซีเมนต ธุรกิจเบียร เปนตน
2.3 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition Market)
เป น ตลาดที่ มี ผู ซื้ อ และผู ข ายเป น จํ า นวนมาก ผู ข ายแต ล ะรายไม มี ใ ครมี อํ า นาจ
ผูกขาด สิ นคาที่ผลิตออกขายมีลั กษณะแตกตางกัน ทดแทนกันไดแตไมสมบู รณ เนื่องจาก
ลักษณะสินคาแตกตางจากผูผลิตรายอื่น ผูผลิตในตลาดประเภทนี้มักจะใชการโฆษณาเปน
เครื่องมือที่จะทําให ผูบริโภคเห็นความแตกตางของตัวสินคา บทบาทของการโฆษณาในตลาด
จึงมีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดแขงขันสมบูรณและผูกขาด ตัวอยางของตลาดประเภทนี้
ไดแก ตลาดบานจัดสรร รถยนต อาหาร การศึกษา เปนตน
ตลาดนี้มีลักษณะผสมระหวางตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดผูกขาด ซึ่งมีโครงสราง
ตลาดคือมีผูขายจํานวนมาก โดยสินคาตางกันมากตามทัศนะของผูซื้อ แตสามารถทดแทนกันได
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ทําใหผูผลิตมีอํานาจกําหนดราคาไมมากนัก สวนการเขาออกจากตลาดทําไดอยางเสรี แตอาจ
ตองมีคาใชจายในการทําใหสินคาหรือบริการแตกตางจากสินคาที่มีอยูแลวในตลาด (สุนันทา
เชิงชาญวิชญ, 2544)
จากโครงสรางของตลาดประเภทตาง ๆ ดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา โครงสรางตลาดที่
แตกตางกันจะสงผลใหหนวยธุรกิจดําเนินพฤติกรรมตางกัน ตามลักษณะของโครงสรางตลาดนั้น
เช น พฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดราคาสิ น ค า การส ง เสริ ม การขายสิ น ค า การวิ จั ย และ
พัฒนาการรวมตัวของหนวยธุรกิจ เปนตน
เมื่ อ พิ จ ารณาจากทฤษฎี ลั ก ษณะตลาดทั้ ง 4 ประเภท ที่ ก ล า วมานั้ น สรุ ป ได ว า
โครงสรางตลาดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ มุงเนนการใชทฤษฎี
โครงสรางตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ทั้ งนี้เนื่ องจากมีผูผลิตหรือหลักสูตรฯจํานวนมาก
สินคาหรือหลักสูตรมีลักษณะแตกตางกัน และเปนสินคาที่สามารถทดแทนกันได ทําใหมีอํานาจ
ในการกําหนดราคาไมมากนัก การเขาออกตลาดทําไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํากัดใด ๆ หลักสูตร
ที่จะเปดใหมตองมีลักษณะที่แตกตางจากที่เคยเปด
อยางไรก็ตาม อํานวยเพ็ญ มนูสุข (2536) กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโครงสรางตลาด
ไดแก
1. การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industrial Concentration)
หมายถึง อัตราสวนแบงการครองตลาดของธุรกิจขนาดใหญจํานวนนอยราย เชน 1, 2,
3, 4 ซึ่งเรียงลําดับขนาดการผลิตจากใหญที่สุดและรองลงมาเพื่อดูวามีสวนแบงการครองตลาด
คิดเปนรอยละเทาไรของการผลิตทั้งหมดในตลาด นอกจากนี้การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
แสดงใหเห็นโครงสรางตลาดที่สําคัญ 3 ประการ คือ เพื่อแสดงใหทราบวามีธุรกิจจํานวนเทาใดที่
มีอิทธิพลตอตลาด เพื่อใหทราบวาธุรกิจจัดเขาเปนตลาดประเภทใด เพื่อใหทราบตําแหนงของ
ธุรกิจวามีอิทธิพลเพียงใด
การวัดอัตราการกระจุกตัวของผูผลิตสามารถทําไดโดยการนําจํานวนแรงงาน มูลคา
สินทรัพย มูลคายอดขาย หรือสวนแบงตลาดอยางใดอยางหนึ่งจากอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สุด
4, 8 หรือ 10 แหง คิดเปนเปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับยอดรวมทั้งหมด ซึ่งเปนตัวชี้ใหเห็นวา
อุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวมากนอยเพียงใด ถาเปอรเซ็นตสูงแสดงวามีการกระจุกตัวสูง ถา
เปอรเซ็นตต่ําแสดงวามีการกระจุกตัวต่ํา
2. อุปสรรคของผูผลิตรายใหม (Barrier to New Entry) การแขงขันอาจเกิดจากการที่
มีผูผลิตรายอื่นเขามาแขงขันมากขึ้น อุปสรรคในการเขาสูตลาดจะสะทอนความสามารถของ
คูแขงที่จะเขามาใหมและมีผลตอผูผลิตในตลาดอีกทางหนึ่งดวย ธุรกิจที่เขามาใหมมีเหตุผล
หลายประการ คือ ประการแรก การเขามาเพื่อหวังกําไร ประการที่สอง เพื่อขยายสวนแบงการ
ครองตลาด ประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี เปนเหตุใหเกิดธุรกิจใหม ๆ ขึ้น และ
ประการสุดทาย ในแงการคาระหวางประเทศ ไดแก การลดหยอนภาษีซึ่งเปนแรงจูงใจใหมีธุรกิจ
ใหมเกิดขึ้น
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สาเหตุของอุปสรรคในการเขามาของธุรกิจใหมแบงออกเปน 3 ชนิด ดังนี้ (พรปรียา
วัฒนสุข, 2545)
1. อุปสรรคอันเนื่องมาจากตนทุนสมบูรณ (Absolute Cost Barrier) เปนความ
ไดเปรียบของตนทุนเดิมที่มีตนทุนในการผลิตต่ํากวาธุรกิจใหม ทั้งนี้อาจเปนเพราะกรณีธุรกิจหา
ยากหรือขาดแคลน ธุรกิจเดิมมีความไดเปรียบในการหาแหลงวัตถุดิบ ถาเปนการลงทุนทางดาน
เทคโนโลยี ธุรกิ จใหมอาจจะต องลงทุนสู งกวาธุรกิจเดิม หรือ ธุ รกิจใหม อาจจะยั งไมมีค วาม
ชํานาญทางดานการผลิต ความคลองตัวทางดานการจัดหาเงินเพื่อมาใชในการดําเนินธุรกิจ
2. อุปสรรคอันเนื่องมาจากการประหยัดจากขนาด (Economics of Scale Barrier)
คื อ การได เ ปรี ย บด า นต น ทุ น ที่ เ กิ ด จากการที่ ธุ ร กิ จ ผลิ ต สิ น ค า เป น จํ า นวนมาก (Mass
Production) ผลที่ตามมาคือจะมีโอกาสทําใหตนทุนตอหนวยต่ํา ซึ่งมักเกิดกับธุรกิจเดิมที่ครอง
ตลาดมานานมีสวนแบงการครองตลาดมากอยูกอนแลว
3. อุ ป สรรคอั น เนื่ อ งมาจากการสร า งความแตกต า งของสิ น ค า (Production
Differentiate Barrier) เนื่องจากในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ ผูบริโภคมักคํานึงถึงชื่อยี่หอ
และคุณสมบัติของสินคาตามตองการ การโฆษณาและสงเสริมการขายเปนวิธีการที่นิยมในการ
สรางสินคาใหเกิดความแตกตาง
นอกจากนี้ อํานวยเพ็ญ มนูสุข (2536) ไดกลาววา อุปสรรคของผูประกอบการรายใหม
เปนตัวลดแรงจูงใจ และความสามารถของธุรกิจที่จะเขามาใหมทั้ง ๆ ที่ธุรกิจเกาสามารถทํากําไร
ไดสูง ถาอุปสรรคในการเขามามีมากจะทําใหระดับการกระจุกตัวสูง แตถามีนอยทําใหระดับการ
กระจุกตัวต่ํา ในขณะที่คาการกระจุกตัวเปนตัวบงชี้อํานาจการตลาดของกลุมผูผลิตรายใหญ นั่น
คือ การทํานายคาการกระจุกตัวและอํานาจตลาดสามารถพิจารณาจากอุปสรรคสําหรับการเขาสู
ธุรกิจได ซึ่งสาเหตุของอุปสรรคในการเขามาของธุรกิจใหมมีดังนี้
1. อุปสรรคที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความไดเปรียบดานตนทุนสมบูรณของธุรกิจเดิม
(Absolute Cost Advantage Barriers) เปนความไดเปรียบของธุรกิจเดิมที่มักจะมีตนทุนในการ
ผลิตต่ํากวาของธุรกิจใหม เนื่องจาก
1.1 ธุรกิจเดิมมีความไดเปรียบในการหาแหลงวัตถุดิบในราคาที่ต่ํากวา การเขามา
ของธุรกิจใหมตองเขามาแยงซื้อวัตถุดิบ โดยอาจตองเสนอราคาใหสูงขึ้นเพื่อที่จะใหไดวัตถุดิบ
มาใช ถาธุรกิจเดิมไดรับสัมปทานจะไดรับประโยชนเหนือผูเขามาใหม
1.2 ธุรกิจใหมอาจเริ่มตนดวยการใชเทคโนโลยีที่ไมดีพอ ถาเปนธุรกิจใหมยอม
ลงทุนใชเทคโนโลยีที่ดีอาจตองมีคาใชจายในการพัฒนาสูงกวาธุรกิจเดิม ธุรกิจใหมอาจไมมี
ความชํานาญดานการผลิต จึงไมสามารถใชเครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหตนทุนการ
ผลิตตอหนวยสูงกวาธุรกิจเดิม
1.3 ความคลองตัวในการจัดหาเงินในการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจใหมอาจมีสภาพคลอง
นอยกวาธุรกิจเดิมในการจัดหาแหลงเงินกู
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2. อุปสรรคอันเนื่องมาจากการประหยัดตอขนาด (Economics of scale barrier) เกิด
จากการผลิตสินคาเปนจํานวนมากทําใหตนทุนตอหนวยต่ํา มักเกิดกับธุรกิจที่มีสวนแบงตลาด
มากและครองตลาดมานานาน ธุ ร กิ จ ใหม ต อ งแย ง ตลาดกั บ ธุ ร กิ จ เดิ ม จึ ง นั บ ได ว า เป น การ
เสียเปรียบของธุรกิจขนาดเล็กอันเปนอุปสรรคในการกีดกันผูอื่นที่จะเขามาแขงขันไดยากขึ้น
3. อุปสรรคอันเนื่องมาจากความแตกตางของสินคาที่ผลิต (Product Differentiation Barrier)
ในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ ผูบริโภคมักคํานึงถึงชื่อ ยี่หอ และคุณสมบัติของสินคา ธุรกิจ
ตาง ๆ จึงพยายามที่จะสรางความแตกตางในสินคาของตนใหเหนือกวาคูแขง การทําสินคาให
แตกตางกันทําไดหลายวิธี ไดแก การประทับตรายี่หอ การโฆษณาและสงเสริมการขาย
4. อุปสรรคอันเนื่องมาจากตนทุนของเงินทุน (Capital Cost Barrier) ธุรกิจใหมอาจจะ
เสียเปรียบทางดานตนทุนของเงินทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกิจการขนาดใหญซึ่งใชเงินเปน
จํานวนมาก ยิ่งนานวันคาใชจายก็จะยิ่งสูงมากขึ้น เพราะคาของเงินลดลงตามสภาวะเงินเฟอ
ดังนั้นการที่จะลงทุนในธุรกิจที่เขามาภายหลังอาจตองใชเงินจํานวนมากกวา เพื่อใหไดการผลิต
แบบเดียวกัน
5. อุปสรรคจากขนาดของเงินทุนและลักษณะการประกอบการ ยิ่งเปนธุรกิจขนาดใหญ
ตองใชเงินทุนสูงมาก ใชเทคนิคสูงและความชํานาญพิเศษ สิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคการเขามา
ของธุรกิจรายใหม
6. สถานที่ตั้งและขนาดของธุรกิจ จะเปนอุปสรรคหากธุรกิจเดิมไดทําเลที่ไดเปรียบดาน
การผลิตหรือขนสงวัตถุดิบปอนโรงงานและนําสินคาเขาสูตลาด ทําใหตนทุนที่เกิดขึ้นต่ํากวา
ธุรกิจใหมที่เขามาแขงขัน
7. ขนาดและอัตราการขยายตัวของตลาด ตลาดที่มีขนาดเล็ก หรือมีการขยายตัวในอัตราต่ํา
ธุรกิจเดิมก็สามารถครองตลาดไดทั้งหมด โอกาสที่จะเขามาใหมเปนไปไดยาก
8. อุปสรรคอันเนื่องจากพฤติกรรมของธุรกิจเดิมที่มีตอแหลงวัตถุดิบ การไดเปนเจาของ
วัตถุดิบ ทําใหธุรกิจที่เขามาใหมตองใชวัตถุดิบในราคาที่สูงกวา
9. อุปสรรคจากการที่ธุรกิจเดิมทุมตลาดดวยการยอมขายสินคาในราคาที่ต่ํากวาราคาที่
เหมาะสมเพื่อกีดกันไมใหผูผลิตรายอื่นเขามาแขงขัน
10. สรางอุปสรรคโดยผานตัวแทนจําหนาย มักพบวา การใหผลประโยชน ใหสวนลดพิเศษ
แกผูแทนจําหนาย หรือกรณีที่สินคามีหลายชนิดและติดตลาด การบังคับใหตัวแทนจําหนายขาย
เฉพาะสินคาของตนทําไดงายขึ้น ทําใหธุรกิจใหมเขามาในตลาดไดยากขึ้น
11. ความจงรักภักดีตอยี่หอสินคา (Brand Loyalty) ความจงรักภักดีตอยี่หอสินคาเปน
ปจจัยหนึ่งที่เปนเปนอุปสรรคตอผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม โดยถา
ผูประกอบการเดิมสามารถทําใหผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอสินคาได ก็จะทําใหผูประกอบการ
รายใหมเขามาในตลาดยากขึ้น
ใกลรุง ตวนชะเอม (2547) ไดกลาววา การกีดกันการเขาสูตลาดเปนปจจัยหนึ่งในการ
กําหนดโครงสรางตลาด กลาวคือ ถาตลาดมีการกีดกันสูง ผูผลิตรายใหมจะเขามาไดยาก ทําให
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หนวยผลิตมีอํานาจทางการตลาดมากโดยเฉพาะในตลาดผูกขาด แตถาอุปสรรคการเขาตลาดมี
นอยและผู ผลิต เดิ มมี อํานาจในการตั้งราคาสูง เพื่อให ตนเองไดกํ าไรเกิ นปกติ มาก (Excess
Profit) ก็ยอมจูงใจผูผลิตรายใหมใหเขามาแขงขัน และหากเขามางายจํานวนผูผลิตจะมีมากขึ้น
จนทําใหอํานาจตลาดของผูผลิตเดิมคอยๆ ลดลงหรือหมดไป หนวยธุรกิจรายเดิมมักจะกีดกัน
การเขาสูตลาดของธุรกิจรายใหม ซึ่งลักษณะการกีดกันเขาสูตลาดมีดังนี้
1. การกีดกันเนื่องจากความไดเปรียบดานตนทุน (Absolute Cost Barrier)
กรณีผูผลิตรายเดิมมีตนทุนตอหนวยต่ํากวารายใหม เนือ่ งจากผูผลิตที่อยูในตลาดมากอน
สามารถซื้อวัตถุดิบในราคาที่ต่ํากวา หรือสามารถควบคุมปจจัยการผลิตได
2. การกีดกันเนื่องจากประหยัดตอขนาด (Economies of Scale Barrier) สินคา
บางชนิดตองมีการผลิตขนาดใหญจึงจะทําใหตนทุนตอหนวยต่ําลง ระบบเศรษฐกิจอาจตองการ
ผูผลิตเพียงไมกี่ราย ผูผลิตรายใหมหากจะเขามาดําเนินการจะทําใหยาก เพราะอุปสงคที่เหลือ
จะไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการประหยัดตอขนาดได
3. การกีดกันทางดานกฎหมาย (Legal Barrier) คือ ระเบียบขอบังคับพระราชบัญญัติ
ที่รัฐบาลกําหนดขึ้น เปนปจจัยภายนอกที่ผูผลิตไมสามารถควบคุมได ซึ่งผูผลิตตองปฏิบตั ิตาม
อาจมีผลตอการเขามาของผูผลิตรายใหม หรือการกําหนดขอกฎหมายที่หามการตั้งโรงงาน
เพิ่มเติม เชน ธนาคารพาณิชย โรงงานน้ําตาล กฎหมายลักษณะนี้ จึงเปนการกีดกันการเขาสูตลาด
4. การกีดกันเนื่องจากชื่นชอบสินคานั้น ๆ (Preference Barrier) ถาผูบริโภคมี
รสนิยมในสินคาใดสินคาหนึ่ง ก็เปนการกีดกันการเขาสูตลาด แตการชื่นชอบนี้นักเศรษฐศาสตร
เห็นวาเปนการกีดกันชั่วคราว หากผูผลิตรายใหมมีวิธีการโฆษณาหรือรูปแบบลักษณะของสินคา
เปนที่นาสนใจของลูกคา ถาสินคามีคุณภาพที่จริงอาจเขาสูตลาดได
5. การกีดกันเนื่องจากชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution Barrier)
เนื่องจากผูผลิตรายเดิมที่อยูใ นตลาดสามารถควบคุมชองทางการจําหนายไวไดอยางทั่วถึงใน
การกระจายสินคาเขาสูชองทางแตละชองทางการจําหนาย ทั้งมีความสัมพันธอันดีกับคนกลางที่
จัดจําหนายสินคาให ประกอบกับสินคาของผูผลิตนั้นเปนสินคาที่มีตราสินคา หรือมีเครื่องหมาย
การคาเปนทีน่ ิยม และรูจักเปนอยางดีในกลุมผูบริโภค ดังนั้น จึงเปนอุปสรรคที่จะกีดกันผูผลิต
รายใหม
6. การกีดกันเนื่องจากความเชี่ยวชาญและประสบการณในกระบวนการการผลิต
(Experience/Specialization Barrier) ผูผ ลิตทีอ่ ยูในตลาดมานาน จะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ในกระบวนการผลิตมาก ซึ่งตองใชเวลานานมากจึงเปนอุปสรรคของผูผลิตรายใหม
7. อุปสรรคเนื่องจากขนาดและอัตราขยายตัวของตลาด คือตลาดทีม่ ีขนาดเล็ก
หรือมีการขยายตัวในอัตราที่ต่ํา ผูผลิตเดิมก็สามารถครองตลาดไดหมด โอกาสของผูผลิตราย
ใหม จึงเปนไปไดยาก
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8. อุปสรรคเนื่องมาจากสถานที่ตั้งและขนาดของธุรกิจ ผูผลิตเดิมมีโอกาสเลือก
ทําเลที่ตั้งหรือการขนสงวัตถุดิบเขาโรงงานและนําสินคาเขาสูตลาด ทําใหตนทุนตางๆ ที่เกิดขึ้น
ต่ํากวาผูผลิตรายใหมที่จะเขามาแขงขัน
9. อุปสรรคกีดขวางเนื่องจากที่ผูผลิตเดิมทุมตลาด ดวยการที่ยอมขายสินคาใน
ราคาที่ต่ํากวาราคาที่เหมาะสม เพื่อกีดกันไมใหผูผลิตรายเดิมเขามา
10. อุปสรรคเนื่องจากกําลังการผลิตสวนเกิน ในระยะแยกผูผลิตแตละรายคาดวา
สินคาที่ผูบริโภคตองการมีปริมาณมากจึงลงทุนผลิตออกมามาก ตอมาความตองการลงนอยลง
ซึ่ งอาจเปน เพราะเศรษฐกิจซบเซา ทํา ใหอํ านาจซื้อของผู บ ริโภคต่ําแตผู ผลิต ปรั บ ตั ว ไมทั น
เนื่องจากผลิ ตสินคาออกสูตลาดแลว ผู ผลิตจึงพยายามแขงขันด วยการลดราคาจําหนายลง
ผูผ ลิตรายเล็กก็อาจถูกบีบใหออกจากการแขงขัน ผูผลิตรายใหมก็ไมกลาเขามา เพราะผูผลิตราย
ใหญดําเนินการอยูและยังมีกําลังการผลิตสวนเกินอยูและพรอมที่จะขยายการผลิตไดทันทีที่
ตองการ
3. ความแตกตางของสินคาที่ผลิต (Product Differentiation) จะเปนตัวแสดงอํานาจ
ทางการตลาด เนื่องจากผูผลิตที่ทําใหผูบริโภคเห็นวาสินคาของตนแตกตางจากผูผลิตรายอื่น
และยากที่จะหาสิ่งมาทดแทน ทําใหผูซื้อยินดีที่จะจายเงินเพื่อซื้อสินคานั้น และจะทําใหผูผลิต
นั้นมีอํานาจทางการตลาดมากขึ้น
การที่ทําใหสินคาแตกตางกัน เปนปจจัยที่สวนในการกําหนดโครงสรางของตลาด การ
ปดกั้นการเขามาของผูผลิตรายใหม หรือทําใหผูผลิตตองออกจากการแขงขันไป ผูผลิตที่ประสบ
ความสําเร็จในการทําใหสินคาแตกตางจะสามารถโนมนาวใจของผูบริโภคใหหันมาซื้อสินคาของ
ตนไดมากขึ้น เพราะบางครั้งผูบริโภคไมมีเวลาพอที่จะพินิจพิจารณาสินคาที่ตองการ แตจะเลือก
ซื้อโดยดูจากลักษณะของสินคาที่แตกตางกัน (ดาวสิริ ณ ถลาง, 2544)
ยุทธพงษ ไตรยวุฒิ (2540) ไดกลาววา การวัดอํานาจทางการตลาด สามารถวัดไดดังนี้
1. วัดจากจํานวนผูขายในตลาดโดยตรง เชน ถาผูขายจํานวนมาก อํานาจทางการ
ตลาดของหนวยผลิตแตละหนวยจะมีนอย ในทางตรงกันขามถามีผูขายจํานวนนอย อํานาจทาง
การตลาดของแตละหนวยผลิตจะสูง เปนตน แตในกรณีพิจารณาแตเฉพาะจํานวนอยางเดียว
อาจไมเพียงพอที่จะบอกถึงอํานาจทางการตลาดไดอยางถูกตอง เพราะขนาดของหนวยผลิตอาจ
ไมเทากันได
2. วัดการกระจุกของผูผลิตในตลาด ซึ่งในการวัดการกระจุกตัว (Concentration Ratio)
บอกใหทราบถึงสวนแบงที่หนวยผลิตสวนหนึ่งที่ถือครองอยู เมื่อรวมกันแลวจะเปนเทาใด ทําให
สามารถวิเคราะหโครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันไมสมบูรณได ถาการกระจุก
ตัวมีคาสูงทําใหทราบวาอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่จะมีอํานาจทางการตลาดต่ํา และถาการกระจุก
ตัวมีคาต่ําอุตสาหกรรมจะมีแนวโนมที่จะมีการแขงขันสูง
สรุปไดวา โครงสรางตลาด หมายถึง ลักษณะการกระจายของหนวยผลิต ซึ่งมีอิทธิพล
ตอลักษณะการแขงขันและกําหนดราคา เชน สวนแบงตลาด ลักษณะการกระจุกตัว ลักษณะการ
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เขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม และความหลากหลายของสินคาและบริการในตลาด การศึกษา
โครงสรางตลาดทําใหทราบพฤติกรรมการแขงขัน และผลการดําเนินงานของหนวยผลิต
2.2 การกระจุกตัวของตลาด
แนวคิดการกระจุกตัวของตลาด ใชเพื่อวิเคราะหโครงสรางระบบตลาดในธุรกิจที่มีการ
แข ง ขั น ไม ส มบู ร ณ จํ า นวนและการกระจายขนาดของผู ป ระกอบการมี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
พฤติกรรม การใหบริการ และคุณภาพของสินคาและบริการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2530)
การกระจุกตัวของตลาด (Market Concentration) หมายถึง ระดับของการผลิตสินคา
และบริการในตลาดหรืออุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการกระจุกตัวอยูในมือของผูผลิตรายใหญนอยราย
การกระจุกตัวของตลาดเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงโครงสรางตลาดที่สําคัญ 3 ประการคือ
1. แสดงใหทราบวาธุรกิจจํานวนเทาใดที่มีอิทธิพลตอตลาด
2. แสดงใหทราบวาตลาดที่ธุรกิจเกี่ยวของอยูนั้นจัดเปนตลาดประเภทใด
3. ทราบตําแหนงของธุรกิจในตลาดวาอยูในฐานะใด และมีอิทธิพลเพียงใด
การวัดระดับการกระจุกตัวมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับขอมูลที่หาไดและจุดประสงคที่ตองการ
ตัวแปรแตละตัวมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกันไป ซึ่งตัวแปรที่นิยมใชในการวัดการกระจุกตัวมี
ดังนี้ (รภัส ศิลปศรีกุล, 2547)
1. ยอดขาย (Sales) คือ รายรับทั้งหมดจากการขายผลผลิตของหนวยธุรกิจ เปนตัววัด
การกระจุกตัวของตลาด เพราะสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของธุรกิจแตละแหงที่มีตอการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ แตมีขอเสียคือหนวยธุรกิจบางรายอาจไมไดแจงมูลคายอดขายที่
แทจริง ทําใหการกระจุกตัวต่ํากวาความเปนจริง เนื่องจากการแจงยอดขายที่ต่ํา หรือมีการนับ
ยอดขายซ้ําในกรณีหนวยธุรกิจมีกิจการหลายแหงทั้งที่ดําเนินการเองและเปนบริษัทในเครือ
2. มูลคาเพิ่ม (Value Added) เปนคาความแตกตางระหวางยอดขายและตนทุนการผลิต
ทั้งหมด การใชมูลคาเพิ่มเปนตัวแปรในการวัดการกระจุกตัว มีจุดเดนในดานการวัดประสิทธิภาพ
ในการใชทรัพยากรและการดําเนินงานของหนวยธุรกิจ ซึ่งหนวยธุรกิจที่ทําการผลิตสินคาเอง
ทั้งหมด จะมีประสิทธิภาพสูงกวาหนวยธุรกิจที่ซื้อชิ้นสวนมาประกอบเทานั้น
3. การจางงาน (Employment) เปนตัวแปรที่ใชวัดขีดความสามารถในการผลิตตัวหนึ่ง
การใชการจางงานแทนขนาดการผลิตมีขอจํากัดในดานของเทคโนโลยีการผลิตที่หนวยธุรกิจใช
ซึ่งบางแหงอาจใชแรงงานเขมขนในการผลิต แตผลผลิตอาจไมมากเทาหนวยธุรกิจที่ใชปจจัยทุน
เขมขนก็ได ทําใหคาการกระจุกตัวต่ํากวาความเปนจริง
4. ทรัพยสิน (Asset) เปนตัวแปรที่ไมเหมาะกับการใชวัดการกระจุกตัวนัก เนื่องจาก
การตีราคาและมูลคาของทรัพยสินในระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปของแตละหนวยธุรกิจในตลาด
อาจไมไดมีรูปแบบเดียวกัน จึงเปนการยากที่จะนํามาเปรียบเทียบกันได นอกจากนี้ หนวยธุรกิจ
ที่มีขนาดใหญมักใชปจจัยทุนเขมขน (Capital Intensive) มากกวาธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากการ
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ไดมาของเงินทุนในหนวยธุรกิจเล็กมีอุปสรรคมากกวา ทําใหคาการกระจุกตัวที่ไดมีแนวโนมสูง
เกินความเปนจริง
ใกลรุง ตวนชะเอม (2547) กลาวถึง ตัวแปรที่ใชวัดการกระจุกตัว สามารถวัดไดจาก
จํานวนผูเรียน มูลคาขาย มูลคาเพิ่ม มูลคาสินทรัพย หรือกําไรสุทธิ ใหเห็นขนาดของผูผลิตราย
นั้น การใชขอมูลแตละประเภทยอมมีขอดีขอเสียตางกัน ดังนี้คือ
1. จํานวนผูเรียน มีขอดีคือเก็บรวบรวมไดงาย สวนขอเสียคือ ในสถาบันการศึกษา
ประเภทเดียวกัน บางแหงใชเงินทุนจํานวนมาก จํานวนผูเรียนมีนอย ทําใหการกระจุกตัวต่ํากวา
ความเปนจริง
2. มูลคาขาย มีขอดีคือเก็บรวบรวมไดงาย สวนขอเสียคือกอใหเกิดปญหาในการนับซ้ํา
เพราะบางอุตสาหกรรมใชวตั ถุดิบเปนสินคาสําเร็จรูปของอุตสาหกรรมอื่น ทําใหมูลคาขายสูง
กวาเปนจริง และการกระจุกตัวสูงเกินไป
3. มูลคาเพิ่ม คํานวณไดจากมูลคาขายเบือ้ งตนหักดวยคาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน และ
สินคาคงเหลือ มูลคาเพิ่มเปนขอมูลที่ถูกตองที่สุดในการวัดการกระจุกตัว
4. มูลคาของสินทรัพย ขอมูลนี้เก็บรวบรวมยาก และมีปญหาเกี่ยวกับการตีราคา
ทรัพยสนิ
5. กําไรสุทธิ การหาคาการกระจุกตัวจะไดคาต่ํากวาความจริง ถาหนวยธุรกิจไมไดหวัง
กําไร แตหวังสวนแบงตลาด
ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากขอจํากัดในดานความเปนไปไดในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย
จึงใชจํานวนผูเรียนเปนตัวแปรในการวัดการกระจุกตัว
วิทย สัตยารักษวิทย (2542) ไดกลาววา การกระจุกตัวของตลาด (Market Concentration)
หมายถึง ระดับการผลิตสินคาและบริการในตลาดหรืออุตสาหกรรมที่มีการกระจุกตัวในมือของ
ผูผลิตรายใหญนอยราย โดยเรียงลําดับขนาดการผลิตจากใหญสุดและรองลงมา เพื่อดูวามีสวน
แบงตลาดคิดเปนรอยละเทาไรของปริมาณการซื้อขายในตลาด
ถาผูผลิตเพียงไมกี่รายจากผูผลิตทั้งหมดในตลาดมีสวนแบงตลาดเกินครึ่งจะสะทอนถึง
อุตสาหกรรมที่มีการกระจุกตัวสูง โครงสรางตลาดจะไปในทางผูกขาด แตถาผูผลิตแตละรายมี
สวนแบงตลาดใกลเคียงกันจะสะทอนถึงอุตสาหกรรมที่มีการกระจุกตัวต่ํา โครงสรางตลาดจะ
โนมเอียงไปทางแขงขัน
สาเหตุสําคัญของการกระจุกตัวคือ อุปสรรคของผูผลิตรายใหมในการเขามาดําเนินธุรกิจ
(Barrier to Entry) ที่เกิดจากความไดเปรียบดานตนทุนการผลิต (Absolute Cost Advantage)
การประหยัดจากขนาดการผลิตของผูผลิตรายเดิม (Scale Economic Barriers) รวมถึงความรูสึก
ของผูบริโภคที่ยึดติดกับชื่อเสียงของผูผลิตรายเดิม (Product Differentiation Barriers)
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2.2.1 การวัดการกระจุกตัว
การวัดการกระจุกตัว หมายถึง การวัดการกระจุกตัวของหนวยผลิตและลักษณะการ
กระจายของขนาดของหนวยผลิตที่อยูในตลาด เปนอัตราที่บอกใหทราบถึงระดับการแขงขันใน
แตละสวนของระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจตองการอัตราการกระจุกตัวต่ํา จะมีการแขงขันกัน
มาก ทําใหผูบริโภคไดประโยชน ดังนั้นการวัดการกระจุกตัวเปนขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับลักษณะ
การกระจายตามขนาดของหนวยผลิต แบงเปน 2 ประเภทคือ (ครรชิต สุขนาค, 2545)
1. การวัดการกระจุกตัวบางสวน (Partial Index)
เปนการวัดการกระจุกตัวที่พิจารณาถึงหนวยผลิตเพียงบางสวนในตลาด กลาวคือ จะไม
นํ า หน ว ยผลิ ต ทั้ ง หมดในตลาดมาคํ า นวณ แต จ ะใช ห น ว ยผลิ ต ใหญ ๆ บางส ว นในตลาดมา
พิจารณา เพราะใหความสําคัญกับหนวยผลิตรายใหญ หรือไมทราบหนวยผลิตทั้งหมด ดัชนีการ
กระจุกตัวเพียงบางสวนจะบอกใหทราบสัดสวนของมูลคาทรัพยสิน ยอดขาย ปริมาณการผลิต
ซึ่งเมื่อรวมกันแลวเปนจํานวนมากกวาหนวยผลิตอื่น ๆ ในตลาด หนวยผลิตบางสวนอาจเปน 4
รายแรกรวมกัน หรือ 8 รายแรกรวมกัน วิธีการวัดการกระจุกตัวเพียงบางสวนคํานวณโดยใช
ดัชนีการกระจุกตัว (Concentration Ratio)
Concentration Ratio (CR) เปนดัชนีที่มีการใชมากที่สุดและคํานวณไดงายที่สุด ซึ่งจะ
บอกไดวาอุตสาหกรรมมีลักษณะตลาดเปนแบบใด โดยพิจารณาจากจํานวนหนวยผลิตรายใหญ
ที่สุดไมกี่ราย เชน จํานวน 4, 8, …..ราย เรียงลําดับจากขนาดการผลิตใหญที่สุดและรองลงมาวา
มีสวนแบงคิดเปนสัดสวนเทาใดจากจํานวนหนวยธุรกิจทั้งหมดในอุตสาหกรรม ถา CR มีคาสูงแสดง
วามีการกระจุกตัวสูง หรือมีอํานาจผูกขาดมาก แตถา CR มีคาต่ําแสดงวามีการกระจุกตัวต่ํา
ขอเสียของวิธีการนี้คือ คาดัชนีไมไดแสดงการกระจายของอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง
สูตรการคํานวณมีดังนี้
n
CRn = Σ Si
i=1

CRn คือ อัตราการกระจุกตัวของหลักสูตรฯ รายใหญที่สุด n ราย
Si คือ สวนแบงโดยเปรียบเทียบของผูผลิตแตละรายหรือมูลคาทั้งหมดของตลาด
i = 1,2,3,……………………….n
คา CRn ที่คํานวณมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 100 ถามีคาเขาใกล 0 แสดงวา อุตสาหกรรม
นั้นมีการกระจุกตัวต่ํา มีการแขงขันสูง แตถามีคาเขาใกล 100 แสดงวา อุตสาหกรรมนั้นมีการ
กระจุกตัวสูง มีลักษณะโครงสรางตลาดผูกขาด
หลักเกณฑในการพิจารณาคาของอัตราสวนการกระจุกตัวที่คํานวณไดอยูในรูปรอยละ
ดังนี้ (Evely and Lttile, 1960 อางถึงใน นิรมล ปยะสันติกุล, 2541:21)
- ถาอัตราสวนการกระจุกตัวมีคาตั้งแตรอยละ 33 ลงมา แสดงวา มีการกระจุกตัวต่ํา
และมีการแขงขันมาก
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- ถาอัตราสวนการกระจุกตัวมีคาตั้งแตรอยละ 34 ถึง 66 ลงมา แสดงวา มีการกระจุกตัว
ปานกลาง
- ถาอัตราสวนการกระจุกตัวมีคาตั้งแตรอยละ 67 ขึ้นไป แสดงวา มีการกระจุกตัวสูง ทํา
ใหเกิดการผูกขาดระดับสูงในตลาด
ยกตัวอยางเชน CR4 = 60 หมายความวา อัตราการกระจุกตัวของ 4 หนวยผลิตใหญใน
ตลาดสามารถมีอํานาจตลาดสูงถึง 60 เปอรเซ็นต แสดงวา มีการกระจุกตัวปานกลาง (พิสิทธิ์
ตันมหาพราน, 2540)
ข อ ดี คื อ เป น วิ ธี ที่ ง า ยและได รั บ ความนิ ย มมากเพราะสามารถบอกได ว า ลั ก ษณะ
โครงสรางตลาดเปนแบบผูผลิตนอยราย กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด หรือผูกขาด
ขอเสีย คือ ไมไดนําผูผลิตทุกรายเขามาพิจารณา ดังนั้นคาการกระจุกตัวที่คํานวณได
จึงขึ้นอยูกับจํานวนผูผลิตที่นํามาพิจารณา
2. การวัดการกระจุกตัวทั้งหมด (Summary Index)
เป น การวั ด การกระจุ ก ตั ว โดยนํ า เอาทุ ก ๆ หน ว ยผลิ ต ในตลาดเข า มาพิ จ ารณา ซึ่ ง
สามารถศึกษาถึงความเทาเทียมและไมเทาเทียมในการกระจายของขนาดหนวยผลิตในตลาด
วิธีการวัดการกระจุกตัวที่นิยมใช ไดแก ดัชนีเฮอฟลดัล (Herfindahl Hirschman Index) และ
Comprehensive Concentration Index
2.1 ดัชนีเฮอฟลดัล (Herfindahl Hirschman Index หรือ HHI) เปนการวัดการกระจุก
ตัวของอุตสาหกรรม โดยพิจารณาผูผลิต ทั้งหมดในอุตสาหกรรมในการคํานวณ เปนดัช นีที่
แสดงผลรวมของกํ า ลั ง สองของส ว นแบ ง การตลาดแต ล ะหน ว ยธุ ร กิ จ โดยเปรี ย บเที ย บกั บ
อุตสาหกรรมทั้งหมด
สูตรการคํานวณ มีดังนี้
n
HHI = ΣSi2
i=1

n
= Σ (yi/y)2
i=1

HHI
Si
yi
y
n
i

คือ Herfindahl Hirschman Index
คือ สวนแบงตลาดโดยเปรียบเทียบของหนวยผลิตแตละราย
คือ จํานวนผูเรียนหลักสูตร i
คือ จํานวนผูเรียนทั้งหมด
คือ จํานวนหลักสูตรทั้งหมดในตลาด
คือ 1,2,3,……………n
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HHI มีคาเทากับ 1 เมื่อตลาดมีผูผลิตเพียงรายเดียว และ HHI จะมีคาต่ําสุด = 1/n
เมื่ออุตสาหกรรมนั้นมีผูผลิตอยู n ราย และแตละรายมีสวนแบงตลาดเทา ๆ กัน HHI จะมีคา
ลดลงเมื่อจํานวนผูผลิต n เพิ่มขึ้น
ดัชนี Herfindahl Hirschman จะมีคาระหวาง 0 ถึง 1 หากการคํานวณมีคาเขาใกล 0
แสดงวาอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวต่ํา หรือมีการแขงขันสูง แตถาคาที่คํานวณไดเขาใกล 1
แสดงวาอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวสูง หรือมีการแขงขันต่ํา และมีลักษณะใกลเคียงกับตลาด
ผูกขาด ถาคา HHI เทากับ 0 แสดงวา อุตสาหกรรมดังกลาวเปนตลาดแขงขันสมบูรณ ถาคา
HHI เทากับ 1 แสดงวา อุตสาหกรรมดังกลาวเปนตลาดผูกขาด โดยอุตสาหกรรมดังกลาวมี
ผูผลิตรายเดียวครองสวนแบงตลาดทั้งหมด
ขอดี คือ สามารถเปรียบเทียบการกระจุกตัวระหวางอุตสาหกรรมได และมีการนําเอา
หนวยธุรกิจทุกรายมาใชในการคํานวณ
ขอเสีย คือ ใหน้ําหนักความสําคัญแกหนวยธุรกิจรายใหญ เนื่องจากไปยกกําลังสอง ทํา
ให ห น ว ยธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ไ ด รั บ การถ ว งน้ํ า หนั ก ส ว นครองตลาดมากขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ส ง ผลให
แนวโนมการกระจุกตัวที่คํานวณไดต่ํากวาความเปนจริง
2.2 ดัชนี Comprehensive Concentration Index (CCI) เปนดัชนีที่นําเอาผูผลิตทุก
รายที่อยูในอุตสาหกรรมเขามาคํานวณดัชนีการกระจุกตัว การวัดการกระจุกตัวที่เนนถึงลักษณะ
ขนาดใหญที่เปนผูนําตลาดในอุตสาหกรรมนั้นวามีอิทธิพลตอตลาดอยางไร โดยคาของ CCI จะ
อยูระหวาง 1 กับ 1/n
สูตรการคํานวณ มีดังนี้
n
CCI = yi + Σyj2 [1+1(1-yi)]
j=2

CCI คือ Comprehensive Concentration Index
yi คือ ขนาดของหนวยผลิตที่ใหญที่สุดอันดับหนึ่ง ในที่นี้คือ หลักสูตรที่มีจํานวน
ผูเรียนมากที่สุด
yj คือ มูลคาของแตละหนวยผลิต หรือจํานวนของผูเรียนในหลักสูตรที่ j
i = 1
j = 2,3.4….,n
n = จํานวนหลักสูตรทั้งหมดในตลาด
การวัดการกระจุกตัวดวยวิธี CCI นั้น ไดใหน้ําหนักแกหนวยธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น
โดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้
คา CCI เขาใกล 0 แสดงวาหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมมีอํานาจตอรองในอุตสาหกรรม
คอนขางต่ํา มีลักษณะโครงสรางตลาดเปนแบบตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
คา CCI เขาใกล 1 แสดงวาหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมมีอํานาจตอรองในอุตสาหกรรม
คอนขางสูง มีลักษณะโครงสรางตลาดเปนแบบตลาดผูขายนอยราย
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คา CCI เทากับ 0 แสดงวา ขนาดของหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมเทากันทั้งหมด และมี
ลักษณะโครงสรางตลาดเปนแบบตลาดที่มีการแขงขันสูง
คา CCI เทากับ 1 แสดงวาอุตสาหกรรมมีการผูกขาดดวยหนวยธุรกิจที่ใหญที่สุดเพียง
รายเดียว และมีลักษณะโครงสรางตลาดเปนแบบตลาดผูกขาด
ขอดี คือ เปนการวัดการกระจุกตัวโดยเอาหนวยธุรกิจทุกหนวยในอุตสาหกรรมเขามา
พิจารณา เปนเครื่องมือวัดการกระจุกตัว โดยเปรียบเทียบระหวางอุตสาหกรรมในระยะเวลา
เดียวกันหรือตางกันก็ได
ข อ เสี ย คื อ ถ า หากหน ว ยธุ ร กิ จ ขนาดใหญ การวั ด การกระจุ ก ตั ว ที่ วั ด จากจํ า นวน
นักศึกษา อาจทําใหคาการกระจุกตัวต่ํากวาความเปนจริงได
สําหรับการศึกษาการกระจุกตัวของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการในครั้งนี้ ใชวิธีการวัดการกระจุกตัวโดยการเปรียบเทียบ 3 วิธี คือ ดัชนี Concentration Ratio
(CR) ดัชนี Herfindahl Hirschman Index (HHI) และ ดัชนี Comprehensive Concentration Index (CCI)
2.3 พฤติกรรมการแขงขัน
พฤติกรรมการแขงขันเปนการวางนโยบายของหนวยธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะ
ของตลาด การวางนโยบายนี้จะมีอิทธิพลตอการแขงขันของคูแขง และของหนวยผลิตเอง การ
เสนอนโยบายการตลาดรู ป แบบต างๆ เป นการสรางพฤติกรรมการตลาด และกลยุ ท ธ การ
แขงขัน ซึ่งในธุรกิจแตละประเภทจะมีพฤติกรรมและกลยุทธแตกตางกันไป โดยมีการแขงขัน 2
รู ป แบบ คื อ การแข ง ขั น โดยใช ร าคา และการแข ง ขั น แบบไม ใ ช ร าคา ซึ่ ง แตกต า งกั น ตาม
วัตถุประสงค เชน การเพิ่มยอดขาย และการเพิ่มกําไร เปนตน ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการ
แขงขันสามารถนําไปพิจารณาไดวาหนวยผลิตที่ทําการศึกษาอยูมีพฤติกรรมการแขงขันแบบใด
(วิรัช สงวนวงศวานและพรรณพิมล กานกนก, 2543)
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543) กลาววา การแขงขันทางการจัดการศึกษานับเปนสิ่ง
ที่ดีค วรสนับ สนุนส งเสริมใหเ กิ ดขึ้น เพราะผูเรียนจะไดรั บ ประโยชน นั่ นคือยิ่ งมีการแขงขัน
ทางการจัดการศึกษามากขึ้นเทาใด หลักสูตรฯที่ไมมีคุณภาพหรือไมมีความพรอมก็จะตองปดไป
เพราะไมมีผูเรียน การแขงขันจึงเปนวิธีการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น หลักสูตรฯ
แต ล ะแห ง จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งสร า งจุ ด เด น ทํ า ให เ กิ ด การได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น โดยสร า ง
เอกลักษณของหลักสูตรเพื่อเปนเสมือนจุดขายในการจูงใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียน
นันทธีรา ธารณาวัฒน (2546) กลาววา พฤติกรรมการแขงขัน คือ รูปแบบของพฤติกรรม
การดําเนินนโยบายทางธุรกิจของหนวยธุรกิจซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะโครงสราง
ตลาดของธุรกิจ จําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก พฤติกรรมทางดานราคา และพฤติกรรม
ที่ไมใชดานราคา
2.3.1 พฤติกรรมดานราคา คือ ราคา (Price) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับราคา
สินคา ในดานการกําหนดราคาสินคาหรือบริการของหนวยการผลิตและของตลาด เชน การลดราคา
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เพื่อใหไดลูกคาหรือไดมาซึ่งสวนถือครองตลาดที่มากที่สุด สามารถจําแนกไดตามโครงสรางตลาด
ดังนี้
1. ตลาดแขงขันสมบูรณ มีลักษณะผูซื้อและผูขายจํานวนมาก สินคาหรือบริการ
เหมือนกัน ไมมีอุปสรรคในการเขาออกจากตลาด เมื่อราคาผลผลิตมีคาเทาราคาตลาด (Market
Price) ดังนั้น หนวยการผลิตในตลาดนี้ไมมีพฤติกรรมการแขงขัน
2. ตลาดผูกขาดอยางแทจริง การกําหนดราคาในตลาดนี้หนวยการผลิตมีอํานาจ
เต็มที่ เนื่องจากมีผูขายรายเดียว ไมมีสินคาใดทดแทนได อีกทั้งยังมีการกีดกันการเขาสูตลาด
ของหนวยการผลิตอื่นสูงดวย
3. ตลาดผูกขาดนอยราย แตละหนวยการผลิตจะกําหนดราคาโดยปรับราคาให
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของคูแขง
4. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด หนวยผลิตสามารถกําหนดราคาหรือปริมาณการ
ผลิตของตนได เนื่องจากผลผลิตไมเหมือนกันแตคลายกันเทานั้น โครงสรางตลาดประเภทนี้เขา
และออกจากตลาดสามารถทําไดงาย ทําใหระยะยาวมีผูผลิตรายใหมเขามาแขงขันได
เนื่องจากโครงสรางตลาดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
เปนตลาดกึ่ งแขงขันกึ่งผูกขาด ซึ่งเปนตลาดที่มีการแขงขันกันในระดับหนึ่ง หลั กสูตรอาจมี
ลักษณะแตกตางกันบาง หรือทดแทนกันได ผูเรียนจึงมีโอกาสเลือกหลักสูตรฯที่สนใจไดอยาง
กวางขวาง และหลักสูตรสามารถกําหนดและควบคุมราคาของตนได โดยการเปลี่ยนแปลงราคา
เล็กนอยอาจไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจ แตถามีการเปลี่ยนแปลงราคาคอนขางมากนักศึกษา
จะดึงดูดผูเรียนใหเปลี่ยนใจไปเลือกเรียนหลักสูตรอื่นแทน
2.3.2 พฤติกรรมที่ไมใชดานราคา เปนกลยุทธที่ไมกระทบราคาสินคา แตมีผลตอ
ภาพลักษณของสินคาและบริษัทผูผลิต กลยุทธนี้เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจตองการรักษาสวนแบง
ตลาดของตนไว กลาวคือ ธุรกิจเดิมใชกลยุทธดานมิใชราคาเพื่อรักษาสวนแบงตลาด ไมใหมี
ธุรกิจใหมมาทําการแขงขัน โดยจะใหผูผลิตบรรลุวัตถุประสงคดวยวิธีการ คือ การแขงขันดาน
โฆษณา การทําใหผลผลิตตางจากผูผลิตอื่น ความคงทนของผลิตภัณฑ การวิจัยและพัฒนา ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1. การแขงขันดานโฆษณา เพื่อสรางความจดจํา ทําใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคา
โฆษณาอาจเปลี่ยนรสนิยมของผูบริโภค และทําใหสินคามีความแตกตางจากคูแขงขัน ในตลาด
กึ่ ง แข ง ขั น กึ่ ง ผู ก ขาดมี ก ารใช ง บโฆษณามากที่ สุ ด เพื่ อ สร า งความแตกต า งของผลิ ต ภั ณ ฑ
นอกจากนี้ การโฆษณาทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด
2. ผลิตภัณฑมีความแตกตางกันในทัศนะผูซื้อ เชน คุณภาพ รสชาติ ความสะอาด
รูปรางผลิตภัณฑ และเครื่องหมายการคา
3. การเปลี่ยนรูปแบบของสินคา มีการออกแบบผลิตภัณฑใหม เพื่อสนองความ
ตองการของผูบริโภค

49
4. การวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ หรือคิดคนสินคา
ใหมออกสูตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค หรือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ผลิต
สํา หรั บ พฤติ ก รรมที่ ไม ใ ช ด า นราคาในงานวิ จั ย นี้จ ะไดศึ ก ษาครอบคลุ ม แนวคิ ด ส ว น
ประสมการตลาดบริการ ไดแก สินคาหรือบริการ (Product) ชองทางการใหบริการ (Place) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence)
ตอนที่ 3 การตลาดบริการ
ในอดีตการตลาดเนนการผลิตสินคาเปนหลัก แตในปจจุบันการผลิตเนนการบริการมาก
ขึ้น เนื่องจากมีผูผลิตจํานวนมากผลิตสินคาเขามาแขงขัน จะเห็นไดจากสถิติในสหรัฐอเมริกา
เมื่อป 1929 พบวา รอยละ 55 ของพนักงานทํางานในสวนของการบริการ จนกระทั่งในป 1996
พบวา มีจํานวนมากถึงรอยละ 79 ซิทแฮมและบิทเนอร (Zeithalm and Bitner, 2003) จากขอมูล
แสดงใหเ ห็นวา ปจจุ บัน บริ ก ารมี สว นครองตลาดที่ ใหญมาก สิ่งสําคั ญที่ จะทํ า ใหก ลยุ ท ธก าร
แขงขันชนะคูแขงไดก็คือการใหบริการที่ดีนั่นเอง ดังนั้นการใหบริการจึงเปนสวนหนึ่งของทุก
ธุรกิจ การบริการเขามาเกี่ยวของและมีบทบาทกับมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย ธุรกิจบริการจึงเปน
ธุรกิจที่นาสนใจ โดยการศึกษาตลาดจะชวยใหเกิดความเขาใจและนําไปใชอยางประสิทธิภาพ
ธุรกิจบริการมีหลายประเภท ไดแก การสื่อสาร ที่อยูอาศัย การเงิน การประกันภัย การศึกษา
ทามกลางสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสงผลตอประสิทธิภาพของการตลาดบริการ
ไมเหมือนสินคา กลยุทธการตลาดที่ทําใหสินคาประสบความสําเร็จอาจไมสามารถนํามาใชกับ
ธุรกิจบริการได ดังนั้นบริการจึงตองปรับใหเหมาะกับความตองการของลูกคา มีราคาที่เปนธรรม
กระจายผ า นช อ งทางที่ อํ า นวยความสะดวก รวมไปถึ ง การประชาสั ม พั น ธ ไ ปยั ง กลุ ม ลู ก ค า
เปาหมาย
ในฐานะที่เราเปนผูบริโภค บริการเปนสิ่งที่ขาดไมได ในสวนของสถาบันการศึกษาถือวา
เปนองคกรขายบริการซึ่ งมีความสลับ ซับ ซอน นอกเหนือจากบริ การดานการศึกษาแลว ยัง
รวมถึ ง การใชบ ริการห องสมุด โรงอาหาร รานถายเอกสาร บริการรถรับ -สงนั กศึ กษา การ
ใหบริการ Internet ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนการสอนในชั้นเรียน ฉะนั้น รูปแบบบริการ
จึงแตกตางกันไปตามประเภทของธุรกิจบริการ
3.1 ความหมายของการตลาดบริการ
การตลาดบริการ เปนการนําแนวคิดหลักการตลาดของสินคามาใชในบริการ ซึ่งการ
บริการมีสวนชวยในการเพิ่มคุณคากับผลิตภัณฑบริการที่เสนอขาย เปนการสรางความแตกตาง
เหนือคูแขง เพื่อใหเกิดการไดเปรียบทางการแขงขัน การพัฒนาคุณภาพบริการจึงเปนตัวแปรที่
สําคัญในการสรางความแตกตางของธุรกิจบริการ โดยการรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคู
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แขงขัน ผูรับบริการจะเปนผูประเมินการบริการวามีคุณภาพเปนไปตามความคาดหวังและความ
ตองการของตนหรือไม ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการไดจากประสบการณในอดีต การพูด
ปากตอปาก และจากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการ ผูรับบริการจะพอใจถาเขาไดรับในสิ่งที่เขา
ตองการ (what) เมื่อเขามีความตองการ (when) ณ สถานที่ที่เขาตองการ (where) ในรูปแบบที่
ตองการ (how)
ฉัตยาพร เสมอใจ (2545) ไดใหความหมายของการตลาดบริการวาหมายถึง กระบวนการ
ในการวางแผน (Planning) และการบริหารแนวความคิด (Concept) การตั้งราคา (Pricing) การจัด
จําหนาย (Distribution) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ของผลิตภัณฑบริการ เพื่อ
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการ และตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูซื้อหรือผูใช ลักษณะของการตลาดที่นํามาปรับใชกับธุรกิจบริการ จะมีความแตกตางจาก
ธุรกิจที่ผลิตและจําหนายสินคาและบริการ บริการมีลักษณะเปนการกระทําและพฤติกรรม ไม
สามารถจับตองได การซื้อบริการเปนการซื้อประสบการณ เชน ซื้อความรูจากมหาวิทยาลัย
ซิทแฮมและบิทเนอร (Zeithaml and Bitner, 2003) และสมวงศ พงศสถาพร (2546) กลาววา
การตลาดบริการ เปนการตลาดที่เนนการตอบสนองความตองการของผูบริโภคในสินคาบริการที่
จับตองยากหรือไมสามารถจับ ตองได โดยบริการนั้นมีผลโดยตรงกับใจของผูบริ โภค ไดแก
การศึกษา ที่ปรึกษา การบริหารการลงทุน สายการบิน การโฆษณา ฯลฯ
สรุปไดวา การศึกษาหรือการเรียนการสอนถือเปนบริการประเภทหนึ่งที่ตอบสนองความ
ต อ งการและความจํ า เป น ของมนุ ษ ย ทั้ ง ด า นร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ และสั ง คม ซึ่ งบริ ก ารมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากสินคาคือ ไมสามารถจับตองไดในระดับสูง ไมสามารถแบงแยกได
ไมสามารถเก็บไวได และมีความหลากหลาย ธุรกิจบริการตองปรับปรุงบริการใหสอดคลองกับความ
ต องการของลู ก ค า โดยอาศั ย กลยุ ท ธ ด า นราคา การสื่ อ สารทางการตลาด และรู ป แบบการ
ใหบริการที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547) ไดกลาววา บริการแตกตางกับสินคา 4 ประการ ไดแก
1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) หมายถึง บริการไมสามารถมองเห็นหรือเกิด
ความรูสึกไดกอนที่จะมีการซื้อ
2. ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขายบริการเปน
ใคร จะใหบริการเมื่อใด ที่ไหน และอยางไร
3. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) คือ การผลิตและการบริโภค
บริการจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน
4. ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) บริการไมสามารถเก็บไวไดเหมือนสินคา ถา
ความตองการมีสม่ําเสมอการใหบริการจะไมมีปญหา แตถาความตองการไมแนนอนจะเกิด
ปญหาคือบริการไมทัน
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กลาววา การบริการมีลักษณะเฉพาะ 5 ประการ ไดแก
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1. ความไมมีตัวตน (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็น จับตอง หรือสัมผัสไมได
ซึ่งนํามาประยุกตกับการตลาด เชน การตกแตงสถานที่ใหสวยงาม สะอาด และนาใชบริการ
2. ความแยกจากกันไมไดระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ (Inseparability) นักการตลาด
ที่ดีตองทําใหผูใหบริการและลูกคาพบกันใหได
3. การเก็บรักษาไมได (Perishability) การบริการตองอาศัยคนในการใหบริการ หากไม
มีลูกคาพนักงานก็จะวางงาน เกิดการสูญเสีย
4. ความตองการที่ไมแนนอน (Fluctuating Demand) ในการใหบริการ จํานวนลูกคา
ที่มาใชบริการขึ้นอยูกับชวงเวลาในแตละวัน ดังนั้น นักการตลาดตองบริหารใหเหมาะสมกับ
ความตองการ
5. ความแตกตางของบริการในแตละครั้ง (Variability or Heterogeneity) หมายถึง
ความแตกตางในดานคุณภาพในการใหบริการ นักการตลาดที่ดีตองมีการฝกอบรมพนักงาน
สม่ําเสมอ
สรุปไดวา การตลาดบริการ เปนการนําเอาแนวคิดหลักการตลาดมาใชเพื่อชวยเพิ่ม
คุณคาใหกับสินคาหรือบริการที่เสนอขาย และสรางความแตกตางเหนือคูแขงขัน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคและเกิดประโยชนสูงสุด โดยลักษณะของบริการมีความแตกตางจาก
สินคาคือ ไมสามารถจับตองได ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ ไมสามารถเก็บไวได มีความ
หลากหลายในตัวเอง
3.2 สวนประสมการตลาดบริการ
ในป จ จุ บั น การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนเราต อ งเกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานการตลาด
ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องการซื้อขายสินคาและบริการ ซึ่งการแขงขันทางการตลาดมีความรุนแรง
มาก และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การตลาดจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเปน
การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งจะสงผลใหองคกรเกิดกําไรและดําเนินกิจการตอไปได
อยางมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการทางการตลาด สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s
เปนเครื่องมือที่ใชในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ซึ่งคอทเลอร (Kotler, 1982) ไดกลาวถึง
สวนประสมการตลาดของสินคาแบบดั้งเดิม วาประกอบดวย 4 ตัว ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย
สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน มีคุณคาใน
สายตาลู ก ค า จึ ง มี ผ ลให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ส ามารถขายได การกํ า หนดกลยุ ท ธ ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ ง
พยายามคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ไดแก
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1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) เปนการกําหนด
ลักษณะผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขงขัน และสามารถสรางความพึงพอใจของลูกคาได
1.2 องคประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน
ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ ตราสินคา
1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจกับลูกคาเปาหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะ
ใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดดียิ่งขึ้น
1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ
(Product Line)
จากความหมายดังกลาว จะเห็นไดวา บริการเปนองคประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ ซึ่งมี
ลักษณะคือ ไมมีตัวตน ไมแนนอน ไมสามารถแบงแยกได และเก็บไวไมได นอกจากนี้ เพเน
(Payne, 1993) ไดจัดระดับของบริการเปน 4 ระดับ คือ
1. บริการหลักหรือรูปลักษณบริการ (Core Product and Generic Product)
หมายถึง ผลิตภัณฑหรือบริการพื้นฐาน หรือประโยชนของผลิตภัณฑที่ผูรับบริการตองการอยาง
แทจริง ดังนั้น การตลาดตองมองตัวเองวาเปนผูใหประโยชนแกผูมารับบริการ งานของนักการ
ตลาดคือ การทําใหผูรับบริการเห็นความจําเปน และความตองการที่แทจริง โดยการจัดอาคาร
สถานที่ใหสวยงาม ทันสมัย พรอมใชงาน มีมาตรฐานการใหบริการ บุคลากรแตงกายสะอาด
ใหบริการดวยความสุภาพ มีความกระตือรือรน และมีความรูความสามารถในการใหบริการ
2. บริการที่ผูบริการคาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติ
ลักษณะและเงื่อนไขที่ผูรับบริการคาดหวัง ไดแก การไดรับความรูที่ทันสมัยนําไปใชในการ
ทํางานได
3. บริการเสริม (Augmented Product) หมายถึง การบริการที่ทําใหผูรับบริการ
ไดรับผลประโยชนเพิ่มเติม เพิ่มคุณคาใหกับบริการหลัก ทําใหเกิดความเชื่อถือในบริการ ซึ่ง
ผูรับบริการไมไดคาดหวังวาจะไดรับ เชน การจัดอาหารวางใหรับประทานในชวงพัก หรือการจัด
ไปทัศนศึกษาในตางประเทศ นักการตลาดจะจัดบริการนี้ เพื่อใชในการแขงขัน โดยจัดบริการให
แตกตางจากคูแขงขัน
4. ศักยภาพของการบริการ (Potential Product) หมายถึง ความสามารถของ
ผูผลิตในการผลิต และการคนควาหาวิธีการใหมๆ ที่จะสรางความถึงพอใจใหกับลูกคา ทําให
ผูรับบริการประทับใจ นักการตลาดจะใชบริการนี้ เพื่อดึงดูดใหมีผูมารับบริการเพิ่มขึ้น และสราง
ใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคา ผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูงกวา
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ราคา ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรูใน
สายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวา
ราคา ตนทุน และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการแขงขัน และปจจัยอื่น ๆ
ธงชัย สันติวงษ (2536) ไดศึกษาความสัมพันธของราคา และคุณคาที่ลูกคามองเห็นวา
คุณคาของสินคา (Value) ที่ลูกคามองเห็นทั้งในแงคุณภาพการบริการ และฐานะชื่อเสียง ตาง
เปนสวนประกอบสําคัญที่ลูกคาจะพิจารณาและสนใจมากกวาราคา ดวยเหตุผลนี้ ทําใหกลยุทธ
ทางการตลาดที่ เ กี่ ยวกั บราคามิใ ชอยูที่การปรับราคาโดยตรง แตจุดสนใจสวนใหญคือ การ
พยายามใหลูกคามองเห็นถึงคุณคาของตัวสินคาใหมากที่สุด ซึ่งวิธีการที่จะทําไดโดยการเพิ่ม
มูลคาสินคาทําโดยการปรับสวนประสมการตลาด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ โดยการทําใหผลิตภัณฑแตกตางจากคูแขงขัน
2. การสงเสริมการจําหนาย โดยการสรางชื่อเสียงใหกับสินคาหรือบริการ การโฆษณา
และการสงเสริมโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑนั้น ๆ
3. การจําแนกแจกจาย สามารถนํามาใช โดยวิธีการและสถานที่ใหมๆ จะดึงดูด
ลูกคาไดดีกวา
นโยบายและกลยุทธการตั้งราคา มีดังตอไปนี้
1. การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร (Geographical Pricing) เปนการตั้งราคา
โดยอาศัยเขตภูมิศาสตร เชน คาเดินทางจะเปนตนทุนของสินคาที่มีผลกระทบตอราคา
2. นโยบายการใหสวนลดและสวนยอมให (Discounts and Allowances) สวนลด
หมายถึง สวนที่ลดใหจากราคาที่กําหนดไวเพื่อใหผูซื้อทําหนาที่ทางการตลาดบางอยางที่เปน
ประโยชนตอผูขาย สวนยอมให หมายถึง สวนลดที่ใหกับผูบริโภค ลูกคา หรือคนกลาง เปนการ
ยอมรับบางอยางที่นอยกวาเกณฑปกติ
อย า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากการศึ ก ษาเป น บริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะคื อ ผู เ รี ย นจะต อ ง
พิจารณาองคประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากราคา ไดแก คุณภาพ หรือความรูที่จะไดรับ ดังนั้น
ผูบริโภคยินดีจายมากขึ้นสําหรับบริการที่มีคุณภาพและสรางความพึงพอใจให (พิภพ อุดร,
2547) และการที่ผูบริโภคจะสามารถซื้อบริการได ราคาเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
ราคาอาจจะเปนอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถจะตัดสินใจซื้อบริการได แมวาจะมีทัศนคติที่ดีกับ
สินคาหรือบริการนั้นก็ตาม (Dorsch et al., 2000)
สรุปไดวาราคาเปนตัวแปรที่ยืดหยุนมากที่สุดในสวนประสมทางการตลาดบริการ และ
สามารถสรางผลกระทบทางจิตวิทยาใหกับลูกคาได หลักการตลาดจึงใชราคาเปนเครื่องมือใน
การสรางจินตภาพใหผลิตภัณฑ การกําหนดราคาเพื่อทํารายไดใหมากที่สุดในระยะยาวจะเปน
ตัวนําไปสูกําไร และเปนการเพิ่มสวนครองตลาดใหมากที่สุดโดยอัตโนมัติ (พิภพ อุดร, 2547)
ผูบริหารหลักสูตรฯจึงควรปรับเปลี่ยนราคาใหสอดคลองกับอุปสงคคือ ผูเรียนและสภาพการ
แขงขันเพื่อจะไดจูงใจใหผูเรียนสนใจเขาศึกษาในหลักสูตรของตนเพิ่มมากขึ้น
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3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายและผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการ
ขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประเภท ซึ่งอาจ
เลือกใชเครื่องมือประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา
ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได
เลิฟล็อคและไรท (Lovelock and Wright, 1999) กลาววา การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จ
ในการวางแผนการตลาดไดนั้น ธุรกิจตองมีการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยตองโนม
นาวจิตใจผูบริโภคใหสนใจบริการที่นําเสนอไป เครื่องมือการสื่อสารการตลาดมีหลายประเภท
แตละประเภทมีลักษณะแตกตางกัน เชน การติดตอโดยใชบุคคล การโฆษณา การใหขาวและ
การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการพูดแบบปากตอปาก (Word of Mouth) ซึ่งเปน
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เปนการติดตอสื่อสารที่มีความนาเชื่อถือ และเปนผลกระทบจาก
ความพึงพอใจของผูบริโภค หากผูบริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะบอกตอกันในทางบวก ธุรกิจจึง
ตองใหความสําคัญตอการสื่อสารโดยตองทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดี
พิภพ อุดร (2547) กลาววา ลูกคาที่มีความพอใจ ยอมนําเพื่อนหรือคนใกลชิดใหมาใช
บริการขององคกร โดยเฉพาะลูกคาที่เปนผูนําความคิดเห็น (Opinion Leader) ชวยใหองคกร
ประหยัดคาโฆษณาประชาสัมพันธ การไดรับการบอกตอจากคนรูจักและการเห็นคุณคาของ
บริการที่ไดรับยิ่งมีพลังชักจูงลูกคารายใหมที่ไดผลมากขึ้น
เครื่องมือสงเสริมการตลาดที่สําคัญ ไดแก
3.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับกลยุทธการสรางสรรค
งานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา และกลยุทธสื่อ ซึ่งตองเสียคาใชจายในการโฆษณา
ชิมป (Shimp, 2000) กลาววา การโฆษณาเปนเครื่องมือที่จะทําใหประสบความสําเร็จ
ในการแนะนําตราสินคาใหม การโฆษณาสามารถที่จะสื่อสารไปยังผูบริโภคไดเปนจํานวนมาก
ทําใหตนทุนในการตอผูบริโภคต่ํา ดังนั้นธุรกิจที่จะใชการโฆษณาในการสื่อสารกับผูบริโภค ตอง
มีความเชื่อวาโฆษณาจะมีประสิทธิผลในการสื่อสารไปยังผูบริโภคจํานวนมาก เพื่อจะไดรูจัก
สินคาหรือบริการที่ธุรกิจไดโฆษณา
ลักษณะของการโฆษณามีดังนี้
3.1.1 การเสนอตอชุมชน (Public Presentation) เปนการสื่อสารกับ
กลุมคนจํานวนมาก จึงตองเสนอขอมูลที่ถูกตอง ไมผิดกฎหมาย และมีมาตรฐานที่ดี
3.1.2 การเผยแพรขาวสาร (Pervasiveness) เปนวิธีการที่ผูขายเสนอ
ขอมูลซ้ํากันหลาย ๆ ครั้ง เพื่อใหผูซื้อยอมรับ และเปรียบเทียบขอมูลระหวางคูแขงขันตาง ๆ
3.1.3 การแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง (Amplified-expressive
ness) เปนการแสดงความคิดเห็นออกมาเปนรูปภาพ เสียง สิ่งพิมพ เพื่อเผยแพรขอมูลบริษัท
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3.1.4 ไมเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ (Impersonality) การโฆษณา
เปนการใหขอมูลกับคนจํานวนมาก ไมใชการเสนอขายกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
วัตถุประสงคของการโฆษณา มีดังนี้
1 เพื่อแจงขาวสาร (To inform) เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม เกี่ยวกับประโยชน
ของผลิ ต ภั ณ ฑ วิ ธี ก ารใช ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ความสามารถในการให บ ริ ก าร แจ ง ข า วเกี่ ย วกั บ
ภาพพจนหรือตราสินคา
2. เพื่อการจูงใจ (To persuade) โดยสรางความพอใจในชื่อเสียงและ
กระตุนใหเปลี่ยนมาใชสินคาหรือบริการ จูงใจใหซื้อทันที หรือจูงใจใหซื้อซ้ํา
3. เพื่อเตือนความจํา (To remind) โดยเตือนใหผูบริโภคทราบความ
จําเปนที่ตองใชในอนาคต เตือนเรื่องสถานที่บริโภคสินคาหรือบริการ เตือนความทรงจําใหเปน
หนึ่งเหนือผลิตภัณฑอื่น
สื่ อ ในการโฆษณามี ห ลายประเภท เชน นิ ต ยสาร หนั ง สื อ พิม พ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ป า ย
โฆษณา การโฆษณาทางไปรษณีย เปนตน สื่อโฆษณาแตละประเภทมีจุดเดน จุดดอยแตกตาง
กัน ดังนั้นในการเลือกสื่อโฆษณาควรคํานึงถึงวัตถุประสงคหลัก เพื่อที่จะใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
ใหมากที่สุด มีประสิทธิภาพและไดผลสูงสุด ดวยคาใชจายต่ําสุด
3.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอสื่อสาร
ทางตรงแบบเผชิญหนาระหวางผูขายกับผูซื้อ เปนการขายโดยใชบุคลากร มีคุณสมบัติดังนี้
3.2.1 การเผชิญหนาระหวางพนักงาน (Personal Confrontation) เปน
การเผชิญหนาระหวางบุคคลสองคนขึ้นไป ผูขายสามารถสังเกตลักษณะความตองการของผูซื้อ
ได และสามารถปรับปรุงการเสนอขายได เพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการและการตัดสินใจซื้อ
3.2.2 การสรางความสัมพันธอันดี (Cultivation) พนักงานขายจะชวย
สรางความสัมพันธอันดีเพื่อจูงใจใหเกิดการซื้อ
3.2.3 การตอบสนอง (Response) การขายโดยใชพนักงานจะทําใหผูขายรู
ผลการเสนอขายไดทันที
ดั ง นั้ น พนั ก งานขายมี ค วามสํ า คั ญ มาก เพราะจะสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได ตลอดจนสามารถโนมนาว ชักจูง ใหขาวสารแกลูกคาอยางเปนกันเองได
3.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่
นอกเหนือจากโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวสารและการประชาสัมพันธ
เครื่องมือสงเสริมการขายสามารถแบงเปนประเภทใหญได 3 ประเภทคือ 1) การกระตุนผูบริโภค
ใหเกิดความสนใจ ไดแก การแจกของตัวอยาง บัตรลดราคา การใหเงินรางวัล การแสดงสินคา
การแขงขันการใชแสตมปการคา ฯลฯ 2) การกระตุนคนกลาง โดยใหใชความพยายามในการ
ขายสิ น ค า ของผู ผ ลิ ต ให ม ากขึ้ น ได แ ก การให ส ว นลดการค า การแถมสิ น ค า การให ก าร
สนับสนุนการจัดโฆษณา การแขงขันการขาย ฯลฯ 3) การกระตุนใหแผนกขายหรือพนักงานขาย

56
ใหมีความพยายามในการขาย ไดแก การใหโบนัส การแขงขันระหวางบุคลากร และการจัด
ประกวดการขาย ฯลฯ
จากที่กลาวมาแลว สรุปไดวา การสงเสริมการขายมีคุณสมบัติที่เดนชัดคือ
1. เปนการติดตอสื่อสาร (Communication) ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
2. เปนการกระตุน (Incentive) จัดสิ่งที่มีคุณคาที่จะมอบใหกับผูบริโภค
3. เปนการชักจูง (Invitation) เปนการจูงใจในการซื้อ หรือใชความพยายามในเวลาที่กําหนด
ตัวอยางการสงเสริมการขาย ไดแก การจัดแสดงในงานสินคา การแจกของแถม การลด
ราคา การชิงโชค การแขงขัน การแจกคูปอง
3.4 การใหขาวสารและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) การ
ใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงินและไมใชบุคคล
สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่ง เพื่อสราง
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ องค ก ารให เ กิ ด กั บ กลุ ม ใด กลุ ม หนึ่ ง การให ข า วเป น กิ จ กรรมหนึ่ ง ของการ
ประชาสัมพันธ คุณสมบัติของการใหขาวและการประชาสัมพันธ คือ สรางความเชื่อถือไดสูง
และเปนขอมูลที่ปลอดภัย เพราะสื่อมวลชนจะใหขอมูลที่เปนความจริงทําใหนาเชื่อถือ
3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่ใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับ
ผูซื้อ และทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดยตรง
โดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อก การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ
ซึง่ จูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน การใชคูปอง
4. สถานที่และชองทางการใหบริการ (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด
สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บ
รักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางที่
ผลิตภัณฑและกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนาย
จึงประกอบดวยผูผลิต คนกลางและผูบริโภค
4.2 การสนับสนุนการกระจายสินคาสูตลาด (Market Logistic) หมายถึง กิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค
คอทเลอร (Kotler, 1982) กลาวไววา ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง กลุมของสถาบัน
ซึ่งเกี่ยวของกับขั้นตอนที่ทําใหผลิตภัณฑหรือบริการหางายสําหรับการบริโภค
การกําหนดจํานวนระดับของชองทางการจัดบริการมีทางเลือก 2 แบบคือ
1. ชองทางตรง (Direct Channel) เปนชองทางการจัดจําหนายที่ผูผลิตขายสินคา
โดยตรงใหกับผูบริโภค (Customer) ชองทางตรงอาจทําไดหลายแบบคือ
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1.1 พนักงานขายออกขายสินคาใหกับลูกคาโดยตรงโดยไมมีรานคาถือเปน
การคาปลีก
1.2 ผูผลิตเปดสาขา แลวใชเครื่องมือการโฆษณาและการสงเสริมการขาย เพื่อ
ดึงดูดใหผูบริโภคมาซื้อสินคาที่สาขานั้น
1.3 การขายตรงทางจดหมายตรง ทางโทรศัพท การขายโดยใชวิธีการสื่อสารทางการตลาด
2. ชองทางออม (Indirect Channel) หมายถึง เสนทางที่สินคาเคลื่อนยายจากผูผลิต
ผานคนกลางไปยังลูกคา ซึ่งมีขอดีคือ สรางยอดขายไดมากกวาชองทางตรง แตอาจมีปญหา
เรื่องการสงเสริมสนับสนุนสินคาของผูผลิตหลายราย คนกลางจึงไมสามารถดูแลสินคาใดสินคา
หนึ่งมากเปนพิเศษ
เนื่องจากตลาดบริการมีความซับซอนและแตกตางจากตลาดสินคา ทําใหสวนประสม
การตลาดบริการมีความแตกตางจากสวนประสมการตลาดของสินคา เพราะบริการเปนสิ่งที่ไมมี
ตัวตน ไมสามารถจับตองได ผูใหและผูใชบริการตองอยูดวยกันเสมอ สวนประสมการตลาด
บริการจึงมีการเนนถึงบุคคล กระบวนการในการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งเปน
ปจจัยหลักในการใหบริการ ดังนั้น ซิทแฮมและบิทเนอร (Zeithaml and Bitner, 2003) จึงไดปรับสวน
ประสมการตลาดบริการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นจากเดิม 4P’s เพิ่มอีก 3P’s ไดแก คน (People)
กระบวนการ (Process) และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) เมื่อรวมกับสวน
ประสมการตลาดแบบดั้งเดิม 4P’s ทําใหไดสวนประสมการตลาดบริการ ประกอบดวย 7P’s
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ
ใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะไดศึกษา สวนประสมการตลาด
บริการ 7P’s ของซิทแฮมและบิทเนอร (Zeithaml and Bitner, 2003) ในการวิเคราะหพฤติกรรม
การแขงขัน และศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่สามารถนําเสนอขายใหแกตลาด เพื่อให
เกิดความสนใจ ความตองการเปนเจาของ หรือการบริโภค ที่ตอบสนองความตองการของผูซื้อ
ใหไดรับความพอใจ ในที่นี้หมายถึง หลักสูตร โอกาสจบการศึกษา และสิ่งอํานวยความสะดวก ที่
สรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน เชน หลักสูตรมีความทันสมัย มีรายวิชาที่
นาสนใจใหเ ลื อกเรี ย น ระยะเวลาเรียนเหมาะสม มีอุปกรณใ นการเรียนการสอนพรอม และ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
2. ราคา (Price) หมายถึง การกําหนดราคา หรือการวิเคราะหราคาซึ่งตองทราบวัตถุประสงค
ของธุรกิจ เพราะจะไดทําการตัดสินใจกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสม ซึ่งอาจใชวิธีการบวกเพิ่ม
การกําหนดราคาตามความตองการของตลาด การกําหนดราคาตามคูแขงขัน หรือตามคุณคาที่
คาดการณไว การใหสวนลด และเงื่อนไขการชําระเงิน ในที่นี้หมายถึง การที่หลักสูตรฯกําหนด
อัตราคาใชจายในการศึกษา ไดแก คาเลาเรียน คาธรรมเนียม และคาบํารุงการศึกษาอื่น ๆ
เงื่อนไขหรือวิธีการชําระเงิน โดยผูเรียนตองไดรับประโยชน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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3. ชองทางการใหบริการ (Place) หมายถึง กลไกการทําใหบริการผานจากผูผลิตไปสู
ผูบริโภค เปนการจัดบริการเพื่อใหผูใชบริการไดรับความสะดวกในการใชบริการ โดยการเลือก
ทําเลที่ตั้งใหเหมาะสม การเพิ่มชองทางใหผูใชบริการเขาถึงบริการไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ในที่นี้
หมายถึง ทําเลสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา และการเปดวิทยาเขตของสถาบัน เพื่อให
ผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดินทาง
โพสซิน (Possin, 1988) กลาววา การจัดชองทางการบริการ สามารถทําในรูปของการ
ขยายเครื อ ข า ยการให บ ริ ก าร โดยโรงพยาบาลลู เ ธอแรน ในมลรั ฐ วิ ส คอนซิ น แต เ ดิ ม มี
โรงพยาบาลเดียว ตอมาไดใชแนวคิดการตลาดมาชวยในการบริหาร ไดจัดตั้ง โรงพยาบาล
เครือขายขึ้น 3 แหง อยูรอบนอกโรงพยาบาลในรัศมี 150 ไมล มีผลทําใหโรงพยาบาลมีรายไดป
หนึ่ง ๆ จากผูปวยที่สงตอมาจากโรงพยาบาลเครือขาย เปนจํานวนรอยละ 60 ของรายไดทั้งหมด
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารเพื่อใหลูกคาทราบ
ขอมูลผลิตภัณฑ หรือเปนกิจกรรมสงเสริมผลิตภัณฑที่มุงเนนการเสนอสิ่งจูงใจระยะสั้น เพื่อ
กระตุนเราใหเกิดการซื้อขายผลิตภัณฑและบริการ เครื่องมือสงเสริมการตลาด ประกอบดวย
การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการขายโดยพนักงาน ในที่นี้หมายถึง
การโฆษณาประชาสัมพันธหลักสูตรผานสื่อตาง ๆ เพื่อสรางภาพพจนของการบริการที่ดี ใหเกิด
ความเขาใจและชวยจูงใจใหผูเรียนสนใจเลือกเรียนมากขึ้น
5. อาจารยและบุคลากร (People) หมายถึง ลูกคาและผูใหบริการตองมีสวนรวมในการ
ผลิตและสงมอบบริการ เชน ลูกคาจะประเมินคุณภาพของบริการจากพนักงานบริการ ผูบริหาร
จะทุมเทไปกับการใหการอบรมพนักงานและการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ ในที่นี้หมายถึง
การที่หลักสูตรฯ เชิญอาจารยผูสอนที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับมาสอนในหลักสูตร ทําใหตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหกับผูเรียน เชนเดียวกัน
บุ ค ลากรที่ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษา เช น เจ า หน า ที่ ธุ ร การจะต อ งอบรมให มี ค วามเต็ ม ใจในการ
ใหบริการ มีความกระตือรือรน สนใจใฝรู
6. กระบวนการ (Process) หมายถึง ลําดับของกิจกรรมและขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริงในการ
สงมอบบริการใหลูกคา ซึ่งแตละธุรกิจจะมีมาตรฐานหรือความซับซอนของบริการที่ตางกันไป
ลูกคาตองเปนผูเลือกตามความพึงพอใจของตน ในที่นี้หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ใหบริการที่รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน และผูเรียนมีสวนรวมทําใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง องคประกอบที่ชวยทําใหผูเรียน
รูสึ ก ว า บริก ารนั้ น มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และเหมาะสม ได แ ก อาคารสํ า นั ก งาน สถานที่
เครื่องมือเครื่องใช การแตงกาย เครื่องหมายการคา และสิ่งพิมพ ในที่นี้หมายถึง สภาพแวดลอม
ที่มองเห็นไดของมหาวิทยาลัย ที่สรางความประทับใจใหกั บผูเรียน ได แก บรรยากาศรมรื่น
สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ความเหมาะสมเพียงพอของหองเรียน โตะเกาอี้ และที่จอด
รถ ซึ่งเลิฟล็อคและไรท (Lovelock and Wright, 1999) กลาววา ผูบริโภคสามารถประเมินใน
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การเลือกธุรกิจบริการไดจากลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแก บรรยากาศ
สภาพแวดลอม การจัดตกแตงภายใน สัญลักษณ บุคลิกพนักงาน
อยางไรก็ตาม สวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s จะสามารถนําไปใชไดเปนอยางดี
กับตลาดบริการของสถาบันอุดมศึกษา
3.3 การตลาดบริการในสถาบันอุดมศึกษา
ในฐานะที่ทุกคนเปนผูบริโภค เราใชสินคาและบริการหลายอยางในชีวิตประจําวัน แตสิ่ง
ที่มีความจําเปนและขาดไมไดคือ การไดรับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การศึกษาจึงถือ
วาเปนบริการที่ใหความรูแกผูเรียน และมีความแตกตางจากบริการอื่น คือ เปนบริการที่ไม
แสวงหากํ า ไร และเนื่ อ งจากการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษากํ า ลั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงคื อ
มหาวิทยาลัยรัฐกําลังจะออกนอกระบบราชการ ทําใหงบประมาณสนับสนุนลดลง จึงตองมีการ
เปดหลักสูตรฯใหม ๆ เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น การเปดหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลา
ราชการ จึงเปนการหารายไดเขาสูมหาวิทยาลัยที่สําคัญ สถาบันอุดมศึกษาจึงมองเห็นความ
จําเปนที่จะตองนําการตลาดเขามาบริหารจัดการหลักสูตรฯ ใหมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนดวย
คอทเลอร (Kotler, 1994) กลาววา การตลาดเปนสิ่งที่ดึงดูดใจเพิ่มมากขึ้นสําหรับองคการที่
ไม หวั งผลกํ าไร เช น มหาวิ ทยาลั ย โรงพยาบาล สํ าหรั บมหาวิ ทยาลั ย มี ความจํ าเป นต องใช
การตลาด เนื่องจากประสบปญหาที่ลดลงของนักศึกษา และนําแนวคิดทางการตลาดมาเพื่อเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาและเงินทุน เพราะการตลาดจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเปาหมาย
ของตนเองไดดีขึ้น และตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดดีขึ้น
คอทเลอร และฟอกซ (Kotler and Fox, 1995) กลาววา การตลาดสถาบันอุดมศึกษา
คื อ การวิ เ คราะห การวางแผน การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ และการควบคุ ม หลั ก สู ต ร เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันและตอบสนองความตองการของตลาด
แชงค, วอกเกอร และ เฮย (Shanks, Walker and Hayes, 1993 อางถึงใน สําราญ บุญ
เจริญ, 2547) กลาววา อุดมศึกษามีคุณสมบัติทั้งหมดของอุตสาหกรรมบริการ เพราะบริการดาน
การศึกษานั้น ไมมีตัวตน มีความหลากหลาย แบงแยกไมไดจากบุคคลที่ทําการสงมอบบริการ
และผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการบริการ ความทาทายอยางยิ่งตอตลาดอุดมศึกษา คือ
การกําหนดหาตลาดอุดมศึกษาและคุณสมบัติที่แตกตางจากตลาดและบริการอื่น เพื่อปรับ
วิธีการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา
ในสวนของการเปนองคกรที่ไมหวังผลกําไร คอทเลอรและฟอกซ (Kotler and Fox, 1995)
ได กล าวว า การตลาดเป นสิ่ งที่ ดึ งดู ดใจเพิ่ มขึ้ นสํ าหรั บองค กรไม หวั งกํ าไร เช น มหาวิ ทยาลั ย
โรงพยาบาล โบสถ สําหรับมหาวิทยาลัย เนื่องจากตองประสบกับการลดลงของจํานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน ประกอบกับการเพิ่มของตนทุนการศึกษา เปนเหตุใหตองใชการตลาดเขามาชวย
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เพิ่มจํานวนผูเรียน เพราะการตลาดทําใหสามารถกําหนดกลุมเปาหมาย ดําเนินการสงเสริม
การตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน
จึงสรุปไดวา การดําเนินการตลาดบริการในสถาบันอุดมศึกษามีความสําคัญมาก ดังนั้น
ผูบริหารตองมีการวางแผนการตลาดในการบริหารจัดการหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน
ตอนที่ 4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน
ในธุรกิจบริการผูบริโภคคือผูกําหนดทิศทางความอยูรอดของธุรกิจ เนื่องจากลูกคายอม
เลือกธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของตน นอกจากนี้ผูบริโภคควรใหขอมูลในการปรับปรุง
คุณภาพบริการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546)
อุษณีย จิตตะปาโล และนุตประวีณ เลิศกาญจนวัติ (2546) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค
เปนสวนหนึ่งของทฤษฎีเศรษฐศาสตร การศึกษาเศรษฐศาสตรพฤติกรรมผูบริโภคทําใหทราบวา
ผูบริโภคปฏิบัติอยางไรในตลาด เศรษฐศาสตรผูบริโภคเปนแนวทางสําหรับการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคในระยะเริ่มแรก มีการแบงทรัพยากรของตนเพื่อซื้อสินคาตาง ๆ
ดังนั้น นักบริหารการตลาดตองตัดสินใจโดยใชสวนผสมทางการตลาด ใหสามารถเปนกล
ยุทธที่เอาชนะลูกคาได สวนผสมทั้งสี่ประกอบเขาเปนสวนผสมการตลาดดังนี้
1. Product นักการตลาดตองออกแบบผลิตภัณฑใหมีคุณลักษณะที่ดีพรอม และ
เหนือกวาคูแขงขัน
2. Place นักการตลาดตองเสนอความเดนชัดของตรา (Brand) ที่ขาย
3. Price ราคา กําหนดราคาขายใหเหมาะสมเมื่อพิจารณาเทียบกับของตราที่เปนคู
แขงขันและตนทุนที่เกิดขึ้น
4. Promotion การสงเสริมการขาย เลือกวิธีการโฆษณา สื่อ วิธีการสงเสริมการขาย
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2538) ไดกลาวถึง โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer
Behavior Model) วาเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมี
จุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาใน
ความรูสึกของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไม
สามารถคาดคะเนไดความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ และจะ
มีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase
Decision)
เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุนทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนอื่น ๆ ผานเขามา หนาที่ของผูขาย
คือ การหาลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชนสําหรับนักการตลาดคือ ทราบความ
ตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อที่จัดสวนประสมทางการตลาดตาง ๆ ใหสนองความตองการ
ของผูซื้อไดอยางเหมาะสม
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จุ ดเริ่ ม ต นของโมเดลนี้ อยู ที่มี สิ่ง กระตุนใหเ กิดความตอ งการก อ นและทํ า ให เ กิด การ
ตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้ จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎีดังนี้
แผนภาพที่ 2.1 พฤติกรรมการซื้อ หรือ S-R Theory
Stimulus
Buyer’s black box
Response
สิ่งกระตุนทางการ
ตลาดและสิ่ง
กระตุนอื่น ๆ

กลองดําหรือ
ความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ

การตอบสนองของ
ผูซื้อ

ที่มา ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2538.

1. สิ่งกระตุน (Stimulus) อาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย และสิ่งกระตุนจากภายนอก
นักการตลาดตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก เชน ผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่ง
กระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา ซึ่งใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจซื้อ
ดานอารมณหรือจิตวิทยาก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุ ม และต อ งจั ด ให มี ขึ้ น สิ่ ง กระตุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ส ว นประสมทางการตลาด
ประกอบดวย
1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ เชน ออกแบบใหสวยงาม เพื่อกระตุนความตองการ
1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจัดจําหนาย เชน จัดจําหนายผลิตภัณฑ
ใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ
1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณาสม่ําเสมอ การใช
ความพยายามของพนักงานขาย การลดแลกแจกแถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ทั่วไปเหลานี้ ถือเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งที่กระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคกรซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก
1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภคมีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล
1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก
ถอน เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการธนาคารมากขึ้น หรือความสะดวก
ในการสมัครเรียนหรือลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ตโดยไมตองเสียเวลาเดินทาง
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมาย
เพิ่มลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ
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2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer Black Box) ความรูสึกของผูซื้อ
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม
คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ
และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristic) มีอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ ปจจัยดาน
วัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวยขั้นตอนคือ
การรับรู ความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีทั้งหมด 4 ปจจัย ดังนี้
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) ประกอบดวย
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เชน ลักษณะนิสัย
ของคนไทยซึ่งเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของคนไทย ทําใหบุคคลมีลักษณะพฤติกรรมที่
คลายคลึงกัน
1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มีลักษณะเฉพาะและ
แตกตางกันซึ่งมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน
1.3 ชั้นของสังคม หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับฐานะที่แตกตาง
กัน โดยที่สมาชิกทั่วไปถือเกณฑรายได ทรัพยสิน หรืออาชีพ (ตําแหนงหนาที่) ในแตละชั้น
สังคมจะมี สถานะอยางเดี ยวกัน และสมาชิกในชั้นสั งคมที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ และรูปแบบนิสัยการซื้อที่แตกตางกัน
ปจจัยทางดานวัฒนธรรมเปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โดยเปนที่ยอมรับจาก
รุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม คานิยมใน
วัฒนธรรมจะกําหนดลั ก ษณะสั งคม และกําหนดความแตกต างของสัง คมหนึ่งจากสังคมอื่ น
วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมที่แตกตางกันจะทํา
ใหพฤติกรรมการบริโภคตางกัน
2. ปจจัยดานสังคม (Social Factor) ประกอบดวย
2.1 กลุมอิทธิพลหรือกลุมอางอิง หมายถึง กลุมใด ๆ ที่มีความเกี่ยวของกันระหวาง
คนในกลุมและมีอิทธิพลตอทัศนคติ หรือพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในกลุมอันเนื่องมาจากเปน
กลุมอางอิงสําหรับการตัดสินใจซื้อของบุคคล
2.2 ครอบครัว หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปผูกพันกันทางสายเลือด ครอบครัวมี
อิทธิพลสําคัญตอพฤติกรรมการบริโภคของสมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวจะมี
บทบาทหนาที่เฉพาะอยางซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ
2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม ซึ่งจะตองวิเคราะหวาใครมี
บทบาทเปนผูคิดริเริ่ม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อ ผูใช
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ปจจัยทางดานสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้ อ กลุ ม อ า งอิ ง จะมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของบุ ค คล รวมทั้ ง มี ผ ลกระทบต อ การ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผูบริโภค เนื่องจากทุกคนที่อยูภายในชุมชนของตนมักไดรับผลกระทบ
จากสังคม ทุก ๆ คนจะกระทําตนในลักษณะที่เหมือนกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุมสังคมเดียวกัน
3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ประกอบดวย
3.1 อายุ อายุ ที่ ต า งกั น จะมี ค วามต อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งกั น ดั ง นั้ น การแบ ง กลุ ม
ผูบริโภคตองคํานึงถึงอายุเปนปจจัยสําคัญในการนําไปสูพฤติกรรมในการซื้อที่ตางกัน
3.2 อาชีพ อาชีพนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน
3.3 โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการ
ที่ เ ขาตั ด สิ นใจซื้ อ ประกอบด ว ย รายได การออม สิ น ทรั พย อํ า นาจการซื้ อ และการใชจ า ย
แนวโนมรายไดสวนบุคคล
3.4 การศึกษา ผูมีการศึกษามีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มี
การศึกษาต่ํา
3.5 รูปแบบการดํารงชีวิต แบบการดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุม
อาชีพของแตละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑขึ้นกับแผนการดํารงชีวิต เชน คนชอบเที่ยวกลางคืน
ชอบพักผอนหยอนใจและการรับประทานอาหารนอกบาน สวนคนสมถะจะบริโภคสินคาจําเปน
เทานั้น
พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคถู ก กระทบและกํ า หนดโดยอิ ท ธิ พ ลจากตั ว บุ ค คล
เนื่องจากบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคจะมีการกระทําในทุกสถานการณ การตัดสินใจซื้อที่เกิดขึ้นจริง
ๆ ที่เปนผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลที่กระทําขึ้น ซึ่งการซื้อสินคาและบริการทั้งหมดอยูที่
ตัวบุคคล
4. ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological Factors)
4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง สิ่งกระตุนหรือความรูสึกที่เปนสาเหตุที่ทําให
บุ ค คลมี ก ารกระทํ า หรือ มี พฤติ ก รรมในรูป แบบที่ แน น อน ทุก พฤติ ก รรมมีจุ ด มุง หมาย และ
จุดมุงหมายเปนผลมาจากพฤติกรรมการจูงใจ เพื่อตอบสนองความตองการทางดานรางกายและ
จิตใจ
4.2 การรับรู (Perception) หมายถึง การตีความหมายของบุคคลที่มีตอสิ่งของหรือ
ความคิดที่สังเกตเห็นได หรืออะไรก็ตามถูกนํามาสูความสนใจของผูบริโภค โดยผานประสาททั้ง
หา โดยผูบริโภคมีการตัดสินใจ โดยถือเกณฑสิ่งที่รับรูมากกวาการถือเกณฑตามวัตถุประสงคใน
การซื้อ
4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในพฤติกรรมและความ
โนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับ
สิ่งกระตุน และเกิดการตอบสนอง ซึ่งก็คือทฤษฎีสิ่งกระตุนกระตอบสนอง โดยการเรียนรูเปน
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กระบวนซึ่งแตละบุคคลไดมาซึ่งความรู ประสบการณจากการซื้อ และการบริโภคซึ่งนําไปใชใน
พฤติกรรมที่เกี่ยวของในอนาคต
4.4 ความเชื่อ (Belief) หมายถึง ความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปน
ผลจากประสบการณในอดีต
4.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอของบุคคล
ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ
ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ
4.6 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางกันของบุคคล
ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่มีแนวโนมเหมือนเดิมและสอดคลองกัน
4.7 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง
หรือความคิดวาบุคคลอื่นมีความคิดเห็นตอตนอยางไร
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเปนผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลที่กระทําขึ้น โดย
ไดรับอิทธิพลจากการรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ ซึ่งเปนปจจัยที่กําหนดพฤติกรรม
และกระบวนการดานจิตใจของแตละบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
จากปจจัยดังกลาวขางตน จึงมีการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียน
ของผูเรียน โดยใชปจจัยทั้ง 4 ดาน ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตอบสนอง หรือตัดสินใจซื้อ
ของผูเรียนซึ่งสงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่ตางกัน โดยผูบริโภคมีการตอบสนองตอ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
แผนภาพที่ 2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ปจจัยดานสังคม
• กลุมอิทธิพล
• ครอบครัว
• บทบาทและสถานะ

ปจจัยทางวัฒนธรรม
• วัฒนธรรรมพื้นฐาน
• วัฒนธรรมกลุมยอย
• ชั้นของสังคม

ผูซื้อ
ปจจัยสวนบุคคล
• อายุ
• อาชีพ
• โอกาสทางเศรษฐกิจ
• การศึกษา
• รูปแบบการดําเนินชีวิต
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2538.

ปจจัยทางจิตวิทยา
• การจูงใจ
• การรับรู
• การเรียนรู
• ความเชื่อและทัศนคติ
• บุคลิกภาพ
• แนวคิดของตนเอง
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3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภคหรือผู
ซื้อ (Buyer Purchase Decisions) ผูบริโภคมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)
3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice)
3.3 การเลือกผูขาย (Seller Choice)
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount)
อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ (2546) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภคมีความหลากหลาย
และแตกตางกันในแตละรูปแบบ เนื่องจากปจจัยหรือตัวแปรหลายอยางซึ่งสามารถจัดกลุมได
ดังนี้
1. ตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่นักการตลาดใชเพื่อจูงใจ
ผูบริโภค ไดแก 7P’s (Price, Product, Place, Promotion, Process, People, Physical Evidence)
2. อิทธิพลของสิ่งแวดลอม หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมไดรับจาก
วัฒนธรรม อิทธิพลจากตัวบุคคล ไดแก คานิยม
3. ความแตกตางของบุคคล หมายถึง ความรูของผูบริโภค การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ
แบบของการใชชีวติ
4. กระบวนการทางจิตวิทยา ไดแก ทัศนคติที่มีตอสินคาและบริการ
สรุ ป ได ว า การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจของผู เ รี ย นของหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงลักษณะความ
ตองการของผูบริโภคดานตาง ๆ เพื่อที่จะไดจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม ตัวกระตุน
หรือสิ่งเราทางการตลาดเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ กิจกรรมการตลาดจึงมี
อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ ในที่นี้การใชสวนประสมของการตลาดบริการจะมีผลกระทบ
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะไดศึกษาเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวของกับแนวคิด
สวนประสมการตลาดบริการของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ อัน
ประกอบดวย 1) ราคา ไดแก คาเลาเรียน คาธรรมเนียม 2) ผลิตภัณฑ ไดแก หลักสูตรและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 3) การจัดจําหนาย ไดแก สถานที่ตั้ง 4) การสงเสริมการตลาด ไดแก การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยใชบุคคล และการพูดแบบปากตอปาก 5) บุคลากร
ไดแก อาจารยและบุคลากร 6) กระบวนการ ไดแก ขั้นตอนการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว และ
วิธีการสอนที่ทันสมัย และ 7) ลักษณะทางกายภาพ ไดแก บรรยากาศและสภาพแวดลอมของ
สถาบัน
เมื่อผูเรียนไดรับสิ่งกระตุนทางการตลาดผานเขามา ซึ่งเปรียบไดกับกลองดําที่ผูบริหาร
หลั ก สู ต รฯ ไม ส ามารถคาดคะเนได ผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต รจึ ง ต อ งหาให ไ ด ว า อะไรเป น ป จ จั ย ที่
เกี่ยวของในการตัดสินใจ เพื่อที่จะไดทราบความตองการและลักษณะของผูเรียน เพื่อจัดสวน
ประสมทางการตลาดใหสนองความตองการของผูเรียนที่เปนเปาหมายไดอยางถูกตอง
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ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยศึกษาผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ การวิเคราะหโครงสรางตลาด และพฤติกรรมการแขงขัน
และปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ดังตอไปนี้
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
งามตา ตันนุกูล (2538) ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคของโปรแกรมการ
ผลิตมหาบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 8 หลักสูตร ซึ่ง
ประชากรคือ อาจารยประจําและผูบริหารหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ กลุมตัวอยางคือ นิสิต
ปจจุบัน และนิสิตที่สําเร็จการศึกษาแลว
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานและการดําเนินงาน เปนไปตามกฎเกณฑของบัณฑิต
วิทยาลัย มีบางสวนมีอิสระในการดําเนินนโยบายเอง การจัดการศึกษามีความเปนอิสระคลองตัว
โครงสรางหลักสูตรเปนทั้งแผน ก และ ข การรับเขาศึกษาสวนใหญไมจํากัดสาขาวิชาเขาศึกษา
และประสบการณทํางาน จํานวนที่คาดวาจะรับเขาศึกษาต่ํากวาที่รับไดจริง จากความคิดเห็น
ของผูบริหารและอาจารยเห็นวา ผูสอนมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด สิ่งที่ควร
ปรับปรุงคือเวลาเปดบริการหองสมุด จากความคิดเห็นนิสิตปจจุบัน การศึกษาแผน ก มีขอจํากัด
ดานเวลาไมสามารถทําวิทยานิพนธไดดี ดานปญหาและอุปสรรค พบวา นโยบายการบริหารงาน
ไมชัดเจน การรับเขาศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ผานิ ต วิ ม ลรั ต น ป ญ ญา (2539) ได ศึ ก ษาการวิ เ คราะห ค วามต อ งการศึ ก ษาต อ ใน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ กลุมตัวอยางคือ
ผูบริหาร 334 คน ครู-อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 1569 คน
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสวนใหญมีความเห็นดวยกับการสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงานของตนไดศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา (ภาคนอก
เวลาราชการ) เพื่อการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อแกปญหาขาดแคลนบุคลากร
ในขณะศึกษาตอได ครู-อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาเห็นดวยกับการเปดหลักสูตรนี้ และ
ควรประเมินผลรายวิชาดวยวิธีการทํารายงาน และเห็นดวยที่จะใหเลือกแผนการศึกษาในการ
จัดทําวิทยานิพนธหรือสอบรวบยอด Comprehensive อยางใดอยางหนึ่ง
เถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน (2546) ไดพัฒนาเครื่องมือประเมินความตองการจําเปนสําหรับ
การจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา และเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของเครื่องมือ ประเมินความตองการจําเปน กลุมตัวอยางแบงตามระยะของการ
วิจัย 3 กลุม ไดแก ระยะที่ 1 กลุมผูทรงคุณวุฒิ 10 คน กลุมผูเรียนปริญญาตรี 28 คน กลุม
ผูเรียนปริญญาโท 42 คน ระยะที่ 2 กลุมผูเรียนปริญญาตรี 164 คน กลุมผูเรียนปริญญาโท 87
คน กลุมผูทํางานดานการศึกษา 35 คน ระยะที่ 3 กลุมผูทรงคุณวุฒิ 10 คน
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ผลการวิจัยได เครื่องมือประเมินความตองการจําเปน เปนแบบสอบถามมีรูปแบบการ
ตอบ 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประมาณคา เรียงลําดับความสําคัญ
ขอมูลประกอบดวย 1. ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 2. วัตถุประสงคหลักสูตร 3. เกณฑ
การคัดเลือกผูเรียน 4. การจัดการเรียนการสอน 5. การวัดผลการศึกษา 6. แผนการศึกษา 7. จํานวน
ผูเรียนตอชั้นเรียน 8. วันและเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 9. การชําระคาเลาเรียน
10. คาเลาเรียนที่สามารถจายไดในแตละเทอม 11. การจัดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการ
นํา เครื่ อ งมื อ ไปทดลองใช พบว า ผู ท รงคุณ วุฒิเ ห็น สอดคล อ งกั นว า เครื่ อ งมื อประเมิ น ความ
ตองการจํ าเปนสํ าหรับ การจัดบริการหลักสูต รบัณฑิต ศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ มีความ
เหมาะสม คือมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ และตรงกับความตองการของผูใช
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2548) ศึกษางานวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหา
การจัดการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โดยใชวิธีวิทยาแบบผสม
(Mixed methodology) อาศัยกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคูกันไป วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย การสังเกต การสนทนาและการสัมภาษณ การศึกษาเอกสาร
กลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 1 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 2
แหง และมหาวิทยาลัยรัฐ 1 แหง ที่เปดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ กลุมตัวอยางของการ
วิจัยเชิงปริมาณ คือ ผูที่กําลังศึกษาในสาขาบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 200
คน หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา 20 คน ผูสําเร็จการศึกษา 130 คน ผูบังคับบัญชา และ
ผูใตบังคับบัญชารวม 130 คน
ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรฯสวนใหญทั้งแผน ก(2) และแผน ข มีวัตถุประสงคเหมือนกัน
จํานวนหนวยกิตของแผน ก(2) และแผน ข เทากันคือ อยูระหวาง 40-45 นักศึกษาภาคปกติมี
นอยหรือไมมีเลย ขณะที่ภาคพิเศษในแผน ข มีจํานวนมาก และมีแนวโนมลดลง อาจารยที่มี
ความรูและประสบการณกําลังเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเอกชนหาอาจารยทดแทนโดย
การเชิญอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยรัฐที่เกษียณราชการแลวเปนอาจารยพิเศษ เวลาใน
การศึกษาคือ เรียนเฉพาะวันเสารอาทิตย และจบภายใน 2 ป การรับรูขาวสารการสอบเขา
ศึกษาจากการบอกของเพื่อนมากที่สุด ดานสื่อและอุปกรณ สวนใหญมีหนังสือตรงกับสาขา
บริหารการศึกษา ยกเวนสถาบันที่มีการเรียนการสอนนอกสถาบัน ตองเดินทางมาใชอุปกรณที่
สถาบันหลัก การใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชนมี
มากกวาสถาบันอื่น
เดวีส (Davies, 1999) ศึกษางานวิจัยเรื่อง “Half full, Not half empty: A Positive Look
at Part-time Higher Education” บทความนี้เสนอขอมูลที่มีอยูพรอมกับการแปลความใน
ทางบวกที่แสดงวานักศึกษาภาคนอกเวลาไมไดเปนเพียงชนกลุมนอยหรือพลังเงียบ หากแตเปน
รูปแบบหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต เปนแหลงรายไดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนศักยภาพ
ที่สําคัญสําหรับอุดมศึกษาซึ่งตองศึกษาวิจัยเชิงลึกตอไป
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จากบทความสรุปไดวา 1) บทบาทของการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ในมหาวิทยาลัย
มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในปจจุ บัน เนื่องจากเปนแหลงรายไดกอนใหญที่ไดรับโดยตรงจาก
นักศึกษา 2) นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการเปนผูใหญที่กําลังทํางาน มีบทบาทรับผิดชอบตอ
สังคมและครอบครัวมากกวานักศึกษาปกติ จึงถือวามีประสบการณและความรูในวิชาชีพสูง ที่จะ
เปนประโยชนตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดวยเหตุนี้จึงเปนหัวขอสําคัญที่สมควรไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหมีความรูความเขาใจใน
ทุ ก สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาคนอกเวลาราชการ ทั้ ง ในเรื่ อ งเศรษฐกิ จ สั ง คม การดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
ความสัมพันธของบทบาทที่สลับซับซอนของผูเรียนตอระบบการอุดมศึกษา ซึ่งจะนําไปสูการลบ
ลางซึ่งการแบงแยกของหลักสูตรและนักศึกษา ระหวางนักศึกษาเต็มเวลาและบางเวลาที่ปรากฏ
ในมหาวิทยาลัยเกือบทุกแหงในปจจุบันใหหมดไป และจะกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย
และสังคมในภายภาคหนาตอไป
สไตเบิรก (Steinberg, 2005) ศึกษาเรื่องการศึกษาภาคนอกเวลาราชการของมหาวิทยาลัย
จอหนส ฮอบกิ้นส ในงานวิจัยเรื่อง “Part-time Education at Johns Hopkins University: An
Analysis of Institutional Commitment (Maryland)” เนื่องจากหลักสูตรภาคนอกเวลาที่เปดสอน
แหงแรกที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins พรอม ๆ ไปกับการกอตั้งมหาวิทยาลัยในป 1876 โดย
มีคําถามของงานวิจัยดังนี้ 1) อะไรคือจุดเริ่มตนของโปรแกรมนอกเวลา 2) ทําไมโปรแกรมยังคง
ปรากฏอยูและมีจํานวนผูเรียนเพิ่มมากขึ้น 3) สถาบันไดรับผลกระทบอยางไรกับความตองการ
ของนักศึกษานอกเวลาราชการ ซึ่งงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาประวัติความ
เปนมาจากเอกสารที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูบริหารและหัวหนางานทั้งที่เกี่ยวของและไม
เกี่ยวของกับหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการทั้ง 8 หลักสูตร จํานวน 27 คน โดยมุงเนนศึกษา
เพียง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการศึกษา และวิทยาลัยศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ผลการวิจัยสรุปได 4 ขอดังนี้
1. หลัก สูต รฯ ภาคนอกเวลาราชการมี ค วามสํ าคั ญ และมีม านาน เพื่ อ ตอบสนองความ
ตองการของสังคมและการแสวงหารายไดของมหาวิทยาลัย
2. การกระจายของโปรแกรมในป 1983 เปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและเนนคุณภาพทาง
วิชาการเปนหลัก
3. หลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการเปนการสรางความรวมมือทางวิชาการที่เขมแข็ง และ
รวมมือในกิจกรรมการบริหาร
4. หลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการเกี่ยวของกับตนทุนและทรัพยากรที่มีผลกระทบกับ
ระบบการบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก การบริการของหองสมุด ที่ดิน และความสัมพันธกับ
รัฐบาล
จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรมหาบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ สรุปไดวา
หลั ก สู ต รฯ ภาคนอกเวลาราชการมีค วามสํ า คั ญ อย า งมากในป จ จุบั น ที่มุ ง ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน และตลาดแรงงาน เปนประโยชนคือทําใหผูเรียนไดรับความรู และเปนแหลง
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รายไดที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น การเปดหลักสูตรฯ จึงมีการขยายตัวอยางมากทํา
ใหเกิดการแขงขันกันมากขึ้น จึงควรศึกษาโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขัน เพื่อเปน
แนวทางในการจั ด การหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษาภาคนอกเวลาราชการให มี
ประสิทธิภาพ
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงสรางตลาด และพฤติกรรมการแขงขัน
ยุทธพงษ ไตรยวุฒิ (2540) ศึกษาโครงสรางและพฤติกรรมการแขงขันในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต โดยใชการคํานวณการกระจุกตัวดวยดัชนีเฮอรฟลดัล (Herfindahl Summary Index)
และดัชนี Comprehensive Concentration Index (CCI) ประกอบกันในการวิเคราะหโครงสราง
ตลาด ส ว นการวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมการแข ง ขั น ใช ก ารวิ เ คราะห ใ นเชิ ง พรรณนา พบว า
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศไทยเปนตลาดผูขายนอยราย และใชกลยุทธการแขงขันทั้ง
ดานราคาและไมใชราคา
สุ ท ธิ ย า พานิ ช กุ ล (2544) ได ศึ ก ษาโครงสร า งตลาดและพฤติ ก รรมการแข ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมผาอนามัย ตามทฤษฎีโครงสรางตลาด ซึ่งมีวิธีการศึกษาและวิเคราะหทั้งในเชิง
ปริมาณ คือ การคํานวณคาการกระจุกตัว โดยใชอัตราสวนการกระจุกตัว (CR) ดัชนีเฮอรฟลดัล
(Herfindahl Summary Index) และดัชนี Comprehensive Concentration Index (CCI) และ
วิเคราะหเชิงพรรณนาถึงอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูที่จะเขามาแขงขัน ความแตกตางของ
สินคา และพฤติกรรมการแขงขันทางดานราคาและไมใชราคา ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรม
ผาอนามัยมีโครงสรางตลาดผูขายนอยรายแบบ Differentiated Oligopoly เนื่องจากมีระดับการ
กระจุกตัวในอุตสาหกรรมสูง มีอุปสรรคในการเขาสูตลาดหลายประการ เชน ความจงรักภักดีตอ
ตราสินคาของผูบริโภค การประหยัดตอขนาด และสินคามีความแตกตางกันแตสามารถทดแทน
กันได ในอุตสาหกรรมนี้ไมนิยมใชการแขงขันทางดานราคา แตจะใชการแขงขันที่ไมใชราคา
โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑที่มีการพัฒนาใหหลากหลายและแตกตางจากผูอื่น รวมถึงการโฆษณา
ประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย
สุนันทา เชิงชาญวิชญ (2544) ศึกษาโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขันตลอดจนผล
การดําเนินงานธุรกิจอบรมผูดูแลเด็กกอนวัยเรียน กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนฝกอบรมผูดูแลเด็ก
กอนวัยเรียนของเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 17 โรง
ผลการวิจัยพบวา โครงสรางตลาดของธุรกิจอบรมผูดูแลเด็กกอนวัยเรียนเปนแบบกึ่ง
แขงขั นกึ่ง ผู ก ขาด กล า วคื อ มี ผูป ระกอบการจํา นวนมาก โดยแต ล ะรายตา งก็แข งขัน กันทํ า
ใหบริการของตนแตกตางจากของคนอื่น และมีอํานาจในการกําหนดราคา สวนพฤติกรรมการ
แขงขัน ผูผลิตแตละรายมิไดแขงขันกันที่ราคา แตจะมุงไปที่กลยุทธที่ไมใชราคา ไดแก การสราง
ความแตกตางของบริการ การจัดใหมีสวัสดิการนักเรียน เชน การกูยืมเงินเพื่อเปนทุนการศึกษา
การดูแลหลังการขายและการโฆษณา เปนตน จากการที่ผูประกอบการไดพัฒนารูปแบบและ
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คุณภาพของบริการ สงผลใหผูบริโภคไดรับการบริการที่ดีขึ้น ชวยใหแรงงานที่ไมมีงานทํา ไมมี
รายได ทําใหเปนแรงงานคุณภาพ ลดปญหาการวางงาน และทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น
ครรชิต สุขนาค (2545) ไดศึกษาโครงสรางตลาดธุรกิจประกันภัยและพฤติกรรมการ
แขงขันดานราคาและไมใชราคาธุรกิจประกันสุขภาพ ซึ่งการศึกษาโครงสรางตลาดพิจารณาจาก
การวัดอํานาจทางการตลาด โดยวัดการกระจุกตัวดวย Concentration Ratio, ดัชนี HHI และ
ดัชนี CCI
ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจประกันชีวิตเปนตลาดผูขายนอยราย มีแนวโนมการกระจุกตัวสูง
พบวา บริษัทขนาดใหญมีอิทธิพลในตลาด ถาบริษัทขนาดใหญรวมตัวกันสามารถผูกขาดตลาด
ได แต จ ากการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ อํ า นาจทางการตลาดพบว า บริ ษั ท ขนาดใหญ มี
พฤติกรรมการแขงขันระหวางกันสูง สวนธุรกิจประกันวินาศภัยมีโครงสรางตลาดแบบกึ่งแขงขัน
กึ่งผูกขาด บริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญมีพฤติกรรมการแขงขันระหวางกันสูง ในดาน
พฤติกรรมการแขงขัน พบวา ในการแขงขันดานราคาใชกลยุทธการกําหนดราคาใหต่ํากวาคูแขง
ในสวนการแขงขันดานไมใชราคาใชกลยุทธ ไดแก การเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บริษัทขนาดใหญเนนการแขงขันดานที่ไมใชราคา เพราะไดเปรียบเรื่องการมีชื่อเสียง
ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กใชการแขงขันดานราคา
พรปรียา วัฒนสุข (2545) ไดศึกษาโครงสรางคลาดของสถาบันเสริมทักษะดานการ
พัฒนาความคิด หลักสูตรคณิตคิดไวในเด็กปฐมวัย ศึกษาพฤติกรรมทางการตลาด และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจสงบุตรเขาเรียน การศึกษาโครงสรางตลาดพิจารณาจากการกระจุกตัว
เพียงบางสวน และคาดัชนี HHI การศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดใชการสัมภาษณผูประกอบการ
5 สถาบัน สอบถามผูปกครองจํานวน 400 คน เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการสงบุตรเขาเรียน
ผลการวิจัยพบวา โครงสรางตลาดฯเปนแบบผูขายนอยราย มีคาการระจุกตัวที่รอยละ
90-100 แสดงวามีแนวโนมผูกขาด คาดัชนี HHI อยูที่รอยละ 0.30-040 แสดงวามีการแขงขันสูง
แนวทางดําเนินธุรกิจมี 2 รูปแบบคือแบบที่เปนแฟรนไชส และแบบเจาของคนเดียว ราคาอยูใน
ระดับ 3,000-4,000 บาท การประชาสัมพันธใชแผนพับและปายผาเพราะราคาถูก ปจจัยที่มีอิทธิ
ผลของผูปกครองในการสงบุตรเขาเรียน ไดแก อายุ สถานะทางสังคม อาชีพ รายได สถานที่ตั้ง
ราคา และการสงเสริมการขาย
วรพัฒน เมฆสวรรค (2545) ไดศึกษาโครงสรางตลาดรถยนตนั่งขนาดใหญที่มีขนาด
เครื่องยนตตั้งแต 2001 ซีซี ขึ้นไป และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต โดย
สอบถามจากกลุมตัวอยาง 392 ราย และใชคาสถิติ F ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อ
ทดสอบความแตกตางของระดับความสําคัญ ที่ใหแกปจจัยสวนประสมการตลาดระหวางกลุม
ตาง ๆ ภายในตั ว แปรส ว นบุ ค คล เชน อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึ ก ษา สถานภาพและ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ในการวิเคราะหหาอัตราการกระจุกตัวใชดัชนีเฮอรฟนดัล
ผลการวิจัยพบวา ตลาดรถยนตนั่งมีผูนํารายใหญ 3 รายไดแก โตโยตา ฮอนดา และ
เมอรซิเดสเบนซ ซึ่งครองตลาดเปนสวนใหญ แตสวนแบงตลาดมีแนวโนมลดลง สําหรับปจจัยที่
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มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในดานสวนประสมการตลาดที่สําคัญที่สุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อาชีพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการใหความสําคัญกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งกั น โดยกลุ ม ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ส ว นตั ว และมี ส มาชิ ก ในครอบครั ว 2 คน ให
ความสําคัญกับปจจัยนี้มากที่สุด นอกจากนี้ สําหรับกลุมตัวอยางที่มีอายุ อาชีพ รายได ระดับ
การศึกษาตางกันใหความสําคัญกับราคาตางกัน โดยกลุมที่ใหความสําคัญกับปจจัยนี้มากที่สุด
ไดแก กลุมที่มีอายุระหวาง 21-30 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได 10,001-20,000 บาท
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีจากตางประเทศ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน
ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยพบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี อ ายุ อาชี พ รายได ที่ แ ตกต า งกั น ให
ความสําคัญกับปจจัยแตกตางกัน โดยกลุมที่ใหความสําคัญมากที่สุดมีอายุ 51 ปขึ้นไป ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว มีรายได 40,001-50,000 บาท สําหรับการใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาด
พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ รายได และจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันใหความสําคัญ
กับปจจัยแตกตางกัน โดยกลุมที่ใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก กลุมที่มีอายุ 31-40 ป รายได
20,001-30,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 5 คนขึ้นไป
ปยาภา วัฒโน (2546) ไดศึกษาภาพรวมโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน รวมถึง
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ที่เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาโครงสรางตลาดใชดัชนีอัตราการ
กระจุกตัวและดัชนี HHI
ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติมีโครงสรางตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด มี
การกระจุกตัวระดับปานกลาง ทําใหมีการแขงขันระดับหนึ่ง แตละโรงเรียนมีความแตกตางกันใน
รายละเอียดและมีอุปสรรคการเขาออกจากตลาด ดานพฤติกรรมการแขงขันนิยมใชการแขงขัน
ดานไมใชราคา ไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกและคุณภาพบุคลากร ผลการศึกษาความสามารถ
ในการแขงขั น พบว า ประเทศไทยมีความพร อมในอุ ปทานดานต าง ๆ ไดแก การมีจํา นวน
นักเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีธุรกิจสนับสนุนและตอเนื่อง รวมถึงกลยุทธที่ชวยสงเสริม
ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ทําใหมีความสามารถในการแขงขันในระดับที่นาพอใจ และพบวา
ประสบความสําเร็จในการเปนศูนยกลางการศึกษาในระดับภูมิภาค
นภดล รั ต นาธรรมวั ฒ น (2547) ได ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น ของธุ ร กิ จ ดิ ส เคาน ส โตร
ลักษณะโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของธุรกิจดิสเคานสโตร โดยเครื่องมือที่ใชวัด
การกระจุกตัวในอุตสาหกรรมคือ Concentration Ratio ซึ่งคํานวณจากยอดขายเปนเวลา 6 ป
(2541-2546) กลุมตัวอยาง 400 คน
ผลการวิจัยพบวา โครงสรางตลาดของธุรกิจดิสเคานสโตร เปนตลาดผูขายนอยรายคือ
มีผูประกอบการทั้งสิ้น 3 ราย ธุรกิจนี้มีการกระจุกตัวสูง เนื่องจากเปนธุรกิจที่อาศัยเงินทุนและ
ทําเลที่ตั้งซึ่งเปนอุปสรรคของผูประกอบการรายใหม อยางไรก็ตามมีแนวโนมที่การกระจุกตัว
ของอุตสาหกรรมจะลดลงและการแขงขันมีมากขึ้น ผูประกอบการไมนิยมการใชการแขงขันดาน
ราคา แตจะเนนพฤติกรรมที่ไมใชราคา
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รภัส ศิลปศรีกุล (2547) ศึกษาโครงสรางตลาดธุรกิจโรงแรม กลยุทธตลาดและอุปสรรค
การเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยาง
จํานวน 64 ราย และใช F ทดสอบความแตกตางของระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาด
และอุปสรรคการเขาธุรกิจรายใหม
ผลการศึ ก ษาพบว า ธุ ร กิ จ โรงแรมในเขตกรุ ง เทพมหานคร เป น ตลาดกึ่ ง แข ง ขั น กึ่ ง
ผูกขาด อัตราการกระจุกตัวของธุรกิจขนาดใหญ 3 อันดับแรกมีคาเฉลี่ย 8.49 หมายความวามี
การกระจุกตัวต่ํา สําหรับกลยุทธการตลาดที่มีความสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน ไดแกเรื่องทําเลที่ตั้ง การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ การกําหนดราคา
หองพักหลายราคา การมีเว็บไซดเพื่อใหบริการจองหองพัก การใหความสําคัญกับพนักงานขาย
อุปสรรคในการเขาสู ธุรกิ จสํ าหรั บ ผูประกอบการรายใหม ไดแก ขนาดเงินลงทุน และความ
ไดเปรียบเรื่องของทําเลที่ตั้ง
จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและทฤษฎีเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม การศึกษาการกระจุก
ตัวของอุตสาหกรรม การศึกษาโครงสรางตลาดในอุต สาหกรรมอื่นรวมถึ งดานบริการตางๆ
สามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางที่จะวิเคราะหโครงสรางตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยใชทฤษฎีโครงสรางตลาดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระ
จุดตัวของอุตสาหกรรม ซึ่งไดแกการใชอัตราสวนในการกระจุกตัว (Concentration Ratio หรือ
CRn) เปนการวัดสัดสวนของตลาด ดัชนี Herfindahl Hirschman Index (HHI) เปนดัชนีวัดการ
กระจุ ก ตั ว ของอุ ต สาหกรรมในการคํ า นวณค า การกระจุ ก ตั ว จะคํ า นึ ง ถึ ง หน ว ยธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรม เพื่อแกไขขอบกพรองของการวัดดวยวิธีอัตราสวนการกระจุกตัว CRn ในการ
วิ เ คราะห โ ครงสร า งตลาดที่ แ ท จ ริ ง ของอุ ต สาหกรรม และใช ดั ช นี Comprehensive
Concentration Index (CCI) เปนดัชนีวัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม เพื่อแกไขขอบกพรอง
โดยการใชวิธี HHI ซึ่งการวัดการกระจุกตัวดวยวิธี CCI จะนําเอาทุกหนวยธุรกิจเขามาพิจารณา
และจะใหความสําคัญกับหนวยธุรกิจอื่น ๆ ที่ไมใชหนวยธุรกิจที่ใหญที่สุด เพื่อวิเคราะหใหเห็น
ภาพรวมของตลาดในปจจุบัน และประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมการแขงขันเปนแนวทางในการ
วิเคราะห ใหทราบพฤติกรรมการแขงขันที่แทจริงของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการทั้งดานราคาและไมใชราคา อีกทั้งควรสนใจศึกษาดานผูบริโภค คือ ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนดําเนินงานหลักสูตรฯ ภาค
นอกเวลาราชการใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูเรียน
5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการและ
การตัดสินใจ
อรัญญา มานิตย (2540) ศึกษาการจัดบริการสุขภาพตามกรอบกลยุทธสวนประสมทาง
การตลาด แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ทําการสุมตัวอยางโดยวิธี
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แบงชั้นไดกลุมตัวอยางโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แหง แลวเลือกหอง
ตรวจในแผนกผูปวยนอก ไดจํานวน 31 หอง
ผลการวิจัยพบวา การจัดบริการสุขภาพตามกรอบกลยุทธสวนประสมทางการตลาด
โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 1) กลยุทธดานบริการ มีบริการที่จัดไดรอยละ
100 ไดแก การคัดกรองผูรับบริการ การใหบริการเบื้องตน การใหบริการปญหาสุขภาพ มี
แพทยและคลินิกเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการที่ผูรับบริการคาดหวังไดแก อาคารสถานที่ที่มีแสง
สวา งเพีย งพอ ใช สีส บายตา จัดวางอุป กรณเ ปน ระเบี ยบ บุ ค ลากรแต ง กายสะอาดสวยงาม
บริการเสริม ไดแก ตูบริการเงินดวน ตูเครื่องดื่มอัตโนมัติ 2) กลยุทธดานราคาคาบริการ กลยุทธ
ที่ใชรอยละ 100 ไดแก การรักษาแบบใหเปลา ใหการรักษากอนการชําระเงิน 1.3) กลยุทธดาน
สถานที่และชองทางการใหบริการ กลยุทธที่ใชรอยละ 100 ไดแก จัดคลินิกพิเศษนอกเวลา
โรงพยาบาลอยูในยานชุมชน การจราจรสะดวก มีทางลาดสําหรับรถเข็น และบริการรถพยาบาล
เคลื่ อ นที่ 1.4) กลยุ ท ธ ด า นการส ง เสริ ม การบริ ก าร กลยุท ธ ที่ ใ ช ร อ ยละ 100 ได แก การแจ ง
รายละเอียดโดยใชแผนพับ การประชาสัมพันธภายใน กลองรับความคิดเห็น จัดบรรยายวิชาการ
การประชาสัมพันธทางวิทยุ โทรทัศนและสิ่งพิมพ ปญหาและอุปสรรคของการจัดบริการสุขภาพ
ตามกรอบกลยุทธสวนประสมการตลาด ไดแก งบประมาณมีจํากัด ปริมาณงานมีมากเกินไป
และขาดการวางแผนงานทางการตลาด
สมบูณ ขัตติยะสุวงศ (2543) ไดศึกษาการบริการของโรงพยาบาลตามกรอบกลยุทธ
สวนประสมการตลาด ตามการรับรูของผูใชบริการ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางคือ ผูใ ชบริการจํานวน 368 คน สุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น
ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยการบริการของโรงพยาบาลตามกรอบกลยุทธสวนประสม
การตลาดบริการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ
บริการ บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ อยูในระดับมาก สวนดานราคา ชอง
ทางการใหบริการ และการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ ยการบริการของโรงพยาบาลตามกรอบกลยุท ธสวนประสมการตลาดบริ การ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามประเภทโรงพยาบาลระหวางโรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลเอกชนที่ดําเนินการในรูปบริษัท และโรงพยาบาลเอกชนที่เปนองคกรศาสนาหรือ
มู ล นิ ธิ พบว า มี ค วามแตกต า งกั น ในทุ ก ๆ ด า น ยกเว น ด า นช อ งทางการให บ ริ ก าร เมื่ อ
เปรียบเทียบเปนรายคู พบวา คาเฉลี่ยของโรงพยาบาลรัฐกับเอกชนที่เปนขององคกรศาสนาหรือ
มูลนิธิมีคาเฉลี่ยดานผลิตภัณฑบริการ การสงเสริมการตลาด บุคลากร และโดยรวมแตกตางกัน
โรงพยาบาลรั ฐ กั บ เอกชนที่ ดํ า เนิ น การในรู ป บริ ษั ท มี ค า เฉลี่ ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ บ ริ ก าร ราคา
ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และโดยรวมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คาเฉลี่ยการบริการของโรงพยาบาลตามกรอบกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการตาม
การรับรูของผูใชบริการ จําแนกตามประเภทของโรงพยาบาลระหวางโรงพยาบาลที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) กับโรงพยาบาลที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
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(Non HA) พบวาโดยรวมไมแตกตางกันดานราคา ชองทางการใหบริการ และการสงเสริม
การตลาดแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานผลิตภัณฑบริการ บุคลากร ลักษณะ
ทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการไมแตกตางกัน
ปณนิกา วนากมล (2545) ไดศึกษาคุณภาพบริการโรงพยาบาลคายธนรัชตตามการรับรู
ของผูรับบริการ กลุมตัวอยางคือ ผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลคายธนรัชตที่ไดจาก
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นไดจํานวน 400 คน
ผลการวิจัย พบวา คุณภาพบริการโรงพยาบาลคายธนรัชตตามการรับรูของผูรับบริการ
จําแนกตามโดยรวมและรายดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
มีคาเฉลี่ยบริการอยูในระดับดี 4 ดาน ไดแก ดานราคา ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ
และดานกระบวนการใหบริการ ในขณะที่คาเฉลี่ยคุณภาพบริการอยูที่ระดับปานกลางมีเพียง 3
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด
คุณภาพคุณภาพบริการโรงพยาบาลคายธนรัชตตามการรับรูของผูรับบริการจําแนกตาม
โดยรวมและรายดาน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความ
แตกต า งกั น ในด า นการส ง เสริ ม การตลาด และกระบวนการให บ ริ ก าร โดยแตกต า งอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วรั ญ ญา เปรมฤทั ย (2545) ได ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจเข า ศึ ก ษาต อ ใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 5 โรงเรียน
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานสถานภาพของผูเรียน ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับผูเรียน ปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา โดยปจจัยทั้ง 3 ปจจัยสงผลตอการศึกษาตอของ
นั ก เรี ย น คื อ ความสนใจในวิ ช าชี พ อาคารสถานที่ ค า เล า เรี ย น ภาพลั ก ษณ ข องโรงเรี ย น
สวั ส ดิ ก ารและการบริ ก าร อิ ท ธิ พ ลจากกลุ ม เพื่ อ น ระดั บ การศึ ก ษาของผู ป กครอง ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
ทิวากร เหลาลือชา (2546) ไดศึกษากลยุทธการตลาดของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา
จากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จํานวน 396 คน
ผลการวิจัยพบวา สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับการใชกลยุทธ
ทางดานการตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ใชกลยุทธ
ดานผลิตภัณฑในระดับมาก สวนดานการกําหนดราคา ดานการจัดจําหนายบริการ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม และดานกระบวนการ ใชกลยุทธในระดับ
ปานกลาง
นักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความพึงพอใจตอ
กลยุทธการตลาดของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
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ดาน พบวา นักศึกษามีระดับความพึงพอใจตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
การจัดจําหนาย ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอมในการบริการ อยูในระดับมาก สวนดานการ
สงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ นักศึกษามีความพึงพอใจที่สถาบันจัดการศึกษาและ
บริการตาง ๆ อยางมีคุณภาพและทันสมัย กระบวนการถูกตองและรวดเร็ว ตามมาตรฐาน ISO
ไดแก งานดานทะเบียน ดานวิชาการ และธุรการ อยูในระดับปานกลาง
การศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการตลาดของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั้ง 7
ดาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักศึกษาในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
ผองศรี วาณิชยศุภวงศ (2546) ไดศึกษาองคประกอบในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาใน
ระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลุมตัวอยางไดแก ผูสมัครเขา
ศึกษาระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2544 จํานวน 535 คน และนักศึกษาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2540-2543 จํานวน 332 คน ผลการวิจัย พบวา ผูที่สมัครเขา
ศึกษาในปการศึกษา 2544 ใหเหตุผลอันดับแรกในการพิจารณาเลือกเรียนดานหลักสูตร คือ
หลักสูตรมีเนื้อหาทันสมัย สวนนักศึกษามหาบัณฑิตทางการศึกษาในปการศึกษา 2540-2543
ใหเหตุผลในการเลือกเรียนเปนอันดับแรกคือ หลักสูตรมีเนื้อหายืดหยุนตามความตองการของ
ผูเรียน ผูสมัครและนักศึกษามหาบัณฑิตทราบขาวการรับสมัครจากผูบังคับบัญชา ประกาศทาง
วิทยุ เพื่อในหนวยงานและศิษยเกาตามลําดับ เหตุผลเกี่ยวกับการเลือกเรียนดานสถาบันเปน
อันดับแรกคือ เปนมหาวิทยาลัยที่ใกลบาน สามารถเดินทางมาศึกษาไดสะดวก เหตุผลที่เลือก
เขาศึกษาในระดับมหาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตรคือ 1) การทําใหตนเองมีคุณภาพและ
คุณสมบัติเพิ่มขึ้น 2) ความชํานาญการของอาจารย 3) หลักสูตรยืดหยุนนาสนใจ 4) การเปน
สถาบันที่ใกลบาน และ 5) คาใชจายถูกกวาสถาบันอื่น ตามลําดับ
ยุคล ทองตัน และคณะ (2546) ไดศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาใน
คณะวิชาที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตหาดใหญ ปตตานี และภูเก็ต ที่กําลังศึกษา
ในภาคเรี ย นที่ 2 ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2541 การสุ ม ตั ว อย า งแบบแบ ง ชั้ น ผลการวิ จั ย พบว า
นักศึกษามีทัศนะตอสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยรวมในระดับปานกลาง
สิทธิพันธ ยศยอดยิ่ง (2547) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังของนิสิตปริญญา
มหาบัณฑิตทางการศึกษากับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย และศึกษาความสามารถในการ
ทํานายของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของมหาบัณฑิตทางการศึกษา กลุม
ตัวอยางคือนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาจํานวน 423 คน ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ตัวบงชี้ภูมิหลังของนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษามี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยอายุมี
ความสัมพันธคอนขางสูงกับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย สําหรับประสบการณในการทํางาน
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ระยะทางจากบานถึงมหาวิทยาลัย สถานภาพสมรสของผูปกครอง จํานวนบุตรของผูปกครอง
และเพศ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจในระดับคอนขางต่ํา
ปจจัยที่สามารถทํานายการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทาง
การศึกษาพิจารณาตามฟงกชั่นการจําแนกกลุมพหุ 3 ฟงกชั่น พบวา ฟงกชั่นที่ 1 จําแนกนิสิต
เปน 2 กลุมใหญ คือ 1) กลุมที่ตัดสินใจเลือกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร และ 2) กลุมที่ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปจจัยที่สามารถทํานายการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยไดดีที่สุด 3 อันดับแรกคือ ปจจัยดาน
คุณภาพมหาวิทยาลัย ดานอิทธิพลภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย และ
ด า นหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย โดยสภาพแวดล อ มของมหาวิ ท ยาลั ย สามารถทํ า นายการ
ตัดสินใจไดนอยที่สุด
ฟงกชั่นที่ 3 จําแนกนิสิตเปน 2 กลุมใหญ คือ 1) กลุมที่ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร และ มหาวิทยาเกษตรศาสตร และ 2) กลุมที่ตัดสินใจเลือกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปจจัยที่สามารถทํานายการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยไดดีที่สุด 3
อันดับแรกคือ ปจจัยดานความสามารถสวนบุคคล ดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดานคาธรรมเนียม
และแหลงเงินทุนของมหาวิทยาลัย โดยปจจัยดานความคาดหวังของนิสิตและผูปกครองที่มีตอ
มหาวิทยาลัยสามารถทํานายการตัดสินใจไดนอยที่สุด
สําราญ บุญเจริญ (2547) ไดศึกษาการพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพตลาดอุดมศึกษาและชองทางการสรรหานักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อสังเคราะหสวนประสมการตลาด (Marketing
Mix) และนําเสนอกลยุทธการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามภูมิภาคที่ตั้ง การ
ดําเนินการวิจัยทําโดยการวิเคราะหสาระ ขอมูลจากเอกสาร และแบบสอบถามนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจาก 18 สถาบัน จํานวน 515 คน และขอมูลจากการ
สั มภาษณ แ บบมี โ ครงสร า งกั บ อาจารยแ นะแนวของโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาและวิท ยาลัย ดา น
อาชีวศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 54 คน และการตรวจสอบผลการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน
ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันของตลาดอุดมศึกษาและชองทางการสรรหานักศึกษา
ใหม และสวนประสมการตลาด นําไปสูการพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ประกอบดวย กลยุทธการเจาะตลาดปจจุบัน กลยุทธการขยายตลาด กลยุทธราคา กลยุทธ
การสรางภาพพจนสถาบัน กลยุทธพันธมิตร และกลยุทธหนวยงานการตลาด นอกจากนี้ยัง
พบวา ดานราคามีอิทธิพลนอยกวาหลักสูตรที่เปดสอน ถึงแมวาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาจะ
สูงก็ตาม ถาหลักสูตรมีคุณภาพ ผูเรียนก็ยินดีจายเงิน นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายไดวา เปน
ธรรมชาติของนักศึกษาที่ภายหลังจากไดเขาศึกษาแลว มักจะคํานึงถึงหลักสูตรเปนสิ่งแรก โดย
หวังวาตองเปนหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุน และตอบสนองความตองการของผูเรียนไดสูงสุด
Jirawan Kamolmasratana (2002) ไดศึกษาเรื่อง “An Application of Marketing in
Higher Education in Thailand: A Case Study of Private Universities” มีวัตถุประสงคเพื่อ
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ศึ ก ษาการใช ส ว นประสมทางการตลาดของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย และการใช
การตลาดเพื่อเพิ่มอัตราการสมัครเขาเรียนของนักศึกษา โดยใชกลุมตัวอยางคือ มหาวิทยาลัย
เอกชน 2 แหง เปนมหาวิทยาลัยขนาดใหญและขนาดกลางอยางละ 1 แหง
ผลการวิจัย พบวา สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 2 ประการคือ ประการแรก
การที่รัฐบาลลดเงินชวยเหลือ เนื่องจากเศรษฐกิจถดถอยจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุง
ระบบการบริ ห ารงานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประการที่ ส อง จํ า นวนสถาบั น การศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผูเรียน สงผลทําใหมีการแขงขันกันมากขึ้น การที่มหาวิทยาลัยจะอยู
รอดไดคือ การนําเอาแนวคิดทางการตลาดของธุรกิจมาใช โดยงานวิจัยนี้ไดนําเอาแนวคิดสวน
ประสมการตลาด 4P’s มาอธิบายกับกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 2 แหง โดยอธิบายวา
ผลิตภัณฑ (Product) หมายรวมถึง สิ่งที่จับตองไดและไมสามารถจับตองไดที่มหาวิทยาลัยจัด
ใหกับผูเรียน ราคา (Price) ไดแก คาธรรมเนียม คาเลาเรียน สถานที่ (Place) คือ สถานที่ตั้ง
และตารางเรียนที่จัดใหกลุมผูเรียนที่ตางกัน การสงเสริมการตลาด (Promotion) ประกอบดวย
กิจกรรม 5 อยาง ไดแก การขายโดยบุคคล การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการ
ขาย การตลาดทางตรง สวนนโยบายการเพิ่มจํานวนผูเรียนสําหรับมหาวิทยาลัยขนาดกลางทํา
โดยการให ทุ น สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย ส ว นมหาวิ ท ยาลั ย ขนาดใหญ จ ะเน น การสอนรายวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและบรรจุวิชานี้ในทุกหลักสูตร ดานกลยุทธการตลาดของมหาวิทยาลัย
ขนาดกลาง ผลิตภัณฑ หมายรวมถึง อาคารเรียน สนามฟุตบอล ที่จอดรถ สวนบริการที่จัดให
ไดแก หองคอมพิวเตอร อนามัย จัดหลักสูตรระยะสั้นสําหรับภาษาญี่ปุนและจีน ราคา ไดแก
คาธรรมเนียม ทุนการศึกษา และเงินชวยเหลือของรัฐบาล สถานที่ สามารถใชในการสอนทั้ง
ภาคปกติและภาคสมทบ โดยสวนใหญใชวิธีการสอนแบบรรยาย การสงเสริมการตลาด ทําโดย
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนมัธยมและเชิญใหมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย การ
ประชาสัมพันธผานทางสื่อตาง ๆ และเว็บไซด การบอกตอเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สวนดานกลยุทธการตลาดของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ ดานผลิตภัณฑ คือ เปดสอนหลักสูตรที่
หลากหลายมากถึ ง 21 หลั ก สู ต ร มี อ าคารเรี ย น ห อ งสมุ ด สนามกี ฬ า อาคารจอดรถ ศู น ย
คอมพิวเตอรที่พรอม มีการจัดทําวารสารของแตละคณะ และมีสํานักงานไปรษณีย และธนาคาร
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราคาค า เล า เรี ย นแพงกว า มหาวิ ท ยาลั ย ขนาดกลาง แต มี ก ารให
ทุนการศึกษาสําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษ เชน เรียนดี หรือนักกีฬา สถานที่สามารถใชใน
การเรียนการสอนทั้งภาคปกติและสมทบ โดยสวนใหญใชวิธีการสอนแบบบรรยาย การสงเสริม
การตลาด ทําโดยการไปประชาสัมพันธในงานนิทรรศการตาง ๆ และแจกแผนพับ ปากกา และ
ถุงที่มีชื่อมหาวิทยาลัย การพูดแบบปากตอปากเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดสามารถนําไปใชไดในทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยแต
ละแหงใหความสําคัญในสวนประกอบที่แตกตางกัน สถานที่เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ
ที่สุดในการตัดสินใจเลือกเรียน การพูดแบบปากตอปากเปนเครื่องมือในการสื่อสารและเปนการ
ส ง เสริ ม การตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ อ ยู ใ นรู ป แบบมู ล นิ ธิ จ ะมี
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คาใชจายในการศึกษาถูกกวา การประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียนมัธยมจะเปน
การเพิ่มจํานวนผูเรียนไดอยางมาก กิจกรรมการสงเสริมการตลาดไมไดทําตอเนื่องตลอดป แต
ทํ า เฉพาะช ว งที่ นั ก เรี ย นกํ า ลั ง จะสอบเข า มหาวิ ท ยาลั ย อย า งไรก็ ต าม นอกจากป จ จั ย ด า น
การตลาดแลวการรับรูของผูเรียนเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกสถาบัน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน
วิเคราะหโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขัน วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
เลือกเรียน และนําเสนอแนวทางการจัดการของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ประกอบดวย
1. กลุมขอมูลเอกสาร คือ หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชมงคล
และมหาวิทยาลัยในกํากับ รวมทั้งสิ้น 237 หลักสูตร โดยเก็บขอมูลจากเอกสาร เว็บไซด รายงาน
การขออนุมัติเปดหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ หนังสือ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กลุมขอมูลจากบุคคล ไดแก ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ ทั้งหมด 237 หลักสูตร 32 สาขาวิชา และนิสิตนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2549 จํานวน
7,497 คน
ตารางที่ 3.1 จํานวนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการจําแนกตาม
ประเภทมหาวิทยาลัยและสถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ประเภท
มหาวิทยาลัย
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
ราชมงคล
ในกํากับ
รวม

กทม.และ
ปริมณฑล
37
8
21
1
67

ภาคเหนือ

ภาคใต

21
2
28
1
52

15
2
13
30

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาค
กลาง

รวม

18
5
34
57

13
18
31

100
18
64
1
237
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ตารางที่ 3.2 ประชากรและอัตราการตอบกลับของผูบริหารหลักสูตรฯ
หลักสูตรที่เปดสอน

ประชากร
จํานวน

1. บริหารการศึกษา /การบริหารการศึกษา /การจัดการ
การศึกษา /การบริหารการศึกษาและยุทธศาสตรการ
พัฒนา
2. หลักสูตรและการสอน /หลักสูตรและการนิเทศ /การ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน /การวิจัยและการ
พัฒนาหลักสูตร
3. วิจัยการศึกษา / การวิจัยการศึกษา /วิจัยและประเมินผล
การศึกษา /การวิจัยและสถิตทางการศึกษา /วิจัยและ
ประมวลผลการศึกษา/การวัดผลการศึกษา/ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา/การวัดผลการศึกษา/ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
4. เทคโนโลยีการศึกษา /เทคโนโลยีทางการศึกษา /
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5. จิตวิทยาการแนะแนว /การแนะแนวและใหคําปรึกษา /
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา/จิตวิทยาการศึกษา/จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว /จิตวิทยาและการแนะแนว/
จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวการศึกษา/จิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ /จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
6. วิทยาศาสตรศึกษา / การสอนวิทยาศาสตร
7. คณิตศาสตร /คณิตศาสตรศึกษา
8. การสงเสริมสุขภาพ
9. การศึกษาพิเศษ
10. การศึกษาผูใหญ /การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย / การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง /
การศึกษานอกระบบ
11. ภาษาไทย /การสอนภาษาไทย
12. ภาษาอังกฤษ /การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ตางประเทศ /การสอนภาษาอังกฤษ
13. การประถมศึกษา / ประถมศึกษา
14. การศึกษาปฐมวัย
15. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16. สังคมศึกษา /การสอนสังคมศึกษา
17. การอุดมศึกษา
18. อุตสาหกรรมศึกษา /อุตสาหกรรมการศึกษา

แบบสอบถามที่
ตอบกลับ
จํานวน
รอยละ

69

67

97.10

44

42

95.45

26

25

96.15

21

18

85.71

9

7

77.78

6
6
6
5

6
5
4
5

100.00
83.33
66.67
100.00

5

3

60.00

4

4

100.00

4

4

100.00

3
3
3
3
2
2

3
3
2
1
2
2

100.00
100.00
66.67
33.33
100.00
100.00
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ประชากร

หลักสูตรที่เปดสอน
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

จํานวน
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
237

พลศึกษา
พื้นฐานการศึกษา/พัฒนศึกษา
สุขศึกษา
การมัธยมศึกษา
เคมี
อาชีวศึกษา
นิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน
การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการกีฬา
การจัดการการเรียนรู
การจัดการคุณภาพ
การพัฒนาการศึกษา
สิ่งแวดลอมศึกษา
รวมทั้งหมด

แบบสอบถามที่
ตอบกลับ
จํานวน
รอยละ
1
50.00
1
50.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
215
90.72

จากตาราง พบวา อัตราการตอบกลับของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ มีจํานวน 215 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด 237 หลักสูตร คิดเปนรอยละ
90.72
ตารางที่ 3.3 หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ
สาขาวิชาที่เปดสอน
1. บริหารการศึกษา /บริหารการศึกษาและ
ผูนําการศึกษา /บริหารการศึกษาและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา /การจัดการ
การศึกษา /การบริหารการศึกษาพิเศษ
2. หลักสูตรและการสอน
3. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
4. เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
5. จิตวิทยาการแนะแนว /การแนะแนวและ
ใหคําปรึกษา /จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

หลักสูตร (n=215)
จํานวน
รอยละ

นักศึกษา
จํานวน
รอยละ

67

31.16

7,497

51.93

42
25

19.53
11.63

2,691
617

18.64
4.27

18

8.37

1,754

12.15

7

3.26

330

2.29
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
สาขาวิชาที่เปดสอน
6. วิทยาศาสตรศึกษา / การสอน
วิทยาศาสตร
7. การศึกษาพิเศษ /หลักสูตรและการสอน
การศึกษาพิเศษ
8. คณิตศาสตรศึกษา
9. การสอนภาษาไทย
10. การสอนภาษาอังกฤษ
11. การสงเสริมสุขภาพ
12. ประถมศึกษา
13. ปฐมวัย
14. การศึกษาผูใหญ /การศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย /การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
15. การอุดมศึกษา
16. อุตสาหกรรมศึกษา /อุตสาหกรรม
การศึกษา
17. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18. สุขศึกษา
19. พลศึกษา
20. การมัธยมศึกษา
21. การสอนสังคมศึกษา
22. เคมี
23. อาชีวศึกษา
24. พื้นฐานการศึกษา
25. ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน
26. การประกันคุณภาพการศึกษา
27. การบริหารจัดการกีฬา
28. การจัดการการเรียนรู
29. การจัดการคุณภาพ
30. นิเทศการศึกษา
รวม

หลักสูตร (n=215)
จํานวน
รอยละ

นักศึกษา
จํานวน
รอยละ

6

2.79

112

0.78

5

2.33

145

1.00

5
4
4
4
3
3

2.33
1.86
1.86
1.86
1.40
1.40

66
103
43
153
41
116

0.46
0.71
0.30
1.06
0.28
0.80

3

1.40

60

0.42

2

0.93

57

0.39

2

0.93

42

0.29

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
215

0.93
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
100.00

32
20
8
120
17
5
40
20
45
35
32
83
83
70
14,437

0.22
0.14
0.06
0.83
0.12
0.03
0.28
0.14
0.31
0.24
0.22
0.57
0.57
0.48
100.00

จากตาราง พบวา หลักสูตรฯ ที่มีผูเรียนมากที่สุดคือ สาขาบริหารการศึกษา มีจํานวน
7,497 คน คิดเปนรอยละ 51.93 ของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการทั้งหมด
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กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการแข ง ขั น และป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นของผู เ รี ย น ได ทํ า การเลื อ กโดยสุ ม ตั ว อย า งแบบง า ยกั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2549
ในสาขาที่มีการแขงขันมากที่สุด คือ สาขาบริหารการศึกษา ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 7,497 คน
ผูวิจัยนําจํานวนประชากรดังกลาวไปคํานวณเพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่จะใช
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ตามสูตรของ Yamane (1973, อางถึงใน วิเชียร เกตุสิงห, 2541) คือ
n =

N _
(1 + Ne2)

เมื่อ n คือ จํานวนตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง
N คือ จํานวนหนวยทั้งหมด หรือขนาดของประชากร
e คือ ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นได
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดคาความเชื่อมั่นไวที่ระดับ 95% และความผิดพลาดไวที่
ระดับไมเกิน 5% โดยเมื่อแทนคาในสูตรแลวจะไดเปน
n =

7,497 _
[1 + 7,497 (0.05)2]

จากการแทนคาดังกลาว ทําใหคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางคิดเปน 379.75 คน
อยางไรก็ตาม เพื่อใหกลุมตัวอยางมีขนาดใหญ ขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือและเพียงพอ ผูวิจัย
ไดสงแบบสอบถามไปทั้งหมด 1,200 ฉบับ และไดรับการตอบกลับ 921 ฉบับ คิดเปนรอยละ
76.75
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 2 ชุดคือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ โดยเปนขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สภาพ
หลักสูตร โครงสรางหลักสูตรฯ นโยบายการจัดการหลักสูตร และการดําเนินการตลาดบริการ
ตลอดจนจุดเดน จุดดอย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน และการเรียงลําดับปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกเรียนกอนเขามาศึกษา แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (check
list) และแบบใหเติมคําลงในชองวาง
ตอนที่ 2 สภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) และแบบใหเติมคําลงในชองวาง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ของผูเรียน โดยมีเกณฑแสดงความคิดเห็นเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ มากที่สุด
4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ มาก
3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ ปานกลาง
2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ นอย
1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ นอยที่สุด
ชุ ด ที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทาง
โดยเปนขอคําถาม
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2549
เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สภาพหลักสูตร เหตุผลในการเลือกเรียน
การประชาสัมพันธหลักสูตร จุดเดนจุดดอย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน และการ
เรียงลําดับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนกอนเขามาศึกษา แบบสอบถามแบงเปน 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (check
list) และแบบใหเติมคําลงในชองวาง
ตอนที่ 2 สภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) และแบบใหเติมคําลงในชองวาง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรฯเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือก
เรียนของผูเรียน โดยมีเกณฑแสดงความคิดเห็นเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ มากที่สุด
4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ มาก
3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ ปานกลาง
2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ นอย
1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ นอยที่สุด
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
วิธีการดําเนินการสรางเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลการวิจัย แบงออกเปน 5 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงสรางตลาด พฤติกรรม
การแขงขัน แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ และศึกษาสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ รวมทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน
ขั้นตอนที่ 2 สร า งข อ คํ า ถามที่ มี ค วามเหมาะสมและพั ฒ นาขึ้ น เป น แบบสอบถาม
จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมตรวจสอบความเหมาะสมของขอ
คําถาม ภาษาที่ใช และรูปแบบการพิมพ
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน คุณสมบัติ
คื อ เป น ผู ส อนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในสาขาวิ ช าอุ ด มศึ ก ษา วิ จั ย การศึ ก ษา เศรษฐศาสตร
การตลาดบริการ และเปนกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยการใชดัชนี IOC ที่มีการใหคะแนนคือ
-1 หมายถึง ขอคําถามไมสอดคลองกับคํานิยามเชิงปฏิบัติการ
0 หมายถึง ไมอาจตัดสินวาขอคําถามมีความสอดคลองกับคํานิยามเชิงปฏิบัติการ
1 หมายถึง ขอคําถามมีความสอดคลองกับคํานิยามเชิงปฏิบัติการ
สําหรับผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ศิริชัย กาญจนวาสี (2544) กําหนดวา
เกณฑที่ใชในการตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา คือ คาดัชนี IOC ซึ่งคาที่คํานวณไดตองมากกวา
0.5 จึงถือวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับขอความที่จะวัด โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผูทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ทาน พบวา ขอคําถามทั้งหมดมีคาดัชนี IOC อยูระหวาง 0.78–1 ซึ่งถือ
วาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไดรับการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิทุกดานวามีความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 ผูวิจัยทําการแกไขปรับปรุงขอคําถามจากขอเสนอแนะที่ผานการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ และผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 5 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับ
กลุมตัวอยางผูบริหารหลักสูตรฯจํานวน 30 คนและนิสิตนักศึกษาจํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางในการวิจัย เพื่อวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient of Alpha) ของ ครอนบาค (Coefficient Alpha’s Cronbach)
ผลการวิเคราะห พบว า ขอคําถามป จจัยแตละดานของนักศึ กษามีคาความเที่ยงอยู
ระหวาง .7782 ถึง .9816 มีความเที่ยงทั้งฉบับ คือ .9835 และของผูบริหารหลักสูตรมีคาความ
เที่ยงอยูระหวาง .7755 ถึง .9843 มีความเที่ยงทั้งฉบับ คือ .9740 แสดงวา แบบสอบถามมี
คุณภาพในระดับสูง และมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยโดยดําเนินการดังตอไปนี้

86
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขัน สวนประสมการตลาดบริการ ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน โดยการศึกษาเอกสารจากรายงานการประชุม
รายงานสัมมนา บันทึกการขอเปดหลักสูตร คูมือ ระเบียบ กฎเกณฑ วารสาร แผนพับ บทความ
และรายงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ และอินเทอรเน็ต ฯลฯ
2. ส ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย พ ร อ มซองตอบกลั บ ให กั บ ประชากรคื อ ผู บ ริ ห าร
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ และกลุมตัวอยางคือ นิสิตนักศึกษา
สาขาบริหารการศึกษา ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2549 และผูวิจัยทําการติดตามแบบสอบถาม
ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ คื น ภายในระยะเวลา 3 สั ป ดาห ภายหลั ง จากแจกแบบสอบถามไป จนได รั บ
แบบสอบถามจํานวน 921 ฉบับ ซึ่งมีจํานวนมากกวากลุมตัวอยางขั้นต่ําที่กําหนดไวคือ 380 คน
และมากพอที่จะวิเคราะหขอมูลได
3. นําแนวทางที่ไดจากผลการวิจัยไปทดลองใชกับหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ ในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน อยางละ 1 แหง โดยใชวิธีการสํารวจ
สังเกต และสัมภาษณผูบริหารหลักสูตรฯ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอนตอไปนี้
1. วิเคราะหสภาพปจจุบันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ดวยการวิเคราะหเอกสาร ขอมูลจากอินเทอรเน็ต แผนพับ ซึ่งเปนขอมูลในปการศึกษา 2549
รวมทั้งศึกษาแบบรายงานการขอเปดหลักสูตร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และรวบรวม
ขอ มู ล จากแบบสอบถาม ในด า นจํ า นวนผูเ รี ย น จํ า นวนและคุ ณ สมบั ติอ าจารย ค า เล า เรี ย น
คาธรรมเนียมการศึกษา จํานวนหนวยกิต แผนการศึกษา และการดําเนินงานดานการตลาด
บริการ ฯลฯ โดยศึกษาจากกลุมประชากรและใชวิธีการพรรณนา เพื่อนําเสนอภาพรวมของ
สภาพปจจุบันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ และนําเอาขอมูล
จํานวนผูเรียนไปใชในการคํานวณการวัดการกระจุกตัว
2. วิเคราะหโครงสรางตลาด ศึกษาจากประชากรทั้งหมดและแยกแตละสาขาวิชา ใช
การวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและพรรณนา และมีการนําทฤษฎีโครงสรางตลาดมาเปนเครื่องมือ
ในการวิเคราะห โดยมีประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้
2.1 จํานวนผูผลิตหรือผูขายในตลาด วัดไดจาก
2.1.1 จํานวนผูผลิต หรือจํานวนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษาภาค
นอกเวลาราชการ โดยไดขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร อินเทอรเน็ต และแบบสอบถาม
2.1.2 คาดัชนีการกระจุกตัว หาคาโดยการวัดการกระจุกตัว ซึ่งเปนขอมูลทาง
สถิติที่เกี่ยวกับลักษณะการกระจายตามขนาดของหนวยผลิต แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
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2.1.2.1 การกระจุกตัวบางสวน คํานวณจากจากสวนครองตลาดของ
หลักสูตรบางหลักสูตรที่มีผูเรียนมากที่สุด ไดแก Concentration Ratio
Concentration Ratio (CR) เปนการพิจารณาจากจํานวนผูเรียนในหลักสูตร
เฉพาะรายใหญเพียงบางราย ไมไดนําทุกหลักสูตรฯมาคํานวณ เชน จํานวน 4, 8, 15 ราย
เรียงลําดับจากขนาดการผลิตใหญที่สุดและรองลงมาวามีสวนแบงคิดเปนสัดสวนเทาใดจาก
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
สูตรการคํานวณ มีดังนี้
n
CRn = Σ Si
i=1

CRn
Si
i
n

คือ
คือ
=
=

อัตราการกระจุกตัวของหลักสูตรฯรายใหญสุด n ราย
จํานวนผูเรียนของหลักสูตร i
1,2,3,……………………….n
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด

คาของอัตราสวนการกระจุกตัวที่คํานวณไดอยูในรูปรอยละ
ถาอัตราสวนการกระจุกตัวมีคาตั้งแตรอยละ 33 ลงมา แสดงวา มีการกระจุกตัวต่ํา มีการ
แขงขันมาก
ถาอัตราสวนการกระจุกตัวมีคาตั้งแตรอยละ 34 ถึง 66 ลงมา แสดงวา มีการกระจุกตัว
ปานกลาง
ถาอัตราสวนการกระจุกตัวมีคาตั้งแตรอยละ 67 ขึ้นไป แสดงวา มีการกระจุกตัวสูง มี
การแขงขันนอย และมีการผูกขาดมาก
ยกตัวอยางเชน CR4 = 70 หมายความวา อัตราการกระจุกตัวของ 4 หนวยผลิตใหญใน
ตลาดสามารถมีอํานาจตลาดสูงถึง 70 เปอรเซ็นต แสดงวา มีการกระจุกตัวสูง การแขงขันนอย
ตลาดเปนตลาดคอนขางผูกขาด
2.1.2.2 การกระจุกตัวทั้งหมด (Summary Index) เปนการวัดการกระจุกตัว
โดยนําเอาจํานวนผูเรียนในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ทุกหลักสูตรเขามาพิจารณา ไดแก
ดัชนีเฮอฟลดัล (Herfindahl Hirschman Index) และ Comprehensive Concentration Index
(CCI)
2.1.2.2.1 ดัชนีเฮอฟลดัล (Herfindahl Hirschman Index) เปนการ
วัด การกระจุ กตั ว โดยพิ จ ารณาหลั ก สูต รฯทั้ ง หมดในตลาดมาใช ใ นการคํ า นวณ เป นดั ช นี ที่
แสดงผลรวมของขนาดของหนวยธุรกิจโดยเปรียบเทียบแตละแหงในตลาด ซึ่งขนาดของหนวย
ธุรกิจจะระบุเปนสัดสวนของขนาดตลาดโดยรวม ขอดีของวิธีนี้คือใชทุกหนวยธุรกิจมาคํานวณ
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ขอเสียคือ ใหความสําคัญกับผูผลิตรายใหญ เนื่องจากการยกกําลัง 2 ทําใหผูผลิตรายใหญมีสวน
แบงตลาดอยูแลวไดรับการถวงน้ําหนักมากขึ้น
สูตรการคํานวณ มีดังนี้
n
HHI = ΣSi2
i=1

n
= Σ(yi/y)2
i=1

HHI
Si
yi
y
n
i

คือ Herfindahl Hirschman Index
คือ สวนแบงตลาดโดยเปรียบเทียบของหนวยผลิตแตละราย
คือ จํานวนผูเรียนหลักสูตร i
คือ จํานวนผูเรียนทั้งหมด
คือ จํานวนหลักสูตรทั้งหมดในตลาด
คือ 1,2,3,……………n

ดัชนี Herfindahl Hirschman จะมีคาระหวาง 0 และ 1 หากการคํานวณมีคาเขาใกล 0
แสดงวาอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวต่ํา หรือมีการแขงขันสูง แตถาคาที่คํานวณไดเขาใกล 1
แสดงวาอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวสูง หรือมีการแขงขันต่ํา แสดงวามีลักษณะของการผูกขาด
2.1.2.2.2 Comprehensive Concentration Index (CCI) การวัดการกระจุก
ตัว เพื่อแกขอบกพรองของ HHI เนื่องจาก CCI ใหความสําคัญแกทุกหนวยธุรกิจหรือทุก ๆ
หลักสูตรฯ ที่ไมใชหนวยธุรกิจที่ใหญที่สุดมากกวาคํานวณดวยวิธี HHI
สูตรการคํานวณ มีดังนี้
n
CCI = yi + Σyj2 [1+1(1-yi)]
j=2

CCI คือ Comprehensive Concentration Index
yi คือ ขนาดของหนวยผลิตที่ใหญที่สุดอันดับหนึ่ง ในที่นี้คือ หลักสูตรที่มีจํานวน
ผูเรียนมากที่สุด
yj คือ มูลคาของแตละหนวยผลิต หรือจํานวนของผูเรียนในหลักสูตรที่ j
i = 1
j = 2,3.4….,n
n = จํานวนหลักสูตรทั้งหมดในตลาด
คา CCI สูงสุด เทากับ 1 แสดงถึงอุตสาหกรรมมีการผูกขาดโดยหนวยธุรกิจที่ใหญที่สุด
คา CCI ต่ําสุดจะมากกวา 1/ จํานวนธุรกิจในอุตสาหกรรมเสมอ
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2.2 ความหลากหลายของสินคาหรือบริการที่เสนอขาย (Product Differentiated)
ในที่ นี้ หมายถึ ง ความแตกต า งกั น ของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลา
ราชการที่เปดสอน เนื่องจากในการตัดสินใจของผูเรียนยอมมีการเปรียบเทียบหลักสูตรฯวาของ
แตละสถาบันมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เพื่อจะไดเลือกหลักสูตรใหตรงกับความ
ตองการของผูเรียนมากที่สุด สิ่งที่มีผลตอการตัดสินใจของผูเรียนในการเลือกเรียนไดแก
2.2.1 ราคา ไดแก คาเลาเรียน คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษา เงื่อนไขการชําระ
2.2.2 หลักสูตรและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก รายวิชาที่เปดสอน จํานวน
หนวยกิต คอมพิวเตอร หองสมุด หองปฏิบัติการที่ทันสมัย ฯลฯ
2.2.3 อาจารยและบุคลากรสนับสนุน ไดแก ชื่อเสียงและคุณวุฒิของอาจารยผูสอน
2.2.4 การสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยใช
บุคคล และการพูดแบบปากตอปาก
2.2.5 ชองทางการใหบริการ ไดแก สถานที่ตั้งที่สะดวกในการเดินทาง
2.2.6 กระบวนการ ไดแก การจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนที่รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน
และใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน
2.2.7 ลักษณะทางกายภาพ ไดแก การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในสถานที่ใหสวยงาม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพียงพอ สะอาด และปลอดภัย
2.3 ความยากงายในการเขาหรือออกจากตลาด
หมายถึ ง อุปสรรคในการเปดปดหลักสูต รฯ ซึ่งเปนการลดความสามารถของ
ผูผลิตหรือธุรกิจรายใหม ตามหลักโครงสรางตลาด หากอุปสรรคในการเขาสูตลาดมีมากทําให
การกระจุกตัวสูง การแขงขันต่ํา สวนอุปสรรคในการออกสูตลาดเปนสิ่งที่ทําใหผูผลิตรายเดิมไม
สามารถหยุดทําการผลิตสินคา บริการหรือออกจากตลาดไปได
2.3.1 อุปสรรคในการเขาสูตลาด
2.3.1.1 อุปสรรคดานเงินทุน ไดแก
- การลงทุนดานบุคลากร ไดแก อาจารย และบุคลากรเกี่ยวของ
- ที่ตั้งของสถาบัน อาคารเรียน สนามกีฬา
- อุปกรณการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ
2.3.1.2 อุปสรรคดานชื่อเสียงของสถาบัน
ในสถาบั น ที่ เ ก า แก ห รื อ สถาบั น ที่ เ ป ด หลั ก สู ต รภาคนอกเวลา
ราชการมากอน จะไดเปรียบเรื่องชื่อเสียงและความนาเชื่อถือมากกวา ดังนั้นหลักสูตรนอกเวลา
ราชการที่เปดใหมตองคํานึงถึงชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ โดยระยะแรกตองสรางชื่อเสียงและ
ความนาเชื่อถือใหมาก
2.3.1.3 อุปสรรคดานกฎหมาย ไดแก
การจัดการศึกษาหลักสูตรตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
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2.3.2 อุปสรรคในการออกจากตลาด
ในกรณี ข องหลั กสู ต รมหาบั ณฑิ ต ทางการศึ กษา ภาคนอกเวลาราชการยัง ไม
ปรากฏอุปสรรคในการออกจากตลาด เนื่องจากไมไดมีกฎหมายกําหนดไว
3. วิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมการแข ง ขั น โดยนํ า ผลการวิ เ คราะห โ ครงสร า งตลาดมาเป น
พื้นฐาน และศึกษาพฤติกรรมการแขงขันตามแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ของ
ซิทแฮมและบิทเนอร (Zeithaml & Bitner, 2003) พฤติกรรมการแขงขันแบงออกเปน
3.1 พฤติกรรมการแขงขันดานราคา (Price Competition) เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
อย า งมากสํ า หรั บ ผู ตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย น การพิ จ ารณาพฤติ ก รรมการแข ง ขั น ด า นราคาของ
หลักสูตรฯนอกเวลาราชการจะพิจารณาถึงคาใชจาย อันประกอบดวย คาเลาเรียน คาธรรมเนียม
เงื่อนไขการชําระเงิน การใหทุนการศึกษา ฯลฯ
3.2 พฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชดานราคา (Non Price Competition) เปนพฤติกรรม
ที่ไมเกี่ยวของกับราคามีความสําคัญเนื่องจากชวยใหผูเรียนตัดสินใจไดงายขึ้น แบงออกเปน
3.2.1 ดานผลิตภัณฑหรือบริการ (Product)
การวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ สามารถแบงได
เปน
3.2.1.1 หลักสูตรการสอน ไดแก ความหลากหลายของหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตที่เรียน ระยะเวลาในการศึกษา
3.2.1.2 สิ่งอํานวยความสะดวก เชน คอมพิวเตอร หองสมุด โรงอาหาร
หองประชุม สนามกีฬา
3.2.2 ดานชองทางการใหบริการ (Place) เปนการพิจารณาถึงแหลงที่ตั้งและ
ลักษณะที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
3.2.3 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการสื่อสารไปยังเปาหมาย
คือ ผูตองการเรียนตอในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ไดแก การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล และการพูดปากตอปาก
3.2.4 ดานกระบวนการ (Process) เปนการจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ
ของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และใหผูเรียนมีสวนรวม ไดแก ความสะดวกรวดเร็ว
ในการลงทะเบียน ความถูกตองของการประเมินผล และการสอนผานระบบออนไลน
3.2.5 ดานอาจารยและบุคลากร (People) ไดแก คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ
ของอาจารยผูสอน ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากรสนับสนุน
3.2.6 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ การจัดสภาพแวด
ล อ มและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในสถานที่ใ ห ส วยงาม เหมาะสม มี ป ระสิท ธิ ภ าพ เพี ย งพอ
สะอาด และปลอดภัย
4. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน
จากแบบสอบถามผูบริหารหลักสูตรฯ และนิสิตนักศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
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ภาคนอกเวลาราชการ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social
Science) หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
โดยกําหนดคาเฉลี่ยตามเกณฑดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ นอย
1.00 – 1.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ นอยที่สุด
5. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียน ตาม
ประเภทมหาวิทยาลัย และภูมิภาคที่ตั้ง โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance) ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05
6. วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ของนักศึกษาและ
ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เพื่อ
ทราบระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
7. วิเคราะหองคประกอบที่ตองพิจารณาในการจัดการหลักสูตรฯ ไดแก หลักสูตรของ
ตนเอง พฤติกรรมการแขงขัน และการตัดสินใจในการเลือกเรียนของผูเรียน เพื่อกําหนดแนวทางการ
จัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ดานราคาหรือคาใชจายใน
การศึกษา และดานไมใชราคา อันไดแก ดานหลักสูตร ดานชองทางการใหบริการ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งครอบคลุม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) และเพื่อใหแนวทางที่นําเสนอมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ผูวิจัยไดนําแนวทางการจัดการหลักสูตรฯ ไปใชเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เป น ไปได ใ นการปฏิ บั ติ โ ดยสํ า รวจสภาพการจั ด การและสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต รฯ ใน
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนอยางละ 1 แหง
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดศึกษาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีรายละเอียด
แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1. วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ จากหนังสือ วารสาร และบทความทั้งภาษาไทยและตางประเทศ ไดแก
รายละเอียดของหลักสูตรผานทางอินเตอรเน็ต แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร ประกาศตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ บันทึกการขอเปด
หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ คู มื อ การสอบคั ด เลื อ ก เกณฑ
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มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงสราง
ตลาดและพฤติกรรมการแขงขัน การดําเนินการตลาดบริการ รวมทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเลือกเรียน
2. สรางเครื่องมืออันประกอบดวย
2.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการเปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สภาพหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรฯ นโยบายการจัดการหลักสูตร และการดําเนินการตลาดบริการ ตลอดจน
จุดเดน จุดดอย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน และการเรียงลําดับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนกอนเขามาศึกษา
2.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สภาพหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรฯ นโยบายการจัดการหลักสูตร และการดําเนินการตลาดบริการ ตลอดจน
จุดเดน จุดดอย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน และการเรียงลําดับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนกอนเขามาศึกษา
3. นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยการใชดัชนี IOC หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ และใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจพิจารณาอีกครั้ง และนําแบบสอบถามไปลองใชกับ
ผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวนกลุมละ 30 คน และนําไปตรวจสอบคา
ความเที่ยง ดวยการประมาณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha
Coefficient)
ขั้นตอนที่ 2
1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม นํามาประมวลกับขอมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปสภาพปจจุบันหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ได แ ก จํ า นวนผู เ รี ย น จํ า นวนและคุ ณ วุ ฒิ อ าจารย จํ า นวนหน ว ยกิ ต แผนการศึ ก ษา การ
บริหารงาน โครงสรางหลักสูตรฯ นโยบายการจัดการศึกษา คาใชจายในการศึกษา และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตลาดบริการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
2. วิเคราะหโครงสรางตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ตามภาพรวมทุ ก หลั ก สู ต ร ตามสาขา ตามประเภทของมหาวิ ท ยาลั ย ได แ ก
มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน ราชภัฎ และในกํากับ ตามสถานที่ตั้ง ไดแก กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต โดยใชแบบสอบถามผูบริหาร
หลักสูตรฯ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับจํานวนหลักสูตรฯที่เปดสอนทั้งหมด จํานวนผูเรียน
หรือลักษณะผูเขาศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตร และความยากงายในการเปดหรือปด
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หลักสูตร นําขอมูลที่ไดขางตนมาพิจารณาเพื่อจัดประเภทโครงสรางตลาดของหลักสูตรฯ ภาค
นอกเวลาราชการพรอมทั้งคํานวณหาคาการกระจุกตัว ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.1 การวั ด การกระจุ ก ตั ว บางส ว น หมายถึ ง การวั ด การกระจุ ก ตั ว ที่ พิ จ ารณา
เฉพาะจํานวนผูเรียนในหลักสูตรฯรายใหญเพียงบางรายในตลาด ไมนําทุกหลักสูตรฯมาคํานวณ
เชน 4, 8, 15 ราย ซึ่งวิธีการวัดการกระจุกตัวที่นิยมใชคือ อัตราการกระจุกตัว (Concentration
Ratio) ตัวอยางเชน CR4 หมายถึง สวนแบงของหนวยผลิตหรือหลักสูตรฯที่มีผูเรียนมากที่สุด 4
รายแรกรวมกัน ดังนั้น คาการกระจุกตัวที่วัดได จะหมายถึงหลักสูตรฯรายใหญจํานวน 4 รายใน
ตลาด มีความสามารถที่จะมีสวนแบงเปนจํานวนเทาใด ถาคาการกระจุกตัวสูงแสดงวามีการ
แขงขันนอย ทําใหตลาดมีการผูกขาด การใชอัตราการกระจุกตัว (Concentration Ratio) มีขอดี
คือ เปนวิธีที่งาย แตมีขอจํากัดคือ ไมไดนําเอาทุกหลักสูตรมาคํานวณ ทําใหไมสามารถแสดง
การกระจายไดอยางแทจริง
2.2 การวั ดการกระจุกตัว ทั้งหมด เปนการพิ จารณาจํานวนผูเ รียนในหลักสูต ร
มหาบั ณฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการทุ ก หลั ก สู ต ร เพื่อ ศึ ก ษาการกระจายของ
หลั ก สู ต รฯ ซึ่ ง วิ ธี ก ารวั ด การกระจุ ก ตั ว ที่ นิ ย มใช คื อ ดั ช นี เ ฮอร ฟ น ดั ล เฮิ ส ช เ มน Herfindahl
Hirschman Index (HHI) ซึ่งเปนดัชนีที่แสดงผลรวมกําลังสองของสัดสวนของจํานวนผูเรียนของ
แตละหลักสูตรฯ กับจํานวนผูเรียนทั้งหมดที่เรียนหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ขอดีของวิธีนี้
คือใชทุกหนวยธุรกิจมาคํานวณ ขอเสียคือ ใหความสําคัญกับผูผลิตรายใหญ เนื่องจากการยก
กําลัง 2 ทําใหผูผลิตรายใหญมีสวนแบงตลาดอยูแลวไดรับการถวงน้ําหนักมากขึ้น จึงไดแกไข
ขอบกพรองโดยใชดัชนี Comprehensive Concentration Index (CCI) ที่นําเอาทุกหลักสูตรฯมา
พิจารณา และใหความสําคัญกับหนวยธุรกิจอื่น ๆ ที่ไมใชธุรกิจใหญที่สุดดวย
3. วิเคราะหพฤติกรรมการแขงขัน โดยวิเคราะหตามเนื้อหาแนวคิดพฤติกรรมการ
แขงขันและสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ไดดังนี้
3.1 ดานราคา (Price) ไดแก คาธรรมเนียม คาเลาเรียน คาบํารุงตาง ๆ
3.2 ไมใช ดานราคา ไดแก หลักสูตร (Product) ชองทางการใหบริ การ (Place)
การสงเสริมการตลาด (Promotion) อาจารยและบุคลากร (People) กระบวนการ(Process) และ
ลักษณะทางกายภาพของสถาบัน (Physical Evidence)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ จากกลุมตัวอยางของสาขาที่มีการแขงขันกัน
มากที่ สุ ด ซึ่ ง ในที่ นี้ คื อ สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรม SPSS
(Statistical Package for the Social Science) หาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ของนักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เพื่อทราบระดับความสําคัญของปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯและนักศึกษา
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ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหองคประกอบที่ตองพิจารณาในการจัดการหลักสูตรฯ ไดแก หลักสูตร
ของตนเอง พฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรในตลาด และการตัดสินใจในการเลือกเรียนของ
ผูเรียน เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับองคประกอบ
ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ ในดานราคาหรือคาใชจายในการศึกษา และในดานไมใชราคา อันไดแก ดาน
หลักสูตร (Product) ดานชองทางการใหบริการ (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
ดานอาจารยและบุคลากร (People) ดานกระบวนการ (Process) และดานลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
ขั้นตอนที่ 6 นําแนวทางการจัดการหลักสูตรที่ได ไปใชกับกรณีตัวอยางหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนอยาง
ละ 1 หลักสูตร โดยใชวิธีการสัมภาษณผูบริหารหลักสูตรฯ และสังเกตสภาพทั่วไปมหาวิทยาลัย
เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการวิจัยสรุปไดดังแผนภาพที่ 3.1 ดังตอไปนี้
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แผนภาพที่ 3.1 สรุปขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1
วิเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ และศึกษาแนวคิด ทฤษฎีโครงสรางตลาดและพฤติกรรม
การแขงขัน การดําเนินการตลาดบริการ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียน
สรางเครื่องมือในการวิจัย
1. แบบสอบถามผูบริหารหลักสูตรฯ
2. แบบสอบถามนิสิตนักศึกษา

ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ

เก็บรวบรวมขอมูล

ขั้นตอนที่ 2

วิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ จากเอกสารและแบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหประเภท
โครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขันทั้งดานราคาและไมใชราคา และคํานวณ
การกระจุกตัวของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
เพื่อทราบระดับการแขงขัน เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเขาสูตลาด
และวางแผนการตลาดของหลักสูตร

วัตถุประสงคขอ 1 และ 2

ขั้นตอนที่ 3

วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน ตามแนวคิดสวนประสม
การตลาดบริการของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
เพื่อทราบความคิดเห็นของผูเรียนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน และจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อผูบริหารหลักสูตรตอบสนองความตองการของผูเรียนไดถูกตอง

วัตถุประสงคขอ 3

ขั้นตอนที่ 4

วิเคราะหองคประกอบที่ตองพิจารณาในการจัดการหลักสูตรฯ ไดแก หลักสูตร
ของตนเอง พฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรในตลาด รวมถึงการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนของผูเรียน เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ

ขั้นตอนที่ 5

นําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ในดานราคาหรือคาใชจายในการศึกษา และในดานไมใชราคา อันไดแก
หลักสูตร (Product) ดานชองทางการใหบริการ (Place) ดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ดานอาจารยและบุคลากร (People) ดานกระบวนการ
(Process) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งครอบคลุม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)

ขั้นตอนที่ 6

นําแนวทางการจัดการหลักสูตรที่ได ไปใชกับกรณีตัวอยางหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัย
รัฐและเอกชนอยางละ 1 หลักสูตร โดยใชวิธีการสัมภาษณและสังเกต เพื่อ
กําหนดแนวทางการจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคขอ 4

วัตถุประสงคขอ 4

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สภาพปจจุบันหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ผลการวิเคราะหขอมูลที่นําเสนอในบทนี้แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่หนึ่ง แสดงสภาพ
ปจจุบันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ตอนที่สอง วิเคราะห
โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ โดยรายละเอียดของการนําเสนอแตละตอนมีดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สภาพปจจุบันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ในสวนนี้ผูวิจัยนําเสนอสภาพของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4.1 หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ
สาขาวิชาที่เปดสอน
1. บริหารการศึกษา /บริหารการศึกษาและผูนํา
การศึกษา /บริหารการศึกษาและยุทธศาสตรการ
พัฒนา /การจัดการการศึกษา /การบริหาร
การศึกษาพิเศษ
2. หลักสูตรและการสอน
3. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
4. เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
5. จิตวิทยาการแนะแนว /การแนะแนวและให
คําปรึกษา /จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
6. วิทยาศาสตรศึกษา / การสอนวิทยาศาสตร
7. การศึกษาพิเศษ /หลักสูตรและการสอนการศึกษา
พิเศษ
8. คณิตศาสตรศึกษา
9. การสอนภาษาไทย
10. การสอนภาษาอังกฤษ
11. การสงเสริมสุขภาพ

หลักสูตร (n=215)
จํานวน
รอยละ

นักศึกษา
จํานวน
รอยละ

67

31.16

7,497

51.93

42
25

19.53
11.63

2,691
617

18.64
4.27

18

8.37

1,754

12.15

7

3.26

330

2.29

6

2.79

112

0.78

5

2.33

145

1.00

5
4
4
4

2.33
1.86
1.86
1.86

66
103
43
153

0.46
0.71
0.30
1.06
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
สาขาวิชาที่เปดสอน
12. ประถมศึกษา
13. ปฐมวัย
14. การศึกษาผูใ หญ /การศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย /การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
15. การอุดมศึกษา
16. อุตสาหกรรมศึกษา /อุตสาหกรรมการศึกษา
17. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18. สุขศึกษา
19. พลศึกษา
20. การมัธยมศึกษา
21. การสอนสังคมศึกษา
22. เคมี
23. อาชีวศึกษา
24. พื้นฐานการศึกษา
25. ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน
26. การประกันคุณภาพการศึกษา
27. การบริหารจัดการกีฬา
28. การจัดการการเรียนรู
29. การจัดการคุณภาพ
30. นิเทศการศึกษา
รวม

หลักสูตร (n=215)
จํานวน
รอยละ
3
1.40
3
1.40

นักศึกษา
จํานวน
รอยละ
41
0.28
116
0.80

3

1.40

60

0.42

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
215

0.93
0.93
0.93
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
100.00

57
42
32
20
8
120
17
5
40
20
45
35
32
83
83
70
14,437

0.39
0.29
0.22
0.14
0.06
0.83
0.12
0.03
0.28
0.14
0.31
0.24
0.22
0.57
0.57
0.48
100.00

จากตาราง พบวา ในปการศึกษา 2549 หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ มีการเปดสอนสาขาวิชาตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 30 สาขาวิชา 215 หลักสูตร โดยสาขาวิชา
ที่มีการเปดสอนมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาบริหารการศึกษา เปดสอนถึง 67
หลักสูตร (รอยละ 31.16) ลําดับตอมาคือ สาขาหลักสูตรและการสอน เปดสอน 42 หลักสูตร
(รอยละ 19.53) และสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เปดสอน 25 หลักสูตร (รอยละ 11.63)
สําหรับดานผูเรียน มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 14,437 คน โดยสวนใหญศึกษาในสาขาบริหาร
การศึกษา จํานวน 7,497 คน (รอยละ 51.93) รองลงมาคือสาขาหลักสูตรและการสอน 2,691
คน (รอยละ 18.64) และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,754 คน (รอยละ 12.15) สรุป
ไดวา สาขาบริหารการศึกษาเปนสาขาวิชาที่เปดสอนมากที่สุดและมีผูเรียนจํานวนมากที่สุด
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ตารางที่ 4.2 หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ จําแนกตามประเภท
มหาวิทยาลัยและสถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
กรุงเทพและ
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคใต
รวม

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ
ในกํากับ
เอกชน
ราชภัฎ
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน %

รวม
ราชมงคล
จํานวน % จํานวน %

30

34.1

-

8 50.0

21 19.3

1 100.0

60 27.9

8
20

9.1
22.7

-

-

1 100

2 12.5

17 15.6
28 25.7

-

25 11.6
51 23.7

15

17.0

-

4 25.0

30 27.5

-

49 22.8

15
88

17.0
40.9

-

2.5 13 11.9
7.4 109 50.7

-

30 14.0
215 100.0

1

2
0.5 16

1

0.5

จากตาราง พบวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 215 หลักสูตร เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ เปดสอนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด 60 หลักสูตร (รอยละ
27.9) รองลงมาคือภาคเหนือ 51 หลักสูตร (รอยละ 23.7) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคกลาง
คือ 25 หลักสูตร (รอยละ 11.6)
เมื่อพิจารณาตามประเภทของมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎมีจํานวนหลักสูตรฯ
ที่เปดสอนมากที่สุดถึง 109 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 50.7 และสวนใหญมีสถานที่ตั้งอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 30 หลักสูตร (รอยละ 27.5) รองลงมาคือภาคเหนือจํานวน 28 หลักสูตร
(รอยละ 25.7) และที่เปดสอนนอยที่สุดอยูใน ภาคใต 13 หลักสูตร (รอยละ 11.9) รองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยรัฐเปดสอนทั้งหมด 88 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 40.9 ซึ่งสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลจํานวน 30 หลักสูตร (รอยละ 34.1) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใตเทากัน แหงละ 15 หลักสูตร (รอยละ 17) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคกลางจํานวน 8
หลักสูตร (รอยละ 9.1) สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนเปดสอนทั้งหมด 16 หลักสูตร ซึ่งสวนใหญ
อยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 8 หลักสูตร (รอยละ 50) รองลงมาคือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจํานวน 4 หลักสูตร (รอยละ 25) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคเหนือและภาคใตเทา ๆ
กันแหงละ 2 หลักสูตร (รอยละ 12.5) สวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยใน
กํากับตางเปดสอนแหงละ 1 หลักสูตร (รอยละ 0.5) โดยมหาวิทยาลัยในกํากับเปดสอนในภาคเหนือ
สวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปดสอนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
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ตารางที่ 4.3 สภาพของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ขอความ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

หลักสูตรอยูภายใตสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปพุทธศักราชที่เปดหลักสูตร
2520 - 2525
2526 - 2530
2531 - 2535
2536 - 2540
2541 - 2545
2546 - 2550
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ไมมนี ักศึกษา
1-50
51-100
101-200
201-400
มากกวา 400
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 - 40 หนวยกิต
41 - 45 หนวยกิต
46 - 50 หนวยกิต
มากกวา 50 หนวยกิต
แผนการศึกษาในหลักสูตร
เปดแผน ก(2) (ศึกษาวิทยานิพนธและรายวิชา)
เปดแผน ข (ศึกษารายวิชาอยางเดียว ไมตองทําวิทยานิพนธ)
เปดทั้งแผน ก(2) และ ข
ระยะเวลาในการศึกษา
3 ภาคการศึกษา
4 ภาคการศึกษา
5 ภาคการศึกษา
6 ภาคการศึกษา

จํานวน
(n=215)

รอยละ

115
96
2
1
1

53.49
44.65
0.93
0.47
0.47

1
5
19
35
74
68

0.50
2.48
9.41
17.33
36.63
33.66

7
101
52
19
10
4

3.63
52.33
26.94
9.84
5.18
2.07

94
101
19
1

43.72
46.98
8.84
0.47

97
20
98

45.12
9.30
45.58

4
103
59
49

1.86
47.91
27.44
22.79
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
ขอความ
7. การศึกษาดูงานตางประเทศ
มี
ไมมี
8. โครงการรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ
มี
ไมมี
9. วิทยาเขต
มี
ไมมี
10. จํานวนวิทยาเขต
1
2
3
4
6
8
10
18
11. การรับสมัคร
ปละครั้ง
ปละ 2 ครั้ง ภาคตนและภาคปลาย
ตลอดป
2 ปครั้ง
ปเวนป
12. วิธีการคัดเลือก
สัมภาษณอยางเดียว
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
13. คาใชจายรวมตลอดหลักสูตร
ต่ํากวา 50,000 บาท
50,000 - 99,999 บาท
100,000 - 149,999 บาท
150,000 – 199,999 บาท
ตั้งแต 200,000 บาท ขึ้นไป
14. คาศึกษาดูงาน
ไมเก็บรวมกับคาธรรมเนียม
เก็บรวมกับคาธรรมเนียม

จํานวน
(n=215)

รอยละ

93
122

43.26
56.74

30
185

13.95
86.05

56
150

27.18
72.82

36
3
5
2
3
1
1
1

69.23
5.77
9.62
3.85
5.77
1.92
1.92
1.92

153
38
20
3
1

71.16
17.67
9.30
1.40
0.47

72
143

33.49
66.51

3
104
88
12
7

1.40
48.60
41.12
5.61
3.27

150
22

87.21
12.79
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
ขอความ
15. วิธีการชําระคาเลาเรียน
เหมาจายครั้งเดียวตอภาคการศึกษา
แบงเปนงวด
เก็บตามหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน

จํานวน
(n=215)

รอยละ

99
78
38

46.05
36.28
17.67

จากตาราง พบวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สวนใหญ
อยูภายใตสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (รอยละ 53.49) รองลงมาคือ คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
(รอยละ 44.65) หลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการสวนใหญเริ่มเปดสอนในชวง พ.ศ. 2541-2545
(รอยละ 36.63) สวนใหญมีจํานวนนักศึกษา ในหลักสูตรประมาณ 1-50 คน (รอยละ 52.33)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สวนใหญมีจํานวน 41-45 หนวยกิต (รอยละ 46.98) สําหรับ
ระยะเวลาในการศึกษา สวนใหญคือ 4 ภาคการศึกษา (รอยละ 47.91) แผนการศึกษาสวนใหญ
เปดสอนทั้งแผน ก(2) และ ข และเปดแผน ก(2) อยางเดียว เปนจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปน
รอยละ 45.58 และ 45.12 ตามลําดับ หลักสูตรฯ สวนใหญไมมีการศึกษาดูงานตางประเทศ (รอย
ละ 56.74) และไมมีโครงการรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ (รอยละ 86.05) และสถาบันที่เปดสอน
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สวนใหญไมมีวิทยาเขต (รอยละ
72.82) สําหรับสถาบันที่มีวิทยาเขตมีตั้งแต 1–18 แหง และสวนใหญมีวิทยาเขต 1 แหง (รอยละ
69.23)
ส ว นการรั บ สมั ค รเข า ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษาภาคนอกเวลา
ราชการ พบวา สวนใหญเปดรับสมัครปละครั้ง คิดเปนรอยละ 71.16 รองลงมาคือ ปละ 2 ครั้ง
คือภาคตนและภาคปลาย (รอยละ 17.67) โดยวิธีการคัดเลือกสวนใหญที่ใชคือ การสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ (รอยละ 66.51) รองลงมาคือ สอบสัมภาษณอยางเดียว (รอยละ 33.49)
สําหรับคาใชจายรวมตลอดหลักสูตร พบวา สวนใหญคาใชจายอยูระหวาง 50,000-99,999
บาท (รอยละ 48.60) รองลงมาคือ 100,000-149,000 บาท โดยคาใชจายที่นอยที่สุดคือ ต่ํากวา
50,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.40 การเรียกเก็บคาศึกษาดูงานไมรวมกับคาธรรมเนียมการศึกษา
คิดเปนรอยละ 87.21 สวนวิธีการชําระคาเลาเรียนสวนใหญเหมาจายตอภาคการศึกษา คิดเปน
รอยละ 46.05 รองลงมาคือ แบงเปนงวด คิดเปนรอยละ 36.28
สรุ ป ภาพรวมของสภาพปจจุบั นหลักสู ต รมหาบัณฑิ ต ทางการศึก ษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ทุกหลักสูตร จําแนกตามลักษณะภูมิศาสตรได 5 ภูมิภาค ไดแก กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีหลักสูตรฯเปดสอนทั้งสิ้น 67 หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 20 แหง ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แหง (จํานวน 37 หลักสูตร) และมหาวิทยาลัยราชภัฎและเอกชนอยางละ
8 แหง (จํานวน 21 และ 8 หลักสูตร ตามลําดับ)
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ภาคกลาง มีหลักสูตรฯเปดสอนทั้งสิ้น 31 หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 10 แหง ซึ่ง
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แหง (จํานวน 13 หลักสูตร) และมหาวิทยาลัยราชภัฎ 8 แหง
(จํานวน 18 หลักสูตร)
ภาคเหนือ มีหลักสูตรฯเปดสอนทั้งสิ้น 52 หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 13 แหง ซึ่ง
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แหง (จํานวน 21 หลักสูตร) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 8 แหง (จํานวน 28
หลักสูตร) มหาวิทยาลัยเอกชน 2 แหง (2 หลักสูตร) และมหาวิทยาลัยในกํากับ 1 แหง (จํานวน
1 หลักสูตร)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลักสูตรฯเปดสอนทั้งสิ้น 57 หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
18 แหง ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แหง (จํานวน 18 หลักสูตร) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 11
แหง (จํานวน 34 หลักสูตร) และมหาวิทยาลัยเอกชน 5 แหง (5 หลักสูตร)
ภาคใต มีหลักสูตรฯเปดสอนทั้งสิ้น 30 หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 9 แหง ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แหง (จํานวน 15 หลักสูตร) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 5 แหง (จํานวน 13
หลักสูตร) และมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แหง (2 หลักสูตร)
สรุปไดวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการเปดสอนมากที่สุด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 67 หลักสูตร และเปดสอนนอยที่สุดในภาคใต
จํานวน 30 หลักสูตร
ตารางที่ 4.4 วิธีการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ
ขอความ
1. การสงเสริมการตลาด ผานสื่อตาง ๆ ไดแก
แผนพับ
เว็บไซตและอินเทอรเน็ต
ปายประกาศ
จดหมายไปยังกลุมเปาหมาย
นิทรรศการการศึกษา
วิทยุ
หนังสือพิมพ
โทรทัศน
ไปแนะนําตามสถานศึกษา
ใหทุนการศึกษา
จัดหลักสูตรตามความตองการของ
การใหโควตา

จํานวน
(n=215)

รอยละ

182
177
150
112
106
75
66
21
11
36
54
3

87.92
85.51
72.46
54.37
51.21
36.23
31.88
10.14
5.34
17.39
20.23
26.09
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)
ขอความ
2. ชวงเวลาที่ทําการประชาสัมพันธหลักสูตร
ตลอดป
เฉพาะชวงที่เปดรับสมัคร
3. หนวยงานรับผิดชอบประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย
คณะ
บัณฑิตวิทยาลัย
ภาควิชา
หลักสูตรดําเนินการเอง
4. งบประมาณประชาสัมพันธ
ไมมงี บประมาณ
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท

จํานวน
(n=215)

รอยละ

67
137

32.84
67.16

87
85
150
44
78

41.83
40.87
72.12
21.26
37.68

6
100
41
19
2
12

3.33
55.56
22.78
10.56
1.11
6.67

จากตาราง พบวา ในการสงเสริมการตลาดไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึก ษา ภาคนอกเวลาราชการ ผ านทางสื่อโดยใชแผ นพั บ มากที่สุด (ร อ ยละ 87.92)
รองลงมา คือทางเว็บไซตและอินเทอรเน็ต (รอยละ 85.51) และจากปายประกาศ (รอยละ
72.46) สวนการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธหลักสูตรที่เกิดขึ้นนอยที่สุด คือ การให
โควตา (รอยละ 1.45)
ชวงเวลาที่ใชในการประชาสัมพันธหลักสูตร สวนใหญทําเฉพาะชวงที่เปดรับสมัคร (รอย
ละ 67.16) หนวยงานที่รับผิดชอบในการทําประชาสัมพันธมากที่สุดคือ บัณฑิตวิทยาลัย (รอย
ละ 72.12) สวนงบประมาณที่ใชในการประชาสัมพันธสวนใหญต่ํากวา 10,000 บาท (รอยละ
55.56) รองลงมาคือ 10,000-20,000 บาท (รอยละ 22.78)
ตารางที่ 4.5 เทคนิคการเรียนการสอนที่ใชในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ
เทคนิคการสอน*
1. อภิปราย
2. บรรยาย
3. กรณีศึกษา

จํานวน
(n=215)
197
185
133

รอยละ
95.17
89.37
64.25
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)
เทคนิคการสอน*
4.
5.
6.
7.
8.

การเรียนแบบนําตนเอง
วิจัยเปนฐาน
การสอนแบบโครงการ
การสอนแบบสืบสอบ
สภาพการณจริงและการศึกษาดูงาน

จํานวน
(n=215)
130
127
88
20
6

รอยละ
62.80
61.35
42.51
9.66
4.96

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จากตาราง พบวา เทคนิคการเรียนการสอนที่ใชมากที่สุดคือ การอภิปราย (รอยละ
95.17) รองลงมาคือ บรรยาย (รอยละ 89.37) สวนวิธีกรณีศึกษา การเรียนแบบนําตนเองและ
วิจัยเปนฐานมีคาใกลเคียงกัน (รอยละ 64.25 62.80 และ 61.35 ตามลําดับ) สวนวิธีการสอนที่
ใชนอยที่สุด ไดแก สภาพการณจริงและการศึกษาดูงาน (รอยละ 4.96)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
โครงสรางตลาด (Market Structure) เปนการศึกษาลักษณะการกระจายของหนวยผลิต
ในตลาด เชน สวนแบงการผลิตของแตละหนวยผลิต ลักษณะการกระจุกตัวของหนวยผลิตใหญ
เปนตน ซึ่งโครงสรางตลาดจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการแขงขันของหนวยผลิตในตลาดและ
ในขณะเดียวกันพฤติกรรมก็จะมีผลยอนกลับไปกําหนดโครงสรางตลาด
การศึ ก ษาโครงสร า งตลาดของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ทําใหทราบวาหลักสูตรฯที่ศึกษามีจํานวนหนวยผลิต หรือมีการผูกขาดมากนอยเพียงใด
นอกจากนี้การศึกษาโครงสรางตลาดยังเปนสวนสําคัญที่ชวยใหสามารถพยากรณ หรือคาดคะเน
ถึงพฤติกรรมการแขงขันของผูผลิต การดําเนินงานของหนวยผลิตอีกดวย การที่จะทราบวา
โครงสรางตลาดเปนแบบใด จําเปนตองพิจารณาจากปจจัยที่เปนตัวกําหนดโครงสรางของตลาด
ซึ่งปจจัยดังกลาวไดแก (วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล, 2530)
1. จํานวนของผูผลิต และลักษณะการกระจุกตัวของผูผลิตในตลาด
2. ความแตกตางของสินคาหรือบริการที่เสนอขาย
3. ความยากงายหรืออุปสรรคในการเขาหรือออกจากตลาด
การวิเคราะหในตอนนี้เปนการวิเคราะหโครงสรางตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ตามทฤษฎีโครงสรางตลาด โดยการพิจารณาถึงการกระจุกตัว
(Concentration Ratio) ซึ่งใชจํานวนผูเรียนในการคํานวณคาการกระจุกตัว และเปรียบเทียบ
ระหวางวิธีการวัดการกระจุกตัวบางสวนซึ่งวัดโดยวิธี Concentration Ratio (CR) และวิธีการวัด
การกระจุกตัวโดยรวม ซึ่งวัดโดยวิธี Herfindahl Hirschman Index (HHI) และ Comprehensive
Concentration Ratio (CCI) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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2.1 จํานวนหลั ก สู ต รและนั กศึกษามหาบั ณ ฑิต ทางการศึ กษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ปการศึกษา 2549
ในการวิเคราะหโครงสรางตลาด จะตองพิจารณาถึงจํานวนหนวยผลิตในตลาด การ
กระจุกตัว ความแตกตางของสินคาและบริการที่เสนอขาย และความยากงายหรืออุปสรรคในการ
เขาหรือออกจากตลาด ซึ่งจํานวนหลักสูตรและนักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ แสดงไวในตารางที่ 4.1
จากตารางที่ 4.1 พบวา ในปการศึกษา 2549 หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ มีการเปดสอนรวมทั้งสิ้น 30 สาขาวิชา 215 หลักสูตร โดยสาขาวิชาที่มีการ
เปดสอนมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา เปดสอนถึง 67 หลักสูตร
(รอยละ 31.16) 2. สาขาหลักสูตรและการสอน เปดสอน 42 หลักสูตร (รอยละ 19.53) 3. สาขา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา เปดสอน 25 หลักสูตร (รอยละ 11.63) 4. สาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา เปดสอน 18 หลักสูตร (รอยละ 8.37) 5. สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและการให
คําปรึกษา เปดสอน 7 หลักสูตร (รอยละ 3.26) สําหรับดานผูเรียน มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น
14,437 คน โดยสาขาที่มีผูเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 1. สาขาบริหารการศึกษา จํานวน
7,497 คน (รอยละ 51.93) 2. สาขาหลักสูตรและการสอน 2,691 คน (รอยละ 18.64) 3. สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,754 คน (รอยละ 12.15) 4. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 617
คน (รอยละ 4.27) 5. สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 330 คน (รอยละ 2.29)
โดยสรุปรวมจะเห็นได วา สาขาบริหารการศึ กษาเปนสาขาที่เปดสอนมากที่สุดและมีผู เรียน
จํานวนมากที่สุด
2.2 การวิเคราะหการกระจุกตัวของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ
คาการกระจุกตัวเปนดัชนีที่แสดงถึง อัตราสวนการครองตลาดของธุรกิจ ซึ่งเรียงลําดับ
ตามขนาดการผลิตที่ใหญที่สุดและรองลงมา การวัดการกระจุกตัวจะทําใหทราบวาผูผลิตขนาด
ใหญครอบงําอุตสาหกรรมมากนอยเพียงใด และคาการกระจุกตัวที่ไดจะแสดงวาอุตสาหกรรมนั้น
มีโครงสรางตลาดแบบใด กลาวคือ ถาคาการกระจุกตัวสูงแสดงวาอุตสาหกรรมมีแนวโนมไปทาง
ตลาดผูกขาด หรือมีการแขงขันนอย ในขณะที่คาการกระจุกตัวต่ํา อุตสาหกรรมก็จะมีแนวโนม
เปนตลาดที่มีการแขงขันสูง
ในการวิเคราะหโครงสรางตลาดหลักสูตรมหาบั ณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการนี้จะใชทฤษฎีการกระจุกตัว (Concentration Ratio) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหโดย
การเปรียบเทียบระหวางดัชนี Concentration Ratio, Herfindahl Hirschman Index และ
Comprehensive Concentration Ratio เพราะสามารถวัดการกระจายขนาดของหนวยผลิตได
โดยขอมูลที่จะใชในการคํานวณคาการกระจุกตัวในที่นี้จะใชขอมูลจํานวนผูเรียนในหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งแสดงไดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 4.6 คาดัชนีการกระจุกตัว (CR HHI และ CCI) ของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ แยกตามสาขาวิชา
บริหารการศึกษา
(56 หลักสูตร)

CR

HHI
CCI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
.
.
56

46.85
49.51
52.18

0.0514780
0.1982005

หลักสูตรและการสอน
(38 หลักสูตร)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.
.
38

41.36
46.93
50.65

0.0654113
0.2390915

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
(19 หลักสูตร)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
19

38.57
48.30
55.27

0.0822219
0.2566768

เทคโนโลยีและสือ่ สาร
การศึกษา
(17 หลักสูตร)
1
28.51
2
42.76
3
54.90
4
5
6
7
8
.
17

0.1332416
0.3836327

จิตวิทยาการ
แนะแนว
(7 หลักสูตร)
1
30.30
2
54.24
3
70.00
4
5
6
7

0.1968962
0.4937530

วิทยาศาสตรศึกษา
(4 หลักสูตร)
1
2
3
4

60.71
78.57
93.75

0.4274554
0.7153733

การศึกษาพิเศษ
(3 หลักสูตร)
1
2
3

38.62
71.72

0.3386920
0.7063961

คณิตศาสตรศึกษา
(3 หลักสูตร)
1
2
3

74.24
95.45

0.5982553
0.8269089
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ตารางที่ 4.6 คาดัชนีการกระจุกตัว (CR HHI และ CCI) ของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ แยกตามสาขาวิชา (ตอ)
การสอนภาษาไทย
(4 หลักสูตร)
1
2
3
4

35.92
65.05
89.32

การสอน
ภาษาอังกฤษ
(3 หลักสูตร)
1
2
3

81.40
93.02

การสงเสริม
สุขภาพ
(4 หลักสูตร)
1
2
3
4

39.22
75.82
95.42

การประถมศึกษา
(3 หลักสูตร)
1
2
3

73.17
90.24

การศึกษาปฐมวัย
(3 หลักสูตร)
1
2
3

52.59
89.66

การศึกษาผูใหญ
(3 หลักสูตร)
1
2
3

70.00
98.33

การอุดมศึกษา
(2 หลักสูตร)
1
2

87.72

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(2 หลักสูตร)

อุตสาหกรรม
ศึกษา
(2 หลักสูตร)
1
2

52.38

1
2

53.13

CR

HHI
CCI

0.3592233
0.6077071

0.6809086
0.8488183

0.3282925
0.6804097

0.5740631
0.8031369

0.4246433
0.7700429

0.5705556
0.8383611

0.7845491
0.9055039

0.5011337
0.8693445

0.5019531
0.6143100
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จากตาราง 4.6 แสดงผลการวิ เ คราะห ก ารกระจุ ก ตั ว ของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการโดยใช Concentration Ratio, Herfindahl Hirschman Index และ
Comprehensive Concentration Ratio ในการวิจัยนี้กลาวถึงเฉพาะสาขาที่มีคูแขงมากกวา 10
ราย เนื่ อ งจากสาขาที่ มี คู แ ข ง น อ ยกว า สิ บ ราย มี ห ลั ก สู ต รฯเพี ย งหนึ่ ง หรื อ สองรายแรกที่
ครอบครองตลาดเปนสวนใหญ ทําใหตลาดของสาขาดังกลาวมีลักษณะคอนขางผูกขาด สาขาทีม่ ี
คูแขงมากกวา 10 ราย ประกอบดวย 4 สาขา ดังนี้
1. สาขาบริหารการศึกษา
2. สาขาหลักสูตรและการสอน
3. สาขาวิจัยการศึกษา
4. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลการวิเคราะหการกระจุกตัวสาขาบริหารการศึกษา พบวา อัตราสวนการกระจุกตัวอยู
ที่ 12 รายแรกจาก 56 ราย ที่ครองตลาดเกินรอยละ 50 คือ CR10 มีคารอยละ 46.85 CR11 มี
คารอยละ 49.51 และ CR12 มีคารอยละ 52.18 ซึ่งจะเห็นไดวามีคาอยูระหวางรอยละ 34 ถึงรอย
ละ 66 แสดงวาธุรกิจมีระดับการกระจุกตัวปานกลางคอนขางสูง ทําใหมีการแขงขันกันในระดับ
หนึ่ง หากทําการวัดการกระจุกตัวดวยดัชนี Herfindahl Hirschman Index (HHI) พบวา มีคา
เทากับ 0.0514780 สําหรับดัชนี Comprehensive Concentration Index (CCI) พบวา มีคา
เทากับ 0.1982005 ซึ่งทั้งดัชนี HHI และ CCI มีคาเขาใกล 0 แสดงวา ตลาดมีการกระจุกตัวต่ํา
และมีการแขงขันสูง
ผลการวิเคราะหการกระจุกตัวสาขาหลักสูตรและการสอน พบวา อัตราสวนการกระจุก
ตัวอยูที่ 7 รายแรกจาก 38 ราย ที่ครองตลาดเกินรอยละ 50 คือ CR5 มีคารอยละ 41.36 CR6 มี
คารอยละ 46.93 และ CR7 มีคารอยละ 50.65 ซึ่งจะเห็นไดวามีคาอยูระหวางรอยละ 34 ถึงรอย
ละ 66 แสดงวาธุรกิจมีระดับการกระจุกตัวปานกลางคอนขางสูง ทําใหมีการแขงขันกันในระดับ
หนึ่ง หากทําการวัดการกระจุกตัวดวยดัชนี Herfindahl Hirschman Index (HHI) พบวา มีคา
เทากับ 0.0654113 สําหรับดัชนี Comprehensive Concentration Index (CCI) พบวา มีคา
เทากับ 0.2390915 ซึ่งทั้งดัชนี HHI และ CCI มีคาเขาใกล 0 แสดงวา ตลาดมีการกระจุกตัวต่ํา
และมีการแขงขันสูง
ผลการวิเคราะหการกระจุกตัวสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา พบวา อัตราสวนการ
กระจุกตัวอยูที่ 6 รายแรกจาก 19 ราย ที่ครองตลาดเกินรอยละ 50 คือ CR4 มีคารอยละ 38.57
CR5 มีคารอยละ 48.30 และ CR6 มีคารอยละ 55.27 ซึ่งจะเห็นไดวามีคาอยูระหวางรอยละ 34
ถึงรอยละ 66 แสดงวาธุรกิจมีระดับการกระจุกตัวปานกลางคอนขางสูง ทําใหมีการแขงขันกันใน
ระดับหนึ่ง หากทําการวัดการกระจุกตัวดวยดัชนี Herfindahl Hirschman Index (HHI) พบวา มี
คาเทากับ 0.0822219 สําหรับดัชนี Comprehensive Concentration Index (CCI) พบวา มีคา
เทากับ 0.2566768 ซึ่งทั้งดัชนี HHI และ CCI มีคาเขาใกล 0 แสดงวา ตลาดมีการกระจุกตัวต่ํา
และมีการแขงขันสูง

109
ผลการวิเคราะหการกระจุกตัวสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พบวา อัตราสวน
การกระจุกตัวอยูที่ 3 รายแรกจาก 17 ราย ที่ครองตลาดเกินรอยละ 50 คือ CR1 มีคารอยละ
28.51 CR2 มีคารอยละ 42.76 และ CR3 มีคารอยละ 54.90 ซึ่งจะเห็นไดวามีคาอยูระหวาง
รอยละ 34 ถึงรอยละ 66 แสดงวาธุรกิจมีระดับการกระจุกตัวปานกลางคอนขางสูง ทําใหมีการ
แขงขันกันในระดับหนึ่ง แตเมื่อทําการวัดการกระจุกตัวดวยดัชนี Herfindahl Hirschman Index
(HHI) พบวา มีคาเทากับ 0.1332416 สําหรับดัชนี Comprehensive Concentration Index
(CCI) พบวา มีคาเทากับ 0.3836327 ซึ่งทั้งดัชนี HHI และ CCI มีคาเขาใกล 0 แสดงวา ตลาด
มีการกระจุกตัวต่ํา และมีการแขงขันสูง
สรุปไดวา จากผลการวิเคราะหโครงสรางตลาดและเปรียบเทียบคาการกระจุกตัวที่ได
จากการคํานวณของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พบวา สาขา
บริหารการศึกษา เปนสาขาที่เปดสอนจํานวนมากที่สุดคือ 67 หลักสูตร และมีสัดสวนผูเรียน
สูงสุดถึง 7,497 คน จากการคํานวณคาการกระจุกตัว พบวา CR12 มีคารอยละ 52.18 ซึ่งอยู
ระหวางรอยละ 34 ถึงรอยละ 66 แสดงวาธุรกิจมีระดับการกระจุกตัวปานกลางคอนขางสูง ทําให
มีการแขงขันกันในระดับหนึ่ง สวนคาดัชนี HHI และ CCI มีคาเขาใกล 0 และต่ําสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสาขาอื่น จึงกลาวไดวา สาขาบริหารการศึกษาเปนสาขาที่มีการกระจุกตัวต่ํา
และการแขงขันสูงที่สุด ในขณะที่สาขาอื่น มีการกระจุกตัวสูงในอันดับแรก ๆ การแขงขันต่ํา และ
มีการผูกขาดใน 2-3 หลักสูตรแรกเทานั้น สืบเนื่องจากขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ระบุวา จะ
ศึกษาเฉพาะสาขาที่มีการกระจุกตัวต่ําและการแขงขันสูงที่สุด จึงเปนเหตุผลใหเลือกเฉพาะสาขา
บริหารการศึกษา เพื่อศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการแขงขัน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียน เพื่อใหไดแนวทางในการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการตอไป
นอกจากจํ านวนหลักสูต รที่เ ปดสอนและการหาคาการกระจุกตัว การที่จ ะทราบว า
โครงสรางตลาดเปนแบบใดตองพิจารณาปจจัยที่สําคัญคือ ความแตกตางของสินคาหรือบริการที่
เสนอขาย ซึ่งจะชวยใหสามารถกําหนดพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรไดอีกแงหนึ่งดวย
2.3 ความแตกตางของสินคาหรือบริการที่เสนอขาย (Differentiated Product)
การทําใหสินคาแตกตางเปนปจจัยในการกําหนดโครงสรางตลาด โดยการปดกั้นการเขา
มาแขงขันของผูผลิตรายใหม หรือทําใหผูผลิตรายเดิมออกจากตลาดไป และสามารถโนมนาว
จิตใจของผูบริโภคใหหันมาซื้อสินคาของตนมากขึ้น (นวลทิพย ควกุล, 2530)
ในการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ผูเรียนยอมมีการเปรียบเทียบหลักสูตรฯดังกลาววามีความเหมือนหรือแตกตางกันดานใดบาง
เพื่อจะไดเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของตนเองมากที่สุด การศึกษาโครงสรางตลาด
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ จึงตองพิจารณาถึงความแตกตางของ
สินคาหรือบริการที่เสนอขาย (Product Differentiated) ซึ่งความแตกตางที่เกิดขึ้นมีผลตอ
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ความรูสึกและการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน และสามารถแบงเปนประเด็นตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ของซิทแฮมและบิทเนอร (Zeithalm and Bitner, 2003) ได
ดังนี้
1. ดานราคา
คาใชจายในการศึกษา ไดแก คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ แบงตามประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก
มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความแตกตางกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎมีคาใชจายรวม
ตลอดหลักสูตรนอยกวามหาวิทยาลัยประเภทอื่น ๆ คือ มีคาใชจายตั้งแต 40,000–200,000 บาท
ขณะที่มหาวิทยาลัยของรัฐมีคาใชจายตั้งแต 50,000–200,000 บาท และมหาวิทยาลัยเอกชนมี
คาใชจายตั้งแต 80,000–150,000 บาท สาเหตุที่คาใชจายมีความแตกตางกันคอนขางมาก
เพราะตนทุนของหลักสูตรตางกัน บางหลักสูตรฯ ไดมีการรวมคาใชจายในการศึกษาดูงานดวย
2. ดานหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ แตละ
หลักสูตรมีความแตกตางกัน ไดแก หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาเดียวกัน แตตางสถาบันมีความแตกตางกันในจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร หรือใน
หลักสูตรฯ สาขาเดียวกัน สถาบันเดียวกัน แตแผนการเรียนตางกัน เชน แผน ก(2) ทําวิทยานิพนธ
และศึกษารายวิชามีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนอยกวา แผน ข ซึ่งเนนการศึกษา
รายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ ตัวอยางเชน หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีหนวยกิตในแผน ก(2) จํานวน 45
หนวยกิต และแผน ข จํานวน 51 หนวยกิต อยางไรก็ตาม หลักเกณฑก็ยังคงอยูภายใตประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 คือ ไมนอย
กวา 36 หนวยกิต
สวนรายวิชาที่เปดสอนจะแตกตางกันไป ผูเรียนสามารถใชเปนสวนประกอบในการ
ตั ดสิ น ใจเลือกเรี ย น หากเห็นว า รายวิชาที่เ ปดสอนในหลักสูต รฯของสถาบั นนั้น ๆ ทันสมั ย
นาสนใจ และสามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานได
นอกจากนี้ สิ่งอํานวยความสะดวกเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากและเปนสิ่งที่ผูเรียน
ตองการใหมี หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ จึงพยายามสรางและ
สรรหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย เพียงพอกับความตองการ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแก
ผูเรียน อันไดแก คอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ หองเรียน หองสมุด จํานวนและความใหมของ
หนังสือ รวมไปถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เชน ศูนยกีฬา รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย
สถานอนามัย
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3. ดานชองทางการใหบริการ
สถานที่ตั้งของสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้น สถานที่ตั้งจึงควรอยูบริเวณที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง ไมไกลจากตัวเมือง เพื่อใหผูเรียนเกิดความสะดวกในการเดินทางและมี
การขยายวิทยาเขตหรือศูนยออกไปสูจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ เชน หลักสูตรฯไปเชาพื้นที่ของ
โรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน โรงแรม ศูนยการคา อาคารสํานักงาน เปนการขยายโอกาสใหแก
ผูเรียน และลดตนทุนในสินทรัพยถาวร
4. ดานการสงเสริมการตลาด
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ มีการประชาสัมพันธสงเสริม
การตลาดที่แตกตางกันออกไป เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรของ
ตน ไดแก การใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกผูเรียนที่มีคะแนนสูง การใหทุนสนับสนุนการวิจัย
การใหผอนชําระคาเลาเรียนเปนงวด ๆ การจัดหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาอื่นหรือตาม
ความตองการของหนวยงาน นอกจากนี้หลักสูตรฯยังไดมีการประชาสัมพันธโดยการโฆษณา
ผา นสื่อต าง ๆ ไดแ ก โทรทั ศ น วิท ยุ หนั งสื อพิ ม พ ป า ยประกาศ เว็ บ ไซต และยังมี ก ารเข า
รวมงานนิทรรศการการอุดมศึกษา เพื่อแนะนําและประชาสัมพันธหลักสูตรของแตละสถาบันให
รูจักกันอยางแพรหลาย
5. ดานกระบวนการ
กระบวนการในที่ นี้ ห มายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การกระบวนการต า ง ๆ ของ
หลั ก สู ต ร อั น ได แ ก ความสะดวกรวดเร็ ว ในการลงทะเบี ย นเรี ย นและการชํ า ระค า เล า เรี ย น
กระบวนการเรียนการสอน ความถูกตองและรวดเร็วของการประเมินผล ซึ่งสวนใหญผูเรียน
สามารถประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพไดห ลั ง จากที่ ไ ด เ ข า มาศึ ก ษาในหลั กสู ต รแล ว ยกเว น การจั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถศึกษาหาขอมูลกอนเขาศึกษาได เชน หลักสูตรมีการ
เรียนการสอนแบบโมดูล หรือการเรียนการสอนทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
6. ดานอาจารยและบุคลากร
คุณวุฒิ ความมีชื่อเสียง และประสบการณของอาจารย เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียน ในแตละหลักสูตรจึงไดมีการบอกรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรหรือ
อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนในการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดของหลักสูตร เพื่อเปน
การดึงดูดใจผูเรียน เปนการใหความเชื่อมั่นกับผูเรียนวาจะไดรับความรูจากปรมาจารยที่มีความ
เชี่ยวชาญในศาสตรเฉพาะดาน และสามารถรับรองไดวาความรูที่ไดรับจากหลักสูตรดังกลาวจะ
เปนที่ยอมรับในวงกวางได นอกจากนี้ บุคลากรสนับสนุน ไดแกเจาหนาที่ประสานงานประจํา
หลักสูตร หรือเจาหนาที่ธุรการจะตองมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ เต็มใจใหบริการ และ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
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7. ดานลักษณะทางกายภาพ
บรรยากาศของสถาบันเปนสิ่งสําคัญในการจูงใจผูเ รียน อั นไดแก บรรยากาศรมรื่น
สะอาด สวยงาม เงียบ สงบ ความเหมาะสมและสภาพของหองเรียน ขนาดพื้นที่มหาวิทยาลัย
การออกแบบและการวางผังอาคารเรียน และหองเรียน ความทันสมัยใหญโต ความเพียงพอของ
ที่จอดรถ ความสวยงามของปายโฆษณา แผนพับ หรือเว็บไซต ซึ่งจะสามารถสรางบรรยากาศ
ความเปนวิชาการใหเกิดขึ้น และมีสวนชวยในการตัดสินใจเลือกเรียน
จะเห็นไดวา การสรางความแตกตางของหลักสูตรฯ ถือเปนกลยุทธที่สําคัญที่จะสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน โดยผูบริหารหลักสูตรฯตองพยายามสรางจุดเดนใหหลักสูตรฯ
ของตน เพื่ อ ดึ ง ดู ด ใจและตอบสนองความต อ งการของผู เ รี ย นโดยคํ า นึ ง ถึ ง ส ว นประสมทาง
การตลาดบริการทั้ง 7 ดาน นอกจากนี้ปจจัยที่สําคัญในการกําหนดโครงสรางตลาดอีกปจจัยหนึ่ง
คือ ความยากงายและอุปสรรคในการเขาหรือออกจากตลาด
2.4 ความยากงายหรืออุปสรรคในการเขาหรือออกจากตลาด (Barrier to Entry)
อุปสรรคในการเขาหรือออกจากตลาดเปนการลดความสามารถของผูผลิตรายใหมที่จะ
เขามาในตลาดหรือมาเขารวมแขงขัน หากอุปสรรคในการเขาสูตลาดมีมาก ผูผลิตรายใหมไม
กลาเขามาแขงขัน จํานวนหนวยผลิตจึงมีไมมาก ทําใหมีการกระจุกตัวสูง การแขงขันต่ํา หาก
อุปสรรคในการเขาสูตลาดมีนอย ผูผลิตรายใหมสามารถเขามาแขงขันกันไดมากขึ้น ทําใหมีการ
กระจุกตัวต่ํา การแขงขันสูง สวนอุปสรรคในการออกจากตลาดจะเปนสิ่งที่ทําใหผูผลิตรายเดิมไม
สามารถหยุดทําการผลิตสินคา บริการ หรือออกจากตลาดไปได
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้จะไดแบงการวิเคราะหออกเปนอุปสรรคในการเขาสูตลาดและ
อุปสรรคในการออกจากตลาด ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. อุปสรรคในการเขาสูตลาด
จากการศึ ก ษาพบว า หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ มี
อุปสรรคบางประการที่จะขัดขวางไมใหผูผลิตหรือธุรกิจรายใหมเขาสูตลาด ดังตอไปนี้
1.1 อุปสรรคดานเงินลงทุน (Cost Barrier)
ในสวนของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ อาจจะ
ไมมีความจําเปนที่จะตองใชเงินลงทุนจํานวนมากในการลงทุนกับสินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน
อาคาร และการตกแตงอาคาร เพราะเนื่องจากหลักสูตรฯมักจะเปดในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน
การสอนอยูแลว อยางไรก็ตาม หลักสูตรฯยังคงตองมีการลงทุนเปนจํานวนมากในเรื่องสิ่งอํานวย
ความสะดวกต าง ๆ ได แ ก ห อ งเรี ย น อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอน เช น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
โสตทัศนูปกรณ และหนังสือ ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองมีความทันสมัยและเพียงพอกับความตองการของ
ผูเรียน นอกจากนี้การลงทุนที่สําคัญที่สุดในการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการคื อ การลงทุ นด า นบุค ลากรอาจารย ซึ่ ง หากหลั กสู ต รไม มีอ าจารย ป ระจํ า
หลักสูตรฯที่มีคุณวุฒิ ชื่อเสียง หรือประสบการณ อาจจะตองเชิญอาจารยที่มีคุณสมบัติดังกลาว
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มาเปนอาจารยพิเศษโดยจะตองจายคาสอนในอัตราที่สูง รวมถึงคาเดินทางและที่พักหากวาเปน
หลักสูตรที่เปดสอนในสถานที่ศึกษาตางจังหวัด นอกจากนี้ หลักสูตรฯที่เปดใหมยอมตองใชเงิน
ลงทุนในการดําเนินการจํานวนมากขึ้น
1.2 อุปสรรคดานกฎหมาย (Legal Barrier)
ปจจุบันไดมีการอนุญาตใหสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยในการจัดการศึกษาหลักสูตรตองเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งระบุวา
ตองมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกิน
กวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได นอกจากนี้อาจารยตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย จํานวนอยาง
นอย 3 คน
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและรวม และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
3. อาจารยผูสอน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
และทั้งนี้หลักสูตรฯที่เปดตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น ๆ อีกดวย จึงอาจกลาวไดวาตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการมีอุปสรรคทางกฎหมายคอนขางต่ํา
1.3 อุปสรรคจากชื่อเสียง และความเปนที่ยอมรับ (Preference Barrier)
เนื่องมาจากลักษณะรสนิยมของผูบริโภคมักจะยึดติดอยูกับสินคาใดสินคา
หนึ่งที่รูจักหรือเคยบริโภค ดังนั้น ในการเลือกเรียนของผูเรียนจึงมักจะพิจารณาถึงชื่อเสียงของ
สถาบัน และอาจารยวาเปนที่ยอมรับของสังคมหรือไม ซึ่งสิ่งนี้จะเปนอุปสรรคสําหรับหลักสูตรฯ
ใหมที่จะเปดสอน เนื่องมาจากหลักสูตรที่เปดมากอนจะไดเปรียบในการสรางชื่อเสียงและความ
เป นที่ยอมรั บมาก อนแล ว ดั งนั้นหากสถาบั นใดตองการเปดหลั กสูต รฯเป นรายใหมจะต อง
คํ านึงถึงอุปสรรคดานชื่ อเสีย งและความเปนที่ยอมรับ ใหมาก โดยอาจจะตองมี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธจุดเดนของหลักสูตร เชน การเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากสถาบันที่
มีชื่อเสียงมาสอน เพื่อเปนการรับประกันวาเปนหลักสูตรที่เนนวิชาการที่มีคุณภาพ
1.4 อุปสรรคดานการขยายตัวของตลาด
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ มีการขยายตัว
โดยการกอตั้งวิทยาเขตหรือศูนยไดอยางอิสระ ทั้งในภูมิภาคที่สถาบันตั้งอยู และกระจายไปทั่ว
ประเทศ ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันเพิ่มมากขึ้น
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2. อุปสรรคในการออกจากตลาด
สถาบันการศึกษาสามารถจะยกเลิกหรือทําการปดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการได โดยในทางกฎหมายไมไดมีขอกําหนดวาจะมีบทลงโทษ เชน การจาย
คาปรับ หากแตสถาบันการศึกษานั้น ๆ ควรจะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบในการใหความรูจน
ผูเรียนสําเร็จการศึกษาเสียกอน
จากการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหาร
การศึกษา พบวา หลักสูตรฯ 12 รายแรกจากหลักสูตรฯทั้งหมด 67 หลักสูตร มีสัดสวนผูเรียน
รอยละ 52.18 ซึ่งถือวามีการกระจุกตัวในระดับปานกลางคอนขางสูง และมีการแขงขันกันใน
ระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามแตละหลักสูตรฯมีความแตกตางกันตามลักษณะสวนประสมการตลาด
บริการ 7 ดาน แตก็สามารถใชแทนกันได เนื่องจากเปนการใหการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาความรูใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ เมื่อพิจารณาถึงอุปสรรคในการเขาสู
ตลาดและออกจากตลาดอยูในระดั บ ต่ํา กลา วคือ อุปสรรคที่สําคัญในการเขาสูต ลาด ได แก
อุปสรรคดานเงินทุน ดานกฎหมาย ดานชื่อเสียงและการเปนที่ยอมรับ และดานการขยายตัวของ
ตลาด และไมมีอุปสรรคในการออกจากตลาด
สรุปไดวา จากการพิจารณาเงื่อนไขที่เปนสิ่งกําหนดโครงสรางตลาดทั้ง 3 ประการ คือ
จํานวนหลักสูตรและการกระจุกตัวของหลักสูตรฯ ความแตกตางของสินคาหรือบริการที่เสนอ
ขาย และความยากงายหรืออุปสรรคในการเขาหรือออกจากตลาด พบวา โครงสรางตลาดของ
หลั กสู ต รมหาบัณฑิต ทางการศึ กษา ภาคนอกเวลาราชการ เปน ตลาดกึ่งแขง ขันกึ่ ง ผูก ขาด
(Monopolistic Competition) คือ มีผูผลิตจํานวนมาก หลักสูตรฯ เปดสอนทั้งหมด 32 สาขาวิชา
237 หลักสูตร แตละหลักสูตรมีความแตกตางกันแตใชแทนกันได มีอุปสรรคในการเขาสูตลาด
บางแตไมมากนัก มีการเปดหลักสูตรไดอยางเสรี สามารถกําหนดคาเลาเรียนและคาธรรมเนียม
ไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหโครงสรางตลาดและเปรียบเทียบระดับการกระจุกตัวที่ได
จากการคํานวณของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พบวา สาขา
บริหารการศึกษา เปนสาขาที่เปดสอนจํานวนมากที่สุดคือ 67 หลักสูตร และมีสัดสวนผูเรียน
สูงสุดถึง 7,497 คน เมื่อนําหาคาการกระจุกตัว พบวา คา CR12 มีคารอยละ 52.18 ซึ่งอยูระหวาง
รอยละ 34 ถึงรอยละ 66 แสดงวาธุรกิจมีระดับการกระจุกตัวปานกลางคอนขางสูง ทําใหมีการ
แขงขันกันในระดับหนึ่ง สวนคาดัชนี HHI = 0.0514780 และ CCI = 0.1982005 ซึ่งทั้งสองดัชนี
มีคาเขาใกล 0 แสดงวา มีการกระจุกตัวต่ํา หรือมีการแขงขันสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับสาขา
อื่น พบวา มีคาต่ําที่สุด จึงกลาวไดวา สาขาบริหารการศึกษาเปนสาขาที่มีการกระจุกตัวต่ํา และ
การแขงขันสูงที่สุด จากเหตุผลดังกลาวจึงมีความสําคัญที่ผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหรายละเอียดใน
ประเด็นพฤติกรรมการแขงขัน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน เฉพาะ
สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา เพื่ อ ให ไ ด แ นวทางการจั ด การหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ กษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษาตอไป ตามขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้

บทที่ 5
ผลการวิเคราะหขอมูล
สภาพปจจุบันหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา
จากผลการวิเคราะหโครงสรางตลาดและการกระจุกตัวของหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พบวา สาขาบริหารการศึกษาเปนสาขาที่มีการกระจุกตัวต่ํา
และมีการแขงขันมากที่สุด ผลการวิเคราะหขอมูลที่นําเสนอในบทนี้จึงมุงนําเสนอเฉพาะสาขา
บริหารการศึกษาเทานั้น การนําเสนอขอมูลแบงออกเปน 4 ตอน ไดแก ตอนที่หนึ่ง แสดงสภาพ
ปจจุบันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ตอนที่สอง แสดงผลการวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา ตอนที่ ส าม แสดงผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา และตอนที่ สี่ นํ า เสนอแนวทางการจั ด การหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา โดยรายละเอียดของ
การนําเสนอแตละตอนมีดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สภาพปจจุบันหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา
เนื่องจากสาขาบริหารการศึกษาเปนสาขาที่มีการกระจุกตัวต่ําและมีการแขงขันมากที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูลในตอนนี้จึงนําเสนอสภาพของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 67 หลักสูตร ที่เปดสอนในปการศึกษา 2549
การนําเสนอขอมูลแบงออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกแสดงสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา สวนที่สองเปนการวิเคราะหตารางไขวระหวาง
สภาพทั่วไปของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหาร
การศึกษากับประเภทของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 สภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ในสวนนี้นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา แสดงดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 5.1 หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหาร
การศึกษา จําแนกตามประเภทมหาวิทยาลัยและสถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคใต
รวม

รัฐ
จํานวน %
7 53.8
1
7.7
1
7.7

ประเภทมหาวิทยาลัย
ในกํากับ
เอกชน
จํานวน % จํานวน %
8 53.3
1 100.0 1
6.7

ราชภัฎ
จํานวน %
7 18.4
7 18.4
8 21.1

รวม
จํานวน
22
8
11

%
32.8
11.9
16.4
26.9

2

15.4

-

4

26.7

12

31.6

18

2
13

15.4
19.4

-

2
15

13.3
22.4

4
38

10.5
56.7

8 11.9
67 100.0

1

1.5

จากตาราง พบวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น 67 หลักสูตร เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบวา หลักสูตรฯ เปด
สอนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด 22 หลักสูตร (รอยละ 32.8) รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 หลักสูตร (รอยละ 26.7) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคกลางและ
ภาคใตอยางละเทา ๆ กันคือ 8 หลักสูตร (รอยละ 11.9)
เมื่อพิจารณาตามประเภทของมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎมีจํานวนหลักสูตรฯ
ที่เปดสอนมากที่สุดถึง 38 หลักสูตร (รอยละ 56.7) ซึ่งสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 12 หลักสูตร (รอยละ 31.6) รองลงมาคือภาคเหนือจํานวน 8 หลักสูตร (รอยละ 21.1)
และที่เปดสอนนอยที่สุดอยูในภาคใตจํานวน 4 หลักสูตร (รอยละ 10.5) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัย
เอกชนเป ด สอนทั้ ง หมด 15 หลั ก สู ต ร (ร อ ยละ 22.4) ซึ่ ง ส ว นใหญ อ ยู ใ นเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริมณฑลจํานวน 8 หลักสูตร (รอยละ 53.3) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตร
(รอยละ 26.7) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคเหนือ 1 หลักสูตร (รอยละ 6.7) สําหรับมหาวิทยาลัย
ของรัฐเปดสอนทั้งหมด 13 หลักสูตร (รอยละ 19.4) ซึ่งสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จํานวน 7 หลักสูตร (รอยละ 53.8) รองลงมาคือ เปดสอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต
เทากัน แหงละ 2 หลักสูตร (รอยละ 15.4) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคกลางและภาคเหนือ
เทากัน แหงละ 1 หลักสูตร (รอยละ 7.7) สวนมหาวิทยาลัยในกํากับเปดสอน 1 หลักสูตร (รอย
ละ 1.5) ในภาคเหนือ
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ตารางที่ 5.2 สภาพของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา
ขอความ
1. หลักสูตรอยูภายใตสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
คณะศิลปศาสตร
2. ปพุทธศักราชที่เปดหลักสูตร
2520 - 2525
2526 - 2530
2531 - 2535
2536 - 2540
2541 - 2545
2546 - 2550
3. จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ไมมนี ักศึกษา
1-50 คน
51-100 คน
101-200 คน
201-400 คน
มากกวา 400 คน
4. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 - 40
41 - 45
มากกวา 45
5. แผนการศึกษาในหลักสูตร
เปดแผน ก(2) (ศึกษาวิทยานิพนธและรายวิชา)
เปดแผน ข (ศึกษารายวิชาอยางเดียว ไมตองทําวิทยานิพนธ)
เปดทั้งแผน ก 2 และ ข
6. ระยะเวลาในการศึกษา
3 ภาคการศึกษา
4 ภาคการศึกษา
5 ภาคการศึกษา
6 ภาคการศึกษา
7. การศึกษาดูงานตางประเทศ
มี
ไมมี

จํานวน
(n=67)

รอยละ

36
29
2

53.73
43.28
2.99

1
2
3
11
37
13

1.49
2.99
4.48
16.42
55.22
19.40

3
16
16
15
7
2

5.08
27.12
27.12
25.42
11.86
3.39

30
32
5

44.78
47.76
7.46

27
8
32

40.30
11.94
47.76

2
28
19
18

2.99
41.79
28.36
26.87

40
27

59.70
40.30
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ตารางที่ 5.2 (ตอ)
ขอความ
8. โครงการรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ
มี
ไมมี
9. วิทยาเขต
มี
ไมมี
10. จํานวนวิทยาเขต
1
2
3
4
8
10
18
11. การรับสมัคร
ปละครั้ง
ปละ 2 ครั้ง ภาคตนและภาคปลาย
ตลอดป
12. วิธีการคัดเลือก
สัมภาษณอยางเดียว
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
13. คาใชจายรวมตลอดหลักสูตร
ต่ํากวา 50,000 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000-149,999 บาท
150,000-199,999 บาท
ตั้งแต 200,000 บาท ขึ้นไป
14. คาศึกษาดูงาน
ไมเก็บรวมกับคาธรรมเนียม
เก็บรวมกับคาธรรมเนียม
15. วิธีการชําระคาเลาเรียน
เหมาจายครั้งเดียวตอภาคการศึกษา
แบงเปนงวด
เก็บตามหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน

จํานวน
(n=67)

รอยละ

13
54

19.40
80.60

19
48

28.36
71.64

10
1
3
2
1
1
1

52.63
5.26
15.79
10.53
5.26
5.26
5.26

38
19
10

56.72
28.36
14.92

29
38

43.28
56.72

1
31
26
6
3

1.49
46.27
38.81
8.96
4.48

51
9

85.00
15.00

22
32
13

32.84
47.76
19.40

จากตาราง พบวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา สวนใหญอยูภายใตสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (รอยละ 53.73) รองลงมาคือคณะ
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ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (รอยละ 43.28) หลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการสวนใหญเริ่มเปดสอน
ในชวง พ.ศ. 2541-2545 (รอยละ 55.22) สวนใหญมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรประมาณ 1-50
คน และ 51-100 คน จํานวนเทากัน (รอยละ 27.12) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร คือ
41-45 หนวยกิต (รอยละ 47.76) สําหรับระยะเวลาในการศึกษา สวนใหญคือ 4 ภาคการศึกษา
(รอยละ 41.79) แผนการศึกษาสวนใหญเปดสอนทั้งแผน ก (2) และ ข คิดเปนรอยละ 47.76
หลักสูตรฯ สวนใหญมีการศึกษาดูงานตางประเทศ (รอยละ 59.70) และไมมีโครงการรวมมือกับ
สถาบันอื่น ๆ (รอยละ 80.60) และสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สวนใหญไมมีวิทยาเขต (รอยละ 71.64) สําหรับสถาบันที่มีวิทยาเขตมีตั้งแต
1–18 แหง และโดยสวนใหญมีวิทยาเขต 1 แหง จํานวน 10 สถาบัน (รอยละ 52.63)
ส ว นการรั บ สมั ค รเข า ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษาภาคนอกเวลา
ราชการ พบวา สวนใหญเปดรับสมัครปละครั้ง คิดเปนรอยละ 56.72 รองลงมาคือ ปละ 2 ครั้ง
คือภาคตนและภาคปลาย (รอยละ 28.36) โดยวิธีการคัดเลือกสวนใหญที่ใชคือ การสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ (รอยละ 56.72) สําหรับคาใชจายรวมตลอดหลักสูตร พบวา สวนใหญ
คาใชจายอยูระหวาง 50,000-99,999 บาท (รอยละ 46.27) รองลงมาคือ 100,000-149,000 บาท
(รอยละ 38.81) โดยคาใชจายที่นอยที่สุดคือ ต่ํากวา 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.49 การเรียก
เก็บคาศึกษาดูงานไมรวมกับคาธรรมเนียมการศึกษา คิดเปนรอยละ 85.00 สวนวิธีการชําระคา
เลาเรียนสวนใหญจายโดยแบงเปนงวด คิดเปนรอยละ 47.76 รองลงมาคือ เหมาจายครั้งเดียว
ตอภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ 32.84 และวิธีที่ใชนอยที่สุดคือ เก็บตามหนวยกิตที่ลงทะเบียน
เรียน คิดเปนรอยละ 19.40
ตารางที่ 5.3 จํานวนและที่ตั้งวิทยาเขตของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษาภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามสถานที่ตั้ง/ชื่อสถาบัน
ที่ตั้ง/ชื่อสถาบัน

จํานวน
วิทยาเขต

ที่ตั้งวิทยาเขต

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
1. มรภ.สวนดุสิต
2. มรภ.จันทรเกษม
3. มรภ.วไลยอลงกรณ
4. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3
1
2
18

ปราจีนบุรี, พัทยา, หัวหิน
นนทบุรี (รัตนาธิเบศ)
สระแกว, สุพรรณบุรี
อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, ปราจีนบุรี
นครศรีธรรมราช, ศรีสะเกษ, ขอนแกน
สุโขทัย, นครราชสีมา, ลพบุรี, ตรัง,
นครพนม, เพชรบูรณ, ชัยภูมิ, บุรีรัมย,
หนองบัวลําภู, กาญจนบุรี, อุดรธานี, สุรินทร

ภาคเหนือ
1. มรภ.เชียงราย

1

เชียงใหม (ฝาง)
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ตารางที่ 5.3 (ตอ)
ที่ตั้ง/ชื่อสถาบัน
2.
3.
4.
5.

มรภ.ลําปาง
มรภ.อุตรดิตถ
มรภ.กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จํานวน
วิทยาเขต
1
1
1
10

ภาคกลาง
1. มหาวิทยาลัยบูรพา

3

2. มรภ.เทพสตรี

3

ที่ตั้งวิทยาเขต
ลําพูน
นาน
ตาก (แมสอด)
กําแพงเพชร, เชียงใหม, ตาก, นครสวรรค,
พิจิตร, เพชรบูรณ, แพร, อุตรดิตถ,
อุทัยธานี, กรุงเทพ
จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา (ดอนทอง),
สมุทรปราการ, สระแกว
สิงหบุรี, นครสวรรค (ตาคลี) , ลพบุรี
(ชัยบาดาล)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. มหาวิทยาลัยราชธานี
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. มรภ.เลย
5. มรภ.มหาสารคาม

1
2
1
1
8

อุดรธานี
อุดรธานี, สกลนคร
หนองคาย
ขอนแกน
อุดรธานี, ขอนแกน, นครราขสีมา,
อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, ชัยภูมิ,
กาฬสินธุ

ภาคใต
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. มรภ.ภูเก็ต

1
1

สุราษฎรธานี
กระบี่

จากตาราง พบวา สถาบันที่มีวิทยาเขตมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยรามคําแหงมี 18
วิทยาเขต รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
8 วิทยาเขต สวนใหญเปดวิทยาเขต 1 แหง จํานวน 10 สถาบัน การเปดวิทยาเขตสวนใหญ
กระจายไปทั่วประเทศทั้งในจังหวัดที่มีหลักสูตรฯ เปดอยูแลว และครอบคลุมไปยังจังหวัดตาง ๆ
ที่ยังไมไดเปดหลักสูตรฯ
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ตารางที่ 5.4 สถานที่ตั้งของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา
สถานที่ตั้ง
กรุงเทพและปริมณฑล
กรุงเทพ

สถาบันอุดมศึกษารัฐ
จุฬาฯ เกษตรศาสตร
รามคําแหง มศว.
มรภ. ธนบุรี
มรภ.สวนสุนันทา
มรภ.สวนดุสิต
มรภ.พระนคร
มรภ.บานสมเด็จ
เจาพระยา
มรภ. จันทรเกษม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ธุรกิจบัณฑิตย
เซนตจอหน ศรีปทุม
สยาม วิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

นนทบุรี
ปทุมธานี
ภาคกลาง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา

มรภ.จันทรเกษม
(รัตนาธิเบศ)
มรภ.วไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มรภ.ราชนครินทร

ปราจีนบุรี
สระแกว
จันทบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคึรีขันธ
สุพรรณบุรี
อุทัยธานี
สุโขทัย
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สิงหบุรี
ภาคเหนือ
เชียงราย

วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มรภ.รําไพพรรณี
มรภ.นครปฐม
มรภ.หมูบานจอมบึง
มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.เพชรบุรี

อีสเทิรนเอเชีย, ปทุมธานี
มรภ.สวนดุสิต (พัทยา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(ดอนทอง)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มรภ.วไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ.สวนดุสิต (หัวหิน)
มรภ.วไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มรภ.พระนครศรี
อยุธยา
มรภ.เทพสตรี
(ชัยบาดาล)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ.เทพสตรี

มรภ.เชียงราย
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ตารางที่ 5.4 (ตอ)
สถานที่ตั้ง
เชียงใหม
ลําปาง
ลําพูน
นาน
แพร
ตาก

สถาบันอุดมศึกษารัฐ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มรภ.เชียงใหม
มรภ.ลําปาง

มรภ.อุตรดิตถ
มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.นครสวรรค

พิษณุโลก

มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
มรภ.พิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยเจาพระยา

มรภ.กําแพงเพชร(แมสอด)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มรภ.เทพสตรี (ตาคลี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

บุรีรัมย
ศรีสะเกษ

มรภ.บุรีรัมย

นครราชสีมา

มรภ.นครราชสีมา

นครพนม
ชัยภูมิ

มรภ.นครพนม
มรภ.ชัยภูมิ

วิทยาลัยบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

หนองบัวลําพู
อุดรธานี

สุรินทร
สกลนคร
หนองคาย
อุบลราชธานี
ยโสธร
กาฬสินธุ
มหาสารคาม

วิทยาเขต
มรภ.เชียงราย (ฝาง)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มรภ.ลําปาง
มรภ.อุตรดิตถ

อุตรดิตถ
กําแพงเพชร
นครสวรรค

พิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแกน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

มรภ.สุรินทร
มรภ.สกลนคร
มรภ.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ.มหาสารคาม, มรภ.
เลย

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยราชธานี
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
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ตารางที่ 5.4 (ตอ)
สถานที่ตั้ง

เลย
รอยเอ็ด
ภาคใต
สงขลา
ภูเก็ต
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
ยะลา
ตรัง
กระบี่

สถาบันอุดมศึกษารัฐ
มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.เลย
มรภ.รอยเอ็ด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วิทยาเขต

มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ
มรภ.สงขลา
มรภ.ภูเก็ต
มรภ.สุราษฎรธานี
มรภ.นครศรีธรรมราช
มรภ.ยะลา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ.ภูเก็ต

เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย มี อิ ส ระที่ จ ะก อ ตั้ ง วิ ท ยาเขตหรื อ ศู น ย ไ ด จากตาราง พบว า
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา มีการเปด
วิท ยาเขตการกระจายทั่ว ประเทศ เปนที่น าสั ง เกตวา ในหลายจังหวัดมี หลักสู ต รฯเป ด สอน
มากกว า 1 หลั กสู ต ร ในขณะที่ บางจั งหวัด ไมมีหลั กสูต รฯ สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา จึ งทํ าให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนขยายวิทยาเขตออกไปในจังหวัดเหลานั้น อาจกลาวไดวา
หลักสูตรฯ ดังกลาวยังคงมีผูสนใจเรียนจํานวนมาก แตสถาบันการศึกษาในพื้นที่ยังไมพอเพียง
กับความตองการของผูเรียน หลักสูตรฯจึงตองขยายวิทยาเขตเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความ
ตองการ และทําใหผูเรียนสามารถประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไดอีกดวย
ตารางที่ 5.5 วิธีการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ขอความ
1. การสงเสริมการตลาด
ผานสื่อตาง ๆ ไดแก
แผนพับ
เว็บไซตและอินเทอรเน็ต
ปายประกาศ
นิทรรศการการศึกษา
จดหมายไปยังกลุมเปาหมาย
หนังสือพิมพ

จํานวน
(n=67)

รอยละ

56
54
54
41
38
28

83.15
83.08
83.08
63.08
59.38
43.08
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ตารางที่ 5.5 (ตอ)
ขอความ
วิทยุ
โทรทัศน
ไปแนะนําตามสถานศึกษา
จัดหลักสูตรตามความตองการของหนวยงาน
ใหทุนการศึกษา
การใหโควตา
2. ชวงเวลาที่ทําการประชาสัมพันธหลักสูตร
ตลอดป
เฉพาะชวงที่เปดรับสมัคร
3. หนวยงานรับผิดชอบประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย
คณะ
บัณฑิตวิทยาลัย
ภาควิชา
หลักสูตรดําเนินการเอง
4. งบประมาณประชาสัมพันธ
ไมมงี บประมาณ
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท

จํานวน
(n=67)
27
8
6
21
10
1

รอยละ
41.54
12.31
9.38
31.82
20.23
1.50

26
37

41.27
58.73

21
23
12
7
1

32.81
35.94
18.75
10.94
1.56

2
21
16
12
2
7

3.33
35.00
26.67
20.00
3.33
11.67

จากตาราง พบวา ในการสงเสริมการตลาดไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ผานทางสื่อโดยใชแผนพับมากที่สุด (รอยละ 83.15) และ
รองลงมาใกลเคียงกัน ไดแก ปายประกาศและเว็บไซต/อินเทอรเน็ตเทา ๆ กัน (รอยละ 83.08)
และการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธหลักสูตรที่เกิดขึ้นนอยที่สุด คือ การใหโควตา
(รอยละ 1.5)
ชวงเวลาที่ใชในการประชาสัมพันธหลักสูตร สวนใหญทําเฉพาะชวงที่เปดรับสมัคร (รอยละ
58.73)
หนวยงานที่รับผิดชอบในการทําประชาสัมพันธมากที่สุดคือ คณะ (รอยละ 35.94)
รองลงมาคือ มหาวิทยาลัย (รอยละ 32.81) สวนงบประมาณที่ใชในการประชาสัมพันธสวนใหญ
ต่ํากวา 10,000 บาท (รอยละ 35.00) รองลงมาคือ 10,000-20,000 บาท (รอยละ 26.67)
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ตารางที่ 5.6 เทคนิคการเรียนการสอนที่ใชในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา สาขาบริหาร
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
จํานวน
(n=67)
63
61
47
44
38
26
5
2

เทคนิคการสอน*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อภิปราย
บรรยาย
กรณีศึกษา
การเรียนแบบนําตนเอง
วิจัยเปนฐาน
การสอนแบบโครงการ
การสอนแบบสืบสอบ
สภาพการณจริงและการดูงาน

รอยละ
95.45
92.42
71.21
66.67
57.58
39.39
7.58
4.65

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จากตาราง พบวา สวนใหญใชวิธีการสอนแบบอภิปรายและบรรยายใกลเคียงกัน (รอยละ
95.45 และ 92.42 ตามลําดับ) รองลงมาคือ กรณีศึกษา และการเรียนแบบนําตนเอง (รอยละ
71.21 และ 66.67 ตามลําดับ) และวิธีการสอนที่ใชนอยที่สุด ไดแก เรียนจากสภาพการณจริง
และการดูงาน (รอยละ 4.65)
1.2 การวิเคราะหตารางไขวระหวางสภาพทั่วไปของหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา กับประเภทของมหาวิทยาลัย
เพื่ อให เ ห็ น ลั ก ษณะตั ว แปรของกลุ มตั ว อย า งได ชัด เจนขึ้ น ผู วิจั ย ได ทํ า การแจกแจง
ความถี่แบบสองทางเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชการวิเคราะหตารางไขว ดัง
รายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 5.7 สภาพทั่วไปของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย

สังกัด
1. หลักสูตรอยูภายใตสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
คณะศิลปศาสตร

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ
ในกํากับ
เอกชน
จํานวน % จํานวน % จํานวน %
5
8

38.5
61.5
-

1 100.0
-

11
4

ราชภัฎ
จํานวน %

73.3 20
26.7 16
2

52.6
42.1
5.3

รวม
จํานวน

%

36
29
2

53.7
43.3
3.0
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ตารางที่ 5.7 (ตอ)
สังกัด

2.

3.

4.

5.

รวม
ปพุทธศักราชที่เปดหลักสูตร
2536
2538
2539
2540
2541
2542
2545
2548
รวม
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ไมมีนักศึกษา
1-50 คน
51-100 คน
101-200 คน
201-400คน
400 คน
รวม
จํานวนหนวยกิต
36
38
39
40
41
42
45
48
รวม
ระยะเวลาในการศึกษา
3 ภาคการศึกษา
4 ภาคการศึกษา
5 ภาคการศึกษา
6 ภาคการศึกษา
รวม

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ
ในกํากับ
เอกชน
จํานวน % จํานวน % จํานวน %
13 19.4 1 1.5 15
22.4
3

23.1

1
13

7.7
19.4

1 100.0
1 1.5

15

1
24
4
22.4 38

1
3
2
2
2
1
11

9.1
27.3
18.2
18.2
18.2
9.1
18.6

1
1 100.0 7
1
4
1 1.7 13

7.7
1
53.8 5
7.7 13
30.8 9
5
1
22.0 34

3

23.1

7.7
19.4

7
1
2
1
1 100.0 4
1 1.5 15

1
24
4
22.4 38

46.2
23.1
30.8
19.4

2
1 100.0 11
2
1 1.5 15

13.3
73.3 10
13.3 14
14
22.4 38

5
2
2

38.5
15.4
15.4
-

5
2
2

38.5
15.4
15.4
-

1
13
6
3
4
13

7
1
2
1

46.7
6.7
13.3
6.7

ราชภัฎ
จํานวน %
38
56.7
6
1
1
1

4

26.7

46.7
6.7
13.3
6.7

6
1
1
1

26.7

รวม
จํานวน %
67
100.0

15.8
2.6
2.6
2.6

16
2
8
4
2
2.6 6
63.2 24
10.5 5
56.7 67
2.9
14.7
38.2
26.5
14.7
2.9
57.6

23.9
3.0
11.9
6.0
3.0
9.0
35.8
7.5
100.0

3
16
16
15
7
2
59

5.1
27.1
27.1
25.4
11.9
3.4
100.0

16
2
8
4
2
2.6 6
63.2 24
10.5 5
56.7 67

23.9
3.0
11.9
6.0
3.0
9.0
35.8
7.5
100.0

-

3.0
41.8
28.4
26.9
100.0

15.8
2.6
2.6
2.6

26.3
36.8
36.8
56.7

2
28
19
18
67
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ตารางที่ 5.7 (ตอ)
สังกัด
6. แผนการศึกษา
เปดแผน ก2)
เปดแผน ข
เปดทั้งแผน ก2) และ ข
รวม
7. การศึกษาดูงานตางประเทศ
มี
ไมมี
รวม
8. สถาบันความรวมมือ
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวม
9. วิทยาเขต
มี
ไมมี
รวม
10. จํานวนวิทยาเขต
ไมมี
1 แหง
2 แหง
3 แหง
4 แหง
8 แหง
10 แหง
18 แหง
รวม
11. การรับสมัคร
ปละครั้ง
ปละ 2 ครั้ง
ตลอดป
รวม
12. วิธีการคัดเลือก
สัมภาษณอยางเดียว
สอบขอเขียนและ
สอบสัมภาษณ

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ
ในกํากับ
เอกชน
จํานวน % จํานวน % จํานวน %
-

-

รวม

ราชภัฎ
จํานวน %

จํานวน

%

3

20.0

24

63.2

27

40.3

4
9
13

30.8
69.2
19.4

1 100.0 1
11
1 1.5 15

6.7
73.3
22.4

2
12
38

5.3
31.6
56.7

8
32
67

11.9
47.8
100.0

8
5
13

61.5
38.5
19.4

7
1 100.0 8
1 1.5 15

46.7
53.3
22.4

25
13
38

65.8
34.2
56.7

40
27
67

59.7
40.3
100.0

4
4

100.0
50.0

8

3

100.0
37.5

8

100.0
100.0

1 100.0
1 12.5

-

3

7
6
13

53.8
46.2
19.4

1
1 100.0 14
1 1.5 15

6.7
93.3
22.4

11
27
38

28.9
71.1
56.7

19
48
67

28.4
71.6
100.0

6
4

46.2
30.8

93.3
6.7
22.4

27
6
1
1
2
1

71.1
15.8
2.6
2.6
5.3
2.6

7.7
7.7
19.4

1 100.0 14
1
1 1.5 15

38

56.7

48
10
1
3
2
1
1
1
67

71.6
14.9
1.5
4.5
3.0
1.5
1.5
1.5
100.0

9 69.2
3 23.1
1
7.7
13 19.4

6
1 100.0 4
5
1 1.5 15

40.0
26.7
33.3
22.4

23
11
4
38

60.5
28.9
10.5
56.7

38
19
10
67

56.7
28.4
14.9
100.0

6 46.2

1 100.0

5

33.3

17

44.7

29

43.3

7 53.9

-

10

66.7

21

55.3

38

56.7

1

7.7
-

1
1
13
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ตารางที่ 5.7 (ตอ)
สังกัด
รวม
13. คาใชจายรวมตลอด
หลักสูตร
ต่ํากวา 50,000 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000-149,999 บาท
150,000-199,999 บาท
ตั้งแต 200,000 บาท
รวม

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ
ในกํากับ
เอกชน
จํานวน % จํานวน % จํานวน %
13 19.4
1 1.5 15 22.4

3
8
1
1
13

23.1
61.5
7.7
7.7
19.4

6
1 100.0 5
3
1
1 1.5 15

40.0
33.3
20.0
6.7
22.4

รวม

ราชภัฎ
จํานวน %
38 56.7

จํานวน %
67 100.0

1
22
12
2
1
38

1
31
26
6
3
67

2.6
57.9
31.6
5.3
2.6
56.7

1.5
46.3
38.8
9.0
4.5
100.0

จากตาราง พบวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหาร
การศึกษาสวนใหญอยูภายใตสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 36 หลักสูตร (รอยละ 53.7) รองลงมาคือ คณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 29 หลักสูตร (รอยละ 43.3) เมื่อพิจารณาตามประเภทของมหาวิทยาลัย
พบวา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับสวนใหญสังกัดคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
(รอยละ 61.5 และรอยละ 100 ตามลําดับ) สวนมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนใหญสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (รอยละ 73.3 และรอยละ 52.6 ตามลําดับ)
หลักสูตรฯ สวนใหญเปดสอนในป พ.ศ. 2545 จํานวน 24 หลักสูตร (รอยละ 35.8) โดย
หลักสูตรฯทั้งหมดเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฎ รองลงมาคือ พ.ศ. 2536 จํานวน 16 หลักสูตร
(รอยละ 23.9) ซึ่งสวนใหญเปดในมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฎเปนจํานวน
ใกลเคียงกันคือ 7 หลักสูตร และ 6 หลักสูตร ตามลําดับ สวนมหาวิทยาลัยของรัฐเปดสอนมาก
ที่สุดจํานวน 5 หลักสูตร (รอยละ 38.5) ในป พ.ศ. 2539 และมหาวิทยาลัยในกํากับเปดสอนในป
2542
หลักสูตรฯ สวนใหญมีจํานวนนักศึกษา 1-50 คน และ 51-100 คน อยางละเทา ๆ กัน
คือ 16 หลักสูตร (รอยละ 27.1) รองลงมามีจํานวนนักศึกษา 101-200 คน 15 หลักสูตร (รอยละ
25.4) และมีจํานวนนักศึกษามากกวา 400 คนเพียง 2 หลักสูตร (รอยละ 3.4)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนใหญมีจํานวนนักศึกษา 51-100 คน ใน 13 หลักสูตร (รอยละ
38.2) รองลงมามีจํานวนนักศึกษา 101-200 คน ใน 9 หลักสูตร (รอยละ 26.5) มหาวิทยาลัย
เอกชนสวนใหญมีจํานวนนักศึกษา 1-50 คน ใน 7 หลักสูตร (รอยละ 53.8) รองลงมามีจํานวน
นักศึกษา 101-200 คน ใน 4 หลักสูตร (รอยละ 30.8) มหาวิทยาลัยรัฐสวนใหญมีจํานวนนักศึกษา 150 คน (รอยละ 27.3) ใน 3 หลักสูตร (รอยละ 27.3) และมหาวิทยาลัยในกํากับมีจํานวน
นักศึกษา 1-50 คน (รอยละ 100)
สวนจํานวนหนวยกิตทั้งหมด อยูระหวาง 36-48 หนวยกิต โดยหลักสูตรฯสวนใหญมี
จํานวนหนวยกิต 45 หนวยกิต (รอยละ 35.8) ใน 24 หลักสูตร (รอยละ 63.2) ซึ่งอยูในมหาวิทยาลัย
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ราชภัฎทั้งหมด รองลงมาคือ 36 หนวยกิต ใน 16 หลักสูตร (รอยละ 23.9) ซึ่งสวนใหญอยูใน
มหาวิทยาลัยเอกชนและราชภัฎในจํานวนใกลเคียงกันคือ 7 และ 6 หลักสูตรตามลําดับ สวนใน
มหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญมีจํานวนหนวยกิต 39 หนวยกิต ใน 5 หลักสูตร (รอยละ 38.5)
สําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับมีจํานวนหนวยกิต 42 หนวยกิต
ระยะเวลาที่ นั ก ศึ ก ษาใช ใ นการศึ ก ษาส ว นใหญ คื อ 4 ภาคการศึ ก ษา (ร อ ยละ 41.8)
รองลงมาคือ 5 ภาคการศึกษา และ 6 ภาคการศึกษา (รอยละ 28.4 และ 26.9 ตามลําดับ) เมื่อ
พิจารณาตามประเภทของมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนใหญใชระยะเวลาใน
การศึกษาคือ 5 ภาคการศึกษา และ 6 ภาคการศึกษา เทา ๆ กัน จํานวน 14 หลักสูตร (รอยละ
36.8) ขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับสวนใหญใช
ระยะเวลาในการศึกษาคือ 4 ภาคการศึกษา (รอยละ 73.3, 46.2 และ 100 ตามลําดับ) และมี
มหาวิทยาลัยเอกชนเพียง 2 หลักสูตรที่ใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ภาคการศึกษา
หลักสูตรฯ สวนใหญเปดสอนทั้งแผน ก(2) และ ข จํานวน 32 หลักสูตร (รอยละ 47.8)
รองลงมาคือ แผน ก(2) จํานวน 27 หลักสูตร (รอยละ 40.3) เมื่อพิจารณาตามประเภทของมหาวิทยาลัย
พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนใหญเปดสอนแผนการศึกษา ก(2) จํานวน 24 หลักสูตร (รอยละ
63.2) มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐสวนใหญเปดสอนแผนการศึกษา ก(2) และ ข
จํานวน 11 และ 9 หลักสูตรตามลําดับ (รอยละ 73.3 และ 69.2 ตามลําดับ) สวนมหาวิทยาลัยใน
กํากับเปดสอนเฉพาะแผน ข เทานั้น
การศึกษาดูงานตางประเทศของหลักสูต รมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา หลักสูตรฯ สวนใหญมีการศึกษาดูงานตางประเทศ (รอย
ละ 59.7) เมื่ อ พิ จ ารณาตามประเภทของมหาวิ ท ยาลั ย พบว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ และ
มหาวิทยาลัยรัฐสวนใหญมีการศึกษาดูงานตางประเทศ (รอยละ 65.8 และ 61.5 ตามลําดับ)
สวนมหาวิทยาลั ยเอกชนมีและไมมีการศึกษาดูงานตางประเทศเป นจํานวนใกลเ คี ยงกันคือ
จํานวน 7 และ 8 หลักสูตร (รอยละ 46.7 และ 53.3 ตามลําดับ) สําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐไมมีการศึกษาดูงานตางประเทศ
หลักสูตรฯ สวนใหญไมมีโครงการรวมมือกับสถาบันอื่น (รอยละ 80.6) เมื่อพิจารณา
ตามประเภทของมหาวิ ทยาลั ย พบว า หลั กสู ตรฯที่ มี โครงการร ว มมื อกั บ สถาบั นอื่ น อยู ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฎจํานวน 7 หลักสูตร และอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเทา ๆ กัน
จํานวน 3 หลักสูตร
ด า นความร ว มมื อ ของหลั ก สู ต รฯ พบว า หลั ก สู ต รฯ ที่ มี ค วามร ว มมื อ กั บ สถาบั น ใน
ประเทศทั้งหมด (รอยละ 100.0) โดยสถาบันที่มีความรวมมืออยูในมหาวิทยาลัยราชภัฎจํานวน
4 หลั ก สู ต ร และอยู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนจํ า นวน 3 หลั ก สู ต ร และมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ 1
หลักสูตร
หลักสูตรฯ สวนใหญไมมีวิทยาเขต (รอยละ 71.6) สวนมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตสวน
ใหญมีวิทยาเขต 1 แหง (รอยละ 14.9) รองลงมามีวิทยาเขต 3 แหง (รอยละ 4.5) และเมื่อพิจารณา
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ตามประเภทมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยรัฐที่มีวิทยาเขตมากที่สุดจํานวน 18 แหง และ
รองลงมา 10 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนใหญมีวิทยาเขต 1 แหง และมีมหาวิทยาลัยเอกชน
เพียงแหงเดียวที่มีวิทยาเขตถึง 3 แหง สําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับไมมีวิทยาเขต
ในเรื่องการรับสมัครเขาศึกษา หลักสูตรฯสวนใหญเปดรับสมัครปละครั้ง (รอยละ 56.7)
รองลงมาคื อ ป ล ะ 2 ครั้ ง (ร อยละ 28.4) และมี ก ารคั ด เลื อกโดยการสอบข อ เขี ย นและสอบ
สัมภาษณ (รอยละ 56.7) รองลงมาคือ สัมภาษณอยางเดียว (รอยละ 43.3) เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทมหาวิทยาลัย พบวา ในมหาวิทยาลัยรัฐ ราชภัฎและเอกชน มีการสอบขอเขียนและ
สัมภาษณมากที่สุด (รอยละ 53.9, 55.3 และ 66.7 ตามลําดับ) สวนมหาวิทยาลัยในกํากับใชการ
สอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว
คาใชจายรวมตลอดหลักสูตรฯสวนใหญอยูระหวาง 50,000–99,999 บาท (รอยละ 46.3)
รองลงมาคือ 100,000–149,999 บาท (รอยละ 38.8) และนอยที่สุดอยูที่ต่ํากวา 50,000 บาท
(รอยละ 1.5) เมื่อพิจารณาตามประเภทมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญและ
มหาวิทยาลัยในกํากับสวนใหญมีคาใชจายอยูที่ 100,000-149,999 บาท (รอยละ 61.5 และ 100
ตามลํ า ดั บ ) มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ส ว นใหญ มี ค า ใช จ า ยรวมตลอด
หลักสูตรอยูที่ 50,000–99,999 บาท (รอยละ 40.0 และ 57.9 ตามลําดับ)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
พฤติกรรมการแขงขัน หมายถึง นโยบายของธุรกิจที่มีตอสินคาหรือบริการของตนและ
ตอคูแขงขัน ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร ธุรกิจแตละประเภทมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไป ขึ้นอยู
กับโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขันของธุรกิจแบงไดเปน 2 ชนิด คือ
2.1 พฤติกรรมการแขงขันดานราคา
2.2 พฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชดานราคา
การวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ ไดนําขอมูล จากการตอบแบบสอบถามของผูบริ หารหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 67 คน และนักศึกษาในหลักสูตรฯ
จํานวน 921 คน โดยสรุปรวมจากสภาพหลักสูตรและแบบสอบถามปลายเปด และนํามาพิจารณาพฤติกรรม
การแขงขันตามแนวคิดพฤติกรรมตลาด ซึ่งจะแบงพฤติกรรมการแขงขันออกเปน 2 สวน คือ
พฤติกรรมดานราคา และพฤติกรรมที่ไมใชดานราคา และแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ
(7P’s) ของซิทแฮมและบิทเนอร (Zeithalm and Bitner, 2003) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 พฤติกรรมการแขงขันดานราคา
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการใด ๆ ก็ตาม ผูบริโภคยอมพิจารณาปจจัยหลาย
ประการประกอบการตัดสินใจ ปจจัยดานราคาเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางมาก ดังนั้นราคา
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หรือคาใชจายในการศึกษาจึงเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่ผูเรียนใชในการตัดสินใจเลือกเรียน
และผูบริหารหลักสูตรฯใชเปนกลยุทธในการแขงขัน
การพิจารณาถึงราคาหรือคาใชจายในการศึกษา ไดแก คาธรรมเนียม คาเลาเรียน คา
ทัศนศึกษา หรือดูงานตางประเทศ โดยมีการแบงชําระคาเลาเรียน การผอนเปนรายงวด หรือ
การใหทุนการศึกษาสําหรับผูที่ผลการเรียนดี เปนการสรางความแตกตางและจูงใจใหผูเรียน
ตัดสินใจเลือกเรียนมากขึ้น
จากตารางภาคผนวก ค สภาพหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลา
ราชการ เมื่อพิจารณาถึงดานราคา พบวา คาใชจายรวมตลอดหลักสูตรฯ มีความแตกตางกัน โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฎมีคาใชจายตั้งแต 40,000-200,000 บาท มหาวิทยาลัยของรัฐ มีคาใชจายตั้งแต
50,000-200,000 บาท มหาวิทยาลัยเอกชนมีคาใชจายตั้งแต 80,000-150,000 บาท และมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐมีคาใชจาย 120,000 บาท สาเหตุที่คาใชจายแตกตางกันคอนขางมาก เนื่องจากบาง
หลักสูตรมีการรวมคาทัศนศึกษาหรือดูงานตางประเทศ บางหลักสูตรฯหากเรียนในวิทยาเขต
หรือศูนยของสถาบันจะมีคาใชจายในการศึกษาเพิ่มสูงกวาเรียนในสถาบันหลัก เนื่องจากมี
ตนทุนเรื่องคาใชจายในการเดินทางและที่พักของอาจารยเพิ่มขึ้น บางหลักสูตรฯมีคาใชจายรวม
ตลอดหลักสูตรไมสูงมากเนื่องจากมีความพรอมเรื่องสถานที่และบุคลากรอาจารย ทําใหตนทุน
การผลิตต่ํา อยางไรก็ตาม ถึงแมวาบางหลักสูตรจะมีคาใชจายรวมตลอดหลักสูตรฯ คอนขางสูง
แตก็ยังมีผูสนใจมาสมัครเรียน เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ชื่อเสียง และความนาเชื่อถือของ
สถาบัน
อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการแขงขันดานราคาไมใชกลยุทธที่สําคัญที่หลักสูตรใชในการ
แขงขัน การแบงชําระคาเลาเรียนโดยการผอนเปนรายงวด หรือการใหทุนการศึกษาสําหรับผูที่
ผลการเรียนดี เปนการสรางความแตกตางและจูงใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนมากขึ้น ดังนั้น
ราคาหรือคาใชจายในการศึกษาจึงไมไดเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกเรียน หลักสูตรฯจึง
ไมมีการแขงขันในดานราคาเปนหลัก แตจะใหความสําคัญและแขงขันกันในดานอื่น ๆ อีกดวย
2.2 พฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชดานราคา
การแขงขันอีกรูปแบบหนึ่งที่ไมใชดานราคามีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เปนการใหบริการทาง
การศึกษา เปนสิ่งที่มองไมเห็น และไมสามารถจัดมาตรฐานโดยการเปรียบเทียบราคาได จึงไม
นิยมแขงขันกันดวยราคา แตจะเนนการทําใหบริการของตนแตกตางจากผูอื่น เพื่อดึงดูดใจ
ผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะตัดสินใจเลือกเรียนใหเหมาะสมและตอบสนองความตองการของตนเอง โดย
การพิจารณาพฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชดานราคา ผูผลิตตองทําใหหลักสูตรฯของตนมีความ
แตกตางจากคู แขงในดานตาง ๆ ไดแก ด านหลั กสูต ร ดานชองทางการใหบริ การ ด านการ
สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. ดานหลักสูตร
ปจจุบันมีการสรางความแตกตางโดยเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ ใหมเพิ่มขึ้นหลายสาขา เพื่อใหเกิดความทันสมัย หลากหลายและผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ ไดแก สาขาการจัดการความรู การจัดการคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน และบางหลักสูตรฯไดปรับหรือเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อใหเกิด
ความแตกต างจากหลั กสูต รฯที่ มี อยู แตใ นแงโครงสร างหลั กสูต รฯหรื อรายวิช าที่ส อนยังคง
เหมือนเดิม ไดแก สาขาการจัดการการศึกษา การบริหารการศึกษาและยุทธศาสตรการพัฒนา
คือสาขาบริหารการศึกษา ผูเรียนจึงสามารถพิจารณาเลือกเรียนหลักสูตรฯที่ตอบสนองความ
ตองการของตน หลักสูตรควรใชระยะเวลาในการศึกษาที่ไมนานเกินไป เชน ใชเวลาประมาณ 4
ภาคการศึกษาหรือ อยางนอย 2 ป และควรมีตารางเรียนในชวงเวลาที่เหมาะสม เชน เรียน
เฉพาะวันเสารอาทิตย จะมีผูสนใจมากกวาวันธรรมดาตอนเย็น เนื่องจากมีความตอเนื่องในการ
เรียน และไมเสียเวลาเดินทางในชั่วโมงเรงดวน ตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย
รายวิชาที่เปดสอนควรเปนรายวิชาที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผูเรียน และสามารถนําไปใช
ในการทํางานได
นอกจากนี้ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า ง ๆ ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มาก และ
จําเปนตองคํานึงถึง ไดแก ความเพียงพอและทันสมัยของหองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองอาหาร โสตทัศนูปกรณ จึงเปนกลยุทธดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พยายามที่จะนํามาใชเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน
ดังนั้น สรุปไดวา กลยุทธที่สําคัญในการแขงขันดานหลักสูตรคือ หลักสูตรจะตองสราง
ความแตกตางในเนื้อหารายวิชาที่เปดสอนซึ่งตองมีความหลากหลาย ทันสมัย และสามารถ
นําไปใชในการทํางานได ระยะเวลาในการศึกษาไมควรนานเกินไป และสิ่งอํานวยความสะดวก
ควรมีความทันสมัยและเพียงพอกับความตองการของผูเรียน เปนตน
2. ดานชองทางการใหบริการ
การวิเคราะหชองทางการจัดจําหนายของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เปนการพิจารณาถึงสถานที่ตั้งและลักษณะที่ตั้งของสถาบัน
ที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ซึ่ง
ควรอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก ใจกลางเมือง จะทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน หลาย
สถาบันจึงไดมีการขยายวิทยาเขตไปยังศูนยกลางของจังหวัดตาง ๆ โดยสถาบันแตละแหงจะ
เรียกชื่อแตกตางกันไป ไดแก วิทยาเขต ศูนย ศูนยการศึกษา ศูนยพัฒนาการศึกษา ศูนยวิทย
บริการ ศูนยอุดมศึกษา และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะดึงดูดความสนใจผูเรียนใน
พื้นที่นั้น ๆ ทําใหสะดวกในการเดินทาง และประหยัดเวลารวมทั้งคาใชจายอีกดวย
จากตารางที่ 5.2 พบวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา เปดสอนจํานวนทั้งสิ้น 67 หลักสูตร มีการเปดวิทยาเขตหรือศูนย
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กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน 18 หลักสูตร โดยมีวิทยาเขตเปดจํานวนตั้งแต 1-18
วิทยาเขต สถาบันที่เปดวิทยาเขตมากที่สุดคือมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีมากถึง 18 สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ รองลงมาคือมหาวิทยาลัยนเรศวร มีมากถึง 10 ศูนย เปนที่นาสังเกตวา
ในการตั้งวิทยาเขตมีการทับซอนกัน ตามตารางที่ 5.3 แสดงวา มหาวิทยาลัยไมไดสนใจที่จะเปด
ในที่ ๆ ไมมีหลักสูตร แตสนใจไปเปดหลักสูตรฯในที่ ๆ มีผูตองการเรียน เชน ในจังหวัดใหญ ๆ
ที่มีโรงเรียนจํานวนมาก จึงสรุปไดวา ตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ยังมีผูสนใจเลือกเรียนมากและมีการแขงขันสูง แตจะชะลอ
การเปดหลักสูตรฯใหมลง และมาเปดเปนวิทยาเขตของสถาบันแทน ตามตารางที่ 5.4 โดยสถาน
ที่ตั้งของวิทยาเขตมักจะตั้งในเมืองหรือยานธุรกิจที่เดินทางสะดวก โดยหลักสูตรฯไปเชาพื้นที่
ของโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน โรงแรม ศูนยการคา อาคารสํานักงาน เปนการขยายโอกาสใหแก
ผูเ รียน ลดตนทุนในสินทรัพยถาวร และไดเปรียบในการแขงขัน
3. ดานการสงเสริมการตลาด
การสงเสริมการตลาดเปนกิจกรรมการติดตอสื่อสารที่ทําใหผูสนใจเรียนทราบขอมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อเตือนความทรงจํา และจูงใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียน โดยเครื่องมือที่
นิยมใชในการสงเสริมการตลาด ไดแก
3.1 การโฆษณา เพื่อเผยแพรขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรผานสื่อ
ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ปายประกาศ เว็บไซต โดยมีคาใชจายใน
การดําเนินการ และมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจูงใจ และเตือนความทรง
จําใหแกผูที่สนใจเลือกเรียน
3.2 การประชาสัมพันธ เปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับสาธารณชน เพื่อสราง
ภาพลักษณและสรางทัศนคติที่ดีใหกับหลักสูตรฯ โดยไมเสียคาใชจาย ดังนั้น ขาวสารที่ไดรับจึง
มีความนาเชื่อถือสูง
3.3 การสงเสริมการขาย หมายถึง สิ่งจูงใจที่นํามาใชเพื่อกระตุนการเลือก
เรียนของผูเรียน ไดแก การใหทุนการศึกษา หรือทุนวิจัย การลดราคาหากสมัครเรียนภายใน
เวลาที่กําหนด การลดราคาหากสมัครเรียนมากกวา 1 คน
3.4 การขายโดยบุคคล เปนการสื่อสารทางตรงจากพนักงานขายหรือบุคลากร
ของสถาบัน โดยการนําเสนอขอมูลแกผูที่สนใจเรียนโดยตรง
3.5 การพูดแบบปากตอปาก เปนการไดรับขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
เรียนโดยการแนะนําจากเพื่อน ผูปกครอง เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพไดรับความสําเร็จคอนขาง
สูง เพราะสามารถเขาถึงตัวผูสนใจเรียนไดโดยตรง ตลอดจนใหขอมูลขาวสารไดอยางเปนกันเอง
จากผลการวิเคราะหขอมูลดานการสงเสริมการตลาด ไดทําการเปรียบเทียบระหวางทุก
หลักสูตร กับหลักสูตรฯ สาขาบริหารการศึกษา และวิธีการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ซึ่งสามารถ
อธิบายไดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 5.8 การเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ทุกหลักสูตร กับหลักสูตรฯ สาขาบริหารการศึกษา ที่มีตอการสงเสริม
การตลาดและการประชาสัมพันธ
ขอความ
1. การสงเสริมการตลาด ผานสื่อตาง ๆ ไดแก
หนังสือพิมพ
วิทยุ
โทรทัศน
ปายประกาศ
แผนพับ
เว็บไซตและอินเทอรเน็ต
นิทรรศการการศึกษา
จดหมายไปยังกลุมเปาหมาย
ไปแนะนําตามสถานศึกษา
ใหทุนการศึกษา
จัดหลักสูตรตามความตองการของ หนวยงาน
อื่น ๆ เชน การใหโควตา

ทุกหลักสูตร
บริหารการศึกษา
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
66
75
21
150
182
177
106
112
11
36
54
3

31.88
36.23
10.14
72.46
87.92
85.51
51.21
54.37
5.34
17.39
26.09
1.45

28
27
8
54
56
54
41
38
6
10
21
1

43.08
41.54
12.31
83.08
83.15
85.08
63.08
59.38
9.38
20.23
31.82
1.5

2. ชวงเวลาที่ทําการประชาสัมพันธหลักสูตร
ตลอดป
เฉพาะชวงที่เปดรับสมัคร
3. หนวยงานรับผิดชอบประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย
คณะ
บัณฑิตวิทยาลัย
ภาควิชา
หลักสูตรดําเนินการเอง

67
137

32.84
67.16

26
37

41.27
58.73

87
85
150
44
78

41.83
40.87
72.12
21.26
37.68

21
23
12
7
1

32.81
35.94
18.75
10.94
1.56

4. งบประมาณประชาสัมพันธ
ไมมีงบประมาณ
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท

6
100
41
19
2
12

3.33
55.56
22.78
10.56
1.11
6.67

2
21
16
12
2
7

3.33
35.00
26.67
20.00
3.33
11.67

135
จากตาราง พบวา ในการสงเสริมการตลาดไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ผานทางสื่อโดยใชแผนพับมาก
ที่สุด (รอยละ 83.15) และรองลงมาใกลเคียงกัน ไดแก ปายประกาศและเว็บไซต/อินเทอรเน็ต
เทา ๆ กัน (รอยละ 83.08) และการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธหลักสูตรที่เกิดขึ้น
นอยที่สุด คืออื่น ๆ เชน การใหโควตา (รอยละ 1.5)
ชวงเวลาที่ใชในการประชาสัมพันธหลักสูตร สวนใหญทําเฉพาะชวงที่เปดรับสมัคร (รอย
ละ 58.73) หนวยงานที่รับผิดชอบในการทําประชาสัมพันธมากที่สุดคือ คณะ (รอยละ 35.94)
รองลงมาคือ มหาวิทยาลัย (รอยละ 32.81) สวนงบประมาณที่ใชในการประชาสัมพันธสวนใหญ
ต่ํากวา 10,000 บาท (รอยละ 35.00) รองลงมาคือ 10,000-20,000 บาท (รอยละ 26.67)
จากตารางเปรี ย บเที ย บการส ง เสริ ม การตลาดและการประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ทุกหลักสูตรกับเฉพาะสาขาบริหารการศึกษา
พบวา การสงเสริมการตลาดของสาขาบริหารการศึกษามีการสงเสริมการตลาดโดยผานสื่อ
ไดแก แผนพับ ปายประกาศ นิทรรศการการศึกษา จดหมายไปยังกลุมเปาหมาย หนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน คิดเปนรอยละสูงกวา ของทุกหลักสูตร จึงพอสรุปไดวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา มี ก ารแข ง ขั น กั น พอสมควร จึ ง
จําเปนต องทําการสงเสริมการตลาดอยางมาก สว นชวงเวลาประชาสัมพันธตองทําตลอดป
เนื่องจากมีคูแขงมาก หลักสูตรฯจึงตองทําการประชาสัมพันธใหผูสนใจหรือกลุมเปาหมายไดรับ
ข อ มู ล และความแตกต า งเพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของผู เ รี ย น ด า นงบประมาณ สาขาบริ ห าร
การศึกษา ใชงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธสูงกวาทุกหลักสูตรฯ
ตาราง 5.9 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มีตอวิธีการประชาสัมพันธหลักสูตร
วิธีการประชาสัมพันธ*
1. หนังสือพิมพ
2. วิทยุ
3. โทรทัศน
4. แผนพับ
5. ปายประกาศ
6. เว็บไซตและอินเทอรเน็ต
7. บุคคล ไดแก เพื่อน ผูปกครอง และอาจารย
8. งานนิทรรศการการศึกษา
9. ประกาศของหนวยงานราชการ/ตันสังกัด
10. อื่น ๆ
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน
(n=921)
53
43
26
175
205
319
592
51
33
7

รอยละ
6.06
4.91
2.97
19.98
23.40
36.42
67.58
5.84
3.75
0.80
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จากตาราง พบวา นักศึกษาไดรับทราบการประชาสัมพันธหลักสูตรจากบุคคล ไดแก
เพื่ อ น ผู ป กครอง และอาจารย มากที่ สุ ด (ร อ ยละ 67.58) รองลงมาคื อ จากเว็ บ ไซต แ ละ
อินเทอรเน็ต (รอยละ 36.42) จากปายประกาศ (รอยละ 23.40) และรับทราบการประชาสัมพันธ
จากโทรทัศนนอยที่สุด (รอยละ 2.97)
จากตารางสรุปไดวา ผูบริหารหลักสูตรฯและนักศึกษา มีความเห็นสอดคลองกันวาสวน
ใหญ หลั กสูตรฯมีการโฆษณา โดยใช แผ นพับ ซึ่งเปนการสื่อสารข อมูล ใหผู สนใจไดตรงที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ โทรทัศน และปายประกาศ งานนิทรรศการ
การศึกษา สวนวิธีการประชาสัมพันธที่ไดผลมากที่สุดคือ การแนะนําโดยบุคคล ไดแก เพื่อน
ผูปกครอง และอาจารย ซึ่งเปนวิธีที่หลักสูตรไมตองเสียคาใชจาย แตหลักสูตรตองมีคุณภาพ
หรือมีจุดเดนจนเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป อยางไรก็ตามหากหลักสูตรฯมีการแขงขันกันมากขึ้น
ก็คงตองใหความสําคัญกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้นดวย
จะเห็นไดวาการโฆษณามีความจําเปนสําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เพื่อใหผูสนใจไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร จึง
ตองมีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ ปายประกาศ การจัดนิทรรศการการศึกษา จาก
การสอบถามนักศึกษา พบวา การประชาสัมพันธที่ไดผลมากที่สุดคือ การบอกเลาปากตอปาก
ของบุคคล ไดแก เพื่อน ผูปกครอง และอาจารย การโฆษณาและการประชาสัมพันธจึงเปนสิ่งที่
ชวยใหธุรกิจเปนที่รูจักและแขงขันกับธุรกิจรายอื่น ๆ ได สําหรับหลักสูตรที่เปดใหมตองมีการ
โฆษณาเพื่อสรางความรูจัก ความนาเชื่อถือ และแสดงภาพลักษณใหกับผูสนใจเรียน
การสงเสริมการขายเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนตัดสินใจเรียนในหลักสูตรฯ ไดแก
การใหทุนการศึกษาแกผูมีคะแนนสอบเขาสูงสุดเปนอันดับแรก
จากการวิเคราะหพฤติกรรมการแขงที่ไมใชราคา ดานการสงเสริมการตลาด จะเห็นได
วาการจัดการดานการตลาดมีความสําคัญ หลักสูตรฯที่เปดใหมตองมีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ใหเปนที่รูจัก การโฆษณาจึงมีความจําเปนหากมีการแขงขันกันมากขึ้น การสงเสริมการขายโดย
การให ทุ น การศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาเรี ย นดี เ ป น การลดภาระค าใช จ า ยผู เ รี ย น อย า งไรก็ ต าม การ
สงเสริมการตลาดเปนสรางความรูจัก ความนาเชื่อถือ และแสดงภาพลักษณของหลักสูตรฯให
ชัดเจนขึ้น
4. ดานกระบวนการ
ในที่ นี้ ก ระบวนการหมายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การกระบวนการต า ง ๆ ของ
หลั ก สู ต ร อั น ได แ ก ความสะดวกรวดเร็ ว ในการลงทะเบี ย นเรี ย นและการชํ า ระค า เล า เรี ย น
กระบวนการเรี ย นการสอน ความถู ก ต อ งและรวดเร็ ว ของการประเมิ น ผล โดยการนํ า เอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อลดขั้นตอนการ
ทํางานและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสวนใหญผูเรียนสามารถประเมินประสิทธิภาพไดหลังจากที่ได
เขามาศึกษาในหลักสูตรแลว นอกจากนี้ยังไดนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการ
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เรียนการสอน ไดแก การเรียนการสอนออนไลน (Online) และการเรียนการสอนทางไกลแบบ
หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
ตารางที่ 5.10 เทคนิคการเรียนการสอนที่ใชในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
เทคนิคการสอน*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อภิปราย
บรรยาย
กรณีศึกษา
การเรียนแบบการนําตนเอง
วิจัยเปนฐาน
การสอนแบบโครงการ
การสอนแบบสืบสอบ
สภาพการณจริงและการศึกษาดูงาน

จํานวน
(n=67)
63
61
48
44
39
26
5
2

รอยละ
95.45
92.42
72.73
66.67
59.09
39.39
7.58
4.65

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จากตารางแสดงผลการวิเคราะหแจกแจงความถี่ของเทคนิคการเรียนการสอนที่ใชใน
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พบวา ใชวิธีอภิปรายมากที่สุด (รอย
ละ 95.45) รองลงมาคือ บรรยาย (รอยละ 92.42) และวิธีการสอนที่ใชนอยที่สุด คือ สภาพการณ
จริงและการศึกษาดูงาน (รอยละ 4.65) และยังไมพบการเรียนการสอนออนไลน (Online) และ
การเรียนการสอนทางไกล แบบหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom)ในหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
5. ดานอาจารยและบุคลากร
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา มี
การแขงขันกันในเรื่องการเชิญอาจารยพิเศษที่มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ มีความสามารถใน
การสอน และมีประสบการณเปนยอมรับในสาขานั้น ๆ มาสอนในหลักสูตรฯของตน เพราะเปน
การสรางความนาเชื่อถือและทําใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูเรียนวาเปนหลักสูตรฯที่มีคุณภาพ สวน
บุคลากรสนับสนุน ไดแก เจาหนาที่ธุรการ ควรมีลักษณะของผูใหบริการที่ดี และมีความสามารถ
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญในการสรางความไดเปรียบของ
การแขงขัน และดึงดูดใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรของตน
6. ดานลักษณะทางกายภาพ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศในสถานศึกษาจะตองเอื้ออํานวยประโยชนใหผูเรียน และ
เปนปจจัยสําคัญที่สามารถสงเสริมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก บรรยากาศ
รมรื่น สะอาด สวยงาม เงียบ สงบ นอกจากนี้ ความเหมาะสมและเพียงพอของหองเรียน ขนาด
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พื้นที่มหาวิทยาลัย การออกแบบและการวางผังอาคารเรียน และหองเรียน ความทันสมัยใหญโต
ความเพียงพอของที่จอดรถ ความสวยงามของปายโฆษณา แผนพับ เว็บไซต เปนตน
ตารางที่ 5.11 ลักษณะทางกายภาพของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ
ลักษณะทางกายภาพ*
1. อยูใจกลางเมือง ศูนยกลางความเจริญและแหลงชุมชน
2. มีวิทยาเขตกระจายอยูทั่วไป
3. อยูหางไกลจากตัวเมือง แตเดินทางสะดวก
4. มีหอพักรอบมหาวิทยาลัย
5. มีศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัย
6. พื้นที่ใหญ สวยงาม และรมรื่น
7. เชาพื้นที่อาคาร เชน อาคารพาณิชยและศูนยการคา
8. มีอาคารเรียนหรือสถานที่เรียนเฉพาะสําหรับหลักสูตร
9. มีความทันสมัย เชน มีความโดดเดนในการใชระบบ IT

จํานวน
(n=67)
40
13
28
27
1
50
3
32
30

รอยละ
62.50
20.31
43.75
42.19
1.56
79.37
4.76
50.79
47.62

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จากตารางผลการวิ เ คราะห แ จกแจงความถี่ ข องลั ก ษณะทางกายภาพของหลั ก สูต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พบวา สวนใหญมีพื้นที่ใหญ สวยงาม และรม
รื่น (รอยละ 79.37) รองลงมาคือ อยูใจกลางเมือง ศูนยกลางความเจริญและแหลงชุมชน (รอยละ
62.50) และที่นอยที่สุดคือ มีศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัย (รอยละ 1.56)
สรุ ป ได ว า ในการพิ จ ารณาถึ ง พฤติ ก รรมการแข ง ขั น ของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา หลักสูต รฯ ไมปรากฏการ
แขงขันดานราคา เนื่องจากแตละหลักสูตรมีการกําหนดคาธรรมเนียมตาง ๆ จากคาใชจายจริง
แตจะใชพฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชราคา อันไดแก ดานหลักสูตร ซึ่งจะตองมีความพรอมและ
ทันสมัย สําหรับดานอาจารยและบุคลากร ไดมีการเชิญอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตรที่สอน เพื่อผูเรียนจะไดรับความรูตามที่ตองการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก
สถานที่ตั้งของสถาบันควรอยูในที่ ๆ เดินทางไดสะดวก และการขยายวิทยาเขตของสถาบันไป
ยังตางจังหวัด ดานกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไดแก ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและ
การชําระคาเลาเรียน ความถูกตองรวดเร็วของการประเมินผล การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในกระบวนการเรียนการสอน ดานการสงเสริมการตลาด หลักสูตรฯจะตองทําการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ใหรายละเอียด เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูเรียน สําหรับดานลักษณะทาง
กายภาพ ไดแก พื้นที่ใหญ สวยงาม รมรื่น ความเหมาะสมและเพียงพอของหองเรียน และ
บรรยากาศวิชาการ
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นอกจากนี้ ผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษา ไดเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนตามแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ 7 ดาน ของซิทแฮม
และบิทเนอร (Zeithaml and Bitner, 2003) อันไดแก ดานราคา ดานหลักสูตร ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร และดาน
ลักษณะทางกายภาพ เพื่อเปนขอมูลในการประกอบการวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันของ
หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่ ง จะได แ สดงให เ ห็ น ว า ป จ จั ย
ดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับใด และผูบริหารหลักสูตรมีความ
คิดเห็นสอดคลองกับผูเรียนหรือไม นอกจากนี้ ผูบริหารหลักสูตรฯ ยังใชเปนสวนหนึ่งในการ
พิจารณาวาหลักสูตรฯจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไรใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ซึ่งจะนํามาสูการแขงขันดานตาง ๆ ของหลักสูตรไดในที่สุด รายละเอียดแสดงใน
ตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 5.12 การจัดอันดับความสําคัญของปจจัยที่ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
อันดับที่
ปจจัย
ดานราคา
ดานหลักสูตร
ดานชองทาง
การใหบริการ
ดานการสงเสริม
การตลาด
ดานกระบวนการ
ดานอาจารยและ
บุคลากร
ดานลักษณะทาง
กายภาพ

1
22(33.8)1
12(18.5)3

2

3

4

13(20.0) 6(9.2) 14(21.5)
14(21.5) 15(23.1) 14(21.5)

5

6

7

3(4.6)
8(12.3)

4(6.2)
1(1.5)

3(4.6)
1(1.5)

6(9.2)4

4(6.2)

8(12.3)

6(9.2)

22(33.8)

13(20.0)

6(9.2)

2(3.1)5

1(1.5)

3(4.6)

4(6.2)

7(10.8)

13(20.0)

35(53.8)

12(18.8) 18(28.1) 19(29.7)

9(14.1)

3(4.7)

1(1.6)

20(30.8) 12(18.5)

4(6.2)

6(9.2)

3(4.6)

-

3(4.6)

10(15.4)

26(40.0)

17(26.2)

2(3.1)5
20(30.8)2
-

3(4.6)

6(9.2)

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับลําดับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียน ตามสวนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดานเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้
1. ดานราคา
2. ดานอาจารยและบุคลากร
3. ดานหลักสูตร
4. ดานชองทางการใหบริการ
5. ดานกระบวนการ
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6. ดานการสงเสริมการตลาด
7. ดานลักษณะทางกายภาพ
เปนที่นาสังเกตวาดานกระบวนการและสงเสริมการตลาดมีผูเลือกใหสําคัญเปนอันดับ 1
จํานวนเทา ๆ กัน คือ จํานวน 2 คน (รอยละ 3.1) แตในการพิจารณา 3 อันดับแรกที่ถูกเลือก พบวา
ดานกระบวนการมีรอยละรวมคิดเปนรอยละ 50 สูงกวาดานสงเสริมการตลาด ซึ่งคิดเปนรอยละ
9.2 สวนในสองอันดับสุดทายคือ ดานสงเสริมการตลาดและดานลักษณะทางกายภาพ ผูบริหาร
หลั ก สู ต รมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล อ งกั น โดยส ว นใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ เป น อั น ดั บ ที่ 6 และ 7
ตามลําดับ
ตารางที่ 5.13 การจัดอันดับความสําคัญของปจจัยที่นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา กอนเขามาศึกษา
อันดับที่
ปจจัย
ดานราคา
ดานหลักสูตร
ดานชองทาง
การใหบริการ
ดานการสงเสริม
การตลาด
ดานกระบวนการ
ดานอาจารยและ
บุคลากร
ดานลักษณะทาง
กายภาพ

1

2

3

4

317(36.4)1 128(14.7) 111(12.7) 108(12.4)
248(28.5)2 254(29.2) 161(18.5) 93(10.7)
105(12.1)4
37(4.3)7
67(7.7)5

5

6

7

74(8.5)
54(6.2)

48(5.5)
31(3.6)

85(9.8)
28(3.2)

95(10.9) 126(14.5) 112(12.9) 174(20.0) 165(19.0) 92(10.6)
34(3.9)

50(5.8)

95(11.0) 149(17.2) 194(22.4) 306(35.4)

151(17.4) 193(22.2) 195(22.5) 148(17.1) 90(10.4)

162 (18.7)3 168(19.4) 167(19.3) 165(19.0) 105(12.1)
38(4.4)6

31(3.6)

49(5.7)

73(8.4)

24(2.8)
27(3.1)

88(10.2) 160(18.5) 216(24.9) 284(32.8)

จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลําดับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียน ตามสวนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดานเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้
1. ดานราคา
2. ดานหลักสูตร
3. ดานอาจารยและบุคลากร
4. ดานชองทางการใหบริการ
5. ดานกระบวนการ
6. ดานลักษณะทางกายภาพ
7. ดานการสงเสริมการตลาด
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เป น ที่ น า สั ง เกตและยื น ยั น ได ว า นั ก ศึ ก ษา สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา มี ค วามคิ ด เห็ น
สอดคล อ งกั น โดยส ว นใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ และด า นส ง เสริ ม
การตลาดวาอยูในอันดับทาย คืออันดับที่ 6 (รอยละ 32.8) และ 7 (รอยละ 35.4) ตามลําดับ
ตาราง 5.14 เปรียบเทียบการจัดอันดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ของผูเรียนกอนเขามาศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯ
และนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา
ผูบริหารหลักสูตรฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานราคา
ดานอาจารยและบุคลากร
ดานหลักสูตร
ดานชองทางการใหบริการ
ดานกระบวนการ
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานลักษณะทางกายภาพ

นักศึกษาหลักสูตรฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานราคา
ดานหลักสูตร
ดานอาจารยและบุคลากร
ดานชองทางการใหบริการ
ดานกระบวนการ
ดานลักษณะทางกายภาพ
ดานการสงเสริมการตลาด

จากตาราง พบว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการจั ด อั น ดั บ ระหว า งผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต รฯ กั บ
นักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาบริหารการศึกษา พบวา มีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันในอันดับ 1,
4 และ 5 คือ ดานราคา ดานชองทางการใหบริการ และดานกระบวนการ ตามลําดับ และ
แตกตางกันในอันดับที่ 2, 3, 6 และ 7 โดยสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดเปน
อันดับแรกทั้งของผูบริหารหลักสูตรฯและนักศึกษาคือ ดานราคา สวนปจจัยสามอันดับสุดทายที่
มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการ
สงเสริมการตลาด
สรุปไดวา เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนกอนเขามา
ศึกษา จะพบวา ราคาเปนปจจัยอันดับแรกที่ผูเรียนใหความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ เปนหลักสูตรที่มีคาใชจายสูงกวาหลักสูตร
ปกติ และเปนสิ่งที่ผูเรียนตองทราบขอมูลกอนที่จะตัดสินใจเลือกเรียน ดังนั้น ผูเรียนจึงใชราคา
เปนปจจัยเบื้องตนในการตัดสินใจวาจะเรียนหรือไมเรียน ซึ่งตรงกับลักษณะของผูบริโภคที่ตอง
คํ า นึ ง ถึ ง ราคาก อ นตั ด สิ น ใจบริ โ ภคสิ น ค า และบริ ก ารนั้ น ๆ ส ว นป จ จั ย ด า นอื่ น ๆ ผู บ ริ ห าร
หลักสูตรฯ และนักศึกษาใหความสําคัญโดยสลับอันดับที่ใกลเคียงกันและไมแตกตางกันมาก
เชน ผูบริหารหลักสูตรฯเห็นวาดานอาจารยและบุคลากรเปนอันดับสอง ขณะที่นักศึกษาเห็นวา
เปนอันดับสาม สวนนักศึกษาเห็นวาดานหลักสูตรเปนอันดับสอง ขณะที่ผูบริหารหลักสูตรฯเห็น
วาเปนอันดับสาม และในปจจัยสองอันดับสุดทาย นักศึกษาเห็นวาอันดับที่ 6 คือ ดานลักษณะ
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ทางกายภาพ และอันดับที่ 7 คือ ดานการสงเสริมการตลาด สวนผูบริหารหลักสูตร เห็นวา อันดับที่ 6
คือ ดานการสงเสริมการตลาด และอันดับที่ 7 คือ ดานลักษณะทางกายภาพ
ตอนที่ 3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ในตอนนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งแบงผลการวิเคราะหออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่หนึ่ง การวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษา สวนที่สอง การวิเคราะหแบบสอบถามของ
ผูบริหารหลักสูตรฯ สวนที่สาม การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและนักศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 การวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ในสวนนี้เปนการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งผูใหขอมูลประกอบดวย นักศึกษาสาขา
บริหารการศึกษา จํานวน 921 คน โดยการวิเคราะหสถานภาพของนักศึกษา ปจจัยที่เกี่ยวของ
กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นของผู เ รี ย น เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น โดยจํ า แนกตามประเภท
มหาวิทยาลัย และภูมิภาคที่ตั้ง การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ และจุดเดนจุดดอยของ
หลักสูตรฯซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
3.1.1 สถานภาพของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
จากการศึกษากลุมตัวอยางนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา จํานวน 921 คน สามารถแสดง
สถานภาพไดดังตารางตอไปนี้
ตาราง 5.15 สถานภาพของนักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ขอความ

จํานวน
(n=921)

รอยละ

507
394

56.3
43.7

1. เพศ
หญิง
ชาย
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ตารางที่ 5.15 (ตอ)

ขอความ

จํานวน
(n=921)

รอยละ

74
145
144
106
163
171
94
6

8.19
16.06
15.95
11.74
18.05
18.94
10.41
0.66

328
532
47

36.16
58.65
5.18

533
218
161
9

57.87
23.67
17.48
0.98

95
551
81
75
79
25

10.49
60.82
8.94
8.28
8.72
2.76

205
340
324

23.59
39.13
37.28

5
5
24
236
620
4

0.56
0.56
2.68
26.40
69.35
0.45

2. อายุ

3.

4.

5.

6.

7.

นอยกวา 25 ป
25-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
55 ปขึ้นไป
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยาราง
ประเภทของสถาบันที่กําลังศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ภาคเรียนที่กําลังศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
ภาคเรียนที่ 4
ภาคเรียนที่ 5
กําลังทําวิทยานิพนธ
แผนการศึกษา
ก 1 (ทําวิทยานิพนธอยางเดียว)
ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
ข (ศึกษารายวิชาและไมตอ งทําวิทยานิพนธ)
ปการศึกษาที่เขาศึกษา
ปการศึกษา 2545
ปการศึกษา 2546
ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549
ปการศึกษา 2550
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ตารางที่ 5.15 (ตอ)
ขอความ
8. สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยในกํากับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ
9. สาขาที่สําเร็จการศึกษาแบงตาม ISCED
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
วิทยาศาสตรธรรมชาติ ไดแก คณิตศาสตร คอมพิวเตอร
มนุษยศาสตร ศาสนา และเทววิทยา
สังคมศาสตร ไดแก เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร บัญชี บริหารธุรกิจ
แพทยศาสตรและวิชาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ไดแก พยาบาล
วิศวกรรมศาสตร ไดแก เครื่องกล ไฟฟา
เกษตรศาสตร วนศาสตร และการประมง
นิติศาสตร
10. คะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา 2.50
2.50-2.99
3.00-3.24
3.25-3.59
3.60 ขึ้นไป
11. สถานภาพการทํางาน
ยังไมไดทํางาน
ทํางานแลว
ครูอาจารย
ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
พนักงานองคกรเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ ไดแก เจาของธุรกิจ ขาราชการบํานาญ

จํานวน
(n=921)

รอยละ

511
340
36
13
7
3

56.15
37.36
3.96
1.43
0.77
0.33

628
94
78
59
10
9
7
5

70.56
10.56
8.76
6.63
1.12
1.01
0.79
0.56

127
471
160
112
23

14.22
52.74
17.92
12.54
2.58

48
849
469
242
102
28
1
7

5.33
94.67
55.24
28.50
12.01
3.30
0.12
0.82
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ขอความ
12. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมมีรายไดประจํา
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท
13. ภูมิลําเนาเดิม
กรุงเทพและปริมณฑล
ตางจังหวัด
14. ที่พักขณะศึกษา
จังหวัดเดียวกับสถานศึกษา
หางไกล ตองเดินทางมาศึกษา
15. คาใชจายในการศึกษาปจจุบันไดจาก
เงินทุนสวนตัว
บิดา มารดา คูสมรส ญาติ
เงินกูยืม
ทุนจากหนวยงานที่สังกัด
ทุนจากหนวยงานอื่น
อื่นๆ
16. จํานวนสถาบันที่สมัครเขาศึกษา
1 แหง
2 แหง
3 แหง
4 แหง
มากกวา 5 แหง
17. จํานวนสถาบันที่สอบได
1 แหง
2 แหง
3 แหง
4 แหง
18. เหตุผลในการเลือกเรียน
เพิ่มพูนความรูเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ
มีเกณฑวาผูบริหารตองจบทางบริหาร
ปรับวุฒิใหสูงขึ้น เพื่อใหไดเงินเดือนหรือตําแหนงสูงขึ้น
ตองการเปลี่ยนลักษณะงาน

จํานวน
(n=921)

รอยละ

21
161
324
246
94
39
14

2.34
17.91
36.04
27.36
10.46
4.34
1.56

99
799

11.02
88.98

660
227

74.41
25.59

681
212
103
50
17
5

75.58
23.53
11.43
5.55
1.89
0.55

770
80
21
3
1

88
9.14
2.4
0.34
0.11

792
47
6
3

93.40
5.54
0.71
0.35

634
93
74
37

70.13
10.29
8.19
4.09
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ขอความ
ความภาคภูมิใจของครอบครัว
เปนความตองการของหนวยงานที่สังกัด
ทําใหฐานะทางสังคมดีขึ้น
ความสําเร็จในชีวิต
ตองการศึกษาในสถาบันมีชื่อเสียง
อื่น ๆ ไดแก ใชเวลาวางใหเปนประโยชน พัฒนาสถาบันสงฆ

จํานวน
(n=921)
21
20
13
6
4
2

รอยละ
2.32
2.21
1.44
0.66
0.44
0.22

จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 56.30) มีอายุ 46-50 ป (รอยละ 18.94)
และสมรสแลว (รอยละ 58.65) กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ (รอยละ 57.87) ภาคเรียนที่
2 (รอยละ 60.82) ในแผนการศึกษา ก(2) คือ ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ (รอยละ
39.13) เริ่ ม เข า ศึ ก ษาเมื่ อ ป ก ารศึ ก ษา 2549 (ร อ ยละ 69.35) โดยสํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ (ร อ ยละ 56.15) และคณะครุ ศ าสตร / ศึ ก ษาศาสตร (ร อ ยละ 70.56) มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 2.50-2.99 (รอยละ 52.74) ปจจุบันเปนผูที่ทํางานแลว (รอยละ
94.67) โดยทํางานเปนครูอาจารย (รอยละ 55.24) รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,00020,000 บาท (รอยละ 36.04) รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท (รอยละ
27.36) ฉะนั้น อาจกลาวไดวารายไดเฉลี่ยสวนใหญอยูระหวาง 10,000-30,000 บาทคาใชจายที่
ใชในการศึกษาไดจากแหลงเงินทุนสวนตัวหรือเงินกูยืมสวนตัว (รอยละ 75.58) ดานที่อยูอาศัย
ของนักศึกษา สวนใหญมีภูมิลําเนาเดิมอยูในตางจังหวัด (รอยละ 88.98) และขณะศึกษาพักอยู
จังหวัดเดียวกับสถานศึกษา (รอยละ 74.41) ดานการสมัครการเขาศึกษา มีจํานวนสถาบันที่
สมัครเขาศึกษา 1 แหง(รอยละ 88) และสถาบันที่สอบได 1 แหง (รอยละ 93.40) สําหรับเหตุผล
ในการเลือกเรียนสวนใหญเพื่อเพิ่มพูนความรูเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ (รอยละ 70.13)
เหตุ ผ ลรองลงมาคื อ รั ฐ กํ า หนดเกณฑ ว า ผู บ ริ ห ารสถาบั น ต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาสาขาบริ ห าร
การศึกษา (รอยละ 10.29)
3.1.2
การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือก
เรียนของผูเรียนตามความคิดเห็นของนักศึกษาใน 7 ดาน ไดแก ดานคาใชจาย ดานหลักสูตร
ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร
และดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีรายละเอียดแตละดาน แสดงดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 5.16 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มตี อปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
(n=921)
ขอความ
ดานราคา
ดานหลักสูตร
ดานชองทางการใหบริการ
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานกระบวนการ
ดานอาจารยและบุคลากร
ดานลักษณะทางกายภาพ
รวม

X

3.09
3.43
3.51
3.28
3.68
4.17
3.68
3.55

S.D.
0.79
0.57
0.73
0.76
0.69
0.69
0.73
0.53

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา เห็นวาปจจัยที่มีผลตอในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนโดยรวมทั้ง 7
ดาน อยูในระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานชองทางการใหบริการ
ดานกระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก สวน
ดานราคา ดานหลักสูตร และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 5.17 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มตี อปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดานราคา (n=921)
ขอความ
1. อัตราคาเลาเรียน/คาบํารุงการศึกษา
2. อัตราคาธรรมเนียม
3. อัตราคากิจกรรมพิเศษ เชน การดูงานตางประเทศ
4. ทุนอุดหนุนการศึกษา เชน ทุนยกเวนคาเลาเรียนสําหรับกลุม
ผูเรียนที่มีคะแนนสูงสุด
5. ทุนสนับสนุนงานวิจัย เชน ทุนวิทยานิพนธ ทุนตีพิมพผลงาน
6. ใหมีการผอนชําระคาเลาเรียนเปนงวด ๆ
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.61
3.46
3.24

0.95
0.97
1.11

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2.63
2.61
2.97
3.09

1.25
1.23
1.41
0.79

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา เห็นวาราคาเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับ
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ปานกลาง ( X = 3.09) เมื่อพิจารณารายขอ นักศึกษาสวนใหญเห็นวาอัตราคาเลาเรียน/คาบํารุง
การศึกษา เปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.61) รองลงมา
คืออัตราคาธรรมเนียม ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.46) สวนปจจัยที่นักศึกษาเห็นวาเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับนอยที่สุดคือ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ( X = 2.61)
ตารางที่ 5.18 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดานหลักสูตร (n=921)
ขอความ
1. การคัดเลือกเขาศึกษา
อัตราการแขงขันของผูสมัคร
วิธีการคัดเลือก ไดแก สอบสัมภาษณ สอบขอเขียน
เกณฑการคัดเลือก
วิชาที่ใชในการสอบ
คุณสมบัติของผูสมัคร
ระดับเกรดเฉลี่ย
2. ระยะเวลาการรับสมัครเขาศึกษา เชน ปละครั้ง ปละสองครั้ง
และตลอดป
3. หลักสูตรที่เปดสอนไมตองทําวิทยานิพนธ
4. หลักสูตรมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม เนื่องจาก
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ชื่อเสียงของอาจารย
ชื่อเสียงของศิษยเกา
การเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยตางประเทศ
การเปนที่ยอมรับจากตลาดแรงงานและหนวยงาน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การฝกปฏิบัติ
การศึกษาดูงานในประเทศ
การศึกษาดูงานตางประเทศ
การจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ
6. มีโครงการความรวมมือกับตางประเทศในการจัดการเรียน
การสอน
7. จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําที่กําหนดใหเรียน
8. ความเหมาะสมของเวลาเรียน
9. ความยากงายของรายวิชาในหลักสูตร
10. ระยะเวลาเรียนในการศึกษาตลอดหลักสูตร
11. โอกาสในการจบตามกําหนดเวลา

X

S.D.

ระดับ

3.01
3.33

1.12
1.09

ปานกลาง
มาก

3.30
3.44
3.26

0.99
1.00
1.01

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.41
2.84

1.03
1.33

ปานกลาง
ปานกลาง

3.76
3.80
3.50
3.33
3.58

0.99
0.97
1.00
1.06
1.00

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.62
3.26
2.99
3.45

0.94
1.07
1.10
0.99

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

2.87

1.10

นอย

3.42
3.84
3.68
3.83
3.79

0.90
0.83
0.81
0.85
0.92

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5.18 (ตอ)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ขอความ
เอกสาร ตํารา และผลงานวิชาการที่เผยแพร
หลักสูตรฯมีการปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
รายวิชามีความทันสมัยสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานได
ความทันสมัยของอุปกรณการเรียนการสอน
ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุดที่จะใชอางอิง
ปริมาณของวิทยานิพนธ หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร หรือ
งานวิจัย
เวลาเปดปดของหองสมุด
การใหบริการคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และสื่อโสตทาง
การศึกษา
สิ่งอํานวยความสะดวก
ศูนยกีฬา
รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย
สถานอนามัย
รวม

3.62
3.82
3.99
3.80
3.63

S.D.
0.88
0.83
0.80
0.89
0.95

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.51
3.52

1.00
0.97

มาก
ปานกลาง

3.54

1.00

มาก

2.93
2.80
2.74
3.43

1.05
1.15
1.08
0.57

นอย
นอย
นอย
ปานกลาง

X

จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มีความเห็นวา ภาพรวมในดานหลักสูตรเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือก
เรียนอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอนักศึกษาสวนใหญเห็นวา รายวิชา
มีความทันสมัยสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานไดเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียนเปนลําดับแรกและอยูในระดับมาก ( X = 3.99) รองลงมาเปนลําดับความเหมาะสมของ
เวลาเรียน ( X = 3.84) ระยะเวลาเรียนในการศึกษาตลอดหลักสูตร ( X = 3.83) และหลักสูตรฯมี
การปรับปรุงใหทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ( X = 3.82) ซึ่งทั้งหมดเปนความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก สวนเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนใน 3 อันดับสุดทายและอยูระดับ
นอยที่สุดเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งอํานวยความสะดวก คือ สถานอนามัย ( X = 2.74) รถโดยสาร
ในมหาวิทยาลัย ( X = 2.80) และมีโครงการรวมมือกับตางประเทศในการจัดการเรียนการสอน
( X = 2.87)
ตารางที่ 5.19 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดานชองทางการใหบริการ (n=921)
ตารางที
่ 5.19 (ตอ)
1. เดินทางสะดวก

ขอความ

2. สถานที่ตั้งกวางขวาง ปลอดภัย
3. ตั้งอยูใจกลางเมือง

X

3.93
3.87
3.63

S.D.
0.93
0.92
1.00

ระดับ
มาก
มาก
มาก
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ขอความ
4. ตั้งอยูใกลที่พักอาศัยของผูเรียน
5. มีการตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยกระจายออกไป
6. การเรียนการสอนทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
รวม

X

3.55
3.13
2.96
3.51

S.D.
1.15
1.14
1.16
0.73

ระดับ
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก

จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มีความเห็นเกี่ยวกับชองทางการใหบริการในภาพรวมวาเปนปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ นักศึกษา
สวนใหญเห็นวา การเดินทางสะดวกเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนใน
อันดับแรกและอยูในระดับมาก ( X = 3.93) รองลงมาคือสถานที่ตั้งกวางขวางปลอดภัยซึ่งอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกันกับผูบริหารหลักสูตรฯ ( X = 3.87) สวนปจจัยที่นักศึกษาเห็นวาเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุดคือ การสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ( X =
2.96)
ตารางที่ 5.20 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดานการสงเสริมการตลาด (n=921)
ขอความ
1. การโฆษณาในหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายประกาศ และ
อินเตอรเน็ต
2. การประชาสัมพันธในงานนิทรรศการทางการศึกษาหรือการ
รวมเปนเจาภาพในงานตาง ๆ
3. การแนะนําโดยบุคคล
เพื่อนที่เรียนอยู
ผูปกครอง
อาจารยที่ปรึกษา
4. การจัดหลักสูตรรวมกับสถาบันหรือองคกรอื่น
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.31

1.01

ปานกลาง

3.32

0.97

ปานกลาง

3.54
2.91
3.34
3.25
3.28

1.00
1.10
1.02
0.94
0.76

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มีความเห็นวาในภาพรวมการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอนักศึกษาสวน
ใหญเห็นวา การแนะนําโดยเพื่อนที่เรียนอยูเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนเปน
ลําดับแรกและอยูในระดับมาก ( X = 3.54) รองลงมาคือ การแนะนําโดยอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอยู
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ในระดับปานกลาง ( X = 3.34) สวนปจจัยที่นักศึกษาเห็นวาเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียน
ของผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุดคือ การแนะนําโดยผูปกครอง ( X = 2.91)
ตารางที่ 5.21 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดานกระบวนการ (n=921)
ขอความ
1. การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ตองการ
2. ใชเทคนิคการสอนที่ทันสมัย เชน สอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
3. วิธีการจัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีการคิดวิเคราะห และ
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ
4. การเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ
5. การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมหรืออินเตอรเน็ต
6. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เชน การลงทะเบียนเรียน การชําระคาเลาเรียน
7. ความตรงตอเวลาในการประเมินผลการเรียน
8. มีการประเมินผลผูสอนและเนื้อหาวิชา
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.94
3.72

0.83
0.90

มาก
ปานกลาง

3.96
3.10
3.70

0.82
1.09
0.98

มาก
มาก
ปานกลาง

3.66
3.66
3.73
3.68

0.96
0.93
0.94
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มีความเห็นวา ในภาพรวมดานกระบวนการเปนปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอนักศึกษาสวนใหญ
เห็นวา วิธีการจัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีการคิดวิเคราะหและสัมมนา เปนปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนเปนอันดับแรกและอยูในระดับมาก ( X = 3.96) รองลงมาคือ การจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการ ซึ่งอยูในระดับมากเชนเดียวกัน
( X = 3.94) สวนปจจัยที่นักศึกษาเห็นวาเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับ
นอยที่สุดคือ การเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ ( X = 3.10)

ตารางที่ 5.22 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
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ึ ษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศก
ึ ษา ภาคนอกเวลา
ตารางที่ 5.22 ความคิดเห็นของนักศก

ราชการ เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน สาขาบริหารการศึกษา
ดานอาจารยและบุคลากร (n=921)
ขอความ
1. คุณวุฒิของอาจารย
2. ตําแหนงวิชาการของอาจารย
3. ประสบการณของอาจารย
4. ความมีชื่อเสียงของอาจารย
5. ความสามารถในการสอนและถายทอดความรูของอาจารย
6. ความเปนผูนําทางวิชาการ
7. รางวัลที่อาจารยไดรับ
8. การใหความชวยเหลือ ดูแลเอาใจใสของอาจารย และการให
คําปรึกษาของอาจารย
9. ความเพียงพอและความสามารถของบุคลากรสนับสนุน เชน
เจาหนาที่
รวม

4.35
4.28
4.37
4.19
4.28
4.25
3.76

S.D.
0.79
0.81
0.79
0.87
0.79
0.79
0.96

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

4.19

0.85

มากที่สุด

3.86
4.17

0.93
0.69

มาก
มาก

X

จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มีความเห็นวาในภาพรวมอาจารยและบุคลากรเปนปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับมาก ( X = 4.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอนักศึกษาสวนใหญ
เห็นวาประสบการณของอาจารย เปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนเปนอันดับแรก
และอยูในระดับมาก ( X = 4.37) รองลงมาคือ คุณวุฒิของอาจารยซึ่งอยูในระดับมากเชนเดียวกัน
( X = 4.35) สวนปจจัยที่นักศึกษาเห็นวาเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับ
นอยที่สุดคือ รางวัลที่อาจารยไดรับ ( X = 3.76)
ตารางที่ 5.23 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดานลักษณะทางกายภาพ (n=921)
ขอความ
1. ความเหมาะสมและเพียงพอของโตะ เกาอี้
2. ความเหมาะสมของสภาพและขนาดของหองเรียน
3. ความเพียงพอของการจัดที่นั่งพักหรือที่ทํางาน
4. ขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ตารางที
่ 5.23โตของอาคารเรี
(ตอ)
5. ความใหญ
ยน
6. ความทันสมัยของอาคารเรียน
7. การออกแบบของอาคารเรียนเหมาะกับการใชงาน

X

3.91
3.87
3.79
3.90
3.78
3.71
3.69

S.D.
0.95
0.96
0.95
0.97
0.97
0.95
0.92

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ขอความ
8. ความสวยงามและรมรื่นของมหาวิทยาลัย
9. ความสะอาดของบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย หองเรียน และ
หองน้ํา
10. ความเพียงพอของแสงสวาง
11. การจัดระบบระบายอากาศ
12. ความเพียงพอของที่จอดรถ
13. การจัดปายบอกทางภายในสถาบัน
14. สถานที่พักผอนหยอนใจในสถาบัน
15. ความสวยงามของปายโฆษณา แผนพับ และเว็บเพจ
16. เครื่องแบบและการแตงกายของนิสิตนักศึกษา
17. บรรยากาศทางวิชาการ
รวม

3.80

S.D.
0.92

ระดับ
มาก

3.70
3.90
3.86
3.36
3.45
3.45
3.35
3.31
3.79
3.68

0.97
0.88
0.87
1.17
1.02
1.00
0.98
1.05
0.89
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

X

จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา เห็นวาโดยรวมลักษณะทางกายภาพเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ของผูเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอนักศึกษาสวนใหญเห็นวา ความ
เหมาะสมและเพียงพอของโตะและเกาอี้เปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนเปน
อันดับแรกและอยูในระดับมาก ( X = 3.91) รองลงมาคือ ขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และ
ความเพียงพอของแสงสวางอยางละเทา ๆ กันซึ่งอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.90) สวนปจจัยที่
นักศึกษาเห็นวาเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับนอยที่สุดคือ เครื่องแบบ
และการแตงกายของนิสิตนักศึกษา ( X = 3.31)
3.1.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย
ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 912 คน (ไมรวมมหาวิทยาลัยในกํากับซึ่ง
มีจํานวน 9 คน) ผลการวิเคราะหแยกตามประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยรัฐ
เอกชน และราชภัฎ รายละเอียดดังตารางตอไปนี้

ตาราง 5.24 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
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ราชการ สาขาบริหารการศึกษาที่มีตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน จําแนก
ตามประเภทมหาวิทยาลัย (n=912)
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดานราคา

ดานหลักสูตร

ดานชองทางการใหบริการ

ดานการสงเสริมการตลาด

ดานกระบวนการ

ดานอาจารยและบุคลากร

ดานลักษณะทางกายภาพ

ประเภท
มหาวิทยาลัย
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ

N
232
161
519
232
161
519
232
161
519
232
161
519
232
161
519
232
161
519
232
161
519

X

SD

2.98
3.21
3.10
3.53
3.45
3.38
3.59
3.46
3.50
3.30
3.29
3.27
3.80
3.70
3.63
4.25
4.43
4.14
3.68
3.73
3.67

0.80
0.84
0.78
0.55
0.60
0.56
0.71
0.71
0.75
0.80
0.71
0.75
0.67
0.75
0.67
0.66
0.52
0.70
0.75
0.73
0.73

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย ที่มีตอปจจัยใน
การตัดสินใจเลือกเรียนในดานตาง ๆ คือ
ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญในมหาวิทยาลัยทุกประเภทมี
ความคิดเห็นวา เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลาง
ด า นหลั ก สู ต ร พบว า นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญมีความคิดเห็นวา ดานหลักสูตรเปนปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลาง ยกเวนในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความคิดเห็นวาดาน
หลักสูตรเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก
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ดานชองทางการใหบริการ พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญมีความคิดเห็นวา ดานชองทางการใหบริการ
เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก ยกเวนในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความ
คิดเห็นวาดานชองทางการใหบริการเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปาน
กลาง
ดานกระบวนการ ด านอาจารย และบุคลากร และด านลักษณะทางกายภาพ พบวา
นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยทุกประเภทมีความคิดสอดคลองกันเห็นวา เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนในระดับมาก
สรุปโดยรวม พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา
ดานกระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก สวนดานราคา ดานหลักสูตร และดานการสงเสริมการตลาด
เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับปานกลาง
ตารางที่ 5.25 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มีตอ
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย
ปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือก
เรียน
ดานราคา

SOV

BS
WS
Total
ดานหลักสูตร
BS
WS
Total
ดานชองทางการ BS
ใหบริการ
WS
ตารางที่ 5.25 (ตอTotal
)
ดานการสงเสริม
การตลาด
BS
WS
Total
ดานกระบวนการ BS
WS

SS

df

19.79
560.23
580.02
11.67
283.11
294.78
6.80
489.20
496.00

3
917
920
3
917
920
3
917
920

1.77
3
523.22 917
524.99 920
18.94 3
414.35 917

Mean
Square
6.60
0.61
3.89
0.31
2.27
0.53

0.59
0.57
6.31
0.45

Levene’s
test (p)

F (p)

Post Hoc Test

0.90(0.44) 10.80(0.00)* เอกชน>รัฐ ราชภัฎ,
ในกํากับ b)
ราชภัฎ> รัฐ b)
1.02(0.38) 12.60(0.00)* รัฐ, เอกชน>
ราชภัฎ b)
0.14(0.94)

2.68
(0.05)*

4.25(0.00)* รัฐ> ราชภัฎ b)

1.03(0.00)*

0.38(0.76) 13.97(0.00)* รัฐ, เอกชน>ราชภัฎ b)
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ปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือก
เรียน
ดานอาจารยและ
บุคลากร
ดานลักษณะทาง
กายภาพ

SOV

SS

df

Total
BS
WS
Total
BS
WS
Total

433.29
19.74
417.96
437.70
4.95
490.72
495.67

920
3
917
920
3
917
920

Mean
Square

Levene’s
test (p)

F (p)

Post Hoc Test

6.58
0.46

3.70(0.01)* 14.44(0.00)* เอกชน>รัฐ ,ราชภัฎ a)
รัฐ>ราชภัฎ a)

1.65
0.54

1.10(0.35)

3.08(0.00)*

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05
a) ในการวิเคราะหครั้งนี้ Levene Statistic มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น Post Hoc Tests ผูวิจัยใชสถิติ Dunnett T3
b) ในการวิเคราะหครั้งนี้ Levene Statistic ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น Post Hoc Tests ผูวิจัยใชสถิติ Bonferroni

จากตาราง 5.24 และ 5.25 พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ในมหาวิทยาลัยตางประเภทกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยทั้ง 7 ดาน อันไดแก ดานราคา หลักสูตร ชองทางการใหบริการ การสงเสริมการตลาด
กระบวนการ อาจารยและบุคลากร และลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน ซึ่งเมื่อพิจารณาตามประเภทมหาวิทยาลัย พบวา
นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมีความคิดเห็นวาดานชองทางการใหบริการและดานอาจารย
และบุคลากรเปนปจจัยในการตัดสินใจในการเลือกเรียนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
และเมื่อพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานชองทางการใหบริการและดานอาจารย พบวา
นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและราชภัฎมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ และเอกชนมี ค วามคิ ด เห็ น ว า ด า นหลั ก สู ต รและด า น
กระบวนการเปนปจจัยในการตัดสินใจในการเลือกเรียนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
และเมื่อพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานหลักสูตร พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและราชภัฎมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง สวนดานกระบวนการ ถึงแมจะมีสภาพแตกตางกันแตมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้ง 3
กลุม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมีความคิดเห็นวาดานราคาและดานอาจารยและบุคลากร
เปนปจจัยในการตัดสินใจในการเลือกเรียนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและราชภัฎ และ
เมื่อพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานราคา พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 ประเภทมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สวนดานอาจารยและบุคลากรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมีความคิดเห็นวาดานราคาเปนปจจัยในการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ และเมื่อพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ดานราคา พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 ประเภทมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
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สรุปไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมีความคิดเห็นวาดานราคา ดานหลักสูตร ดาน
ชองทางการใหบริการ ดานกระบวนการ และดานอาจารยและบุคลากร เปนปจจัยในการตัดสินใจ
ในการเลือกเรียนนอยกวานักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
3.1.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง
ผู ใ ห ข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย นั ก ศึ ก ษา ของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 912 คน (ไมรวมมหาวิทยาลัย
ในกํากับซึ่งมีจํานวน 9 คน) ผลการวิเคราะหแยกตามภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ไดแก กรุงเทพฯ
และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รายละเอียดดัง
ตารางตอไปนี้
ตาราง 5.26 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มีตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดานราคา

ดานหลักสูตร

ดานชองทางการใหบริการ

ตารางที
(ตอ)
ดานการส่ ง5.26
เสริมการตลาด

ภูมิภาคที่ตั้ง
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

N
253
90
196
221
161
253
90
196
221
161
253
90
196
221
161
253
90
196
221
161

X

2.99
2.99
3.19
3.14
3.08
3.44
3.39
3.49
3.42
3.37
3.44
3.53
3.56
3.57
3.48
3.25
3.24
3.40
3.23
3.25

SD
0.74
0.87
0.75
0.86
0.77
0.55
0.63
0.53
0.56
0.58
0.77
0.75
0.72
0.69
0.73
0.75
0.84
0.78
0.74
0.70

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

158
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดานกระบวนการ

ดานอาจารยและบุคลากร

ดานลักษณะทางกายภาพ

ภูมิภาคที่ตั้ง
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

N
253
90
196
221
161
253
90
196
221
161
253
90
196
221
161

X

3.71
3.68
3.72
3.68
3.60
4.22
4.07
4.16
4.19
4.13
3.63
3.70
3.74
3.75
3.60

SD
0.70
0.75
0.64
0.66
0.71
0.68
0.89
0.67
0.62
0.69
0.72
0.77
0.74
0.72
0.76

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตาราง พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ในแตละภาคที่มีตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนใน
ดานตาง ๆ คือ
ด า นราคา ด า นหลัก สู ต ร และด า นการส ง เสริม การตลาด พบว า นั กศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา มีความคิดเห็นวาดาน
ราคา ดานหลักสูตร และดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ในระดับปานกลาง
ดานชองทางการใหบริการ พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญมีความคิดเห็นวา ดานชองทางการใหบริการ
เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก ยกเวนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
และภาคใตที่เห็นวาดานชองทางการใหบริการเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนใน
ระดับปานกลาง
ดานอาจารยและบุคลากร และดานกระบวนการ พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา มีความคิดเห็นวา ดานอาจารยและ
บุคลากร และดานกระบวนการ เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก
ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญมีความคิดเห็นวา ดานลักษณะทางกายภาพ
เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก ยกเวนภาคใต ที่เห็นวาดานลักษณะทาง
กายภาพเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลาง
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สรุปโดยรวม พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา จํ า แนกตามภู มิ ภ าคที่ ตั้ ง ส ว นใหญ มี ค วามเห็ น ว า ด า นอาจารย แ ละ
บุคลากร ดานกระบวนการ ดานชองทางการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัย
สําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก สวนดานราคา ดานหลักสูตร และดานการสงเสริม
การตลาดเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับปานกลาง
ตารางที่ 5.27 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มี
ตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง
ปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือก
เรียน
ดานราคา

SOV

BS
WS
Total
ดานหลักสูตร
BS
WS
Total
ดานชองทาง
BS
การใหบริการ
WS
Total
ดานการสงเสริม BS
การตลาด
WS
Total
ดาน
BS
WS
กระบวนการ
Total
ดานอาจารย
BS
และบุคลากร
WS
Total
ดานลักษณะ
BS
ทางกายภาพ
WS
Total

SS

df

5.82
4
574.20 916
580.02 920
1.57
4
293.21 916
294.78 920
2.93
4
493.07 916
496.00 920
3.60
4
521.39 916
524.99 920
1.58
4
431.71 916
433.29 920
1.94
4
435.76 916
437.70 920
3.51
4
492.16 916
495.67 920

Mean
Square

Levene’s
test (p)

F (p)

1.46
0.63

1.63(0.16) 2.32(0.06)

0.39
0.32

0.70(0.59)

1.22(0.30)

0.73
0.54

0.77(0.54)

1.36(0.25)

0.90
0.57

1.18(0.32)

1.58(0.18)

0.39
0.47

1.70(0.15)

0.84(0.50)

0.48
0.48

2.57(0.04)*

1.02(0.40)

0.88
0.54

0.32(0.87)

1.63(0.16)

Post Hoc
Test

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05

นักศึกษาสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ในภูมิภาคที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนดานตาง
ๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.1.5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ผูวิจัยไดนําความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ
(7P’s) มาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของแตละปจจัยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานหลักสูตรและ
ดานกระบวนการ (น้ําหนักองคประกอบ .869) ดานการสงเสริมการตลาด (น้ําหนักองคประกอบ
.809) ดานลักษณะทางกายภาพ (น้ําหนักองคประกอบ .796) ดานสถานที่หรือชองทางการ
ใหบริการ (น้ําหนักองคประกอบ .762) ดานอาจารยและบุคลากร (น้ําหนักองคประกอบ .745)
ดานราคา (น้ําหนักองคประกอบ .414) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง
3.1.6 จุดเดนจุดดอยของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ตามความคิดของนักศึกษา สาขาบริหารการศึกษา
ผู ใ ห ข อ มู ล ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ป ระกอบดว ย นัก ศึก ษา จํ า นวน 921 คน ของหลัก สูต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ แสดงความคิดเห็น ใน
เรื่องจุดเดนและจุดดอยของหลักสูตรฯ ตามปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 7 ดาน ไดแก ดาน
ราคา ด านหลั กสู ตร ด านสถานที่ ด านการประชาสั มพั นธ ด านอาจารยและบุ คลากร ด านกระบวนการ
และดานลักษณะทางกายภาพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 5.28 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับจุดเดนจุดดอยของหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา (n=921)
จุดเดน

จํานวน

ดานราคา
แบงชําระหรือผอนชําระคาหนวยกิตได

5

ราคาอยูในระดับปานกลางไมมากเกินไป
มีทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย

2
2

ดานหลักสูตร
เนนการบริหารการศึกษา และเหมาะกับ
ผูบริหารสถานศึกษา

120

เนนการทําวิจัยและการทําวิทยานิพนธ

60

ตารางที่ 5.28 (ตอ)

จุดดอย
ดานราคา
คาใชจายรวมสูงมาก ไดแก คาเลาเรียน คา
ดูงาน คาเดินทาง คาที่พัก
เงินไมพอตองกูยืมเพื่อเรียน
การสนับสนุนเงินกูยืมจากสถาบันการศึกษา
มีความลาชา
ดานหลักสูตร
สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ ไม
ทันสมัย ลาชา ไดแก คอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต หนังสือ เอกสารคนควา
อุปกรณการเรียน
เอกสารคนควาและแหลงสืบคนไมเพียงพอ
ไดแก หนังสือมีนอยและเกา

จํานวน
191
17
7

57

34
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ตารางที่ 5.28 (ตอ)
จุดเดน
ตรงกับความตองการของผูเรียน และ
สามารถนําไปใชประโยชนได
ใชเวลาศึกษานอย เพียง 1 ปการศึกษา
เนนภาวะผูนําผูบริหารมืออาชีพ
การทําวิทยานิพนธไปพรอมกับการเรียน
รายวิชา
เนนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มุงปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ
หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย
เปนผูประเมินสถานศึกษาได
เนนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ไมตองทําวิทยานิพนธ
เปนที่ยอมรับของสังคมมากที่สุด
ความมีชื่อเสียงและเกาแกของสถาบัน
ดานชองทางการใหบริการ
เหมาะสม สะดวกในการเดินทาง
พอใช
มีแนวโนมตั้งศูนยภายนอกสถาบัน
ดานการสงเสริมการตลาด
ดีมาก มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต เร็ว
และบริการทันใจ
ปานกลาง
ดานอาจารยและบุคลากร
อาจารยมีความรูความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญในการสอน มีคุณวุฒิเหมาะสม
อาจารยเปนกันเองใหคําแนะนําที่ดี และเอา
ใจใสลูกศิษย
มีทีมผูบริหารโครงการและอาจารยมืออาชีพ

จํานวน
จุดดอย
20 รายวิชามากเกินไป
17
11
7
7
7

เนื้อหายาก ยังมีเนื้อหาสาระที่ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
ขาดความหลากหลาย ไมครอบคลุม
หลักสูตรใชเวลาเรียนมากกวามหาวิทยาลัย
เอกชนบางแหง
บางรายวิชาไมสามารถประยุกตใชได
แหลงคนควาและหองคอมพิวเตอรไมเปดใน
วันเสารอาทิตย

จํานวน
5
5
4
2
2
2

7
4
3
3
2
2
126
11
2
61
2
52
10
6

ดานชองทางการใหบริการ
ไกลทําใหตองใชเวลาเดินทางนาน

ดานการสงเสริมการตลาด
คอนขางนอย ไมทั่วถึง และไมหลากหลาย
ไมถึงกลุมเปาหมาย
เว็บบอรดไมนาสนใจ
ดานอาจารยและบุคลากร
การติดตอประสานงานกับอาจารยลําบาก
ดูแลไมทั่วถึง มีเวลาพบปะอาจารยนอย
ขาดแคลนอาจารยประจําหลักสูตร ตอง
เชิญมาจากสถาบันอื่น
อาจารยบางคนไมใชผูที่เชี่ยวชาญในวิชา
สอน คุณวุฒิไมเหมาะสม ขาดบุคลากรมือ
อาชีพ
อาจารยและบุคลากรนอย เมื่อเทียบกับ
อัตราสวนผูเรียน
บุคลากรในหนวยงานไมเพียงพอ ไมมี
คุณภาพ และไมเปนมิตร
อาจารยบางทานสอนเนื้อหาไมตรงกับ
รายวิชา

3

56
2
21
19
17

10
7
3

162
จุดเดน

จํานวน

ดานกระบวนการ
ดี มีวิธีการหลากหลาย

84

เนนการปฏิบัติแลกเปลี่ยนความรู

10

เนนการคิดเปนระบบ และการคิดวิเคราะห

8

การเรียนการสอนแบบ module

6

กระบวนการเรียนหลากหลายนําไปใชในการ
บริหารจัดการไดดี
เนนทักษะการปฏิบัติ
มีการจัดระบบการบริหารการจัดการดี
ดานลักษณะทางกายภาพ
สถานที่เหมาะสม บรรยากาศรมรื่น ภูมิทัศน
ดี เงียบสงบเหมาะกับการเรียน

3

จุดดอย
มีอาจารยไมครบตามรายวิชา เชน อาจารย
มีนอย 1 ทานสอนทุกวิชา
ผูสอนเตรียมการสอนนอย
ดานกระบวนการ
ขาดรูปแบบและระบบการจัดการที่ดี ไดแก
ประกาศผลการเรียนชา การลงทะเบียนมี
ปญหา การจัดตารางเรียนไมลงตัว
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยไมดีเทาที่ควร เชน เนนบรรยาย
มากไป มอบหมายงานมาก ฝกปฏิบัตินอย
การทํางานของเจาหนาที่ไมประสานกัน

จํานวน
2

การจัดการของมหาวิทยาลัยยังไมดีพอ
ไมไดมาตรฐาน
กระบวนการเรียนไมตอเนื่องเรียนหลายวิชา
ตอหนึ่งสัปดาห

2

2
6

5

4

2

3
3
72

ดานลักษณะทางกายภาพ
ที่จอดรถนอย ไมเปนระเบียบ ไมมียามดูแล
หองน้ําไมสะดวก และไมสะอาด
หองเรียนคับแคบ เกา ไมสะอาด
สิ่งอํานวยความสะดวกมีนอย เชน ไมมี
ลิฟท
ยายหองเรียนบอยไมแนนอน ไมมีสถานที่
เฉพาะ
หองเรียนไมเพียงพอ
ยังไมพรอม ไมสะดวกเพราะปรับปรุงอาคาร
แอรชํารุด หนาตางปดไมสนิท

24
18
10
8
5
5
3
2
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3.2 การวิเคราะหแบบสอบถามของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ในสวนนี้เปนการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งผูใหขอมูลคือ ผูบริหารหลักสูตรฯ สาขา
บริหารการศึกษา จํานวน 67 คน โดยการวิเคราะหสถานภาพของผูบริหารหลักสูตรฯ ปจจัยที่
เกี่ ย วข องกั บการตั ดสิ น ใจเลือกเรี ยนของผูเ รี ยน เปรีย บเทีย บความคิ ดเห็ น โดยจํา แนกตาม
ประเภทมหาวิทยาลัย และภูมิภาคที่ตั้ง การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ และจุดเดนจุดดอย
ของหลักสูตรฯซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
3.2.1 สถานภาพทั่วไปของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
จากการศึกษาผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา จํานวน 67 คน แสดงสถานภาพไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 5.29 สถานภาพของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ขอความ

จํานวน
(n=67)

รอยละ

21
46

31.34
68.66

1
3
7
9
15
15
16

1.52
4.55
10.61
13.64
22.73
22.73
24.24

1
55
9

1.54
84.62
13.85

10
56

15.15
84.85

1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
นอยกวา 30 ป
36-40 ป
41-45 ป
46-50 ป
51-55 ป
56-60 ป
60 ปขนึ้ ไป
3. ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานหรือผูอํานวยการหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตร
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
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ตารางที่ 5.29 (ตอ)
ขอความ
5. สถาบันที่จบการศึกษา
ในประเทศ
ตางประเทศ
6. ตําแหนงวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
7. ประสบการณการสอน
นอยกวา 5 ป
5-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ป
8. ประสบการณการสอนหลักสูตรนอกเวลา
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
มากกวา 15 ป
9. ประสบการณการบริหารหลักสูตรในเวลา
นอยกวา 1 ป
1-5 ป
6-10 ป
11-15
มากกวา 15 ป
10. ประสบการณการบริหารหลักสูตรนอกเวลา
นอยกวา 1 ป
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
มากกวา 15 ป

จํานวน
(n=67)

รอยละ

41
22

65.08
34.92

1
16
25
23

1.54
24.62
38.46
35.38

1
10
7
6
40

1.56
15.63
10.94
9.38
62.50

17
27
11
9

26.56
42.19
17.19
14.06

4
17
13
8
15

7.02
29.82
22.80
14.03
26.32

1
35
20
3
6

1.54
53.85
30.77
4.62
9.23

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 68.66) มีอายุ 60 ปขึ้นไป (รอยละ 24.24)
และมี ตํ า แหน ง เป น ประธานหรื อผู อํ า นวยการหลัก สู ต ร (ร อ ยละ 84.62) เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ
การศึกษา พบวา ผูบริหารหลักสูตรฯ สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาเอก (รอยละ 84.85)
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และเปนสถาบันการศึกษาในประเทศ (รอยละ 65.08) สําหรับตําแหนงทางวิชาการสวนใหญ
เปนผูช วยศาสตราจารย (รอยละ 38.46) ในดานประสบการณการสอน ผูบริหารสวนใหญมี
ประสบการณการสอนในหลักสูตรปกติ มากกวา 20 ป (รอยละ 62.50) ประสบการณในการสอน
หลักสูตรนอกเวลาราชการ 6-10 ป (รอยละ 42.19) สวนในการบริหารหลักสูตร พบวามีประสบการณ
ในการบริหารหลักสูตรในเวลา 1-5 ป (รอยละ 29.82) และประสบการณในการบริหารหลักสูตร
นอกเวลาราชการ 1-5 ป (รอยละ 53.85)
3.2.2 การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ผลการวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือก
เรียนของผูเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรใน 7 ดาน ไดแก ดานราคา ดานหลักสูตร
ด า นช อ งทางการให บ ริ ก าร ด า นการส ง เสริม การตลาด ด า นกระบวนการ ด า นอาจารย แ ละ
บุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งการแปลความระดับความคิดเห็นกําหนดไวดังนี้
ตารางที่ 5.30 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มตี อปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียน (n=67)
ขอความ
ดานราคา
ดานหลักสูตร
ดานชองทางการใหบริการ
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานกระบวนการ
ดานอาจารยและบุคลากร
ดานลักษณะทางกายภาพ
รวม

X

3.13
3.47
3.44
3.40
3.77
4.26
3.74
3.60

S.D.
0.94
0.53
0.70
0.72
0.61
0.47
0.66
0.43

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา เห็นวาปจจัยที่มีผลตอในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนโดยรวมทั้ง 7
ดาน อยูในระดับมาก ( X = 3.60) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกระบวนการ ดานอาจารย
และบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก สวนดานราคา ดานหลักสูตร ดานชองทาง
การใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง

166
ตารางที่ 5.31 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มตี อ ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียน ดานราคา (n=67)
X

S.D.

ระดับ

1. อัตราคาเลาเรียน/คาบํารุงการศึกษา
2. อัตราคาธรรมเนียม

4.00
3.71

0.97
1.12

มาก
มาก

3. อัตราคากิจกรรมพิเศษ เชน การดูงานตางประเทศ
4. ทุนอุดหนุนการศึกษา เชน ทุนยกเวนคาเลาเรียนสําหรับกลุม
ผูเรียนที่มีคะแนนสูงสุด
5. ทุนสนับสนุนงานวิจัย เชน ทุนวิทยานิพนธ ทุนตีพิมพผลงาน
6. ใหมีการผอนชําระคาเลาเรียนเปนงวด ๆ
รวม

2.86

1.43

ปานกลาง

2.55
2.63
3.03
3.13

1.38
1.24
1.46
0.94

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ขอความ

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา เห็นวาราคาเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.13) เมื่อพิจารณารายขอ ผูบริหารสวนใหญเห็นวาอัตราคาเลาเรียน/คาบํารุง
การศึกษาซึ่งเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับมาก ( X = 4.00) รองลงมา
คือ อัตราคาธรรมเนียม ซึ่งอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ( X = 3.71) เปนที่นาสังเกตวาผูบริหาร
เห็นวาทุนอุดหนุนการศึกษาเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับนอยที่สุด
( X = 2.55)
ตารางที่ 5.32 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียน ดานหลักสูตร (n=67)
ขอความ
1. การคัดเลือกเขาศึกษา
อัตราการแขงขันของผูสมัคร
วิธีการคัดเลือก ไดแก สอบสัมภาษณ สอบขอเขียน
เกณฑการคัดเลือก
วิชาที่ใชในการสอบ
คุณสมบัติของผูสมัคร
ระดับเกรดเฉลี่ย
2. ระยะเวลาการรับสมัครเขาศึกษา เชน ปละครั้ง ปละสองครั้ง
และตลอดป
3. หลักสูตรที่เปดสอนไมตองทําวิทยานิพนธ

X

S.D.

ระดับ

3.13
3.51

1.21
1.10

ปานกลาง
มาก

3.19
3.32
3.01

1.20
1.05
1.08

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.36
2.87

1.16
1.57

ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 5.32 (ตอ)
ขอความ
4. หลักสูตรมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม เนื่องจาก
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ชื่อเสียงของอาจารย
ชื่อเสียงของศิษยเกา
การเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยตางประเทศ
การเปนที่ยอมรับจากตลาดแรงงานและหนวยงาน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การฝกปฏิบัติ
การศึกษาดูงานในประเทศ
การศึกษาดูงานตางประเทศ
การจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ
6. มีโครงการความรวมมือกับตางประเทศในการจัดการเรียน
การสอน
7. จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําที่กําหนดใหเรียน
8. ความเหมาะสมของเวลาเรียน
9. ความยากงายของรายวิชาในหลักสูตร
10. ระยะเวลาเรียนในการศึกษาตลอดหลักสูตร
11. โอกาสในการจบตามกําหนดเวลา
12. เอกสาร ตํารา และผลงานวิชาการที่เผยแพร
13. หลักสูตรฯมีการปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
14. รายวิชามีความทันสมัยสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานได
15. ความทันสมัยของอุปกรณการเรียนการสอน
16. ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุดที่จะใชอางอิง
17. ปริมาณของวิทยานิพนธ หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร หรือ
งานวิจัย
18. เวลาเปดปดของหองสมุด
19. การใหบริการคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และสื่อโสตทางการศึกษา
20. สิ่งอํานวยความสะดวก
ศูนยกีฬา
รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย
สถานอนามัย
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.06
4.21
4.09
2.83
3.80

0.85
0.77
0.85
1.23
1.08

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.65
3.68
3.30
3.86

0.99
0.89
1.16
0.89

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.31

1.17

ปานกลาง

3.58
4.04
3.74
4.04
4.21
3.68
3.95
4.15
3.98
3.85

1.06
0.90
0.95
0.98
0.90
0.87
0.84
0.76
0.84
0.86

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.71
3.14
3.59

0.88
1.03
0.83

มาก
มาก
มาก

2.32
2.17
2.14
3.47

1.03
1.07
1.01
0.53

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มีความเห็นวา ภาพรวมในดานหลักสูตรเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือก
เรียนอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.47) เมื่อพิจารณารายขอในดานหลักสูตร ปรากฏวา ผูบริหาร
หลักสูตรฯ สวนใหญเห็นวาชื่อเสียงของอาจารยเปนปจจัยที่ผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนเปนอันดับ
แรกและอยูในระดับมาก ( X = 4.21) อันดับรองลงมาตามลําดับคือ รายวิชามีความทันสมัย
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สามารถนํามาปรับใชกับการทํางานได ( X = 4.15) และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ( X = 4.06)
ซึ่งคงอยูในระดับมาก สว นปจจั ยที่ผู บ ริหารฯ เห็นวามีความเกี่ยวของกั บ การตัดสินใจของ
ผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 2 อันดับสุดทายเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งอํานวยความสะดวก คือ
สถานอนามัย ( X = 2.14) รถโดยสารในมหาวิทยาลัย ( X = 2.17)
ตารางที่ 5.33 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน สาขาบริหาร
การศึกษา ดานชองทางการใหบริการ (n=67)
ขอความ
1. เดินทางสะดวก
2. สถานที่ตั้งกวางขวาง ปลอดภัย
3. ตั้งอยูใจกลางเมือง
4. ตั้งอยูใกลที่พักอาศัยของผูเรียน
5. มีการตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยกระจายออกไป
6. การเรียนการสอนทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
รวม

X

4.15
3.95
3.66
3.50
2.97
2.42
3.44

S.D.
0.96
1.01
1.20
1.23
1.38
1.32
0.70

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มีความเห็นเกี่ยวกับชองทางการใหบริการในภาพรวมวาเปนปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.44) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหาร
หลักสูตรฯ เห็นวาการเดินทางสะดวกเปนปจจัยอันดับแรกที่ผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนและอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.15) ปจจัยอันดับรองลงมาคือ สถานที่ตั้งกวางขวาง ปลอดภัย ( X = 3.95)
สวนปจจัยที่ผูบริหารฯ เห็นวามีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุด
คือ การเรียนการสอนทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ( X = 2.42)
ตารางที่ 5.34 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียน ดานการสงเสริมการตลาด (n=67)
ขอความ
1. การโฆษณาในหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายประกาศ และ
อินเตอรเน็ต
2. การประชาสัมพันธในงานนิทรรศการทางการศึกษาหรือการ
รวมเปนเจาภาพในงานตาง ๆ
3. การแนะนําโดยบุคคล
เพื่อนที่เรียนอยู

X

S.D.

ระดับ

3.39

0.98

ปานกลาง

3.17

1.19

ปานกลาง

4.43

0.62

มาก
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ตารางที่ 5.34 (ตอ)
ขอความ
ผูปกครอง
อาจารยที่ปรึกษา
4. การจัดหลักสูตรรวมกับสถาบันหรือองคกรอื่น
รวม

X

3.20
3.49
2.73
3.40

S.D.
1.23
1.14
1.25
0.72

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มีความเห็นวาในภาพรวมการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.40) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารฯ
สวนใหญเห็นวาการแนะนําโดยเพื่อนที่เรียนอยูเปนปจจัยอันดับแรกที่ผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียน
และอยูในระดับมาก ( X = 4.43) ปจจัยอันดับรองลงมาคือ การแนะนําโดยอาจารยที่ปรึกษา
( X = 3.49) สวนปจจัยที่ผูบริหารฯ เห็นวามีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียนอยูใน
ระดับนอยที่สุดคือ การจัดหลักสูตรรวมกับสถาบันหรือองคกรอื่น ( X = 2.73)
ตารางที่ 5.35 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียน ดานกระบวนการ (n=67)
ขอความ
1. การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ตองการ
2. ใชเทคนิคการสอนที่ทันสมัย เชน สอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
3. วิธีการจัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีการคิดวิเคราะห และ
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ
4. การเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ
5. การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมหรืออินเตอรเน็ต
6. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เชน การลงทะเบียนเรียน การชําระคาเลาเรียน
7. ความตรงตอเวลาในการประเมินผลการเรียน
8. มีการประเมินผลผูสอนและเนื้อหาวิชา
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.09
3.40

0.75
1.06

มาก
มาก

4.34
4.39
2.61

0.66
0.65
1.25

มาก
ปานกลาง
มาก

3.50
3.81
3.95
3.77

1.13
0.85
0.77
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มีความเห็นวา ในภาพรวมดานกระบวนการเปนปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.77) เมื่อพิจารณารายขอปรากฏวา ผูบริหารฯ สวนใหญ
เห็นวา การเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกและอยู
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ในระดับมาก ( X = 4.39) ปจจัยอันดับรองลงมาคือ วิธีการจัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมี
การคิดวิเคราะหและสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ ( X = 4.34) สวนปจจัยที่ผูบริหารฯ เห็นวา
มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุดคือ การเรียนการสอนทางไกล
ผานดาวเทียมหรืออินเตอรเน็ต ( X = 2.61)
ตารางที่ 5.36 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน สาขาบริหาร
การศึกษา ดานอาจารยและบุคลากร (n=67)
ขอความ
1. คุณวุฒิของอาจารย
2. ตําแหนงวิชาการของอาจารย
3. ประสบการณของอาจารย
4. ความมีชื่อเสียงของอาจารย
5. ความสามารถในการสอนและถายทอดความรูของอาจารย
6. ความเปนผูนําทางวิชาการ
7. รางวัลที่อาจารยไดรับ
8. การใหความชวยเหลือ ดูแลเอาใจใสของอาจารย และการให
คําปรึกษาของอาจารย
9. ความเพียงพอและความสามารถของบุคลากรสนับสนุน เชน
เจาหนาที่
รวม

4.51
4.18
4.53
4.47
4.48
4.41
3.32

S.D.
0.53
0.89
0.61
0.65
0.58
0.65
1.05

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.66

0.50

มาก

3.79
4.26

0.86
0.47

มาก
มาก

X

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มีความเห็นวาในภาพรวมอาจารยและบุคลากรเปนปจจัยในการตัดสินใจ
เลื อ กเรี ย นของผู เ รี ย นอยู ใ นระดั บ มาก ( X = 4.26) ในด า นนี้ เ มื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า
ผูบริหารฯสวนใหญเห็นวา การใหความชวยเหลือดูแลเอาใจใสของอาจารย และการใหคําปรึกษา
ของอาจารย เปนปจจั ยในการตั ดสิ นใจเลือกเรียนมากที่สุด ( X =
4.66) อันดับรองลงมาคือ
ประสบการณของอาจารย ( X = 4.53) และคุณวุฒิของอาจารย ( X = 4.51) ซึ่งอยูในระดับมาก
ที่สุดเชนเดียวกัน สวนปจจัยที่ผูบริหารฯ เห็นวามีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียนอยู
ในระดับนอยที่สุดคือ รางวัลที่อาจารยไดรับ ( X = 3.32)
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ตารางที่ 5.37 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียน ดานลักษณะทางกายภาพ (n=67)
ขอความ
1. ความเหมาะสมและเพียงพอของโตะ เกาอี้
2. ความเหมาะสมของสภาพและขนาดของหองเรียน
3. ความเพียงพอของการจัดที่นั่งพักหรือที่ทํางาน
4. ขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
5. ความใหญโตของอาคารเรียน
6. ความทันสมัยของอาคารเรียน
7. การออกแบบของอาคารเรียนเหมาะกับการใชงาน
8. ความสวยงามและรมรื่นของมหาวิทยาลัย
9. ความสะอาดของบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย หองเรียน และ
หองน้ํา
10. ความเพียงพอของแสงสวาง
11. การจัดระบบระบายอากาศ
12. ความเพียงพอของที่จอดรถ
13. การจัดปายบอกทางภายในสถาบัน
14. สถานที่พักผอนหยอนใจในสถาบัน
15. ความสวยงามของปายโฆษณา แผนพับ และเว็บเพจ
16. เครื่องแบบและการแตงกายของนิสิตนักศึกษา
17. บรรยากาศทางวิชาการ
รวม

4.04
4.01
3.86
3.71
3.67
3.79
3.69
3.89

S.D.
0.79
0.88
0.95
0.98
1.05
0.96
0.94
0.91

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.93
4.00
4.07
3.60
3.36
3.52
3.47
2.86
4.06
3.74

0.87
0.85
0.86
1.11
1.04
0.99
1.03
1.10
0.76
0.66

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

X

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา มี ค วามเห็ น ว า โดยรวมแล ว ลั ก ษณะทางกายภาพเป น ป จ จั ย ในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารฯ
สวนใหญเห็นวา การจัดระบบระบายอากาศเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนเปน
อันดับแรกและอยูในระดับมาก ( X = 4.07) รองลงมาเปนลําดับคือ บรรยากาศทางวิชาการ ( X = 4.06)
ความเหมาะสมและเพียงพอของโตะ เกาอี้ ( X = 4.04) ซึ่งอยูในระดับมากเชนเดียวกัน สวนปจจัย
ที่ผูบริหารหลักสูตรฯ เห็นวาเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับนอยที่สุดคือ
เครื่องแบบและการแตงกายของนิสิตนักศึกษา ( X = 2.86)
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3.2.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย
ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 66 คน (ไมรวมมหาวิทยาลัยในกํากับ
เนื่องจากมีจํานวน 1 หลักสูตร จึงไมสามารถนําไปหาคา Post Hoc ได) ผลการวิเคราะหแยกเปน
ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯ จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัย
รัฐ เอกชน และราชภัฎ รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 5.38 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มตี อปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียน จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย (n=66)
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดานราคา

ดานหลักสูตร

ดานชองทางการใหบริการ

ดานการสงเสริมการตลาด

ดานกระบวนการ

ดานอาจารยและบุคลากร

ดานลักษณะทางกายภาพ

ประเภท
มหาวิทยาลัย
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ

N

X

SD

ระดับ

14
14
38
14
14
38
14
14
38
14
14
38
14
14
38
14
14
38
14
14
38

3.44
3.61
2.90
3.71
3.48
3.35
3.60
3.20
3.43
3.53
3.63
3.26
3.98
3.69
3.71
4.44
4.37
4.14
3.66
3.90
3.68

1.06
0.54
0.88
0.46
0.49
0.53
0.63
0.67
0.70
0.70
0.80
0.68
0.65
0.57
0.60
0.46
0.47
0.45
0.72
0.62
0.65

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย ที่มีตอปจจัยใน
การตัดสินใจเลือกเรียนในดานตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ดานราคา พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญในมหาวิทยาลัยรัฐและราชภัฎมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา
ดานราคาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลาง สวนมหาวิทยาลัยเอกชน
เห็นวา ดานราคาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก
ดานหลักสูตร และดานชองทางการใหบริการ พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ในมหาวิทยาลัยของเอกชนและราชภัฎ
เห็ น ว า ด า นหลั ก สู ต รเป น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นในระดั บ ปานกลาง ส ว น
มหาวิทยาลัยรัฐเห็นวาอยูในระดับมาก
ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เห็นวา ดานการสงเสริม
การตลาดเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก สวนมหาวิทยาลัยราชภัฎเห็น
วาอยูในระดับปานกลาง
ด า นกระบวนการ ด า นอาจารย แ ละบุ ค ลากร และด า นลั ก ษณะทางกายภาพ พบว า
ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยทุกประเภทมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนในระดับมาก
สรุปโดยรวม พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย สวนใหญเห็นวาดานกระบวนการ ดาน
อาจารยและบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียน
ในระดับมาก สวนดานราคา ดานหลักสูตร และดานชองทางการใหบริการ สวนใหญเห็นวาเปน
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลาง
ตารางที่ 5.39 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มี
ผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน จําแนกตามประเภทของ
มหาวิทยาลัย
ปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือก
เรียน
ดานราคา

SOV

SS

df

BS
WS
Total

6.56
47.32
53.88

2
63
65

Mean
Square

Levene
Statistic (p)

F (p)

3.28
0.75

2.42 (.10)

4.36(.02)*

Post
Hoc
Tests
เอกชน>
ราชภัฎ
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ตารางที่ 5.39 (ตอ)
ปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือก
เรียน
ดานหลักสูตร

ดานชองทาง
การใหบริการ
ดานการ
สงเสริม
การตลาด
ดาน
กระบวนการ
ดานอาจารย
และบุคลากร
ดานลักษณะ
ทางกายภาพ

SOV

SS

df

BS
WS
Total
BS
WS
Total
BS
WS
Total
BS
WS
Total
BS
WS
Total
BS
WS
Total

1.33
16.10
17.43
1.14
29.20
30.34
1.69
32.16
33.85
0.86
22.98
23.84
1.15
13.11
14.26
0.57
27.08
27.65

2
63
65
2
63
65
2
63
65
2
63
65
2
63
65
2
63
65

Mean
Square

Levene
Statistic (p)

F (p)

0.66
0.26

.12 (.89)

2.59 (.08)

0.57
0.46

.09 (.91)

1.23 (.30)

0.85
0.51

.74 (.48)

1.66 (.20)

0.43
0.36

.60 (.55)

1.18 (.31)

0.57
0.21

.24 (.79)

2.76 (.07)

0.29
0.43

.03 (.97)

0.67 (.52)

Post
Hoc
Tests

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05
ในการวิเคราะหครั้งนี้ Levene Statistic ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น Post Hoc Tests ผูวิจัยใชสถิติ Bonferroni

จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชนมีความคิดเห็นวาราคาเปนปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกเรียนในระดับมาก สูงกวามหาวิทยาลัยราชภัฎซึง่ อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ผูบริหารหลักสูตรฯในมหาวิทยาลัยตางประเภทกันมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง
ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 66 คน (ไมรวมมหาวิทยาลัยในกํากับ
เนื่องจากมีจํานวน 1 หลักสูตร จึงไมสามารถนําไปหาคา Post Hoc ได) ผลการวิเคราะหแยกเปน
ความคิ ดเห็ นของผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต รฯ จํ า แนกตามภู มิ ภ าคที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ได แ ก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 5.40 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีตอ
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน
ปจจัยในการตัดสินใจเลือก
เรียน
ดานราคา

ดานหลักสูตร

ดานชองทางการใหบริการ

ดานการสงเสริมการตลาด

ดานกระบวนการ

ดานอาจารยและบุคลากร

ดานลักษณะทางกายภาพ

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

N

X

SD

ระดับ

กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ

21
8
10
18
9
21
8
10
18
9
21
8
10
18
9
21
8
10
18
9
21
8
10
18
9
21
8
10
18
9
21
8
10

3.11
2.89
3.15
3.17
3.52
3.43
3.37
3.10
3.73
3.44
3.44
3.56
3.11
3.50
3.42
3.53
3.39
2.80
3.57
3.43
3.77
3.72
3.36
3.94
3.89
4.34
4.06
4.19
4.37
4.08
3.75
3.75
3.30

0.97
0.83
1.16
0.83
0.76
0.44
0.64
0.54
0.49
0.39
0.55
0.50
0.80
0.79
0.78
0.76
0.53
0.93
0.64
0.38
0.59
0.80
0.58
0.54
0.48
0.45
0.60
0.50
0.45
0.37
0.60
0.68
0.73

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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ตารางที่ 5.40 (ตอ)
ปจจัยในการตัดสินใจเลือก
เรียน

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

N

X

SD

ระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

18
9

4.05
3.46

0.58
0.53

มาก
ปานกลาง

จากตาราง พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ที่มีตอ
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนในดานตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ดานราคา พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญเห็นวา ดานราคาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนใน
ระดับปานกลาง ยกเวนภาคใตที่เห็นวาดานราคาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนใน
ระดับมาก
ดานหลักสูตร พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญเห็นวา ดานหลักสูตรเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนในระดับปานกลาง ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เห็นวาดานหลักสูตรเปนปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก
ดานชองทางการใหบริการ พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญเห็นวา ดานชองทางการใหบริการเปนปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลาง ยกเวนภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือที่
เห็นวาดานชองทางการใหบริการเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก
ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญเห็นวาดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลาง ยกเวนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นวา ดานการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนในระดับมาก
ดานกระบวนการ พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญเห็นวาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนใน
ระดับมาก ยกเวนภาคเหนือที่เห็นวาดานกระบวนการเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ในระดับปานกลาง
ดานอาจารยและบุคลากร พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ทุกภาคเห็นวาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ในระดับมาก
ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา สวนใหญเห็นวา ดานลักษณะทางกายภาพเปนปจจัยที่มี
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ผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก ยกเวนภาคเหนือและภาคใต ที่เห็นวาดานลักษณะ
ทางกายภาพเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลาง
สรุปโดยรวม พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้งมหาวิทยาลัย สวนใหญมีความคิดเห็นวาดาน
อาจารยและบุคลากร ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก และ สวนใหญมีความคิดเห็นวาดานราคา ดานหลักสูตร ดาน
ชองทางการใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียน
ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 5.41 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มี
ผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง
ปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือก
เรียน
ดานราคา

ดานหลักสูตร

ดานชองทาง
การใหบริการ
ดานการ
สงเสริม
การตลาด
ดาน
กระบวนการ
ดานอาจารย
และบุคลากร
ดานลักษณะ
ทางกายภาพ

SOV

SS

df

BS
WS
Total
BS
WS
Total
BS
WS
Total
BS
WS
Total
BS
WS
Total
BS
WS
Total
BS
WS
Total

1.77
52.11
53.88
2.66
14.77
17.43
1.24
29.10
30.34
4.45
29.40
33.85
2.32
21.52
23.84
1.02
13.24
14.26
4.29
23.36
27.65

4
61
65
4
61
65
4
61
65
4
61
65
4
61
65
4
61
65
4
61
65

Mean
Levene
Square Statistic (p)

F (p)

0.44
0.85

1.28 (0.29)

0.52(.72)

0.67
0.24

.49 (.74)

2.75 (.04)*

0.31
0.48

.98 (.43)

0.65 (.63)

1.11
0.48

3.06 (.02)*

2.31 (.07)

0.58
0.35

1.50 (.21)

1.65 (.17)

0.26
0.22

0.84 (.50)

1.18 (.33)

1.07
0.38

0.17 (.95)

2.80 (.03)*

Post Hoc Tests

ตะวันออกเฉียง
เหนือ>เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ >เหนือ

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05
ในการวิเคราะหครั้งนี้ Levene Statistic ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น Post Hoc Tests ผูวิจัยใชสถิติ Bonferroni
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จากตาราง พบวา ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็นวาดานหลักสูตร และดาน
ลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสูงกวาผูบริหารในเขตภาคเหนือ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ผูบริหารหลักสูตรฯในแตละภูมิภาคมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2.5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ผูวิจัยไดนําสวนประสมการตลาดบริการดังกลาวไปวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจเพื่อ
หาน้ําหนักองคประกอบ พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของ
แตละปจจัยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานกระบวนการ (น้ําหนักองคประกอบ
.876) ด า นหลั ก สู ต ร (น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ .815) ด า นการส ง เสริ ม การตลาด (น้ํ า หนั ก
องคประกอบ .711) ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ (น้ําหนักองคประกอบ .679) ดาน
อาจารย แ ละบุ ค ลากร (น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ .636) ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ (น้ํ า หนั ก
องคประกอบ .593) และดานราคาหรือราคา (น้ําหนักองคประกอบ .322) รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ง
3.2.6 จุ ด เด นจุดด อยของหลั กสู ต รมหาบัณ ฑิ ต ทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ตามความคิดของผูบริหารหลักสูตรฯ สาขาบริหารการศึกษา
ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูบริหารหลักสูตรฯ จํานวน 67 ของหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องจุดเดนและจุดดอยของหลักสูตรฯ ตามปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 7 ดาน ไดแก
ดานราคา ดานหลักสูตร ดานสถานที่ ดานการประชาสัมพันธ ดานอาจารยและบุคลากร ดาน
กระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 5.42 ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯ เกี่ยวกับจุดเดนจุดดอยของหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหาร
การศึกษา (n=67)
จุดเดน

จํานวน

ดานราคา
คาเรียนถูก

2

มีทุนวิจัยสนับสนุน

2

จุดดอย
ดานราคา
คาใชจายสูงเพราะใชอาจารยพิเศษจาก
กรุงเทพ
ขาดงบประมาณสนับสนุน
นักศึกษาชําระคาเลาเรียนไมตรงเวลา

จํานวน
6
5
3
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ตารางที่ 5.42 (ตอ)
จุดเดน
ดานหลักสูตร
เนนเสริมทักษะบริหาร พัฒนานักบริหารและ
เนนการนําวิชาการสูการปฏิบัติเพื่อเปน
ผูบริหารมืออาชีพ ตอบสนองความตองการ
ของหนวยงาน
เนนการทําวิจัย และวิทยานิพนธ
หลักสูตรและรายวิชาทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการ
เนนการปฏิบัติ ไดแก การทํา School
Based Management
มีการศึกษาดูงานตางประเทศ
ใชระยะเวลาศึกษาสั้น จบเร็วภายในปครึ่ง
หรือสองป
เรียนเฉพาะเสารอาทิตย มีหลักสูตรทั้งแผน
ก และ ข
รายวิชาเรียนหลากหลาย
ปรับการเรียนการสอนเขากับบริบทและ
ยืดหยุนตามความตองการของผูเรียน
ดานชองทางการใหบริการ
มีแนวโนมการตั้งศูนยการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย
ดานการสงเสริมการตลาด
การบอกตอของศิษยเกาที่จบไปแลว

ดานอาจารยและบุคลากร
อาจารยสนใจ เอาใจใส และใหเวลานักศึกษา
มาก ทําใหสวนใหญจบในเวลาที่กําหนด
ปรับเปลี่ยนอาจารยสอนตามความเหมาะสม
อาจารยรุนใหมและเกาทํางานรวมกันมาก
คณาจารยวางแผนการสอนรวมกัน

จํานวน

31

29
8
6

จุดดอย
นักศึกษาตองกูยืมเงิน
ดานหลักสูตร
สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณการ
สอนไมเพียงพอ

จํานวน
2

เนนการทําวิทยานิพนธ ทําใหตองใช
ความอดทนสูง
ไมมีการจัดไปทัศนศึกษาดูงาน
ตางประเทศ
บางรายวิชายังไมบูรณาการเนื้อหาสาระ
เนื้อหาลาสมัย

2

11

2
2

4
3
3
2
2

1

1

14
5
2

ดานชองทางการใหบริการ
ไกลจากตัวเมือง

ดานการสงเสริมการตลาด
ประชาสัมพันธนอย/ไมจริงจัง/ไม
กวางขวาง/ไมทั่วถึง/ไมเขาถึง
กลุมเปาหมาย/ไมตอเนื่อง
ไมมีการประชาสัมพันธ
งบประมาณนอย
ดานอาจารยและบุคลากร
อาจารยขาดแคลนหรือมีนอย ทําใหมี
ภาระงานมากในการดูแลนักศึกษา
อาจารยมีจํานวนนอยตองเชิญอาจารย
พิเศษภายนอก
อาจารยจะเกษียณอายุจํานวนมาก ทําให
มีอาจารยที่มีอยูยังไมมีคุณวุฒิทาง
วิชาการ

2

16

7
2
6
4
4

180

ตารางที่ 5.42 (ตอ)
จุดเดน

จํานวน

ดานกระบวนการ
จัดประชุมวิชาการนอกสถานที่รุนละ 2 ครั้ง
เพื่อติดตามวิทยานิพนธ การคนควาอิสระทํา
ใหนักศึกษาจบตามหลักสูตรภายในเวลาที่
กําหนด
มีบริการแบบจุดเดียวครบวงจร (One Stop
Service)
ดานลักษณะทางกายภาพ
เหมาะสม

1

1

6

จุดดอย
ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ดานกระบวนการ
กระบวนการดําเนินงานทับซอนระหวาง
คณะกับบัณฑิตวิทยาลัย ทําใหนักศึกษา
สับสน

จํานวน
2

ติดตอผูทรงคุณวุฒิภายนอกจาก สกอ.
ฯลฯ เพื่อจัดสอบลําบาก และมีปญหา
ดานการเดินทาง
ดานลักษณะทางกายภาพ
หองเรียนไมทันสมัย / ไมมีหองเรียน
เฉพาะ
ที่จอดรถไมเพียงพอ
สถานที่คับแคบไมโอโถง

3

5

8
2
2

3.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ผู ใ ห ข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต รฯ จํ า นวน 67 คน และ
นักศึกษา จํานวน 921 คน ของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ผลการวิเคราะหแยกความคิดเห็นเปนของผูบริหารหลักสูตรและนักศึกษา
พรอมทั้งเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาในแตละดาน รวม 7
ดานคือ ดานราคา ดานหลักสูตร ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
กระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ รายละเอียดดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 5.43 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มตี อปจจัยใน
การตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน
ขอความ
1. ดานราคา
2. ดานหลักสูตร
3. ดานชองทางการใหบริการ
4. ดานการสงเสริมการตลาด

ผูบริหาร (n=67)
S.D.
ระดับ
X
3.13
3.47
3.44
3.40

0.94
0.53
0.70
0.72

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

นักศึกษา (n=921)
S.D.
ระดับ
X
3.09
3.43
3.51
3.28

0.79
0.57
0.73
0.76

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

t
0.38
0.54
-0.75
1.31

pvalue
0.71
0.59
0.45
0.19
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ตารางที่ 5.43 (ตอ)
ขอความ
5. ดานกระบวนการ
6. ดานอาจารยและบุคลากร
7. ดานลักษณะทางกายภาพ
รวม

ผูบริหาร (n=67)
S.D.
ระดับ
X
3.77
4.26
3.74
3.60

0.61
0.47
0.66
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก

นักศึกษา (n=921)
S.D.
ระดับ
X
3.68
4.17
3.68
3.55

0.69
0.69
0.73
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก

t

pvalue

1.06
1.51
0.58
0.81

0.29
0.14
0.56
0.42

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05

จากตาราง พบวา ผูบริหารและนักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาปจจัยโดยรวมทั้ง 7
ดาน เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับมาก ( X = 3.60 และ X = 3.55
ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร
และดานลักษณะทางกายภาพ ผูบริหารและนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนปจจัยที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก และดานราคา ดานหลักสูตร และดานการ
สงเสริมการตลาดมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับปานกลาง สวนดานชองทางการใหบริการ
มีความเห็นแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริหารเห็นวาเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลางและนักศึกษาเห็นวาอยูในระดับมาก
ตารางที่ 5.44 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มตี อปจจัยใน
การตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน ดานราคา
ขอความ
1. อัตราคาเลาเรียน/คาบํารุง
การศึกษา
2. อัตราคาธรรมเนียม
3. อัตราคากิจกรรมพิเศษ
เชน การดูงานตางประเทศ
4. ทุนอุดหนุนการศึกษา เชน
ทุนยกเวนคาเลาเรียนสําหรับ
กลุมผูเรียนที่มีคะแนนสูงสุด
5. ทุนสนับสนุนงานวิจัย เชน
ทุนวิทยานิพนธ ทุนตีพิมพ
ผลงาน
6. ใหมีการผอนชําระคาเลาเรียน
เปนงวด ๆ
รวม
หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05

ผูบริหาร (n=67)
S.D.
ระดับ
X

นักศึกษา (n=921)
S.D.
ระดับ
X

t

pvalue

4.00

0.97

มาก

3.61

0.95

มาก

3.18

0.00*

3.71

1.12

มาก

3.46

0.97

ปานกลาง

2.07

0.04*

2.86

1.43

ปานกลาง

3.24

1.11

ปานกลาง

-2.11

0.04*

2.55

1.38

ปานกลาง

2.63

1.25

ปานกลาง

-0.47

0.64

2.63

1.24

ปานกลาง

2.61

1.23

ปานกลาง

0.14

0.89

3.03

1.46

ปานกลาง

2.97

1.41

ปานกลาง

0.32

0.75

3.13

0.94

ปานกลาง

3.09

0.79

ปานกลาง

0.38

0.71
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เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่มีตอปจจัยดาน
ราคาในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา ความคิดเห็นดานราคา ในเรื่องอัตราคาเลาเรียน/คาบํารุง
การศึกษา อัตราคาธรรมเนียม และอัตราคากิจกรรมพิเศษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สวนที่เหลือคือทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัย และการผอนชําระคาเลา
เรียนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 5.45 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มีตอปจจัยใน
การตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน ดานหลักสูตร
ขอความ
1. การคัดเลือกเขาศึกษา
อัตราการแขงขันของผูสมัคร
วิธีการคัดเลือก ไดแก สอบ
สัมภาษณ สอบขอเขียน
เกณฑการคัดเลือก
วิชาที่ใชในการสอบ
คุณสมบัติของผูสมัคร
ระดับเกรดเฉลี่ย
2. ระยะเวลาการรับสมัครเขาศึกษา
เชน ปละครั้ง ปละสองครั้ง และ
ตลอดป
3. หลักสูตรที่เปดสอนไมตองทํา
วิทยานิพนธ
4. หลักสูตรมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับของสังคม เนื่องจาก
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ชื่อเสียงของอาจารย
ชื่อเสียงของศิษยเกา
การเปนที่ยอมรับของ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ
การเปนที่ยอมรับจาก
ตลาดแรงงานและหนวยงาน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การฝกปฏิบัติ
การศึกษาดูงานในประเทศ
การศึกษาดูงานตางประเทศ

ผูบริหาร (n=67)
SD
ระดับ
X

นักศึกษา (n=921)
SD
ระดับ
X

t

pvalue

3.13

1.21

ปานกลาง

3.01

1.12

ปานกลาง

0.82

0.41

3.51

1.10

มาก

3.33

1.09

มาก

1.24

0.22

3.19

1.20

ปานกลาง

3.30

0.99

ปานกลาง

-0.74

0.46

3.32
3.01

1.05
1.08

ปานกลาง
ปานกลาง

3.44
3.26

1.00
1.01

ปานกลาง
ปานกลาง

0.46
-1.99

0.36
0.05

3.36

1.16

ปานกลาง

3.41

1.03

ปานกลาง -0.35

0.73

2.87

1.57

ปานกลาง

2.84

1.33

ปานกลาง

0.17

0.87

4.06

0.85

มาก

3.76

0.99

มาก

2.39

0.02*

4.21
4.09

0.77
0.85

มาก
มาก

3.80
3.50

0.97
1.00

มาก
มาก

3.39
5.42

0.00*
0.00*

2.83

1.23

ปานกลาง

3.33

1.06

ปานกลาง

-3.72

0.00*

3.80

1.08

มาก

3.58

1.00

มาก

1.79

0.07

3.65

0.99

มาก

3.62

0.94

มาก

0.32

0.75

3.68
3.30

0.89
1.16

ปานกลาง
ปานกลาง

3.26
2.99

1.07
1.10

มาก
ปานกลาง

3.16
2.22

0.00*
0.03*
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ตารางที่ 5.45 (ตอ)
ขอความ
การจัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ
6. มีโครงการความรวมมือกับ
ตางประเทศในการจัดการเรียน
การสอน
7. จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําที่
กําหนดใหเรียน
8. ความเหมาะสมของเวลาเรียน
9. ความยากงายของรายวิชาใน
หลักสูตร
10. ระยะเวลาเรียนในการศึกษา
ตลอดหลักสูตร
11. โอกาสในการจบตามกําหนด
เวลา
12. เอกสาร ตํารา และผลงาน
วิชาการที่เผยแพร
13. หลักสูตรฯมีการปรับปรุงใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
14. รายวิชามีความทันสมัย
สามารถนํามาปรับใชกับการ
ทํางานได
15. ความทันสมัยของอุปกรณการ
เรียนการสอน
16. ความทันสมัยของหนังสือใน
หองสมุดที่จะใชอางอิง
17. ปริมาณของวิทยานิพนธ
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ
วารสาร หรืองานวิจัย
18. เวลาเปดปดของหองสมุด
19. การใหบริการคอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ต และสื่อ โสตทาง
การศึกษา
20. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
ศูนยกีฬา
รถโดยสารภายใน
มหาวิทยาลัย
สถานอนามัย

ผูบริหาร (n=67)
SD
ระดับ
X

นักศึกษา (n=921)
SD
ระดับ
X

3.86

0.89

ปานกลาง

3.45

0.99

มาก

2.31

1.17

ปานกลาง

2.87

1.10

นอย

t

pvalue

3.32

0.00*

-4.01

0.00*

3.58

1.06

ปานกลาง

3.42

0.90

มาก

1.21

0.23

4.04

0.90

มาก

3.84

0.83

มาก

1.94

0.05*

3.74

0.95

มาก

3.68

0.81

มาก

0.64

0.52

4.04

0.98

มาก

3.83

0.85

มาก

1.99

0.05*

4.21

0.90

มาก

3.79

0.92

มาก

3.58

0.00*

3.68

0.87

มาก

3.62

0.88

มาก

0.59

0.55

3.95

0.84

มาก

3.82

0.83

มาก

1.24

0.22

4.15

0.76

มาก

3.99

0.80

มาก

1.59

0.11

3.98

0.84

มาก

3.80

0.89

มาก

1.66

0.10

3.85

0.86

มาก

3.63

0.95

มาก

1.83

0.07

3.71

0.88

มาก

3.51

1.00

มาก

1.61

0.11

3.14

1.03

มาก

3.52

0.97

ปานกลาง

-3.09

0.00*

3.59

0.83

มาก

3.54

1.00

มาก

0.38

0.70

2.32

1.03

ปานกลาง

2.93

1.05

นอย

-4.60

0.00*

2.17

1.07

ปานกลาง

2.80

1.15

นอย

-4.39

0.00*

2.14

1.01

ปานกลาง

2.74

1.08

นอย

-4.44

0.00*
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ตารางที่ 5.45 (ตอ)
ขอความ
รวม

ผูบริหาร (n=67)
SD
ระดับ
X
3.47

0.53

ปานกลาง

นักศึกษา (n=921)
SD
ระดับ
X
3.43

0.57

ปานกลาง

t

pvalue

0.54

0.59

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่มีตอปจจัยดาน
หลักสูตรในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา ความคิดเห็นดานหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ชื่อเสียงของอาจารยและศิษยเกา การ
เป น ที่ ย อมรั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ต า งประเทศ การศึ ก ษาดู ง านในประเทศ การศึ ก ษาดู ง าน
ตางประเทศ การจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ โครงการรวมมือกับตางประเทศในการจัดการ
เรียนการสอน โอกาสในการจบตามกําหนดเวลา เวลาเปดปดหองสมุด ความเหมาะสมของเวลา
เรียน ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร และสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ศูนยกีฬา
รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย และสถานอนามัย
ตารางที่ 5.46 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มตี อปจจัยใน
การตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน ดานชองทางการใหบริการ
ขอความ
1. เดินทางสะดวก
2. สถานที่ตั้งกวางขวางปลอดภัย
3. ตั้งอยูใจกลางเมือง
4. ตั้งอยูใกลที่พักอาศัยของ
ผูเรียน
5. มีการตั้งวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยกระจายออกไป
6. การเรียนการสอนทางไกลผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส
รวม

ผูบริหาร (N=67)
SD
ระดับ
X

นักศึกษา (N=921)
SD
ระดับ
X

t

pvalue

4.15
3.95
3.66

0.96
1.01
1.20

มาก
มาก
มาก

3.93
3.87
3.63

0.93
0.92
1.00

มาก
มาก
มาก

1.87
0.74
0.23

0.06
0.46
0.82

3.50

1.23

มาก

3.55

1.15

มาก

-0.35

0.72

2.97

1.38

ปานกลาง

3.13

1.14

ปานกลาง

-0.96

0.34

2.42

1.32

ปานกลาง

2.96

1.16

นอย

-3.27

0.00*

3.44

0.70

ปานกลาง

3.51

0.73

มาก

-0.75

0.45

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่มีตอปจจัยดาน
ชองทางการใหบริการในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา ความคิดเห็นดานชองทางการใหบริการ
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องการเรียนการสอนทางไกลผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ตารางที่ 5.47 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มี
ตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน ดานการสงเสริมการตลาด
ขอความ
1. การโฆษณาในหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน ปายประกาศ
และอินเตอรเน็ต
2. การประชาสัมพันธในงาน
นิทรรศการทางการศึกษาหรือ
การรวมเปนเจาภาพ
3. การแนะนําโดยบุคคล
35.1 เพื่อนที่เรียนอยู
35.2 ผูปกครอง
35.3 อาจารยที่ปรึกษา
4. การจัดหลักสูตรรวมกับสถาบัน
หรือองคกรอื่น
รวม

ผูบริหาร (N=67)
SD
ระดับ
X

นักศึกษา (N=921)
SD
ระดับ
X

t

pvalue

3.39

0.98

ปานกลาง

3.31

1.01

ปานกลาง

0.65

0.52

3.17

1.19

ปานกลาง

3.32

0.97

ปานกลาง -1.02

0.31

4.43
3.20
3.49

0.62
1.23
1.14

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.54
2.91
3.34

1.00
1.10
1.02

มาก
10.78 0.00*
ปานกลาง 2.06 0.04
ปานกลาง 1.18 0.24

2.73

1.25

ปานกลาง

3.25

0.94

ปานกลาง -3.36

0.00*

3.40

0.72

ปานกลาง

3.28

0.76

ปานกลาง

0.19

1.31

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่มีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา ความคิดเห็นดานการสงเสริมการตลาด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องการแนะนําโดยเพื่อนที่เรียนอยู และ
การจัดการหลักสูตรรวมกับสถาบันหรือองคกรอื่น
ตารางที่ 5.48 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหาร และนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มตี อปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน ดานกระบวนการ
ขอความ
1. การจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความสนใจและ
ความตองการ

ผูบริหาร (N=67)
SD
ระดับ
X
4.09

0.75

มาก

นักศึกษา (N=921)
SD
ระดับ
X
3.94

0.83

มาก

t

pvalue

1.53

0.13
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ตารางที่ 5.48 (ตอ)
ขอความ
2. ใชเทคนิคการสอนที่ทันสมัย
เชน สอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
3. วิธีการจัดการเรียนการสอนมุง
ใหผูเรียนมีการคิดวิเคราะห
และสัมมนา
4. การเชิญผูทรงคุณวุฒิเปน
วิทยากรหรืออาจารยพิเศษ
5. การเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียมหรืออินเตอรเน็ต
6. ความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เชน การลงทะเบียนเรียน การ
ชําระคาเลาเรียน
7. ความตรงตอเวลาในการ
ประเมินผลการเรียน
8. มีการประเมินผลผูสอนและ
เนื้อหาวิชา
รวม

ผูบริหาร (N=67)
SD
ระดับ
X

นักศึกษา (N=921)
SD
ระดับ
X

t

pvalue

3.40

1.06

มาก

3.72

0.90

ปานกลาง

-1.65

0.10

4.34

0.66

มาก

3.96

0.82

มาก

3.66

0.00*

4.39

0.65

ปานกลาง

3.10

1.09

มาก

14.86

0.00*

2.61

1.25

มาก

3.70

0.98

ปานกลาง

-6.96

0.00*

3.50

1.13

มาก

3.66

0.96

มาก

-1.31

0.19

3.81

0.85

มาก

3.66

0.93

มาก

1.30

0.19

3.95

0.77

มาก

3.73

0.94

มาก

2.24

0.03*

3.77

0.61

มาก

3.68

0.69

มาก

1.06

0.29

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่มีตอปจจัยดาน
กระบวนการในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา ความคิดเห็นดานกระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีการคิดวิเคราะหและ
สัมมนา การเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ การเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียมหรืออินเตอรเน็ต และการประเมินผูสอนและเนื้อหาวิชา
ตารางที่ 5.49 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหาร และนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มตี อ ปจจัยใน
การตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน ดานอาจารยและบุคลากร
ขอความ
1. คุณวุฒิของอาจารย
2. ตําแหนงวิชาการของอาจารย
3. ประสบการณของอาจารย

ผูบริหาร (N=67)
X S.D. ระดับ
4.51
4.18
4.53

0.53
0.89
0.61

มาก
มาก
มาก

นักศึกษา (N=921)
S.D.
ระดับ
X
4.35
4.28
4.37

0.79
0.81
0.79

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

t

Pvalue

2.29
-0.91
1.60

0.02*
0.36
0.11
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ขอความ
4. ความมีชื่อเสียงของอาจารย
5. ความสามารถในการสอนและ
ถายทอดความรูของอาจารย
6. ความเปนผูนําทางวิชาการ
7. รางวัลที่อาจารยไดรับ
8. การใหความชวยเหลือ ดูแลเอา
ใจใสของอาจารย และการให
คําปรึกษาของอาจารย
9. ความเพียงพอและความ
สามารถของบุคลากรสนับสนุน
เชน เจาหนาที่
รวม

ผูบริหาร (N=67)
X S.D. ระดับ

นักศึกษา (N=921)
S.D.
ระดับ
X

t

Pvalue

4.47

0.65

มาก

4.19

0.87

มาก

2.62

0.01*

4.48

0.58

มาก

4.28

0.79

มาก

2.04

0.04*

4.41
3.32

0.65
1.05

มาก
มาก

4.25
3.76

0.79
0.96

มาก
ปานกลาง

1.56
-3.62

0.12
0.00*

4.66

0.50

มาก

4.19

0.85

มากที่สุด

7.07

0.00*

3.79

0.86

มาก

3.86

0.93

มาก

-0.58

0.56

4.26

0.47

มาก

4.17

0.69

มาก

1.51

0.14

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่มีตอปจจัยดาน
อาจารยและบุคลากรในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา ความคิดเห็นดานอาจารยและบุคลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องความมีชื่อเสียงของอาจารย รางวัลที่
อาจารยไดรับ และการใหความชวยเหลือดูแลเอาใจใสของอาจารย และการใหคําปรึกษาของ
อาจารย คุณวุฒิของอาจารย ความสามารถในการสอนและถายทอดความรูของอาจารย
ตารางที่ 5.50 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ที่มี
ตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน ดานลักษณะทางกายภาพ
ขอความ
1. ความเหมาะสมและเพียงพอ
ของโตะ เกาอี้
2. ความเหมาะสมของสภาพและ
ขนาดของหองเรียน
3. ความเพียงพอของการจัดที่นั่ง
พักหรือที่ทํางาน
4. ขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
5. ความใหญโตของอาคารเรียน
6. ความทันสมัยของอาคารเรียน

ผูบริหาร (N=67)
SD
ระดับ
X

นักศึกษา (N=921)
SD
ระดับ
X

t

pvalue

4.04

0.79

มาก

3.91

0.95

มาก

1.27

0.21

4.01

0.88

มาก

3.87

0.96

มาก

1.20

0.23

3.86

0.95

มาก

3.79

0.95

มาก

0.56

0.58

3.71
3.67
3.79

0.98
1.05
0.96

มาก
มาก
มาก

3.90
3.78
3.71

0.97
0.97
0.95

มาก
มาก
มาก

-1.53
-0.91
0.69

0.13
0.36
0.49
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ตารางที่ 5.50 (ตอ)
ขอความ
7. การออกแบบของอาคารเรียน
เหมาะกับการใชงาน
8. ความสวยงามและรมรื่นของ
มหาวิทยาลัย
9. ความสะอาดของบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัย
หองเรียน และหองน้ํา
10. ความเพียงพอของแสงสวาง
11. การจัดระบบระบายอากาศ
12. ความเพียงพอของที่จอดรถ
13. การจัดปายบอกทางภายใน
สถาบัน
14. สถานที่พักผอนหยอนใจใน
สถาบัน
15. ความสวยงามของปายโฆษณา
แผนพับ และเว็บเพจ
16. เครื่องแบบและการแตงกาย
ของนิสิตนักศึกษา
17. บรรยากาศทางวิชาการ
รวม

ผูบริหาร (N=67)
SD
ระดับ
X

นักศึกษา (N=921)
SD
ระดับ
X

t

pvalue

3.69

0.94

มาก

3.69

0.92

มาก

-0.05

0.96

3.89

0.91

มาก

3.80

0.92

มาก

0.78

0.43

3.93

0.87

มาก

3.70

0.97

มาก

1.88

0.06

4.00
4.07
3.60

0.85
0.86
1.11

มาก
มาก
ปานกลาง

3.90
3.86
3.36

0.88
0.87
1.17

มาก
มาก
มาก

0.90
1.94
1.63

0.37
0.05*
0.10

3.36

1.04

ปานกลาง

3.45

1.02

ปานกลาง

-0.72

0.47

3.52

0.99

ปานกลาง

3.45

1.00

มาก

0.61

0.54

3.47

1.03

ปานกลาง

3.35

0.98

ปานกลาง

0.98

0.33

2.86

1.10

ปานกลาง

3.31

1.05

ปานกลาง

-3.36

0.00*

4.06
3.74

0.76
0.66

มาก
มาก

3.79
3.68

0.89
0.73

มาก
มาก

2.36
0.58

0.02*
0.56

หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.05

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่มีตอปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา ความคิดเห็นดานลักษณะทางกายภาพ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องเครื่องแบบและการแตงกายของนิสิต
นักศึกษา การจัดระบบระบายอากาศ และบรรยากาศทางวิชาการ
จากผลการวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน และปจจัยที่เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจของผูเรียน รวมทั้งการศึกษาจุดเดนและจุดดอยของหลักสูตรจากความคิดเห็นของ
ผูบริหารฯ และนักศึกษา ทําใหสามารถกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
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ตอนที่ 4 แนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา
แนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา จะนําเสนอเปนรายดาน เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอยของปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตามแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ของซิทแฮม
และบิทเนอร (Zeithalm and Bitner, 2003) ตามความคิดเห็นของนักศึกษา สรุปไดดังนี้
1. ดานหลักสูตร (Product)
แนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ดานหลักสูตร แบงไดเปน 10 ขอ ดังนี้
1.1 การพิจารณาถึงความจําเปนและความตองการของสังคมและผูเรียน (Customer’s
needs or wants) เพื่อนําเสนอหลักสูตรใหตรงกับความตองการ โดยหลักสูตรควรมีเนื้อหา
ทันสมัย ยืดหยุน และสอดคลองกับกระแสสังคม นอกจากนี้ ผูเรียนยังตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ ที่
เปนองคประกอบสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรฯ ดังกลาว ไดแก ระยะเวลาที่เรียน
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร รายวิชาที่เปดสอนควรทันสมัย เชน การจัดการความรู
องคกรแหงการเรียนรู การจัดการเชิงกลยุทธทางการศึกษา โลจิสติกสทางการศึกษา
1.2 จัดใหมีการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงรายวิชาใหมี
ความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ หรือเพิ่มวิชาเลือกดานบริหารการศึกษาใหมากขึ้น
1.3 การทําใหหลักสูตรมีความแตกตางจากหลักสูตรอื่น ๆ (Product Differentiate) เพื่อให
เกิดการไดเปรียบในการแขงขัน โดยการทําใหหลักสูตรเนนเฉพาะทาง (Focus) ไดแก หลักสูตรฯ
การบริหารการศึกษาพิเศษ หรือการตั้งชื่อที่ทําใหเกิดความนาสนใจ ไดแก หลักสูตร การจัดการ
การศึกษา การบริหารการศึกษาและยุทธศาสตรการพัฒนา
1.4 การสรางหลักสูตรฯเฉพาะใหหนวยงานหรือองคกรใดองคกรหนึ่งที่ตองการพัฒนา
บุคลากรในเรื่องที่ตองการ ตามหลักการมุงตลาดเฉพาะสวน (Niche Marketing) ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน เพื่อแยกแยะกลุมที่สามารถตอบสนองความตองการไดดีที่สุด และสรางความ
พึงพอใจใหกับผูเรียน
1.5 การใหโควตาผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาศึกษาในหลักสูตร
โดยการคัดเลือกแบบวิธีพิเศษ เชน สอบสัมภาษณอยางเดียว
1.6 จัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานดังกลาวใหมีความรูความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการทํางาน โดย
จัดอาจารยไปสอนที่หนวยงานนั้น และเปดโอกาสผูเรียนในสถาบันหลักสามารถเลือกเรียนที่
หนวยงานดังกลาวไดหากผูเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง
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1.7 ควรจัดสัมมนาผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะหเนื้อหารายวิชา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันและความตองการของผูเรียน
1.8 ควรจั ด ตั้ ง สมาคมหรื อ สภาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งประธานหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา โดยอาจแบงเปนกลุม
ยอยตามภู มิภาคที่ตั้ งเพื่อจะไดจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
บริหารจัดการหลักสูตร และปฏิสัมพันธในเชิงวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ รวมมือและประสาน
การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.9 ควรสรางความรวมมือในการใชทรัพยากรการเรียนการสอนรวมกัน ไดแก อาจารย
หรือสถานที่ และการจัดอุปกรณการสอนใหเพี ยงพอ และทันสมัย ไดแก คอมพิวเตอร และ
หนังสือ รวมทั้งการขยายเวลาการเปดปดหองสมุดทั้งในวันธรรมดา และวันหยุดราชการ
1.10 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหมีความหลากหลาย และเนน
การคิดวิเคราะห โดยตองใหความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เพื่อพัฒนาคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางกวางขวางและทั่วถึง รวมทั้งสงเสริม
ใหคณาจารยและนักศึกษาไดรวมกันแสวงหาและพัฒนาความรูขึ้นมาไดดวยตนเอง
2. ดานกระบวนการ (Process)
แนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ดานกระบวนการ การนําเสนอแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
2.1 การใหบริการแบบจุดเดียวครบวงจร (One Stop Service) ทําใหเกิดการประหยัด
เวลา แรงงาน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชน ในกระบวนการรับเขานักศึกษาที่ใช
กระบวนการแบบจุดเดียวครบวงจร (One Stop Service) เริ่มตั้งแตการใหขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด การรับสมัครเรียน การถายเอกสารหลักฐานการสมัครและถายรูป การ
สอบสัมภาษณ การชําระเงินคาเลาเรียนและคาธรรมเนียม การซื้อหนังสือเรียน และเสื้อผาเครื่อง
แตงกาย ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนไดทันที จึงเปนกลยุทธการตลาดที่นาสนใจของ
สถาบันการศึกษาในการที่จะเพิ่มจํานวนนักศึกษา
2.2 การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนในการ
ทํางานและทําใหเกิดประสิทธิภาพ แบงออกเปน 2 ดานไดแก
2.2.1 ดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยการปรับปรุงขั้นตอนใหงายและรวดเร็ว
ไดแก การสมัครเขาศึกษาตอ การลงทะเบียนเรียน และการประเมินผลการเรียนของผูเรียนและ
การสอนของอาจารยผานระบบอินเตอรเน็ต
2.2.2 ดานการเรียนการสอน มุงเนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และการ
จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ไดแก การเรียนการสอนแบบออนไลน หรือการสอนโดย
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ใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Blackboard ซึ่งสถาบันตองจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการซื้อ
โปรแกรมสําเร็จรูปดวย
3. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
แนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ดานการสงเสริมการตลาด การนําเสนอแบงออกเปน 5 ขอดังนี้
3.1 การใหความสําคัญกับการโฆษณา เพื่อสื่อสารความสําคัญ ความเดนของหลักสูตรฯ
ใหแพรหลาย โดยการจัดสรรงบประมาณใหพอเพียง และใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
3.2 การเลือกวิธีการสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และเขาถึงกลุมเปาหมาย
ที่ตั้งไว ควรตองพิจารณาความตองการของผูเรียนเพื่อจะไดใชวิธีการสงเสริมการตลาดที่
เหมาะสม โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก
3.2.1 การติดตอสื่อสารโดยใชบุคคล ที่นิยมใชและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ
การพูดแบบปากตอปาก (Word of Mouth)
3.2.2 การติดตอสื่อสารโดยไมใชบุคคล หมายถึง การติดตอสื่อสารผานสื่อที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ไดแก การโฆษณาโดยใชแผนพับซึ่งจะมีรายละเอียดของหลักสูตรฯ
ครบถวน นอกจากนี้ยังมีการติดตอสื่อสารผานทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ไปรษณีย ปาย
โฆษณา และอินเทอรเน็ต โดยในขอความที่ปรากฏในสื่อจะตองเปนจุดเดนของหลักสูตรฯ เชน
การรับสมัครแบบ One Stop Service สถานที่เรียนอยูใจกลางเมืองเดินทางไดสะดวก เรียน
เฉพาะเสาร-อาทิตย และการเรียนเปนแบบ Block Course เปนตน
3.3 การจัด Open House ใหนักศึกษาเปาหมายหรือผูสนใจไดเขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
พบกับประธานสาขาวิชาเพื่อสอบถามรายละเอียดขอมูลที่จะใชประกอบในการตัดสินใจ
3.4 ควรสงเสริมการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหลักสูตรผานทางเว็บไซดมากขึ้น
เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลางในการคนหาขอมูลและการสื่อสาร
3.5 ควรเนนการใหขาวและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของหลักสูตร เชน การไป
ศึกษาดูงานตางประเทศ การใหทุนการศึกษา การใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย
4. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
แนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ดานลักษณะทางกายภาพ การนําเสนอแบงออกเปน 4 ขอดังนี้
4.1 สงเสริมการจัดสิ่งแวดลอมภายในสถาบันอยางตอเนื่อง จะเสริมสรางบรรยากาศ
วิชาการในการสงเสริมการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดความประทับใจและตั้งใจศึกษาเลาเรียน
ไดแก
4.1.1 จัดหองเรียน หองน้ํา ใหสะอาด สวยงาม ทันสมัย หางายไมซับซอน
4.1.2 จัดแสงสวาง อุณหภูมิ สี และการตกแตงหองเรียนใหเหมาะสม

192
4.1.3 จัดใหมี Graduate Lounge (หองสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) เพื่อเปน
สถานที่สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไวพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.1.4 จัดสถานที่อานหนังสือใหเพียงพอ ขยายเวลาเปดปดใหเหมาะสม
4.1.5 จัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจในสถาบัน
4.2 การออกแบบลักษณะภายนอกตองคํานึงถึงแนวคิดในการใหบริการเปนเกณฑ ไดแก
สถานที่ตั้งอยูใจกลางเมือง ใกลที่ทํางานและที่พัก ความสวยงามของอาคารเรียน ความเพียงพอ
ของสถานที่จอดรถ การจัดใหมีทางเขาออกหลายทางเพื่อความสะดวกและเปนการตอบสนอง
การใชบริการ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีบรรยากาศที่รมรื่นและมีตนไมใหญมาก
4.3 การปรับปรุงหรือสรางอาคารเรียนใหม ควรคํานึงถึงการออกแบบอาคารใหเปน
อาคารประหยัดพลังงาน ไดแก การติดตั้งแผงโซลาเซลลเพื่อประหยัดพลังงานและปองกันภาวะ
โลกรอนซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนควรรวมกันรณรงคในปจจุบัน
4.4 จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่มีคุณภาพ และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให
เพียงพอกับความตองการ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณโสตทัศนศึกษา เพื่อใหเกิดความ
เปนเลิศทางวิชาการ
5. ดานชองทางการใหบริการ (Place)
แนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ดานชองทางการใหบริการ การนําเสนอแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
5.1 ใชสถานที่ (Campus)
5.1.1 การขยายวิทยาเขต มีสาเหตุเนื่องจากการที่ประชากรเพิ่มมากขึ้น และ
มีผูสนใจเรียนเพิ่มขึ้นแตยังไมมีสถาบันใดในเขตพื้นที่เปดสอนหลักสูตรดังกลาว ดังนั้น เพื่อเปน
การรองรับความตองการของผูเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงมีการกระจายวิทยาเขตใหครอบคลุมทุกภูมิภาค
ของประเทศ โดยเปาหมายคือ การขยายโอกาสใหการศึกษาเขาถึงผูเรียนทุกคน ในอีกแงมุม
หนึ่งคือ ทําใหมหาวิทยาลัยไมตองขยายขนาดใหใหญเกินไป สถาบันจึงควรพิจารณาการขยาย
วิทยาเขต โดยหลักสูตรฯ จะตองพิจารณาปจจัยที่สําคัญ ไดแก ทําเลที่เหมาะสม สํารวจความ
ตองการของตลาด คาใชจายในการลงทุนและการดําเนินงาน จุดคุมทุน และระยะเวลาคืนทุน
5.1.2 สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยที่เปนพันธมิตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อสรางจุดแข็งใหหลักสูตรและลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินการ
5.1.3 การจัดหลักสูตรเฉพาะกลุมใหกับหนวยงานภายนอก โดยมหาวิทยาลัย
เสนอหลักสูตรและรายวิชาใหกับหนวยงานหรือองคกรที่สนใจ และจัดหลักสูตรเฉพาะโดยให
ผูสอนเดินทางไปสอนที่องคกรนั้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน และประหยัดคาใชจาย
5.1.4 การเปดสอนในศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา เพื่อใหผูเรียนเดินทางได
สะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ และใกลสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานอาหาร รานสะดวกซื้อ โดย
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ที่มหาวิทยาลัยนับหนวยกิตในวิชานั้น ๆ ใหเทากับที่เรียนในสถาบันหลัก แตมีขอเสียคือ ขาด
บรรยากาศวิชาการ และขาดแหลงคนควา เชน หองสมุด
5.2 ไมใชสถานที่ (Non Campus หรือ Virtual Education)
5.2.1 การสอนทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning) เปนรูปแบบการ
สอนทางไกลผานดาวเทียมแบบสองทาง เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณการประชุมทางไกลภาพหรือ
วีดีโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference) ทําใหนักศึกษาในสถาบันหลักและวิทยาเขตสามารถ
เรียนและอภิปรายโตตอบไดพรอมกันทันทีเสมือนเรียนในหองเรียนเดียวกัน
เกิดการ
ประหยัดเวลา ลดตนทุน และขอจํากัดในเรื่องความไมเพียงพอของพื้นที่ในสถาบัน อยางไรก็
ตามจะตองมีการลงทุนเรื่องอุปกรณการสื่อสารที่คอนขางสูง
5.2.2 การสอนแบบออนไลน (Online Learning) เปนการเรียนรูโดยเขาไปรับ
ฟงการบรรยายจากอาจารยผานทางระบบอินเตอรเน็ตในรูปของวีดีโอ (VDO) หรือในรูปแบบ
การอานขอความ (Text) หรือการเรียนผาน Web-Based นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถที่จะ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ กับเพื่อนนักศึกษาหรือกับผูสอน ดวยวิธีการใชหองสนทนา
หรือการใชกระดานขาวในการถามคําถามและใหอาจารยหรือนักศึกษาดวยกันตอบคําถามใน
เวลาอื่น นักศึกษาสามารถอานบทความที่ไดรับมอบหมาย ทํารายงานและสงรายงานโดยผาน
ระบบอีเมล ทําแบบฝกหัดออนไลน หรือทํารายงานกลุม การเรียนการสอนในระบบออนไลนจะ
ชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนโดยไมมีขอจํากัดเรื่องสถานที่และเวลา อยางไรก็ตาม
หลักสูตรฯตองมีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อันไดแก เครือขาย
คอมพิวเตอร อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการใชคอมพิวเตอรของผูสอน
และผูเรียน
6. ดานอาจารยและบุคลากร (People)
แนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ดานอาจารยและบุคลากร การนําเสนอแบงออกเปน 8 ขอ ดังนี้
6.1 จัดหาอาจารยผูสอนใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 เรื่ อง คุ ณสมบั ติของอาจารยผู สอนและอาจารยที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ กํ าหนดไว อยาง
เครงครัด
6.2 เชิญอาจารยพิเศษที่มีความรู ความสามารถ และมีชื่อเสียงในดานวิชาการเปนที่ยอมรับมาสอน
และเปนกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพื่อจูงใจใหผูเรียนสนใจมาสมัครเรียน
6.3 วางแผนระยะยาวในการหาตําแหนงหรืออัตราเพื่อเตรียมพรอมที่จะรับอาจารยใหม
หรือการพัฒนาอาจารยที่มีอยู ทดแทนอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ
6.4 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาจารย
โดยการใหทุนการศึกษา หรือการเขารวมในการฝกอบรมทั้งในและตางประเทศ
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6.5 สนับสนุนทุนพัฒนาการสอน ทุนวิจัย การเขารวมประชุมวิชาการ และการไปศึกษา
ดูงาน เพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนและมีผลการวิจัยใหม ๆ นําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน
6.6 จัดระบบอาจารยพี่เลี้ยง (Mentor) ใหกับอาจารยใหม เพื่อเปนการถายทอดประสบการณและ
ความรูของอาจารยอาวุโสใหกับอาจารยรุนใหม
6.7 จัดบุคลากรสนับสนุนใหเพียงพอกับการใหบริการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
6.8 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีความรูความสามารถ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแยม
แจมใส เพื่อความเปนเลิศดานการใหบริการ
7. ดานราคา (Price)
แนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ดานราคา โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
7.1 นโยบายดานราคา (Price Policy) ไดแก
7.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษาและคาเลาเรียนเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนดานราคา ดังนั้น จะตองอยูในระดับราคาที่ผูเรียนพึงพอใจและยินดีจาย ดวย
เหตุนี้ จึงควรมีการพิจารณาการตั้งราคาใหเหมาะสมไมสูงเกินไป เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
หรือคุมคาเมื่อเทียบกับจํานวนรายวิชาที่เรียน และความคาดหวังที่จะไดรับ เพื่อจูงใจใหผูเรียน
เขาเรียนในหลักสูตรฯ และวิธีการที่เหมาะสมในการคิดคาเลาเรียนของหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลา
ราชการ ไดแก การคิดแบบเหมาจาย หรือคิดตามจํานวนหนวยกิตหรือวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
7.1.2 ควรแยกเก็บคาศึกษาดูงานออกจากคาใชจายในการศึกษา และเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสิทธิ์เลือกที่จะไปหรือไมไปทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ โดยผูที่มีงบประมาณ
น อยอาจให ศึก ษาค น คว าดว ยวิ ธีอื่น แทน เนื่องจากหลั ก สู ต รที่ไ ปศึกษาดูง านต า งประเทศมี
คาใชจายรวมตลอดหลักสูตรสูง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรปรับใหเปนไปตามความตองการและ
สถานภาพทางเศรษฐกิจของผูเรียน
7.2 นโยบายดานการเงิน (Financial Policy)
7.2.1 จัดใหมีการแบงจายหรือผอนชําระคาเลาเรียน เนื่องจากหลักสูตรฯ ภาค
นอกเวลาราชการมีคาใชจายในการศึกษาสูงกวาหลักสูตรปกติ ทําใหบางครั้งผูเรียนไมสามารถ
ชําระคาเลาเรียนทั้งหมดครั้งเดียวได การที่หลักสูตรจัดใหมีการแบงจายหรือผอนชําระคาเลา
เรียนจะเปนการแบงเบาภาระและลดความกังวลของนักศึกษา และเปดโอกาสใหที่ผูสนใจเรียน
แตไมมีเงินจายชําระครั้งเดียวสามารถเขาเรียนได
7.2.2 จัดใหมีทุนสนับสนุนการศึกษา เนื่องจากจํานวนเงินทุนที่จะจัดสรรใหกับ
ผูเรียนมีจํากัดไมสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาทุกคนได จึงตองมีการจัดสรร
โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกที่รัดกุม ยุติธรรม และทั่วถึง ไดแก จัดสรรใหกับผูที่มีผลการเรียนดี
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เปนผูมีความสามารถพิเศษ ไดรับรางวัลเกียรติยศ หรือผูที่ไดรับการยกยองวาทําชื่อเสียงใหกับ
ประเทศ เชน นักกีฬา เพื่อจูงใจใหเขามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
7.2.3 จัดหาขอมูลแหลงกูยืมเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยถูก เพื่อกระตุนใหผูสนใจ
เรียนตัดสินใจเรียนไดอยางรวดเร็ว
จึงสรุปไดวา จากผลการวิเคราะหขอมูลทําใหไดแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา หลังจากนั้นไดนําแนวทางดังกลาว
ไปพิจารณาจัดกับกรณีตัวอยางมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนอยางละ 1 หลักสูตร โดยใชวิธีการ
สั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต รฯ และสั ง เกตสภาพทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ประกอบการ
อภิปรายและนําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรที่สามารถนําไปอภิปรายผลในบทตอไป

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดย
การวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน และปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของ
ผูเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ 2) วิเคราะหโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ 3) วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ และ 4) นําเสนอแนวทางการจัดการ
ของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ใน
32 สาขาวิชา จํานวน 237 คน ซึ่งไดรับการตอบกลับ 30 สาขาวิชา จํานวน 215 คน และกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย นิสิตนักศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ที่กําลังศึกษาใน
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 921
คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม 2 ชุด คือ แบบสอบถามผูบริหาร
หลักสูตร และแบบสอบถามนิสิตนักศึกษา โดยแบบสอบถามทั้งสองฉบับมีขอคําถามเกี่ยวกับ
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ จุดเดนและจุดดอยของหลักสูตร และความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) เกี่ยวกับโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรฯ และ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในสวนขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
และสภาพหลักสูตร ใชสถิติแบบบรรยาย (Descriptive Statistic) อันไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติแบบอางอิง ไดแก การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (t-test)
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการวิเคราะหองคประกอบ
(Factor Analysis)
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วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดแบงวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ เพื่อสรางเครื่องมือ ประกอบดวย แบบสอบถาม 2 ชุด คือ สําหรับ
ผูบริหารหลักสูตรฯ และนิสิตนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อแสดงสภาพหลักสูตรและวิเคราะหโครงสราง
ตลาดและพฤติกรรมการแขงขัน
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหองคประกอบที่ตองพิจารณาในการจัดการหลักสูตรฯ
ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ในดานราคา และในดานไมใชราคา อันไดแก ดานหลักสูตร (Product) ดานชองทางการ
ใหบริการ (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานอาจารยและบุคลากร (People)
ดานกระบวนการ (Process) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ตามแนวคิด
สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
ขั้นตอนที่ 6 นําแนวทางการจัดการหลักสูตรที่ได ไปใชกับกรณีตัวอยางหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนอยาง
ละ 1 หลักสูตร โดยใชวิธีการสัมภาษณและสังเกต เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย นําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้
1. สภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง เปนสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ ทุกหลักสูตร สวนที่สอง เปนสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ เฉพาะสาขาวิชาบริหารการศึกษา เนื่องจากเปนสาขาวิชาที่พบวามีการกระจุกตัว
ต่ํา และมีการแขงขันสูงที่สุด ผลการวิเคราะหมีดังนี้
1.1 สภาพของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ทุก
หลักสูตร
หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ เป ด สอนรวมทั้ งสิ้ น 30
สาขาวิชา 215 หลักสูตร โดยสาขาวิชาที่มีการเปดสอนมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา เปดสอนถึง 67 หลักสูตร (รอยละ 31.16) สาขาหลักสูตรและการสอน เปดสอน 42
หลักสูตร (รอยละ 19.53) และสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เปดสอน 25 หลักสูตร (รอยละ
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11.63) สําหรับดานผูเรียน มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 14,437 คน โดยสวนใหญศึกษาใน
สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 7,497 คน (รอยละ 51.93) รองลงมาคือสาขาหลักสูตรและการ
สอน 2,691 คน (รอยละ 18.64) และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,754 คน (รอยละ
12.15) สรุปไดวา สาขาบริหารการศึกษาเปนสาขาวิชาที่เปดสอนมากที่สุดและมีผูเรียนจํานวน
มากที่สุด
เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ เปดสอนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด 60 หลักสูตร (รอยละ 27.9)
รองลงมาคือ ภาคเหนือ 51 หลักสูตร (รอยละ 23.7) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคกลาง 25
หลักสูตร (รอยละ 11.6)
เมื่อพิจารณาตามประเภทของมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎมีจํานวนหลักสูตรที่
เปดสอนมากที่สุดถึง 109 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 50.7 และสวนใหญมีสถานที่ตั้งอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 30 หลักสูตร (รอยละ 27.5) รองลงมาคือภาคเหนือจํานวน 28
หลักสูตร (รอยละ 25.7) และเปดสอนนอยที่สุดใน ภาคใต 13 หลักสูตร (รอยละ 11.9) รองลงมา
คือ มหาวิทยาลัยรัฐเปดสอนทั้งหมด 88 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 40.9 ซึ่งสวนใหญอยูในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 30 หลักสูตร (รอยละ 34.1) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใตเทากัน แหงละ 15 หลักสูตร (รอยละ 17) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคกลางจํานวน
8 หลักสูตร (รอยละ 9.1) สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนเปดสอนทั้งหมด 16 หลักสูตรซึ่งสวนใหญ
อยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 8 หลักสูตร (รอยละ 50) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 4 หลักสูตร (รอยละ 25) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคเหนือและภาคใตเทา ๆ กันแหง
ละ 2 หลักสูตร (รอยละ 12.5) สวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยในกํากับ
ตางเปดสอนแหงละ 1 หลักสูตร (รอยละ 0.5) โดยมหาวิทยาลัยในกํากับเปดสอนในภาคเหนือ
สวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปดสอนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
นอกจากนั้น พบวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สวน
ใหญอยูภายใตสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (รอยละ 53.49) รองลงมาคือ คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
(รอยละ 44.65) และสวนใหญเริ่มเปดสอนในชวง พ.ศ. 2541-2545 (รอยละ 36.63) มีจํานวน
นักศึกษา ในหลักสูตรประมาณ 1-50 คน (รอยละ 52.33) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร คือ 4145 หนวยกิต (รอยละ 46.98) สําหรับระยะเวลาในการศึกษาคือ 4 ภาคการศึกษา (รอยละ 47.91)
แผนการศึกษาเปดสอนทั้งแผน ก(2) และ ข และเปดแผน ก(2) อยางเดียว เปนจํานวนใกลเคียง
กัน คิดเปนรอยละ 45.58 และ 45.12 ตามลําดับ หลักสูตรฯ ไมมีการศึกษาดูงานตางประเทศ รอยละ
56.74 และไมมีโครงการรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ รอยละ 86.05 สวนสถาบันที่มีความรวมมือเปน
ความรวมมือกับสถาบันในประเทศ รอยละ 92 และสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ไมมีวิทยาเขต รอยละ 72.82 สําหรับสถาบันที่มีวิทยาเขตมี
ตั้งแต 1–18 แหง โดยสวนใหญมีวิทยาเขต 1 แหง รอยละ 69.23
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ส ว นการรั บ สมั ค รเข า ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษาภาคนอกเวลา
ราชการ พบวา สวนใหญเปดรับสมัครปละครั้ง คิดเปนรอยละ 71.16 รองลงมาคือ ปละ 2 ครั้ง
คือภาคตนและภาคปลาย (รอยละ 17.67) สวนวิธีการคัดเลือกที่ใชคือ การสอบขอเขียนและการ
สอบสัมภาษณ รอยละ 66.51
สําหรับคาใชจายรวมตลอดหลักสูตร พบวา สวนใหญคาใชจายอยูระหวาง 50,000-99,999
บาท (รอยละ 48.60) รองลงมาคือ 100,000-149,000 บาท (รอยละ 41.12) สวนการเรียกเก็บคา
ศึกษาดูงานเรียกเก็บไมรวมกับคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 87.21 และการชําระคาเลาเรียน
สวนใหญเปนแบบเหมาจายตอภาคการศึกษา (รอยละ 46.05) รองลงมาคือ แบงเปนงวด รอยละ
36.28 และเก็บตามหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนนอยที่สุด (รอยละ 17.67)
ในการสงเสริมการตลาดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ ผานทางสื่อโดยใชแผนพับมากที่สุด (รอยละ 87.92) รองลงมา คือทางเว็บไซดและ
อินเตอรเน็ต (รอยละ 85.51) และจากปายประกาศ (รอยละ 72.46) ชวงเวลาที่ประชาสัมพันธหลักสูตร สวนใหญ
ทําเฉพาะชวงที่เปดรับสมัคร (รอยละ 67.16) หนวยงานที่รับผิดชอบในการทําประชาสัมพันธ
มากที่สุดคือ บัณฑิตวิทยาลัย (รอยละ 72.12) สวนงบประมาณที่ใชในการประชาสัมพันธสวน
ใหญต่ํากวา 10,000 บาท (รอยละ 55.56) รองลงมาคือ 10,000-20,000 บาท (รอยละ 22.78)
สวนเทคนิ คการเรี ยนการสอนที่ใชใ นหลักสูต รฯ มากที่สุดคือ การอภิปราย (ร อยละ
95.17) รองลงมาคือ บรรยาย (รอยละ 89.37) สวนวิธีการสอนแบบกรณีศึกษา Self Study และ
การวิจัยเปนฐานมีคาใกลเคียงกัน (รอยละ 64.25 62.80 และ 61.35 ตามลําดับ) และวิธีการสอนที่ใชนอย
ที่สุด ไดแก สภาพการณจริงและการศึกษาดูงาน (รอยละ 4.96)
1.2 สภาพของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา มีจํานวน
ทั้งสิ้น 67 หลักสูตร เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบวา หลักสูตรฯเปดสอนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากที่สุด 22 หลักสูตร (รอยละ 32.8) รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 หลักสูตร
(รอยละ 26.7) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคกลางและภาคใตอยางละเทา ๆ กันคือ 8 หลักสูตร
(รอยละ 11.9)
เมื่อพิจารณาตามประเภทของมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎมีจํานวนหลักสูตรฯ
ที่เปดสอนมากที่สุดถึง 38 หลักสูตร (รอยละ 56.7) ซึ่งสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน
12 หลักสูตร (รอยละ 31.6) รองลงมาคือภาคเหนือจํานวน 8 หลักสูตร (รอยละ 21.1) และที่เปดสอน
นอยที่สุดอยูในภาคกลางจํานวน 3 หลักสูตร (รอยละ 7.9) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเอกชน
เปดสอนทั้งหมด 15 หลักสูตร (รอยละ 22.4) ซึ่งสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
จํานวน 8 หลักสูตร (รอยละ 53.3) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตร (รอยละ
26.7) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคเหนือ 1 หลักสูตร (รอยละ 6.7) สําหรับในมหาวิทยาลัยของ
รัฐเปดสอนทั้งหมด 13 หลักสูตร (รอยละ 19.4) ซึ่งสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
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จํานวน 7 หลักสูตร (รอยละ 53.8) รองลงมาคือ เปดสอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต
เทากัน แหงละ 2 หลักสูตร (รอยละ 15.4) และเปดสอนนอยที่สุดในภาคกลางและภาคเหนือ
เทากัน แหงละ 1 หลักสูตร (รอยละ 7.7) สวนมหาวิทยาลัยในกํากับเปดสอน 1 หลักสูตร (รอยละ
1.5) ในภาคเหนือ
นอกจากนั้น พบวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา สวนใหญอยูภายใตสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (รอยละ 53.73) รองลงมาคือคณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (รอยละ 43.28) เริ่มเปดสอนในชวง พ.ศ. 2541-2545 (รอยละ 55.22) มี
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรประมาณ 1-50 คน และ 51-100 คน จํานวนเทากัน (รอยละ 27.12)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร คือ 41-45 หนวยกิต (รอยละ 46.76) สําหรับระยะเวลาใน
การศึกษาคือ 4 ภาคการศึกษา (รอยละ 41.79) แผนการศึกษาเปดสอนทั้งแผน ก (2) และ ข คิดเปน
รอยละ 47.76 หลักสูตรฯ สวนใหญมีการศึกษาดูงานตางประเทศ (รอยละ 59.70) และไมมี
โครงการรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ (รอยละ 80.60) สถาบันที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สวนใหญไมมีวิทยาเขต (รอยละ 71.64) สําหรับสถาบันที่มีวิทยาเขต
มีตั้งแต 1 – 18 แหง โดยสวนใหญมีวิทยาเขต 1 แหง (รอยละ 52.63)
ส ว นการรั บ สมั ค รเข า ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษาภาคนอกเวลา
ราชการ พบวา สวนใหญเปดรับสมัครปละครั้ง คิดเปนรอยละ 56.72 รองลงมาคือ ปละ 2 ครั้ง
คือภาคตนและภาคปลาย (รอยละ 28.36) และวิธีการคัดเลือกที่ใชคือ การสอบขอเขียนและการ
สอบสัมภาษณ (รอยละ 56.72)
สําหรับคาใชจายรวมตลอดหลักสูตร พบวา สวนใหญคาใชจายอยูระหวาง 50,000-99,999 บาท
(รอยละ 46.27) รองลงมาคือ 100,000-149,000 บาท (รอยละ 38.81) สวนการเรียกเก็บคาศึกษา
ดูงานไมรวมกับคาธรรมเนียมการศึกษา (รอยละ 85.00) และวิธีการชําระคาเลาเรียนสวนใหญ
เปนแบบแบงเปนงวด (รอยละ 47.76) รองลงมาคือ เหมาจายครั้งเดียวตอภาคการศึกษา คิดเปนรอย
ละ 32.84 และวิธีที่ใชนอยที่สุดคือ เก็บตามหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน คิดเปนรอยละ 19.40
ในการสงเสริมการตลาดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ ผานทางสื่อโดยใชแผนพับมากที่สุด (รอยละ 83.15) และรองลงมาใกลเคียง
กัน คือ เว็บไซด/อินเตอรเน็ตและปายประกาศ (รอยละ 85.08 และรอยละ 83.08 ตามลําดับ)
ช ว งเวลาที่ ป ระชาสั ม พั นธ ห ลั ก สู ต ร ส ว นใหญ ทํ า เฉพาะช ว งที่ เ ป ด รั บ สมัค ร (ร อ ยละ 58.73)
หนวยงานที่รับผิดชอบในการทําประชาสัมพันธมากที่สุดคือ คณะ (รอยละ 35.94) รองลงมาคือ
มหาวิ ท ยาลั ย (ร อ ยละ 32.81) ส ว นงบประมาณที่ ใ ช ใ นการประชาสั ม พั น ธ ส ว นใหญ ต่ํ า กว า
10,000 บาท (รอยละ 35.00) รองลงมาคือ 10,000-20,000 บาท (รอยละ 26.67)
สวนใหญเทคนิคการเรียนการสอนที่ใชในหลักสูตรฯมากที่สุด คือ การอภิปรายและการ
บรรยาย (รอยละ 95.45 และ 92.42 ตามลําดับ) รองลงมาคือ วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา หรือ
Case Study (รอยละ 71.21 และ 66.67 ตามลําดับ) สําหรับวิธีการสอนที่ใชนอยที่สุด ไดแก การ
เรียนจากสถานการณจริงและการดูงาน (รอยละ 4.65)
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2. โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ
ผลการวิเคราะหในตอนนี้แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการวิเคราะหโครงสราง
ตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งการวิเคราะหโครงสราง
ตลาด ตองพิจารณาถึงจํานวนหนวยผลิตในตลาด การหาคาการกระจุกตัว ความแตกตางของ
สินคาและบริการที่เสนอขาย รวมถึงความยากงายหรืออุปสรรคในการเขาหรือออกจากตลาด
ตามทฤษฎีโครงสรางตลาด โดยการพิจารณาถึงการกระจุกตัว (Concentration Ratio) ใช
จํานวนผูเรียนในการคํานวณคาการกระจุกตัว และเปรียบเทียบระหวางวิธีการวัดการกระจุกตัว
บางสวนซึ่งวัดโดยดัชนี Concentration Ratio (CR) และวิธีการวัดการกระจุกตัวโดยรวม ซึ่งวัด
โดยใชดัชนี Herfindahl Hirschman Index (HHI) และ Comprehensive Concentration Ratio
(CCI) ในสวนหลังจะเปนการวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันทั้งทางดานราคาและพฤติกรรมการ
แขงขันไมใชดานราคา ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้
2.1 โครงสรางตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
การวิเคราะหโครงสรางตลาดใชทฤษฎีการกระจุกตัว (Concentration Ratio) เปน
เครื่องมือในการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบระหวางดัชนี Concentration Ratio, Herfindahl
Hirschman Index และ Comprehensive Concentration Ratio โดยใชขอมูลจํานวนผูเรียนใน
การคํานวณคาการกระจุกตัว ซึ่งงานวิจัยนี้เนนเฉพาะสาขาที่มีคูแขงมากกวา 10 ราย เนื่องจากสาขา
ที่มีคูแขงนอยกวาสิบราย มีหลักสูตรฯเพียงหนึ่งหรือสองรายแรกที่ครอบครองตลาดเปนสวนใหญ
ทําใหตลาดของสาขาดังกลาวมีลักษณะคอนขางผูกขาด สาขาที่มีคูแขงมากกวา 10 ราย ประกอบดวย
4 สาขา ดังนี้
1. สาขาบริหารการศึกษา
2. สาขาหลักสูตรและการสอน
3. สาขาวิจัยการศึกษา
4. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลการวิ เ คราะห โ ครงสร า งตลาดและเปรีย บเที ย บระดั บ การกระจุ กตั ว ที่ ไ ดจ ากการ
คํานวณของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พบวา สาขาบริหาร
การศึกษา เปนสาขาที่เปดสอนจํานวนมากที่สุดคือ 67 หลักสูตร และมีสัดสวนผูเรียนสูงสุดถึง
7,497 คน โดย CR12 มีคารอยละ 52.18 คือ อยูระหวางรอยละ 34 ถึงรอยละ 66 แสดงวาธุรกิจมี
ระดับการกระจุกตัวปานกลางคอนขางสูง ทําใหมีการแขงขันกันในระดับหนึ่ง สวนคาดัชนี HHI
มีคาเทากับ 0.0514780 และ CCI มีคาเทากับ 0.1982005 ซึ่งมีคาเขาใกล 0 และต่ําที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับสาขาอื่น จึงกลาวไดวา สาขาบริหารการศึกษาเปนสาขาที่มีการกระจุกตัวต่ํา
ที่สุดและการแขงขันสูงที่สุด ในขณะที่สาขาอื่น มีการกระจุกตัวสูงในอันดับแรก ๆ และการแขงขันต่ํา
จากเหตุผลอันสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาวิเคราะหรายละเอียดในประเด็นพฤติกรรมการ
แขงขัน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน เฉพาะสาขาบริหารการศึกษา
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เพื่ อใหไ ด แนวทางการจั ดการหลั กสูต รฯ ที่มีการแข งขันสู งสุ ดคือ หลักสูต รมหาบั ณฑิ ต ทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ผลการวิเคราะหความแตกตางของสินคาหรือบริการที่เสนอขาย ซึ่งในที่นี้คือ หลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พบวา หลักสูตรฯพยายามสรางความแตกตาง
เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน โดยผูบริหารหลักสูตรฯตองพยายามสรางจุดเดนให
หลักสูตรฯ ของตน เพื่อดึงดูดและตอบสนองความตองการของผูเรียนโดยคํานึงถึงสวนประสม
ทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานราคา ดานหลักสูตร ดานชองทางการใหบริการ ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ
ผลการวิเคราะหอุปสรรคในการเขาสูตลาดและออกจากตลาด พบวา อุปสรรคในการเขา
สูตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ มีไมมากนักคือ มีเพียง
4 ดาน ดังนี้ 1) อุปสรรคดานเงินลงทุน ซึ่งสวนใหญจะใชเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรนอย เนื่องจาก
หลั กสู ตรฯมั กจะเป ดในมหาวิ ทยาลัยที่มีการเรี ยนการสอนอยูแลว แตยั งคงตองมีการลงทุนเปน
จํานวนมากในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก หองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน 2)
อุ ปสรรคด านกฎหมาย โดยในการจั ดการศึ กษาหลั กสู ตรต องเป นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดานจํานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย ซึ่งระบุวาตองมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปน
อาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 3) อุปสรรคดานชื่อเสียงและ
การเปนที่ยอมรับ โดยหลักสูตรฯ ที่มีชื่อเสียง เกาแก หรือเปดสอนมานาน ยอมเปนที่รูจักและทํา
ใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่น ไดรับการยอมรับมากกวา และ 4) อุปสรรคดานการขยายตัวของตลาด
หลักสูตรฯ มีการขยายตัวโดยการกอตั้งวิทยาเขตหรือศูนยไดอยางอิสระ ทั้งในภูมิภาคที่สถาบัน
ตั้ ง อยู และกระจายไปทั่ ว ประเทศ ส ว นอุ ป สรรคในการออกจากตลาดไม มี เพราะ
สถาบันการศึกษาสามารถจะยกเลิกหรือทําการปดหลักสูตรฯ ไดโดยไมมีขอบังคับเพียงแตควร
จะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบในการใหความรูจนผูเรียนสําเร็จการศึกษา
สรุ ป ได ว า โครงสร า งตลาดของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลา
ราชการ เปนตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) คือ เปนธุรกิจที่มีผูผลิต
จํานวนมาก หลักสูตรมีความแตกตางกันแตใชแทนกันได และมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดบาง
แต ไ ม ม ากนั ก เพราะมี ก ารเป ด หลั ก สู ต รได อ ย า งเสรี ห ากได รั บ ความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2 พฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ
ในการวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขัน แบงออกเปน 2 สวน คือ พฤติกรรมการแขงขัน
ดานราคา และไมใชดานราคา ซึ่งสรุปไดวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา เน น พฤติ ก รรมการแข ง ขั น ที่ ไ ม ใ ช ด า นราคา (Non-price
Competition) โดยการพยายามพัฒนาแตละดานใหตรงกับความตองการของผูเรียน และสราง
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ความแตกตางเพื่อเปนกลยุทธในการแขงขัน อันไดแก ดานหลักสูตรและสิ่งอํานวยความสะดวก
จะตองมีความพรอมและทันสมัย ดานอาจารยและบุคลากร ไดมีการเชิญอาจารยที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในศาสตรที่สอน เพื่อผูเรียนจะไดรับความรูตามที่ตองการ ดานชองทางการ
ใหบริการหรือสถานที่ตั้งของสถาบันควรตั้งอยูในที่ ๆ เดินทางไดสะดวก และมีการขยายวิทยา
เขตของสถาบันไปยังตางจังหวัด ดานกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไดแก ความสะดวก
รวดเร็วของขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและการชําระคาเลาเรียน ความถูกตองรวดเร็วของการ
ประเมินผล ดานการสงเสริมการตลาด หลักสูตรฯจะตองทําการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อ
ตาง ๆ ใหข อมูล รายละเอียด เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูเ รียน สําหรับ ดานลักษณะทาง
กายภาพ ไดแก พื้นที่กวางขวาง สวยงาม รมรื่น มีอาคารเรียนเฉพาะสําหรับหลักสูตร มีความ
ทันสมัยคือใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใจกลางเมือง และความเหมาะสมและเพียงพอของ
หองเรียน ซึ่งสภาพแวดลอมและบรรยากาศในสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ
สวนพฤติกรรมการแขงขันดานราคา (Price Competition) นั้นพบวาที่ผานมาเกิดขึ้นนอยมาก
เนื่องจากหลักสูตรมีการกําหนดคาธรรมเนียมตาง ๆ จากตนทุนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้ง
การกําหนดคาใชจายในการศึกษาขึ้นกับนโยบายของแตละสถาบันอีกดวย
3. ปจ จัยที่ เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผู เรียนหลักสูตรมหาบัณฑิ ตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นของผู เ รี ย นหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา แบงออกเปน 5 สวน
ไดแก
3.1.1 ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน
ในการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาและผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาและผูบริหาร
หลักสูตรฯมีความคิดเห็นสอดคลองกันในดานกระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร และดาน
ลักษณะทางกายภาพ วาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนอยูในระดับมาก สวนดาน
ราคา ดานหลักสูตร และดานการสงเสริมการตลาด มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลาง มีเพียงดานชองทางการใหบริการ ที่นักศึกษามี
ความคิดเห็นวาอยูในระดับมาก แตผูบริหารหลักสูตรฯมีความคิดเห็นวาอยูในระดับปานกลาง
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3.1.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกเรียน จําแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย
ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางนักศึกษากับผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียน จําแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และ
ราชภั ฎ พบว า ความคิ ด เห็ น ของทั้ง สองกลุมสอดคลองกั น วา ป จจั ยดา นกระบวนการ ด า น
อาจารยและบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับมาก
สวนดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาอยูในระดับปาน
กลาง
ในการทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ต อ การตั ด สิ น ใจของผู เ รี ย น จํ า แนกตามประเภทของมหาวิ ท ยาลั ย พบว า นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยตางประเภทกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทั้ง 7 ดาน ที่มีผลตอการตัดสินใจ อัน
ไดแก ดานราคา หลักสูตร ชองทางการใหบริการ การสงเสริมการตลาด กระบวนการ อาจารย
และบุคลากร และลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
มีรายละเอียดดังนี้
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริ ห าร
การศึกษา ในมหาวิทยาลัยตางประเภทกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยทั้ง 7 ดาน อันไดแก ดาน
ราคา หลักสูตร ชองทางการใหบริการ การสงเสริมการตลาด กระบวนการ อาจารยและบุคลากร
และลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามประเภทมหาวิทยาลัย พบวา
นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมีความคิดเห็นวาดานชองทางการใหบริการและดานอาจารย
และบุคลากรเปนปจจัยในการตัดสินใจในการเลือกเรียนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
และเมื่อพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานชองทางการใหบริการและดานอาจารย พบวา
นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและราชภัฎมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ และเอกชนมี ค วามคิ ด เห็ น ว า ด า นหลั ก สู ต รและด า น
กระบวนการเปนปจจัยในการตัดสินใจในการเลือกเรียนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
และเมื่อพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานหลักสูตร พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและราชภัฎมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง สวนดานกระบวนการ ถึงแมจะมีสภาพแตกตางกันแตมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้ง 3
กลุม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมีความคิดเห็นวาดานราคาและดานอาจารยและบุคลากร
เปนปจจัยในการตัดสินใจในการเลือกเรียนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและราชภัฎ และ
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เมื่อพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานราคา พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 ประเภทมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สวนดานอาจารยและบุคลากรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมีความคิดเห็นวาดานราคาเปนปจจัยในการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ และเมื่อพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ดานราคา พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 ประเภทมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
สรุปไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมีความคิดเห็นวาดานราคา ดานหลักสูตร ดาน
ชองทางการใหบริการ ดานกระบวนการ และดานอาจารยและบุคลากร เปนปจจัยในการตัดสินใจ
ในการเลือกเรียนนอยกวานักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
สวนผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหาร
การศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชนมีความคิดเห็นวาราคาเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสูง
กวามหาวิทยาลัยราชภัฎ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และดานอื่น ๆ ผูบริหารหลักสูตรฯ
ในมหาวิทยาลัยตางประเภทกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3.1.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง
ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางนักศึกษากับผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียน จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง พบวา นักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯ สวน
ใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล อ งกั น วา ด า นอาจารยแ ละบุ ค ลากร ด า นกระบวนการ และด า น
ลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในระดับมาก สวน
ดานราคา ดานหลักสูตร และดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือก
เรียนในระดับปานกลาง
ในการทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษากั บ ผู บ ริ ห าร
หลักสูตรฯ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง
พบวา นักศึกษาในภูมิภาคตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานตาง ๆ ทั้ง 7 ดานในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหาร
การศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็นวาดานหลักสูตร และดานลักษณะทาง
กายภาพ เปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสูงกวาผูบริหารในเขตภาคเหนือ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ผูบริหารหลักสูตรฯในแตละภูมิภาคมีความคิดเห็นไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.1.4 การจัดอันดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของ
ผูเรียนกอนเขาศึกษา
ในการเปรี ย บเที ย บการจั ด อัน ดับ ความสํา คัญ ของนั กศึ ก ษาและผู บ ริ ห ารหลัก สู ต รฯ
เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตัด สิ น ใจเลือ กเรี ย นของผู เ รี ย นก อ นเขา ศึ กษา พบว า ผู บ ริ ห าร
หลักสูตรฯ และนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาราคาเปนปจจัยอันดับแรกที่ผูเรียนให
ความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ เปน
หลักสูตรที่มีคาใชจายสูงกวาหลักสูตรปกติ ราคาจึงเปนสิ่งที่ผูเรียนตองทราบขอมูลกอนที่จะ
ตัดสินใจเลือกเรียน ดังนั้น ผูเรียนจึงเห็นวาราคาเปนปจจัยเบื้องตนในการตัดสินใจ ซึ่งเปน
ธรรมดาที่ผูบริโภคคํานึงถึงราคากอนตัดสินใจบริโภคสินคาและบริการ แลวจึงคํานึงถึงปจจัย
อื่น ๆ ในอันดับรองลงไปตามลําดับ ผลการจัดอันดับแสดงไดดังนี้
ปจจัยดาน
ราคา
หลักสูตร
อาจารยและบุคลากร
ชองทางการใหบริการ
กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ
การสงเสริมการตลาด

การจัดอันดับ
ของนักศึกษา
1
2
3
4
5
6
7

การจัดอันดับของ
ผูบริหารหลักสูตร
1
3
2
4
5
7
6

3.1.5 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของสวนประสมทางการตลาด
บริการ
เพื่อใหการจัดอันดับของนักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯ มีความแมนตรงมากขึ้น ผูวิจัย
ไดนําสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) มาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจแตละองคประกอบ
เพื่อพิจารณาองคประกอบยอยของสวนประสมการตลาดบริการในแตละตัวบงชี้ ผลปรากฏวามี
ตัวบงชี้ที่สามารถแยกเปนองคประกอบยอยได 4 ตัวบงชี้ ไดแก ดานราคา (Price) ดานหลักสูตร
(Product) ดานชองทางการใหบริการ (Place) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
สวนตัวบงชี้อีก 3 ตัวที่เหลือ ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานกระบวนการ
(Process) และดานอาจารยและบุคลากร (People) ไมสามารถแยกเปนองคประกอบยอยได
อยางไรก็ตาม เพื่อใหสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ในการวิเคราะห
เพื่อหาคาน้ําหนักองคประกอบสวนประสมการตลาดบริการจึงเลือกใชกรณีมี 7 ตัวบงชี้ ซึ่ง
นักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯมีความคิดเห็นสอดคลองกันเปนสวนใหญ ผลการวิเคราะหสรุป
ไดดังนี้

207
นักศึกษามีความคิดเห็นวา ตัวบงชี้ทั้ง 7 ตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนทางสวนประสม
การตลาดบริการไดรอยละ 58.652 โดยมีระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนของแตละปจจัยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
ดานหลักสูตรและดาน
กระบวนการ (น้ําหนักองคประกอบ .869) ดานการสงเสริมการตลาด (น้ําหนักองคประกอบ
.809) ดานลักษณะทางกายภาพ (น้ําหนักองคประกอบ .796) ดานสถานที่หรือชองทางการ
ใหบริการ (น้ําหนักองคประกอบ .762) ดานอาจารยและบุคลากร (น้ําหนักองคประกอบ .745)
ดานราคา (น้ําหนักองคประกอบ .414)
ผูบริหารหลักสูตรฯ มีความคิดเห็นวา ตัวบงชี้ทั้ง 7 ตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนทาง
สวนประสมการตลาดบริการไดรอยละ 46.546 โดยมีระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของแตละปจจัยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานกระบวนการ
(น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ .876) ด า นหลั ก สู ต ร (น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ .815) ด า นการส ง เสริ ม
การตลาด (น้ําหนักองคประกอบ .711) ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ (น้ําหนักองคประกอบ
.679) ด า นอาจารย แ ละบุ ค ลากร (น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ .636) ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ
(น้ําหนักองคประกอบ .593) และดานราคา (น้ําหนักองคประกอบ .322)
ในการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหน้ําหนั กองคประกอบของสวนประสมการตลาด
บริการที่มีตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลังเขามาศึกษาแลว ระหวางนักศึกษา
และผูบริหารหลักสูตรฯ แสดงการจัดอันดับความสําคัญไดดังนี้
ปจจัยดาน
หลักสูตร
กระบวนการ
การสงเสริมการตลาด
ลักษณะทางกายภาพ
ชองทางการใหบริการ
อาจารยและบุคลากร
ราคา

การจัดอันดับของ
นักศึกษา
1
2
3
4
5
6
7

การจัดอันดับของ
ผูบริหารหลักสูตร
2
1
3
6
4
5
7

สรุปไดวา การจัดอันดับความสําคัญโดยการวิเคราะหน้ําหนักองคประกอบของสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนภายหลังจากเขามา
ศึกษา พบวา นักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯมีความคิดเห็นที่ใกลเคียงกันและสลับตําแหนงกัน
ในสามอันดับแรก โดยนักศึกษาเห็นวาสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนอันดับแรกคือ ดานหลักสูตร ซึ่ง
สอดคลองกับความเปนจริงและอธิบายไดวา หลักสูตรเปนสิ่งแรกที่ผูเรียนตองศึกษาขอมูลเพื่อใช
ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนวาตอบสนองความตองการของตนเองหรือไม ขณะที่ผูบริหาร
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หลักสูตรฯเห็นวากระบวนการสําคัญเปนอันดับแรก เนื่องจากในมุมมองของผูบริหารมีความ
คิดเห็นวากระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพยอมสงผลใหผูเรียนใชเปนปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกเรียนในหลักสูตรของตน อยางไรก็ตามทั้งนักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯ มีความคิดเห็น
สอดคล อ งกั น ว าด า นราคามี ค วามสํา คั ญ เป น อัน ดั บ สุ ด ท าย แสดงให เ ห็ น ว า ภายหลั ง จากที่
ตัดสินใจเขามาศึกษาในหลักสูตรแลว นักศึกษาตองยอมรับเงื่อนไขของเรื่องราคาที่จะเกิดขึ้นจริง
โดยปริยาย ทําใหยืนยันไดวาพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรฯเนนดานไมใชราคามากกวา
ดานราคา
4. จุดเดนและจุดดอยของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนจุด
ดอยของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา สรุป
ไดตามปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 7 ดาน ดังตอไปนี้
ดานราคา พบวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวามีจุดดอยคือ คาใชจายในการศึกษาสูง และ
ตองกูยืมเงินมาเรียน ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหารที่กลาววาคาใชจายสูงเนื่องจาก
เชิญอาจารยพิเศษ และขาดงบประมาณอื่นสนับสนุน สวนจุดเดนคือ สามารถแบงชําระหรือผอน
ชําระได
ดานหลักสูตร พบวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวามีจุดเดนคือ หลักสูตรเนนการบริหาร
การศึกษา เหมาะกับผูบริหารสถานศึกษา โดยเนนการทําวิทยานิพนธเปนหลัก ผูเรียนสามารถ
นําไปใชประโยชนได และใชเวลาการศึกษานอย เพียง 1 ปการศึกษา ซึ่งสอดสอดคลองกับความ
คิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯ ที่กลาววา หลักสูตรเนนเสริมทักษะบริหาร พัฒนานักบริหาร
การศึกษาและเนนการนําวิชาการไปสูการปฏิบัติ สวนจุดดอยทั้งนักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯ
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา สิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณการสอนไมเพียงพอ ไม
ทันสมัย ลาชา ไดแก หนังสือ เอกสารคนควา อินเทอรเน็ต
ดานชองทางการใหบริการ พบวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวามีจุดเดนคือ สถานที่ตั้ง
สะดวกตอการเดินทาง และผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันวา มี
แนวโนมการตั้งศูนยการศึกษาภายนอกสถาบัน
ดานการสงเสริมการตลาด พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวามีจุดเดนคือ มีการ
ประชาสัมพันธที่ดีโดยผานเว็บไซด ทําใหเร็วและบริการทันใจ สวนจุดดอย พบวานักศึกษาและ
ผูบริหารหลักสูตรสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวามีการสงเสริมการตลาดคอนขางนอย
ไมทั่วถึง ไมหลากหลาย ไมเขาถึงกลุมเปาหมาย และงบประมาณนอย
ด า นอาจารย แ ละบุ ค ลากร พบว า นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น ว า มี จุ ด เด น คื อ
อาจารยมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการสอน และมีคุณวุฒิเหมาะสม ในขณะที่
ผูบริหารหลักสูตรฯ เห็นวาอาจารยสนใจและใหเวลานักศึกษามากทําใหสวนใหญจบในเวลาที่
กําหนด สวนจุดดอยที่นักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ
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การขาดแคลนอาจารยประจํา อาจารยพิเศษที่เชิญมามีเวลาใหนักศึกษานอย ดูแลไมทั่วถึง และ
ติดตอประสานงานลําบาก
ดานกระบวนการ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวามีจุดเดนคือวิธีการสอนที่
หลากหลาย เนนการแลกเปลี่ยนความรู การคิดวิเคราะหและเปนระบบ สวนผูบริหารหลักสูตรฯ
มีความคิดเห็นวา มีการใหบริการแบบจุดเดียวครบวงจร สําหรับจุดดอยนักศึกษาเห็นวามีระบบ
การจัดการยังไมดี ทําใหประกาศผลการเรียนชา การลงทะเบียนมีปญหา สวนผูบริหารหลักสูตรฯ
เห็นวา กระบวนการดําเนินงานเกิดการทับซอนระหวางคณะกับบัณฑิตวิทยาลัย
ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา นักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯสวนใหญมีความเห็น
สอดคลองกันวาจุดเดนคือ สถานที่เหมาะสม บรรยากาศรมรื่น ภูมิทัศนดี และจุดดอยคือ ที่จอดรถ
ไมเพียงพอ หองเรียนไมทันสมัย และไมมีหองเรียนเฉพาะของสาขาวิชา
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ นํ า เสนอแนวทางการจั ด การหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ อภิปรายในประเด็นที่สําคัญไดดังตอไปนี้
ผลการวิเ คราะห โ ครงสร า งตลาดและเปรีย บเที ย บระดั บ การกระจุ กตั ว ที่ไ ดจ ากการ
คํานวณโดยเครื่องมือวัดการกระจุกตัว ได แก ดัชนีอัตราสวนการกระจุกตัว (Concentration
Ratio) ดัชนี Herfindahl Hirschman Index (HHI) และ ดัชนี Comprehensive Concentration
Index (CCI) ของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พบวา สาขา
บริหารการศึกษา เปนสาขาที่เปดสอนจํานวนมากที่สุดคือ 67 หลักสูตร และมีสัดสวนผูเรียน
สูงสุดถึง 7,497 คน และเมื่อเปรียบเทียบการกระจุกตัวโดยดัชนี CR มีคาอยูระหวางรอยละ 34
ถึงรอยละ 66 แสดงวาธุรกิจมีระดับการกระจุกตัวปานกลางคอนขางสูง ทําใหมีการแขงขันกันใน
ระดับหนึ่ง สวนคาดัชนี HHI และ CCI มีคาเขาใกล 0 และต่ําสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่น
อธิบายไดวา สาขาบริหารการศึกษาเปนสาขาที่มีการกระจุกตัวต่ํา และมีการแขงขันสูงที่สุด
ทั้งนี้เปนเพราะการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่
กํ า หนดแนวทางให ผู มี สิ ท ธิ ข อใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ บริ ห ารการศึ ก ษาหรื อ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาตองมีวุฒิปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ทําใหมีผูตองการเรียนในหลักสูตรนี้
มาก ส ง ผลให มี ก ารเป ด สอนหลั ก สู ต รนี้ ม ากขึ้ น ด ว ย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ที่ พ บว า
สถานภาพการทํางานของผูตอบแบบสอบถามคือ ทํางานแลว (รอยละ 94.67) และสวนใหญ
เปนครูอาจารยในโรงเรียน (รอยละ 55.24) ซึ่งยอมตองการความกาวหนาในตําแหนงงานโดย
เปนผูบ ริหาร นอกจากนี้ยั งพบว า เหตุผลในการเลือกเรียนส วนใหญของนักศึกษาหลักสูต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา คือ เพิ่มพูนความรูเพื่อ
นําไปใชในการประกอบอาชีพ (รอยละ 70.13)
เมื่อพิจารณาเงื่อนไขที่เปนสิ่งกําหนดโครงสรางตลาดทั้ง 3 ประการ คือ 1) จํานวน
หลักสูตรและการกระจุกตัวของหลักสูตร 2) ความแตกตางของสินคาหรือบริการที่เสนอขาย และ
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3) ความยากงายหรืออุปสรรคในการเขาหรือออกจากตลาด จะเห็นไดวา โครงสรางตลาดของ
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ เปนตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
(Monopolistic Competition) เปนไปตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยตลาดกึ่งแขงขันกึ่ง
ผูกขาด ที่กลาววา เปนธุรกิจที่มีผูผลิตจํานวนมาก แตละหนวยผลิตมีความแตกตางกันแตใช
แทนกันได ผูผลิตสามารถเขาหรือออกจากตลาดไดงาย มีอุปสรรคในการเขาสูตลาดบางแตไม
มากนัก (สุนันทา เชิงชาญวิชญ, 2544 และสุภาสินี ตันติศรีสุข, 2545) ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัย
เปนไปตามลักษณะดังกลาวคือ มีหลักสูตรทั้งหมด 67 หลักสูตร มีการตั้งชื่อหลักสูตร จํานวน
หนวยกิต และระยะเวลาที่เรียนแตกตางกันไป มีอุปสรรคดานเงินลงทุน ดานกฎหมาย ดาน
ชื่อเสียงและการเปนที่ยอมรับ และดานการขยายตัวของตลาด การเปดหลักสูตรฯใหมและการ
ขยายวิทยาเขตของหลักสูตรฯทําไดอยางเสรี ไมไดถูกกําหนดจํานวนตามกฎหมายเหมือนตลาด
ผูกขาด หลักสูตรฯ สามารถกําหนดคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และจากการสัมภาษณผูบริหารหลักสูตรฯ พบวา จํานวนผูเรียนหลักสูตรฯ ภาคปกตินอยกวา
ภาคนอกเวลาราชการและมีแนวโนมลดลงทุกป อาจเนื่องมาจากไมไดรับการอนุญาตใหลาเรียน
ได ส ว นจํ า นวนผู ส มั ค รของหลั ก สู ต รฯ ภาคนอกเวลาราชการลดลงกว า เดิ ม เนื่ อ งจาก
สถาบันการศึกษามีการขยายวิทยาเขตโดยการเปดศูนยทั้งในจังหวัดที่ใกลเคียงกับสถาบัน หรือ
ทั่วทุกภาค ทําใหผูเรียนมีทางเลือกมากขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา จึงเปนหลักสูตรที่จะนํามาศึกษา เพื่อหาแนวทางการจัดการหลักสูตร
อนึ่ง ในการกําหนดแนวทางการจัดการจําเปนตองนําประเด็นผลการวิจัยที่ไดจากพฤติกรรมการ
แขงขัน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนมาอภิปรายประกอบเพื่อใหได
แนวทางการจัดการที่มาจากขอมูลหลายดาน
นอกจากนี้ การแข งขั น ทางการจั ด การศึก ษานั บ เปน สิ่งที่ดีค วรสนับ สนุนส ง เสริมให
เกิดขึ้น เพราะผูเรียนจะไดรับประโยชน นั่นคือยิ่งมีการแขงขันทางการจัดการศึกษามากขึ้น
เทาใด หลักสูตรฯที่ไมมีคุณภาพหรือไมมีความพรอมก็จะตองปดไป เพราะไมมีผูเรียน การ
แขงขันจึงเปนวิธีการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น หลักสูตรฯ แตละแหงจึงจําเปนที่
จะตองสรางจุดเดน ทําใหเกิดการไดเปรียบในการแขงขันโดยสรางเอกลักษณของหลักสูตรเพื่อ
เปนเสมือนจุดขายในการจูงใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2543)
ในการอภิปรายผลการวิจัยผูวิจัยนําเสนอประเด็นตามแนวคิดสวนประสมการตลาด
บริการ (7P’s) ของซิทแฮมและบิทเนอร (Zeithalm and Bitner, 2003) ทั้งนี้ในแตละประเด็น จะ
วิเคราะหถึงพฤติกรรมการแขงขันโดยแยกการวิเคราะหออกเปน 2 สวนคือ พฤติกรรมการ
แขงขันดานราคา และพฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชดานราคา และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเรียนของผูเรียนพรอมทั้งนําเสนอแนวทางการจัดการ ดังตอไปนี้
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1. พฤติกรรมการแขงขันดานราคา (Price Competition)
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการใด ๆ ก็ตาม ผูบริโภคยอมพิจารณาปจจัยหลาย
ประการประกอบการตัดสินใจ ปจจัยดานราคาเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางมาก การพิจารณา
ราคา หมายถึง คาธรรมเนียม คาเลาเรียน คาทัศนศึกษาหรือดูงานตางประเทศ เงื่อนไขการ
ชําระเงิน ไดแก การแบงชําระคาเลาเรียนหรือการผอนเปนรายงวด การใหทุนการศึกษาสําหรับ
ผูที่ผลการเรียนดี ผูที่ไดรับรางวัลเกียรติยศหรือไดรับการยกยองวาทําชื่อเสียงใหกับประเทศ
เชน นักกีฬาที่มีชื่อเสียง ดังนั้น ราคาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูเรียนใชในการตัดสินใจเลือกเรียน
และผูบริหารหลักสูตรฯใชเปนกลยุทธในการแขงขัน ถึงแมวาการศึกษาจัดเปนบริการที่ไม
แสวงหากําไร (Non profit) แตยังตองใหอยูรอด โดยการนํารายรับที่ไดมาเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงาน คาจางบุคลากร หรือคาใชจายอื่น ๆ การกําหนดราคาจึงเปนกลยุทธที่สําคัญจะตอง
นํามาบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากผลการวิ จั ย พบว า ค า ใช จ า ยรวมตลอดหลั ก สู ต รฯ มี ค วามแตกต า งกั น โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฎมีคาใชจายตั้งแต 40,000-200,000 บาท มหาวิทยาลัยของรัฐมีคาใชจายตั้งแต
50,000-200,000 บาท มหาวิทยาลัยเอกชนมีคาใชจายตั้งแต 80,000-150,000 บาท และมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐมีคาใชจาย 120,000 บาท สาเหตุที่คาใชจายแตกตางกันคอนขางมาก เนื่องจากบาง
หลักสูตรมีการรวมคาทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ การจางอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มี
คุ ณ วุ ฒิ แ ละประสบการณ ม าสอน การพั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า ง ๆ ได แ ก เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร หนังสือที่ทันสมัย บางหลักสูตรฯหากเรียนในวิทยาเขตหรือศูนยของสถาบันจะมี
คาใชจายในการศึกษาสูงกวาเรียนในสถาบันหลัก เนื่องจากตองรวมตนทุนคาใชจายในการ
เดินทางและที่พักของอาจารย ขณะที่บางหลักสูตรฯมีคาใชจายรวมตลอดหลักสูตรไมสูงมาก
เนื่องจากมีความพรอมเรื่องสถานที่และบุคลากรอาจารย ทําใหตนทุนการผลิตต่ํา อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาบางหลักสูตรจะมีคาใชจายรวมตลอดหลักสูตรฯคอนขางสูง แตก็ยังมีผูสนใจมาสมัคร
เรียน เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ชื่อเสียง และความนาเชื่อถือของสถาบัน สอดคลองกับที่พิภพ
อุดร (2547) กลาววา ผูบริโภคยินดีจายมากขึ้นสําหรับบริการที่มีคุณภาพและสรางความพอใจ
ให
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯที่เกี่ยวของกับปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยของ
รัฐ เอกชน และราชภัฎ ดานราคา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา นักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรฯมหาวิทยาลัยเอกชนมี
ความคิ ด เห็ น ตรงกั น ว า ค า ใช จ า ยเป น ป จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นสู ง กว า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรัฐ ราชภัฎ และในกํากับ อธิบายไดวา มหาวิทยาลัยเอกชนมีตนทุนสูงกวาในการ
เชิญอาจารยพิเศษที่มีชื่อเสียงมาสอน และสวนใหญมีการไปศึกษาดูงานตางประเทศ อยางไรก็
ตาม ถึงแมมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีคาใชจายสูงแตผูเรียนก็ยังคงตัดสินใจเลือกเรียน เนื่องจาก
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เหตุผลอื่น ๆ ไดแก ชื่อเสียงของสถาบัน ความรูความสามารถของอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอน
ระยะเวลาเรียนสั้นสามารถจบไดในเวลารวดเร็ว สถานที่ใกลบาน เดินทางสะดวก สวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เห็นวาราคาเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสูงกวามหาวิทยาลัยรัฐ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฎสามารถกําหนดราคา
ไดต่ํากว า เพราะมี ภารกิจสําคัญที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยของรั ฐ คือการตอบสนองความ
ต อ งการของผู เ รี ย นที่ อ าศั ย อยู ใ นท อ งถิ่ น นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ยั ง สามารถเชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นมาเปนอาจารยพิเศษทําใหลดตนทุนในการจัดการศึกษา
ไดมากกวามหาวิทยาลัยประเภทอื่น
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่มีตอปจจัยที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ดานราคา พบวา ในเรื่องอัตราคาเลาเรียน/คาบํารุงการศึกษา
อัตราคาธรรมเนียม และอัตราคากิจกรรมพิเศษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากบางหลักสูตรมีต นทุนสูง มีการรวมคาทัศนศึกษาดู งานตางประเทศ การจาง
อาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีคุณวุฒิและประสบการณมาสอน การพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร หนังสือที่ทันสมัย ฯลฯ โดยทั้งผูบริหารหลักสูตรฯและ
นักศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันวาอัตราคาเลาเรียน/คาบํารุงการศึกษา เปนปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนอยูในระดับมาก รองลงมาคืออัตราคาธรรมเนียม ซึ่งอยูในระดับ
มากเชนเดียวกัน สวนที่เหลือคือทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัย และการผอนชําระคา
เลาเรียนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาในมุมมองของนักศึกษา จากผลการวิจัยพบวา กอนเขาศึกษา นักศึกษา
หลักสูตรฯ สาขาบริหารการศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาราคาเปนปจจัยอันดับแรกที่
ผูเรียนใหความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ เปนหลักสูตรที่มีคาใชจายสูงกวาหลักสูตรปกติ ราคาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูเรียนใช
เปรียบเทียบในกระบวนการตัดสินใจเลือกเรียน ดังนั้น ผูเรียนจึงใชราคาเปนปจจัยเบื้องตนใน
การตัดสินใจวาจะเรียนที่ใดหรือไมเรียน ซึ่งตรงกับลักษณะของผูบริโภคที่ตองคํานึงถึงราคากอน
ตัดสินใจบริโภคสินคาและบริการ และสอดคลองกับ Dorsch et al. (2000) กลาววา การที่ผูบริโภค
จะสามารถซื้อบริการได ราคาเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งราคาอาจจะเปนอุปสรรค
ที่ทําใหไมสามารถจะตัดสินใจซื้อบริการได แมวาจะมีทัศนคติที่ดีกับสินคาหรือบริการนั้นก็ตาม
ในทํานองเดียวกัน ผูบริหารหลักสูตรฯมีความคิดเห็นสอดคลองกับนักศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดอันดับกอนเขาศึกษา โดยพบวาราคาเปนปจจัยอันดับแรกที่ผูเรียนใหความสําคัญ
มากที่สุด แตจากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
ปจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ภายหลังจากเขามาศึกษาแลว พบวา ดานราคาจัดอยูในความสําคัญอันดับ
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สุดทาย เนื่องจากเมื่อตัดสินใจวาจะเขามาเรียนในหลักสูตรแลวผูเรียนตองยอมรับเงื่อนไขหรือ
กฎระเบียบเรื่องคาใชจายที่ไดทราบขอมูลมากอนนี้แลว
เนื่องจากคาใชจายในการศึกษาหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการคอนขางสูง ราคาจึง
เปนตัวแปรแรกในการตัดสินใจวาผูเรียนเลือกที่จะเรียนหรือไมเรียนหลักสูตรฯดังกลาว โดยตอง
พิจารณาวาจะสามารถรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษาไดหรือไม สรุปไดวาราคาเปนตัวแปรที่
ยืดหยุนมากที่สุดในสวนประสมทางการตลาดบริการ และสามารถสรางผลกระทบทางจิตวิทยา
ใหกับลูกคาได หลักการตลาดจึงใชราคาเปนเครื่องมือในการสรางจินตภาพใหผลิตภัณฑ การ
กําหนดราคาเพื่อทํารายไดใหมากที่สุดในระยะยาวจะเปนตัวนําไปสูกําไร และเปนการเพิ่มสวน
ครองตลาดใหมากที่สุดโดยอัตโนมัติ (พิภพ อุดร, 2547) ผูบริหารหลักสูตรฯจึงควรปรับเปลี่ยน
ราคาใหสอดคลองกับอุปสงคคือ ผูเรียนและสภาพการแขงขันเพื่อจะไดจูงใจใหผูเรียนสนใจเขา
ศึกษาในหลักสูตรของตนเพิ่มมากขึ้น
จากผลการอภิปรายดังกลาว ผูวิจัยนําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ดานราคา โดยแบงออกเปน 2
สวน ดังนี้
1. นโยบายดานราคา (Price Policy) ไดแก
1.1 คาธรรมเนียมการศึกษาและคาเลาเรียนเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการตัดสินใจ
เลือกเรียนดานราคา ดังนั้น จะตองอยูในระดับราคาที่ผูเรียนพึงพอใจและยินดีจาย ดวยเหตุนี้ จึง
ควรมีการพิจารณาการตั้งราคาใหเหมาะสมไมสูงเกินไป เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น หรือ
คุมคาเมื่อเทียบกับจํานวนรายวิชาที่เรียน และความคาดหวังที่จะไดรับ เพื่อจูงใจใหผูเรียนเขา
เรียนในหลักสูตรฯ และวิธีการที่เหมาะสมในการคิดคาเลาเรียนของหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลา
ราชการ ไดแก การคิดแบบเหมาจาย หรือคิดตามจํานวนหนวยกิตหรือวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1.2 ควรแยกเก็บคาศึกษาดูงานออกจากคาใชจายในการศึกษา และเปดโอกาสให
ผูเรียนมีสิทธิ์เลือกที่จะไปหรือไมไปทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ โดยผูที่มีงบประมาณนอยอาจ
ใหศึกษาคนควาดวยวิธีอื่นแทน เนื่องจากหลักสูตรที่ไปศึกษาดูงานตางประเทศมีคาใชจายรวม
ตลอดหลักสูตรสูง
2. นโยบายดานการเงิน (Financial Policy)
2.1 จัดใหมีการแบงจายหรือผอนชําระคาเลาเรียน เนื่องจากหลักสูตรฯ ภาค
นอกเวลาราชการมีคาใชจายในการศึกษาสูงกวาหลักสูตรปกติ ทําใหบางครั้งผูเรียนไมสามารถ
ชําระคาเลาเรียนทั้งหมดครั้งเดียวได การที่หลักสูตรจัดใหมีการแบงจายหรือผอนชําระคาเลา
เรียนจะเปนการแบงเบาภาระและลดความกังวลของนักศึกษา และเปดโอกาสใหที่ผูสนใจเรียน
แตไมมีเงินจายชําระครั้งเดียวสามารถเขาเรียนได
2.2 จัดใหมีทุนสนับสนุนการศึกษา เนื่องจากจํานวนเงินทุนที่จะจัดสรรใหกับ
ผูเรียนมีจํากัดไมสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาทุกคนได จึงตองมีการจัดสรร
โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกที่รัดกุม ยุติธรรม และทั่วถึง ไดแก จัดสรรใหกับผูที่มีผลการเรียนดี
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เปนผูมีความสามารถพิเศษ ไดรับรางวัลเกียรติยศ หรือผูที่ไดรับการยกยองวาทําชื่อเสียงใหกับ
ประเทศ เชน นักกีฬา เพื่อจูงใจใหเขามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 จัดหาขอมูลแหลงกูยืมเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยถูก เพื่อกระตุนใหผูสนใจ
เรียนตัดสินใจเรียนไดอยางรวดเร็ว
หลั งจากที่ได นําแนวทางการจัดการดานราคาไปสัมภาษณผู บริ หารหลั กสูต รฯ และ
สังเกตการบริหารจัดการหลักสูตรในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปนกรณีศึกษาอยางละ 1
แหง ผลสรุปไดวา
1. การคํานวณคาเลาเรียนมีความแตกตางกัน ในมหาวิทยาลัยเอกชนบางแหงคํานวณ
ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน โดยมีเหตุผลคือ ทําใหคาใชจายรวมถูกกวาแบบเหมา
จาย เกิดความยุติธรรมแกผูเรียน ถาลงทะเบียนเรียนนอยจายนอย ลงทะเบียนเรียนมากจาย
มาก และมหาวิ ท ยาลั ย ตระหนั ก ว า ถ า ตั้ ง ราคาสู ง ผู เ รี ย นจะไม เ ลื อ กเรี ย น แต สํ า หรั บ ใน
มหาวิทยาลัยรัฐ นิยมวิธีการแบบเหมาจาย เพราะมีความสะดวกและทราบรายรับที่แนนอน หาก
ปการศึกษาใดมีผูเรียนจํานวนมาก สามารถสะสมรายรับสวนที่เกิน เพื่อไปใชในปที่มีผูเรียน
จํานวนลดลง ทําใหหลักสูตรสามารถเปดสอนไดโดยไมขาดทุน
2. มหาวิทยาลัยรัฐไมมีนโยบายใหแบงจายหรือผอนชําระคาเลาเรียน ไมมีการจัดหา
ขอมูลแหลงกูยืมเงินใหผูเรียน ไมมีการจัดทุนสนับสนุนการศึกษา เพราะถือวาการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาและนอกเวลาทํางาน การลงทุนเปนภาระของผูเรียน เพราะผลที่ไดเปนประโยชนสู
ผูเรียนโดยตรง ในขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนไมมีระเบียบดังกลาวเชนกัน แตหากวานักศึกษามี
ความจําเปน สามารถทําบันทึกเพื่ออธิบายเหตุผลใหกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเปนราย
ๆ ไป จะเห็นไดวาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนมีความยืดหยุน และคลองตัวสูงกวา
มหาวิทยาลัยรัฐ การตัดสินใจเรื่องตาง ๆ สามารถทําไดงายและรวดเร็วกวาและอาจจะเปน
เพราะวามหาวิทยาลัยเอกชนตองการผูเรียนมากเพื่อเปนสวนเฉลี่ยใหคาใชจายรายหัวต่ําลง
2. พฤติกรรมการแขงขันดานไมใชราคา (Non Price Competition)
การแขงขันอีกรูปแบบหนึ่งที่ไมใชดานราคามีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เปนการใหบริการทาง
การศึกษา ซึ่งไมเห็นเปนรูปธรรม และไมสามารถจัดมาตรฐานโดยการเปรียบเทียบราคาได จึง
ไมนิยมแขงขันกันดวยราคา แตจะเนนการทําใหบริการของตนแตกตางจากผูอื่น เพื่อดึงดูดใจ
ผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะตัดสินใจเลือกเรียนใหเหมาะสมและตอบสนองความตองการของตนเอง โดย
การพิจารณาพฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชดานราคา และผูผลิตตองทําใหหลักสูตรฯของตนมี
ความแตกตางจากคูแขงในดานตาง ๆ ไดแก ดานหลักสูตร ดานชองทางการใหบริการ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ
จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
ปจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษา เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอยไดดังนี้
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ดานหลักสูตร ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน
ชองทางการใหบริการ ดานอาจารยและบุคลากร และดานราคา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สําราญ บุญเจริญ (2547) กลาววา ดานราคามีอิทธิพลนอยกวาหลักสูตรที่เปดสอน ถึงแมวา
อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจะสู ง ก็ ต าม ถ า หลั ก สู ต รมี คุ ณ ภาพ ผู เ รี ย นก็ ยิ น ดี จ า ยเงิ น
นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายไดวา เปนธรรมชาติของนักศึกษาที่ภายหลังจากไดเขาศึกษาแลว
มั ก จะคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก สู ต รเป น สิ่ ง แรก โดยหวั ง ว า ต อ งเป น หลั ก สู ต รที่ ทั น สมั ย ยื ด หยุ น และ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดสูงสุด และสอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษ (2536) ที่ได
ศึกษาความสัมพันธของราคาและคุณคาที่ลูกคามองเห็นวา คุณคาของสินคา (Value) ที่ลูกคา
มองเห็นทั้งในแงคุณภาพการบริการ และฐานะชื่อเสียง ตางเปนสวนประกอบสําคัญที่ลูกคาจะ
พิจารณาและสนใจมากกว าราคา ดวยเหตุผลนี้ ทําใหกลยุทธทางการตลาดที่เกี่ยวกับราคา
มิใชอยูที่การปรับราคาโดยตรง แตจุดสนใจสวนใหญคือ การพยายามใหลูกคามองเห็นถึงคุณคา
ของตัวสินคาใหมากที่สุด
สวนผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
ปจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯ เรียงลําดับความสําคัญจากมากไป
นอ ยได ดั ง นี้ ด า นกระบวนการ ด า นหลั ก สู ต ร ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ด า นช อ งทางการ
ใหบริการ ดานอาจารยและบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานราคา ซึ่งสอดคลองกับ
ความเป น จริ ง และสามารถอธิ บ ายได ว า การที่ ผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต รฯมี ค วามคิ ด เห็ น ว า ด า น
กระบวนการเป น ป จ จั ย อั น ดั บ แรก เนื่ อ งมาจากป จ จุ บั น มี ก ารเน น เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยกําหนดกระบวนการ
ใหมีการตรวจสอบจากภายในสถาบันและจากองคกรภายนอก ทําใหหลักสูตรเกิดการตื่นตัว
แขงขันกันปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใหเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
และจะเห็นไดวาสําหรับความสําคัญลําดับสุดทายนั้น นักศึกษาและผูบริหารหลักสูตรมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันคือ ดานราคา
เพื่อใหเปนไปตามหลักการตลาดที่วาผูผลิตตองตอบสนองความตองการของผูบริโภค
จึงจะทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ ผูบริหารหลักสูตรฯ จึงตองคํานึงถึงความตองการของ
ผูเ รียน ดั งนั้ น การอภิ ปรายจึ งเป น ไปตามลํ าดับ ความสําคั ญจากมากที่สุด ไปน อยที่สุด ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตร (Product)
หลักสูตรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในพฤติกรรมดานไมใชราคา เพราะเปนปจจัยแรกที่
นั ก ศึ ก ษาต อ งพิ จ ารณาในการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย น ซึ่ ง ป จ จั ย แรกที่ ผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต รฯ ต อ ง
คํ า นึ ง ถึ ง ในการจั ด หลั ก สู ต รคื อ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ของสํ า นั ก
มาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อใหผูเรียนไดรับใบประกอบวิชาชีพ และที่
สําคัญนอกเหนือจากนี้คือ หลักสูตรตองตอบสนองความตองการของสังคมและผูเรียนโดยการจัด
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หลักสูตรใหทันสมัย ยืดหยุน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติจริง
ได
จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เห็นวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดานหลักสูตร
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอนักศึกษาเห็นวา รายวิชามีความทันสมัย
สามารถนําไปปรับใชกับการทํางานไดมากที่สุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเวลาเรียน
ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร และหลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของผองศรี วาณิชยศุภวงศ (2546) พบวา ผูที่
สมัครเขาศึกษาในปการศึกษา 2544 ใหเหตุผลอันดับแรกในการพิจารณาเลือกเรียนหลักสูตร
ตาง ๆ คือ หลักสูตรมีเนื้อหาทันสมัย สวนนักศึกษามหาบัณฑิตทางการศึกษาในปการศึกษา
2540-2543 ใหเหตุผลในการเลือกเรียนเปนอันดับแรกคือ หลักสูตรมีเนื้อหายืดหยุนตามความ
ตองการของผูเรียน ดังนั้น จึงควรปรับปรุงทั้งหลักสูตรและรายวิชาใหทันสมัย เพื่อสนองความ
ต อ งการของผู เ รี ย น หน ว ยงาน และสั ง คม ท า มกลางการแข ง ขั น การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา จึงไดจัดทําหลักสูตรให
มีทางเลือกมากขึ้นโดยเปดหลักสูตรประเภททําวิทยานิพนธ (แผน ก) และหลักสูตรทําสารนิพนธ
(แผน ข) ทั้งในภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และ
ราชภัฎ พบวา ดานหลักสูตรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายคูพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนมีความคิดเห็นวาดานหลักสูตร
เป นป จจั ย ในการตั ด สิ น ใจเลือ กเรีย นสูง กวา นักศึก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฎ ซึ่งอธิ บ ายไดว า
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม ทําใหชื่อเสียงของหลักสูตรหรือ
ประสบการณการจัดการไมมากเทามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนซึ่งเปดสอนมาเปนเวลานานแลว
สําหรับความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯ พบวา ดานหลักสูตรไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจกลาวไดวา มหาวิทยาลัยแตละประเภทเห็นวาหลักสูตร
ไมมีความแตกตางกัน เนื่องจากโครงสรางหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อาจจะแตกตางกันบางคือ จํานวนหนวยกิต ตั้งแต 36-48 หนวยกิต ระยะเวลาในการศึกษา คือ
ตั้งแต 3-6 ภาคการศึกษา และชื่อรายวิชาที่เปดสอน แตโดยรวมแลวมีลักษณะใกลเคียงกัน
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง ไดแก กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต พบวา หลักสูตรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี ค วามคิ ด เห็ น ว า หลั ก สู ต รเป น ป จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นสู ง กว า นั ก ศึ ก ษาภาคเหนื อ
อธิบายไดวา เนื่องจากหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหาร
การศึกษา เปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาภาคเหนือ ทําใหผูเรียน
มีโอกาสมากกวาในการเปรียบเทียบและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด
อยางไรก็ตาม ผูบริหารหลักสูตรฯ ควรสรางหลักสูตรใหแตกตางจากคูแขงขัน เพื่อจูงใจ
ใหมีผูสนใจเลือกเรียนมากขึ้น โดยปจจุบันมีการเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ เพิ่มขึ้นหลายสาขาวิชา ที่มีความทันสมัย หลากหลายและผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ ไดแก สาขาการจัดการความรู การจัดการคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน และในหลักสูตรฯ สาขาบริหารการศึกษาไดปรับหรือ
เปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อใหเกิดความทันสมัยและแตกตางจากหลักสูตรฯที่มีอยู แตในแงโครงสราง
หลักสูตรฯหรือรายวิชาที่สอนยังคงเหมือนเดิม ไดแก สาขาการจัดการการศึกษา การบริหาร
การศึกษาและยุทธศาสตรการพัฒนา และการบริหารการศึกษาและผูนําทางการศึกษา ผูเรียนจึง
สามารถพิจารณาเลือกเรียนหลักสูตรฯที่ตอบสนองความตองการของตน หลักสูตรควรใช
ระยะเวลาในการศึกษาที่ไมนานเกินไป เชน ใชเวลาประมาณ 4 ภาคการศึกษาหรืออยางนอย 2
ป และควรมีตารางเรียนในชวงเวลาที่เหมาะสม เชน เรียนเฉพาะวันเสารอาทิตย จะมีผูสนใจ
มากกวาวันธรรมดาตอนเย็น เนื่องจากมีความตอเนื่องในการเรียน และไมเสียเวลาเดินทางใน
ชั่วโมงเรงดวน ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณผูบริหารหลักสูตรฯ ที่พบวา การเปลี่ยนวันและ
เวลาสอนจากวัน อังคาร พฤหัสบดี และเสาร มาเปนวันเสาร อาทิตยเทานั้น และเปลี่ยนวิธีการ
สอบจากขอเขียนเปนสัมภาษณอยางเดียว ทําใหผูเรียนสนใจสมัครเรียนมากขึ้น รายวิชาที่เปด
สอนควรปรับรายวิชาใหทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผูเรียน และสามารถนําไปใชในการทํางาน
ได จากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่เปนกรณีตัวอยาง พบวา จะไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและเปดรายวิชาใหมที่นาสนใจ ไดแก การบริหารคุณภาพ กลยุทธการตลาดใน
โรงเรียน คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครู เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาในมาตรฐานวิชาชีพของ
ผูบ ริหารการศึกษาของคุรุสภา
นอกจากนี้ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า ง ๆ ได แ ก ความเพี ย งพอและทั น สมั ย ของ
ห อ งเรี ย น ห อ งสมุ ด ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร โสตทั ศ นู ป กรณ เป น กลยุ ท ธ ที่ ห ลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ พยายามนํามาใชเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนอีกดานหนึ่งดวย
จึงกลาวไดวา กลยุทธที่สําคัญในการแขงขันดานหลักสูตรคือ หลักสูตรจะตองสรางความ
แตกตางในเนื้อหารายวิชาที่เปดสอนซึ่งตองมีความหลากหลาย ยืดหยุน ทันสมัย และสามารถ
นําไปใชในการทํางานได ระยะเวลาในการศึกษาไมควรนานเกินไป นอกจากนี้ สิ่งอํานวยความ
ในการเรียนการสอนควรมีความทันสมัยและเพียงพอกับความตองการของผูเรียน เปนตน
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จากผลการอภิปรายดังกลาว ผูวิจัยนําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ดานหลักสูตร โดยแบงไดเปน 10
ขอ ดังนี้
1. การพิจารณาถึงความจําเปนและความตองการของสังคมและผูเรียน (Customer’s
needs or wants) เพื่อนําเสนอหลักสูตรใหตรงกับความตองการ โดยหลักสูตรควรมีเนื้อหา
ทันสมัย ยืดหยุน และสอดคลองกับกระแสสังคม นอกจากนี้ ผูเรียนยังตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ ที่
เปนองคประกอบสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรฯ ดังกลาว ไดแก ระยะเวลาที่เรียน
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร รายวิชาที่เปดสอนควรทันสมัย เชน การจัดการความรู
องคกรแหงการเรียนรู การจัดการเชิงกลยุทธทางการศึกษา โลจิสติกสทางการศึกษา
2. จัดใหมีการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงรายวิชาใหมี
ความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ หรือเพิ่มวิชาเลือกดานบริหารการศึกษาใหมากขึ้น
3. การทําใหหลักสูตรมีความแตกตางจากหลักสูตรอื่น ๆ (Product Differentiate) เพื่อให
เกิดการไดเปรียบในการแขงขัน โดยการทําใหหลักสูตรเนนเฉพาะทาง (Focus) ไดแก หลักสูตรฯ
การบริหารการศึกษาพิเศษ หรือการตั้งชื่อที่ทําใหเกิดความนาสนใจ ไดแก หลักสูตร การจัดการ
การศึกษา การบริหารการศึกษาและยุทธศาสตรการพัฒนา
4. การสรางหลักสูตรฯเฉพาะใหหนวยงานหรือองคกรใดองคกรหนึ่งที่ตองการพัฒนา
บุคลากรในเรื่องที่ตองการ ตามหลักการมุงตลาดเฉพาะสวน (Niche Marketing) ไดแก
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อแยกแยะกลุมที่สามารถตอบสนองความตองการไดดีที่สุด และสราง
ความพึงพอใจใหกับผูเรียน
5. การใหโควตาผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาศึกษาในหลักสูตร
โดยการคัดเลือกแบบวิธีพิเศษ เชน สอบสัมภาษณอยางเดียว
6. จัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานดังกลาวใหมีความรูความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการทํางาน โดย
จัดอาจารยไปสอนที่หนวยงานนั้น และเปดโอกาสผูเรียนในสถาบันหลักสามารถเลือกเรียนที่
หนวยงานดังกลาวไดหากผูเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง
7. ควรจัดสัมมนาผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะหเนื้อหารายวิชา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันและความตองการของผูเรียน
8. ควรจั ด ตั้ ง สมาคมหรื อ สภาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งประธานหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา โดยอาจแบงเปนกลุม
ยอยตามภู มิภาคที่ตั้ งเพื่ อจะไดจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
บริหารจัดการหลักสูตร และปฏิสัมพันธในเชิงวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ รวมมือและประสาน
การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
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9. ควรสรางความรวมมือในการใชทรัพยากรการเรียนการสอนรวมกัน ไดแก อาจารย
หรือสถานที่ และการจัดอุปกรณการสอนใหเพียงพอ และทันสมัย ไดแก คอมพิวเตอร และ
หนังสือ รวมทั้งการขยายเวลาการเปดปดหองสมุดทั้งในวันธรรมดา และวันหยุดราชการ
10. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหมีความหลากหลาย และเนนการ
คิดวิเคราะห โดยตองใหความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางกวางขวางและทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมให
คณาจารยและนักศึกษาไดรวมกันแสวงหาและพัฒนาความรูขึ้นมาไดดวยตนเอง
หลังจากที่ไดนําแนวทางการจัดการดานหลักสูตรไปสัมภาษณผูบริหารหลักสูตรฯ และ
สังเกตการบริหารจัดการหลักสูตรในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปนกรณีศึกษาอยางละ 1
แหง ผลสรุปไดวา
1. มหาวิทยาลัยเอกชนมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยการปรับปรุงหนวยกิตในแผน ข
จากสารนิพนธ 6 หนวยกิต เปนการศึกษาคนควาอิสระ 3 หนวยกิต และเพิ่มวิชาเลือกอีก 3 หนวยกิต
เนื่องจากการทําสารนิพนธใชเวลาไมนอยกวาวิทยานิพนธมากนัก ทําใหนักศึกษาที่ตองการ
สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาสั้นตัดสินใจไมเลือกเรียน
2. เปดรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพการศึกษา ซึ่งเปนองคกรที่ออกใบ
ประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา โดยกําหนดใหผูบริหารการศึกษาตองมีความรูใน 10 เรื่อง
ไดแก หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา การบริหาร
ดานวิชาการ การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารกิจการนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาซึ่งในรายวิชาหนึ่งอาจครอบคลุมความรูมากกวา 1 เรื่องได
3. ปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนศูนยกลางและมีความหลากหลาย โดยเนน
การคิดวิเคราะห และสงเสริมการศึกษาวิจัยใหมากขึ้น
4. มหาวิ ท ยาลั ย สามารถกํ า หนดเกณฑ ก ารรั บ เข า ด ว ยวิ ธี พิ เ ศษให กั บ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาระดับสูง โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการที่สงมาประกอบการสัมภาษณ
5. แหลงการเรียนรูและอุปกรณสารสนเทศ จากการสังเกตมหาวิทยาลัยที่เปนกรณี
ตัวอยาง พบวา ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนมีศูนยคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยรัฐมี
จํานวนหนังสือและวารสารทั้งของไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของกับบริหารการศึกษามากกวา
และมีฐานขอมูลสําหรับสืบคนดวยคอมพิวเตอรที่เขาถึงไดงาย ขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนมีการ
ใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และความทันสมัยของสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน
มากกวามหาวิทยาลัยรัฐ
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2.2 ดานกระบวนการ (Process)
กระบวนการเปน การบริ ห ารจัด การหลั ก สู ต รอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย สะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งกระบวนการที่ดีจะตองใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวย สามารถแบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นแรก กระบวนการการบริหาร
จัดการหลักสูตร ไดแก ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเรียน การชําระคาเลาเรียน ความ
ถูกตองและรวดเร็วของการประเมินผล และการสมัครเขาเรียนโดยระบบออนไลน ประเด็นที่สอง
กระบวนการเรียนการสอน ไดแก การเรียนการสอนแบบ online การเรียนการสอนทางไกล เปน
ตน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิวากร เหลาลือชา (2546) พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจที่
สถาบันจัดการศึกษาและบริการตาง ๆ อยางมีคุณภาพและทันสมัย กระบวนการถูกตองและ
รวดเร็ว ตามมาตรฐาน ISO ไดแก งานดานทะเบียน ดานวิชาการ และธุรการ
จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา เห็นวาปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดานกระบวนการโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอนักศึกษาเห็นวา วิธีการจัดการเรียนการสอนมุงให
ผูเรียนมีการคิดวิเคราะหและสัมมนามากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยที่กลาววา เทคนิคการ
สอนที่ใชมากที่สุด คือ การอภิปรายซึ่งตองมีการนําทักษะการคิดวิเคราะหมาใช และเปนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child Centered) ตามแนวทางการจัดการศึกษา
หมวด 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุวา "การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ" ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สดุ ตามมาตรา 22
ผูสอนจะตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งวิธีการที่ไดผลคือครูผูสอนควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และ
ราชภัฎ พบวา ดานกระบวนการมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนมีความคิดเห็นวากระบวนการ
เป น ป จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นสู ง กว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อธิ บ ายได ว า
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ และเอกชนเป ด สอนหลั ก สู ต รฯ สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา ก อ น
มหาวิ ท ยาลั ย ของราชภั ฎ ทํ า ให พ ยายามหาวิ ธี ที่ จ ะพั ฒ นาให ก ระบวนการทั น สมั ย และเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎเริ่มกอตั้งไมนาน ทําใหมีเงินทุนงบประมาณ
จํากัด ไมสามารถนําเงินไปลงทุนทางเทคโนโลยีอยางเต็มที่ได สําหรับความคิดเห็นของผูบริหาร
หลักสูตรฯ พบวา ดานกระบวนการไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อธิ บ ายได ว า มหาวิ ท ยาลั ย แต ล ะประเภทเห็ น ว า ด า นกระบวนการไม มี ค วามแตกต า งกั น
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยทุกประเภทพยายามทําใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และรวดเร็ว และปฏิบัติตามมาตรฐานตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการบริการที่ไดรับการออกแบบใหม โดยสามารถรับบริการไดเบ็ดเสร็จที่จุด
เดียว เรียกวา One Stop Service ซึ่งออกแบบใหหนวยงานนี้ทํางานหมดทั้งระบบ ตั้งแตตนจน
จบ โดยไม ต องส งงานต อ ไปให ผูอื่ น ทํ า ให ก ระบวนการทั้ง หมดใช เ วลาสั้ น และรวดเร็ว การ
ออกแบบกระบวนการทํางานในลักษณะดังกลาวมีจุดมุงหมายอยูที่การใหผูรับบริการเปนผูไดรับ
ประโยชน กลาวคือ นอกจากไมสรางความยุงยากแลว ยังทําใหลูกคามีความประทับใจในความ
สะดวกมากที่สุด นอกจากนี้ยังชวยใหไมเกิดการลังเลหรือเปลี่ยนใจระหวางกระบวนการและ
หลักสูตรฯ จึงสามารถสรุปยอดผูสมัครไดทันที
จากผลการอภิปรายดังกลาว ผูวิจัยนําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ดานกระบวนการ การนําเสนอแบง
ออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. การใหบริการแบบจุดเดียวครบวงจร (One Stop Service) ทําใหเกิดการประหยัด
เวลา แรงงาน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชน ในกระบวนการรับเขานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ไดใชกระบวนการจุดเดียวครบวงจร (One Stop Service) เริ่ม
ตั้งแตการใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด การรับสมัครเรียน การถายเอกสาร
หลักฐานการสมัครและถายรูป การสอบสัมภาษณ การชําระเงินคาเลาเรียนและคาธรรมเนียม
การซื้อหนังสือเรียน และเสื้อผาเครื่องแตงกาย ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนไดทันที จึง
เปนกลยุทธการตลาดที่นาสนใจของสถาบันการศึกษาในการที่จะเพิ่มจํานวนนักศึกษา
2. การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนในการ
ทํางานและทําใหเกิดประสิทธิภาพ แบงออกเปน 2 ดานไดแก
2.1 ดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยการปรับปรุงขั้นตอนใหงายและรวดเร็ว
ไดแก การสมัครเขาศึกษาตอ การลงทะเบียนเรียน และการประเมินผลการเรียนของผูเรียนและ
การสอนของอาจารยผา นระบบอินเตอรเน็ต
2.2 ดานการเรียนการสอน มุงเนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และการ
จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ไดแก การเรียนการสอนแบบออนไลน หรือการสอนโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Blackboard ซึ่งสถาบันตองจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการซื้อ
โปรแกรมสําเร็จรูปดวย
หลังจากที่ไดนําแนวทางการจัดการดานกระบวนการไปสัมภาษณผูบริหารหลักสูตรฯ
และสังเกตการบริหารจัดการหลักสูตรในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปนกรณีศึกษาอยาง
ละ 1 แหง ผลสรุปไดวา
1. การใหบริการแบบจุดเดียวครบวงจร (One Stop Service) ในกระบวนการรับเขา
นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ อาจทํ า ไม ไ ด เพราะได มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ข องบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
เกี่ยวกับขั้นตอนการสอบคัดเลือกที่ทุกสาขาวิชาตองปฏิบัติตาม ซึ่งสาขาวิชาไมไดมีอํานาจใน
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การกําหนดขั้นตอนดังกลาวเองได สวนมหาวิทยาลัยเอกชน ไมสามารถใหบริการแบบจุดเดียว
ครบวงจรในกระบวนการรับเขาได เนื่องจากติดขัดในเรื่องกําหนดการในการสอบคัดเลือก แตจัด
ใหมี Student Care Center ซึ่งมีรูปแบบการบริการที่เนนความสะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ
เชนเดียวกับ One Stop Service คือ เปนการแกปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในจุดเดียว
เชน การลงทะเบียนไมได ซึ่งมีหลักการทํางานในการลดขั้นตอนการใหบริการและทําใหสะดวก
รวดเร็ว เชนเดียวกับการใหบริการแบบจุดเดียวครบวงจร (One Stop Service)
2. มหาวิทยาลัยเอกชนมีความพรอมมากกวาและไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เช น การรั บ สมั ค รออนไลน แล ว นั ด หมายการสอบภายหลั ง การ
ลงทะเบียน แจงการประเมินผลการเรียน การเรียนการสอน การสงงาน และการประเมินผล
อาจารยผานทางออนไลน ในขณะที่มหาวิทยาลัยรัฐมีเพียงการลงทะเบียนเรียน และการแจงการ
ประเมินผลการเรียนผานทางออนไลนเทานั้น อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยรัฐ มีแนวโนมที่จะ
จัดการสอนแบบ e-learning ในอนาคตอันใกลนี้
2.3 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
การสื่อสารการตลาดเปนการใหขอมูลขาวสาร ชวยใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกสินคาและ
บริการที่สามารถสนองความตองการและความพอใจของตนไดมากที่สุด ทําใหผูบริโภคทราบ
ข อ ดี ข องบริ ก าร และทํ า ให ผู บ ริ โ ภคมี ข อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ เพี ย งพอ เลิ ฟ ล็ อ คและไรท
(Lovelock and Wright, 1999) กลาววา การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จในการวางแผน
การตลาดได นั้ น ธุ ร กิ จ ต อ งมี ก ารสื่ อ สารการตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยต อ งโน ม น า วจิ ต ใจ
ผูบริโภคใหสนใจบริการที่นําเสนอไป เครื่องมือการสื่อสารการตลาดมีหลายประเภท แตล ะ
ประเภทมีลักษณะแตกตางกัน เชน การติดตอโดยใชบุคคล การโฆษณา การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย
จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารหลักสูตรฯและนักศึกษา มีความเห็นสอดคลองกันวาการ
โฆษณาโดยใชแผนพับซึ่งเปนการสื่อสารขอมูลใหผูสนใจไดตรงที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ เว็บไซด วิทยุ โทรทัศน ปายประกาศ และงานนิทรรศการการศึกษา
สื่อที่ใชนอยที่สุดคือ โทรทัศน เนื่องจากมีคาใชจายสูง สวนวิธีที่ไดผลมากที่สุดคือ การบอกเลา
ปากตอปากโดยบุคคล ไดแก เพื่อน ผูปกครอง และอาจารย ซึ่งเปนวิธีที่หลักสูตรไมตองเสีย
คาใชจาย แตหลักสูตรตองมีคุณภาพหรือมีจุดเดนจนเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ผองศรี วาณิชยศุภวงศ (2546) และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2548) ที่พบวา
นักศึกษามหาบัณฑิตที่กําลังศึกษาอยู ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครโดยการบอกตอจาก
แหลงขอมูลคือ รุนพี่ รองลงมาคือเพื่อนในหนวยงาน ที่เปนเชนนี้เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนจบ
ส ว นมากทํ า งานในหน ว ยงานการศึ ก ษา จึ ง สนั บ สนุ น ให เ พื่ อ นร ว มงานเรี ย นต อ ในระดั บ
มหาบัณฑิตในสถาบันเดียวกับตน และสอดคลองกับที่ เลิฟล็อคและไรท (Lovelock and Wright,
1999) ไดกลาววา การบอกตอกัน (Word of mouth) เปนการติดตอสื่อสารที่มีความนาเชื่อถือ
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และเปนผลกระทบจากความพึงพอใจของผูบริโภค หากผูบริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะบอกตอ
กันในทางบวก ธุรกิจจึงตองใหความสําคัญตอการสื่อสารโดยตองทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดี
ซึ่งสอดคลองกับ บิทเนอร (Bitner, 1990) ที่กลาวถึงประโยชนของการบอกตอวา เปนการสราง
ความสําเร็จใหกับธุรกิจ และเชนเดียวกับ พิภพ อุดร (2547) กลาววา ลูกคาที่มีความพอใจ
ยอมนําเพื่อนหรือคนใกลชิดใหมาใชบริการขององคกร โดยเฉพาะลูกคาที่เปนผูนําความคิดเห็น
(Opinion Leader) ชวยใหองคกรประหยัดคาโฆษณาประชาสัมพันธ การไดรับการบอกตอจาก
คนรูจักและการเห็นคุณคาของบริการที่ไดรับยิ่งมีพลังชักจูงลูกคารายใหมที่ไดผลมากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และ
ราชภัฎ พบวา ดานการสงเสริมการตลาดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 อธิบายไดวา มหาวิทยาลัยแตละประเภทใชงบประมาณในการสงเสริมการตลาดแตกตาง
กัน มหาวิทยาลัยเอกชนใชงบประมาณการประชาสัมพันธ สูงกวามหาวิทยาลัยรัฐและราชภัฎ
มหาวิทยาลัยสวนใหญใชงบประมาณในการประชาสัมพันธต่ํากวา 10,000 บาท อธิบายไดวา
มหาวิทยาลัย ไม ไดใ หความสําคัญกับการสงเสริ มการตลาดมากนัก อาจเปนเพราะวาสาขา
บริห ารการศึ กษายั ง คงเป นที่ ต อ งการของผูเ รี ย นอยูม าก สํา หรั บ ความคิดเห็ น ของผู บ ริ ห าร
หลักสูตรฯ พบวา ดานการสงเสริมการตลาดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อธิบายไดวา มหาวิทยาลัยแตละประเภทใชวิธีการสงเสริมการตลาดเชนเดียวกัน
เนื่องจากโดยทั่วไปทุกหลักสูตรมีการสงเสริมการตลาด โดยผาน 4 ชองทาง ไดแก การโฆษณา
การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการพูดแบบปากตอปาก
เมื่อเปรียบเทียบการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ระหวางทุกหลักสูตรกับเฉพาะสาขาบริหารการศึกษา พบวา
การสงเสริมการตลาดของสาขาบริหารการศึกษา ทําโดยผานสื่อ ไดแก แผนพับ ปายประกาศ
นิทรรศการการศึกษา จดหมายไปยังกลุมเปาหมาย หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน คิดเปนรอยละ
สูงกวา ของทุกหลักสูตร จึงอธิบายไดวา หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา มีการแขงขันกันมากพอสมควร จึงจําเปนตองทําการสงเสริม
การตลาดอยางมาก สวนชวงเวลาประชาสัมพันธตองทําตลอดป เนื่องจากมีคูแขงมากหลักสูตรฯ
จึงตองทําการประชาสัมพันธใหผูสนใจหรือกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลตอเนื่องตลอดป ทํา
ใหใชงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธสูงกวาทุกหลักสูตรฯ
จะเห็นไดวาการโฆษณามีความจําเปนสําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาค
นอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา เพื่อใหผูที่สนใจไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
จึงตองมีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน เว็บไซด แผนพับ ปายประกาศ การจัดนิทรรศการ
การศึกษา จดหมาย หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนจากการสอบถามนักศึกษา พบวา การ
ประชาสัมพันธที่ไดผลมากที่สุดคือ การบอกเลาปากตอปากของบุคคล ไดแก เพื่อน ผูปกครอง
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และอาจารย การโฆษณาและการประชาสัมพันธจึงเปนสิ่งที่ชวยใหธุรกิจเปนที่รูจักและแขงขัน
กับธุรกิจรายอื่น ๆ ได สําหรับหลักสูตรที่เปดใหมตองมีการโฆษณาเพื่อสรางความรูจัก ความ
นาเชื่อถือ และแสดงภาพลักษณใหกับผูสนใจเรียน เพื่อสรางแรงจูงใจ และชวยใหผูเรียนตัดสินใจ
เรียนในหลักสูตรของตน สอดคลองกับ ชิมพ (Shimp, 2000) กลาววา การโฆษณาเปนเครื่องมือ
ที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการแนะนําตราสินคาใหม การโฆษณาสามารถที่จะสื่อสารไปยัง
ผูบริโภคไดเปนจํานวนมาก ทําใหตนทุนในการตอผูบริโภคต่ํา ดังนั้นธุรกิจที่จะใชการโฆษณาใน
การสื่อสารกับผูบริโภค ตองมีความเชื่อวาโฆษณาจะมีประสิทธิผลในการสื่อสารไปยังผูบริโภค
จํานวนมาก เพื่อจะไดรูจักสินคาหรือบริการที่ธุรกิจไดโฆษณา
จากผลการอภิปรายดังกลาว ผูวิจัยนําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ดานการสงเสริมการตลาด การ
นําเสนอแบงออกเปน 5 ขอดังนี้
1. การใหความสําคัญกับการโฆษณา โดยการจัดสรรงบประมาณที่พอเพียง และใหมี
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
2. การเลือกวิธีการสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และเขาถึงกลุมเปาหมายที่
ตั้งไว ควรตองพิจารณาความตองการของผูเรียนเพื่อจะไดใชวิธีการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม
โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก
2.1 การติดตอสื่อสารโดยใชบุคคล ที่นิยมใชและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ
การพูดแบบปากตอปาก (Word of Mouth)
2.2 การติดตอสื่อสารโดยไมใชบุคคล หมายถึง การติดตอสื่อสารผานสื่อที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ไดแก การโฆษณาโดยใชแผนพับซึ่งจะมีรายละเอียดของหลักสูตรฯ
ครบถวน นอกจากนี้ยังมีการติดตอสื่อสารผานทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ไปรษณีย ปาย
โฆษณา และอินเทอรเน็ต โดยในขอความที่ปรากฏในสื่อจะตองเปนจุดเดนของหลักสูตรฯ เชน
การรับสมัครแบบ One Stop Service สถานที่เรียนอยูใจกลางเมืองเดินทางไดสะดวก เรียน
เฉพาะเสาร-อาทิตย และการเรียนเปนแบบ Block Course เปนตน
3. การจัด Open House ใหนักศึกษาเปาหมายหรือผูสนใจไดเขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
พบกับประธานสาขาวิชาเพื่อสอบถามรายละเอียดขอมูลที่จะใชประกอบในการตัดสินใจ
4. ควรสงเสริมการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหลักสูตรผานทางเว็บไซดมากขึ้น เนื่องจาก
ปจจุบันผูบริโภคใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลางในการคนหาขอมูลและการสื่อสาร
5. ควรเนนการใหขาวและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของหลักสูตร เชน การไป
ศึกษาดูงานตางประเทศ การใหทุนการศึกษา การใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย
หลังจากที่ไดนําแนวทางการจัดการดานการสงเสริมการตลาดไปสัมภาษณผูบริหาร
หลั ก สู ต รฯ และสั ง เกตการบริห ารจั ด การหลั ก สู ต รในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชนที่ เ ป น
กรณีศึกษาอยางละ 1 แหง ผลสรุปไดวา
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1. มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาการพูดแบบปากตอ
ปากเป น การส ง เสริ ม การตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด เพราะผู ใ ห ข อ มู ล จะเป น ผู มี
ประสบการณตรง จึงทําใหมีความนาเชื่อถือสูง
2. มหาวิ ทยาลั ยรั ฐไม ใหความสําคั ญกับการสงเสริมการตลาดมากเท ามหาวิ ทยาลั ยเอกชน
สาเหตุเนื่องมาจากมีงบประมาณจํากัด การประชาสัมพันธจึงทําโดยการใชแผนพับ การขอความ
อนุเคราะหใหลงขาวในหนังสือพิมพ การลงขาวในเว็บไซดของคณะ การใชปายผาหรือปายไม
ประชาสัมพันธในที่ชุมชน อยางไรก็ตามนักศึกษาไดใหเหตุผลของการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย
รัฐเพราะยี่หอหรือตราสินคา (Branding) และขอมูลที่ไดรับจากรุนพี่วาดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ซึ่ง
แสดงถึงการมีภาพลักษณ (Image) ที่ดีของสถาบัน ที่ทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อ ความประทับใจ
และทัศนคติที่ดี และชวยในการตัดสินใจเลือกเรียนไดเร็วขึ้น สอดคลองกับการสัมภาษณรอง
ศาสตราจารยเอกชัย กี่สุขพันธ (เอกชัย กี่สุขพันธ, สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2551) ที่กลาวถึง
ทฤษฎีการสรางภาพลักษณใหกับหลักสูตร ประกอบดวย 4 อยาง ไดแก 1) Product/Service
ไดแก ตัวหลักสูตร 2) Institution สถาบัน 3) People ไดแก ผูบริหารหลักสูตรฯ อาจารย 4) Management
ไดแก ระบบการจัดการ ซึ่งผูบริหารหลักสูตรควรศึกษาถึงปจจัยทั้งหมดดังกลาว และนําจุดเดน
ของหลักสูตรมาใชในการสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
3. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนใหความสําคัญกับการโฆษณาโดยผานสื่อ คือ หนังสือพิมพ
มากที่สุด และการประชาสัมพันธโดยใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดเพราะเปนสื่อกลางที่สามารถให
รายละเอียดครบถวน เขาถึงขอมูลไดงายและสะดวก รองลงมาคือแผนพับ โดยตองมีรายละเอียด
ของโครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต ระยะเวลาในการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่เปดสอนและคําอธิบายรายวิชา คาใชจายในการศึกษา คุณสมบัติผูสมัคร หลักฐานการ
สมัคร เปนตน
2.4 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
สภาพแวดลอมและบรรยากาศในสถานศึกษา เปนปจจัยสําคัญที่จะเอื้ออํานวยประโยชน
ใหผูเรียน และสามารถสงเสริมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันไดแก บรรยากาศรม
รื่น สะอาด สวยงาม ทันสมัย เงียบ สงบ ความเหมาะสมและเพียงพอของหองเรียน ขนาดพื้นที่
มหาวิทยาลัย การออกแบบและการวางผังอาคารเรียนและหองเรียน ความทันสมัยใหญโต ความ
เพียงพอของที่จอดรถ ความสวยงามของปายโฆษณา แผนพับ เว็บไซด เปนตน
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และ
ราชภัฎ พบวา ดานลักษณะทางกายภาพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 อธิบายไดวา มหาวิทยาลัยแตละประเภทลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน ซึ่งผูบริโภครับรู
ไดโดยตรง ไดแก บรรยากาศ ความรมรื่น แสงสวาง ที่จอดรถ ความเพียงพอของอุปกรณโตะ
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เกาอี้ ความสะอาดและสวยงามของอาคารและสถานที่ ฯลฯ จะชวยในการตัดสินใจไดงายและ
รวดเร็วขึ้น สอดคลองกับ Lovelock and Wright (1999) ที่กลาววา ผูบริโภคสามารถประเมินใน
การเลือกธุรกิจบริการไดจากลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแก บรรยากาศ
สภาพแวดลอม การจัดตกแตงภายใน สัญลักษณ บุคลิกพนักงาน
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรฯที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง ไดแก กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต พบวา ลักษณะทางกายภาพมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็นวาลักษณะทางกายภาพเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน
สูงกวานักศึกษาภาคเหนือ อธิบายไดวา มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตที่เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
สาขาบริหารการศึกษา มากกวาภาคเหนือ และสวนใหญมีพื้นที่มาก สวยงาม สงบ รมรื่น เปน
ตน
สภาพแวดลอมที่ดีมีสวนดึงดูดความสนใจ สรางภูมิทัศนที่จะชวยเสริมสรางบรรยากาศ
ใหมีเอกลักษณมากขึ้น เมื่อกําหนดขนาดของพื้นที่ที่ตองการแลว การออกแบบลักษณะภายนอก
ตองคํานึงถึงแนวคิดในการใหบริการเปนเกณฑ เชน ความสูงของอาคารสะทอนความปลอดภัย
ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ มีทางเขาออกหลายทางเพื่อความสะดวกเปนการตอบสนอง
การใชบริการของลูกคาที่มีปริมาณมาก อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการมีลักษณะการใชที่งายไมซับซอน มีจํานวนเพียงพอ
สวนการออกแบบตกแต งภายในก็เ ปนองค ประกอบที่สําคัญ เพราะจะมีส ว นชวยให
ผูเรียนมีทัศนคติที่ดี และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทําใหเกิดสะดวกสบายเมื่อใช
บริการ สงผลใหเกิดความพอใจในการใชบริการและเกิดการบอกตอ นอกจากนี้ บรรยากาศถือ
เปนหัวใจสําคัญในการสรางประสบการณประทับใจกับผูเรียน มีอิทธิพลตอการเรียนรู และยินดีที่
จะบอกตอไปยังผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ไพกานท รักษาสุทธิพันธ (2547) ที่กลาว
วา ขณะที่มีการเรียนการสอนสภาพแวดลอมหองเรียน ไดแก สภาพอากาศ บรรยากาศ การตบ
แตงภายใน และภูมิหลังทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน อาจารยตองพยายาม
สรางสภาพแวดลอมในหองเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางราบรื่น บรรลุตาม
วัตถุประสงคที่วางไว และผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของตนใหสูงสุด และจากผล
การสั มภาษณผู บริหารหลักสูต รฯ พบวา สถานที่จอดรถไมเ หมาะสมและเพียงพอกับความ
ตองการ ควรปลูกไมดอกไมประดับและตนไมใหญ เพราะจะทําใหสวยงาม บรรยากาศรมรื่นและ
คลายเครียดได
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จากผลการอภิปรายดังกลาว ผูวิจัยนําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ดานลักษณะทางกายภาพ การ
นําเสนอแบงออกเปน 4 ขอดังนี้
1. สงเสริมการจัดสิ่งแวดลอมภายในสถาบันอยางตอเนื่อง จะเสริมสรางบรรยากาศ
วิชาการในการสงเสริมการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดความประทับใจและตั้งใจศึกษาเลาเรียน
ไดแก
1.1 จัดหองเรียน หองน้ํา ใหสะอาด สวยงาม ทันสมัย หางายไมซับซอน
1.2 จัดแสงสวาง อุณหภูมิ สี และการตกแตงหองเรียนใหเหมาะสม
1.3 จัดใหมี Graduate Lounge (หองสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) เพื่อเปน
สถานที่สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไวพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1.4 จัดสถานที่อานหนังสือใหเพียงพอ ขยายเวลาเปดปดใหเหมาะสม
1.5 จัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจในสถาบัน
2. การออกแบบลักษณะภายนอกตองคํานึงถึงแนวคิดในการใหบริการเปนเกณฑ ไดแก
สถานที่ตั้งอยูใจกลางเมือง ใกลที่ทํางานและที่พัก ความสวยงามของอาคารเรียน ความเพียงพอ
ของสถานที่จอดรถ การจัดใหมีทางเขาออกหลายทางเพื่อความสะดวกและเปนการตอบสนอง
การใชบริการ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีบรรยากาศที่รมรื่นและมีตนไมใหญมาก
3. การปรับปรุงหรือสรางอาคารเรียนใหม ควรคํานึงถึงการออกแบบอาคารใหเปนอาคาร
ประหยัดพลังงาน ไดแก การติดตั้งแผงโซลาเซลลเพื่อประหยัดพลังงานและปองกันภาวะโลก
รอนที่ทุกคนควรชวยกันรณรงคในขณะนี้
4. จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่มีคุณภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ
กับความตองการ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณโสตทัศนศึกษา เพื่อใหเกิดความเปนเลิศ
ทางวิชาการ
หลังจากที่ไดนําแนวทางการจัดการดานลักษณะทางกายภาพ ไปสัมภาษณผูบริหาร
หลั ก สู ต รฯ และสั ง เกตการบริห ารจั ด การหลั ก สู ต รในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชนที่ เ ป น
กรณีศึกษาอยางละ 1 แหง ผลสรุปไดวา
1. มหาวิทยาลัยรัฐมีปญหาความไมเพียงพอของที่จอดรถเปนปญหาหลัก ในขณะที่มหาวิทยาลัย
เอกชนมีการจัดที่จอดรถเฉพาะสําหรับนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยเอกชนใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพและใชเงินลงทุนสูงกับ
ความสวยงามและทันสมัยของหองเรียน ความสะดวกสบายของโตะเกาอี้ ความสะอาดของ
สถานที่ และบรรยากาศโดยรอบของสถาบัน มีการจัดหองเรียนเฉพาะของสาขาที่มีอุปกรณสิ่ง
อํานวยความสะดวกพรอม จัดหองสมุดและสถานที่อานหนังสือเฉพาะของสาขาวิชา จัดใหมี
Graduate Lounge (หองสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) เพื่อเปนสถานที่สําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาไวพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในขณะที่มหาวิทยาลัยของรัฐยังขาดงบประมาณ
ในการปรับปรุงหองเรียน สภาพหองเรียน โตะ เกาอี้ ไมเหมาะกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่
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เนนการแสดงความคิดเห็นมากกวาการฟงบรรยาย ไมมีหองเรียนเฉพาะของสาขาวิชา อุปกรณ
การสอนไมพรอมและไมทันสมัย ไมมีหองสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใชในการพักผอน
หรือแลกเปลี่ยนความรู
3. มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนเห็นดวยกับการปรับปรุงหรือสรางอาคารแบบประหยัด
พลังงานในสถาบันของตน นอกจากนี้ ผูบริหารฯหรืออาจารยควรปลูกจิตสํานึกและรณรงคการ
นําเอาแนวคิดการอนุรักษพลังงานไปประยุกตใชในชีวิตของนักศึกษา เพื่อชวยกันแกปญหา
ภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นในขณะนี้
2.5 ดานชองทางการใหบริการ (Place)
การวิเคราะหชองทางการใหของใหบริการสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เปนการพิจารณาถึงสถานที่ตั้งและลักษณะที่ตั้งของสถาบันที่
เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ซึ่ง
ควรอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก ใจกลางเมือง จะทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน หลาย
สถาบันจึงไดมีการขยายวิทยาเขตไปยังศูนยกลางของจังหวัดตาง ๆ ซึ่งจะดึงดูดความสนใจ
ผูเรียนในพื้นที่นั้น ๆ ทําใหสะดวกในการเดินทาง และประหยัดเวลารวมทั้งคาใชจายอีกดวย
จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เห็นวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดานชองทางการ
ใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาเห็นวา ความสะดวก
ในการเดิ น ทางเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สถานที่
กว า งขวางปลอดภั ย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ที่ ว า ผู เ รี ย นส ว นใหญ พั ก อาศั ย อยู จั ง หวั ด
เดียวกับสถานศึกษา ดวยเหตุนี้เองทําใหหลักสูตรฯไดมีการขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดตาง ๆ
เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการของผู เ รี ย นในท อ งถิ่น นั้ น ๆ สอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของผอ งศรี
วาณิ ช ย ศุ ภ วงศ (2546) พบว า ผู ที่ ส มั ค รเข า ศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษา 2544 และนั ก ศึ ก ษา
มหาบัณฑิตทางการศึกษาในปการศึกษา 2540-2543 มีความคิดเห็นสอดคลองกันในการให
เหตุผลเกี่ยวกับสถาบันเปนอันดับแรกคือ เปนมหาวิทยาลัยที่ใกลบาน สามารถเดินทางมาศึกษา
ไดสะดวก และ Possin (1988) กลาววา การจัดชองทางการบริการ สามารถทําในรูปของการขยาย
เครือขายการใหบริการ โดยโรงพยาบาลลูเธอแรน ในมลรัฐวิสคอนซิน แตเดิมมีโรงพยาบาล
เดียว ตอมาไดใชแนวคิดการตลาดมาชวยในการบริหาร ไดจัดตั้งโรงพยาบาลเครือขายขึ้น 3
แหง อยูรอบนอกโรงพยาบาลในรัศมี 150 ไมล มีผลทําใหโรงพยาบาลมีรายไดปหนึ่ง ๆ จาก
ผูปวยที่สงตอมาจากโรงพยาบาลเครือขาย เปนจํานวนรอยละ 60 ของรายไดทั้งหมด
สรุปไดวาการขยายวิทยาเขตทําใหผูเรียนเกิดความสะดวกในการเดินทางมาเรียน และ
เปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานทางการศึกษาที่อยูในจังหวัดใกลเคียงมาเรียนได ดังนั้นผู
ตองการเรียนหลักสูตรฯดังกลาวสามารถเลือกเรียนตามวิทยาเขตที่อยูใกลบาน ทําเลที่ตั้งและ
ความสะดวกในการเดินทางจึงเปนเหตุจูงใจใหเกิดความตองการในการศึกษาตอได
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เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และ
ราชภัฎ พบวา ดานชองทางการใหบริการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมีความคิดเห็นวาชองทางการ
ใหบริการเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสูงกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งอธิบายได
ว า มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ มี ค วามได เ ปรี ย บในเรื่ อ งสถานที่ ซึ่ ง มี อ ยู แ ล ว ทํ า ให ไ ม ต อ งลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพยซึ่งมีราคาสูง และการเปดวิทยาเขตทําไดงาย เพราะอาศัยความมีชื่อเสียงและ
เปนที่รูจักของสถาบันเปนทุนเดิม
หลั กสูตรมหาบัณฑิตทางการศึก ษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึ กษา
พยายามหาชองทางการใหบริการที่จะเขาถึงผูบริโภคใหมากที่สุด โดยการพิจารณาถึงสถาน
ที่ตั้งและลักษณะที่ตั้งของสถาบัน วาควรอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก ใจกลางเมือง จึงจะทําให
เกิ ด ความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย นี้ ที่ พ บว า นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
มหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริ ห ารการศึ ก ษามั ก อยู ใ นจั ง หวั ด
เดียวกับสถานศึกษา (รอยละ 74.4) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ผองศรี วาณิชยศุภวงศ
(2546) ที่พบวา นักศึกษาใหเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเรียนดานสถาบันวาอันดับแรกที่เลือก
คือ ใกลบาน สามารถเดินทางมาศึกษาไดสะดวก และนับระยะทางเดินทางจากบานถึงสถาบัน
ใกลกวาสถาบันอื่น ดวยเหตุนี้เอง หลายสถาบันจึงไดมีการเพิ่มชองทางการใหบริการโดยการ
ขยายวิทยาเขตไปยังศูนยกลางของจังหวัดตาง ๆ โดยสถาบันแตละแหงจะเรียกชื่อแตกตางกัน
ไป ได แ ก วิ ท ยาเขต ศู น ย ศู น ย ก ารศึ ก ษา ศู น ย พั ฒ นาการศึ ก ษา ศู น ย วิ ท ยบริ ก าร ศู น ย
อุดมศึกษา และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะดึงดูดความสนใจผูเรียนในพื้นที่นั้น ๆ
ทําใหสะดวกในการเดินทาง และประหยัดเวลารวมทั้งคาใชจายอีกดวย จากผลการวิจัยพบวา
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา มีการเปด
วิท ยาเขตการกระจายทั่ ว ประเทศ เปนที่นาสัง เกตวา ในหลายจังหวัดมีหลั กสู ต รฯเปด สอน
มากกวาหนึ่งสถาบัน ในขณะที่บางจังหวัดไมมีหลักสูตรฯ สาขาบริหารการศึกษา เปดสอน จึง
สรุปไดวา ในจังหวัดใหญที่มีโรงเรียนเปนจํานวนมากยังคงมีผูสนใจเรียนหลักสูตรฯ ดังกลาว แต
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ยังไมพอเพียงกับความตองการของผูเรียน หลักสูตรฯจึงตองขยาย
วิทยาเขตเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความตองการ และทําใหผูเรียนประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การเดินทางไดอีกดวย
อย า งไรก็ ต าม ถึ ง แม ต ลาดของหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา ยั ง มี ผู ส นใจเลื อ กเรี ย นมากและมี ก ารแข ง ขั น สู ง แต จ าก
ผลการวิจัยมีแนวโนมชะลอการเปดหลักสูตรฯใหม และเปดเปนวิทยาเขตของสถาบันแทน โดย
สถานที่ตั้งของวิทยาเขตมักจะตั้งในเมืองหรือยานธุรกิจที่เดินทางสะดวก โดยหลักสูตรฯไปเชา
พื้นที่ของโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน โรงแรม ศูนยการคา อาคารสํานักงาน เปนการเปด
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โอกาสใหแกผูเรียน ขณะเดียวกันลดตนทุนในสินทรัพยถาวรของหลักสูตรฯ และไดเปรียบในการ
แขงขัน
จากผลการอภิปรายดังกลาว ผูวิจัยนําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ดานชองทางการใหบริการ การ
นําเสนอแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. ใชสถานที่ (Campus)
1.1 การขยายวิทยาเขต มีสาเหตุเนื่องจากการที่ประชากรเพิ่มมากขึ้น และมี
ผูสนใจเรียนเพิ่มขึ้นแตยังไมมีสถาบันใดในเขตพื้นที่เปดสอนหลักสูตรดังกลาว ดังนั้น เพื่อเปน
การรองรับความตองการของผูเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงมีการกระจายวิทยาเขตใหครอบคลุมทุกภูมิภาค
ของประเทศ โดยเปาหมายคือ การขยายโอกาสใหการศึกษาเขาถึงผูเรียนทุกคน ในอีกแงมุม
หนึ่งคือ ทําใหมหาวิทยาลัยไมตองขยายขนาดใหใหญเกินไป สถาบันจึงควรพิจารณาการขยาย
วิทยาเขต โดยหลักสูตรฯ จะตองพิจารณาปจจัยที่สําคัญ ไดแก ทําเลที่เหมาะสม สํารวจความ
ตองการของตลาด คาใชจายในการลงทุนและการดําเนินงาน จุดคุมทุน และระยะเวลาคืนทุน
1.2 สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยที่เปนพันธมิตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อสรางจุดแข็งใหหลักสูตรและลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินการ
1.3 การจัดหลักสูตรเฉพาะกลุมใหกับหนวยงานภายนอก โดยมหาวิทยาลัย
เสนอหลักสูตรและรายวิชาใหกับหนวยงานหรือองคกรที่สนใจ และจัดหลักสูตรเฉพาะโดยให
ผูสอนเดินทางไปสอนที่องคกรนั้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน และประหยัดคาใชจาย
1.4 การเปดสอนในศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา เพื่อใหผูเรียนเดินทางได
สะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ และใกลสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานอาหาร รานสะดวกซื้อ โดย
ที่มหาวิทยาลัยนับหนวยกิตในวิชานั้น ๆ ใหเทากับที่เรียนในสถาบันหลัก แตมีขอเสียคือ ขาด
บรรยากาศวิชาการ และขาดแหลงคนควา เชน หองสมุด
2. ไมใชสถานที่ (Non Campus หรือ Virtual Education)
2.1 การสอนทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning) เปนรูปแบบการสอน
ทางไกลผานดาวเทียมแบบสองทาง เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณวีดีโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference)
ทําใหนักศึกษาในสถาบันหลักและวิทยาเขตสามารถเรียนและอภิปรายโตตอบไดพรอมกันทันที
เสมือนเรียนในหองเรียนเดียวกัน เกิดการประหยัดเวลา ลดตนทุน และขอจํากัดในเรื่องความไม
เพียงพอของพื้นที่ในสถาบัน อยางไรก็ตามจะตองมีการลงทุนเรื่องอุปกรณการสื่อสารที่คอนขาง
สูง
2.2 การสอนแบบออนไลน (Online Learning) เปนการเรียนรูโดยเขาไปรับฟง
การบรรยายจากอาจารยผานทางระบบอินเตอรเน็ตในรูปของวีดีโอ (VDO) หรือในรูปแบบการ
อานขอความ (Text) หรือการเรียนผาน Web-Based นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถที่จะแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ กับเพื่อนนักศึกษาหรือกับผูสอน ดวยวิธีการใชหองสนทนา หรือการ
ใชกระดานขาวในการถามคําถามและใหอาจารยหรือนักศึกษาดวยกันตอบคําถามในเวลาอื่น
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นักศึกษาสามารถอานบทความที่ไดรับมอบหมาย ทํารายงานและสงรายงานโดยผานระบบอีเมล
ทําแบบฝกหัดออนไลน หรือทํารายงานกลุม การเรียนการสอนในระบบออนไลนจะชวยอํานวย
ความสะดวกใหกับผูเรียนโดยไมมีขอจํากัดเรื่องสถานที่และเวลา อยางไรก็ตาม หลักสูตรฯตองมี
ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อันไดแก เครือขายคอมพิวเตอร
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการใชคอมพิวเตอรของผูสอนและผูเรียน
หลังจากที่ไดนําแนวทางการจัดการดานชองทางการใหบริการ ไปสัมภาษณผูบริหาร
หลั ก สู ต รฯ และสั ง เกตการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชนที่ เ ป น
กรณีศึกษาอยางละ 1 แหง ผลสรุปไดวา มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนไมไดเนนการขยายวิทยา
เขตและไมมีความรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ แตเริ่มที่จะมีนโยบายในการออกไปสอนนอกสถาบัน
ตามความตองการของหนวยงานโดยยึดหลัก Customer Oriented สวนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียมยังไมปรากฏทั้งในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน สวนการสอนแบบออนไลน (Online
Learning) หรือการเรียนผาน Web-Based มีการเริ่มสอนในบางวิชาแบบไมเต็มรูป กลาวคือ ให
นักศึกษาอานบทความที่ไดรับมอบหมาย ทํารายงานและสงรายงานโดยผานระบบอีเมล ซึ่งการ
เรียนการสอนในระบบออนไลนจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนโดยไมมีขอจํากัดเรื่อง
สถานที่และเวลา อยางไรก็ตามในมหาวิทยาลัยรัฐมีนโยบายที่จะเปดหลักสูตร e-learning ซึ่ง
เปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาทางไกลในอนาคตอันใกลนี้
2.6 ดานอาจารยและบุคลากร (People)
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา มี
การแขงขันกันในเรื่องการเชิญอาจารยพิเศษที่มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ มีความสามารถใน
การสอน และมีประสบการณเปนยอมรับในสาขานั้น ๆ มาสอนในหลักสูตรฯ เพราะเปนการสราง
ความนาเชื่อถือใหทําใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูเรียนวาเปนหลักสูตรฯที่มีคุณภาพ สวนบุคลากร
สนับสนุน ไดแก เจาหนาที่ธุรการ ควรมีลักษณะของผูใหบริการที่ดี และมีความสามารถในการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญในการสรางความไดเปรียบของการ
แขงขัน และดึงดูดใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรของตน
จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เห็นวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดานอาจารยและ
บุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอนักศึกษาเห็นวา ประสบการณของ
อาจารยเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ คุณวุฒิของอาจารย
และความสามารถในการถายทอดความรู สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ผองศรี วาณิชยศุภวงศ
(2546) พบวา ผูที่สมัครเขาศึกษาในปการศึกษา 2544 และนักศึกษาที่กําลังศึกษาหลักสูตร
ศึกษามหาบัณฑิตในปการศึกษา 2540-2543 ตัดสินใจเลือกเขาศึกษา ดานอาจารย ดวยเหตุผล
อันดับแรกคือ ความสามารถของอาจารย คือเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และ
พฤติกรรมของคณาจารย มีความตั้งใจและเอาจริงเอาจังในการสอน มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
สาขาวิชาที่สอน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ
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เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขา
บริหารการศึกษา จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และ
ราชภัฎ พบวา ดานอาจารยและบุคลากรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมีความคิดเห็นวาอาจารย
และบุคลากรเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสูงกวานักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ ราชภัฎ และ
ในกํากับ อธิบายไดวา มหาวิทยาลัยเอกชนมีนโยบายเชิญอาจารยพิเศษที่มีชื่อเสียงมาสอนเพื่อ
จูงใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรของตน และนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ มีความ
คิดเห็นวาอาจารยและบุคลากรเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสูงกวามหาวิทยาลัยราชภัฎ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา อาจารยที่มีชื่อเสียงสวนใหญสอนอยูใน
มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ และได รั บ เชิ ญ ไปเป น อาจารย พิ เ ศษให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ หรื อ เมื่ อ
เกษียณอายุราชการแลว ไดรับเชิญไปอาจารยประจําหลักสูตรในสถาบันอื่น ๆ สําหรับผูบริหาร
หลักสูตรฯ พบวา ดานอาจารยและบุคลากรไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อธิบายไดวา มหาวิทยาลัยแตละประเภทเห็นวาดานอาจารยและบุคลากรไมมีความ
แตกตางกัน เนื่องจากอาจารยที่มีชื่อเสียงที่เปนอาจารยประจําหรืออาจารยเกษียณอายุราชการ
จากมหาวิทยาลัยของรัฐมักจะไดรับเชิญใหไปเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยเอกชนและราชภัฎ
จากความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับจุดดอยของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นคือ มีเวลาพบกับอาจารย
นอย อาจารยดูแลไมทั่วถึง ทําใหมีผลกระทบตอการเรียน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีพัฒนาการ
นิสิตนักศึกษา (7 Vectors) ของ ชิคเคอริงและแกมสัน (Chickering and Gamson ,1991) ที่ได
นําเสนอหลัก 7 ประการสําหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งแนวคิดนี้
สามารถนํ า ไปใช กั บ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได ด ว ย โดยกล า วว า การสนั บ สนุ น ให อ าจารย แ ละ
นักศึกษามีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน (Encourage student faculty contact) การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางอาจารยและนั กศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการกระตุนให
นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการเรี ย น เพราะการที่ อ าจารย ใ ห ค วามเป น กั น เองและห ว งใยในตั ว
นักศึกษา ยินดีรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาและใหเวลานักศึกษาไดเขาพบอยูเสมอ เปนสิ่ง
เพิ่ ม พู น แรงกระตุ น ทางป ญ ญา ทํ า ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามกล า ในการแสดงความคิ ด เห็ น และ
อภิปรายประเด็นปญหาวิชาการตาง ๆ อยางกวางขวาง นําไปสูความคิดที่แตกฉานมากขึ้น การ
มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยและนักศึกษาทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
ความพึงพอใจในสถาบันมากขึ้น สงผลตอการคงอยูในสถาบันมากขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อเนก ชิตเกสร (2542) ที่พบวาตัวแปรความตรงตอเวลาของอาจารย ความเปนกันเองที่
อาจารยใหกับนักศึกษา และเทคนิคการสอนของอาจารยมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา
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หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา มี
การแข ง ขั น กั น ในเรื่ อ งการเชิ ญ อาจารย พิ เ ศษที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี ค วามเชี่ ย วชาญ มี คุ ณ วุ ฒิ มี
ความสามารถในการสอน และมีประสบการณเปนยอมรับในสาขานั้น ๆ มาสอนในหลักสูตรฯ
ของตน เพราะเปนการสรางความนาเชื่อถือทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นแกเปนหลักสูตรฯที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ของ ผองศรี วาณิชยศุภวงศ (2546) ที่พบวา การจัดการ
ศึกษาของคณะศึกษาศาสตรที่มีคุณภาพจนเปนที่ยอมรับของสังคม สวนหนึ่งมาจากอาจารยที่มี
คุณภาพ สวนบุคลากรสนับสนุน ไดแก เจาหนาที่ธุรการ ควรมีลักษณะของผูใหบริการที่ดี และมี
ความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญในการสรางความ
ไดเปรียบของการแขงขัน และจูงใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรของตน
จากผลการอภิปรายดังกลาว ผูวิจัยนําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา ดานอาจารยและบุคลากร การ
นําเสนอแบงออกเปน 8 ขอ ดังนี้
1. จัดหาอาจารยผูสอนใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 เรื่อง คุณสมบัติของอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กําหนดไวอยาง
เครงครัด
2. เชิญอาจารยพิเศษที่มีความรู ความสามารถ และมีชื่อเสียงในดานวิชาการเปนที่ยอมรับมา
สอนและเปนกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพื่อจูงใจใหผูเรียนสนใจมาสมัครเรียน
3. วางแผนระยะยาวในการหาอัตราเพื่อเตรียมพรอมที่จะรับอาจารยใหมหรือพัฒนาอาจารยที่
มีอยู ทดแทนอาจารยเกษียณอายุได
4. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาจารย
โดยการใหทุนการศึกษา หรือการเขารวมในการฝกอบรมทั้งในและตางประเทศ
5. สนับสนุนทุนพัฒนาการสอน ทุนวิจัย การเขารวมประชุมวิชาการ และการไปศึกษาดู
งาน เพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนและมีผลการวิจัยใหม ๆ นําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน
6. จัดระบบอาจารยพี่เลี้ยง (Mentor) ใหกับอาจารยใหม เพื่อเปนการถายทอดประสบการณ
และความรูของอาจารยอาวุโสใหกับอาจารยรุนใหม
7. จัดบุคลากรสนับสนุนใหเพียงพอกับการใหบริการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
8. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีความรูความสามารถ มีอัธยาศัยดี ยิ้ม
แยมแจมใส เพื่อความเปนเลิศดานการใหบริการ
หลังจากที่ไ ดนํ าแนวทางการจัดการดานอาจารยและบุคลากรไปสัมภาษณผู บริหาร
หลั ก สู ต รฯ และสั ง เกตการบริห ารจั ด การหลั ก สู ต รในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชนที่ เ ป น
กรณีศึกษาอยางละ 1 แหง ผลสรุปไดวา อาจารยเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการบงบอกถึง
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คุณภาพของหลักสูตร ในบางหลักสูตรมีคุณสมบัติที่โดดเดนของอาจารยเปนจุดขายโดยการใช
ชื่ออาจารยที่มีชื่อเสียงในแวดวงการศึกษาในการโฆษณาประชาสัมพันธหลักสูตร เพื่อจูงใจ
ผูเรียนใหตัดสินใจเลือกเรียน ทําใหผูเรียนมีความรูสึกวาเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจที่ได
เรียนกับอาจารยที่มีประสบการณและมีชื่อเสียง หลักสูตรฯ ตองพึงตระหนักวาอาจารยตองมี
ความรูค วามสามารถตรงกับ สาขาวิช า และมี จํา นวนเพีย งพอในการดู แ ลใหคํา ปรึ ก ษาเรื่ อ ง
วิทยานิพนธ จึงจะเรียกไดวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพ อยางไรก็ตาม ขณะนี้ในหลายสถาบันเกิด
วิกฤตเรื่องการขาดแคลนอาจารย สําหรับมหาวิทยาลัยรัฐตองหาอัตราในการรับอาจารยใหม
แทนอาจารยที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งหายากเพราะระบบมหาวิทยาลัยไมสามารถจูงใจใหบุคคล
เขามาเปนอาจารย เนื่องจากคาตอบแทนที่ต่ํา และมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มี
สวั ส ดิ ก ารต่ํ า เมื่ อ เที ย บกั บ การเป น อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี ก ารเชิ ญ อาจารย ที่ มี ค วามรู
ความสามารถสูงมาสอนตอโดยใชอัตราจาง หรือเชิญเปนศาสตราจารยกิตติคุณทําใหไดรับ
เกียรติและความภาคภูมิใจอีกดวย สวนมหาวิทยาลัยเอกชนมักจะเชิญอาจารยที่เกษียณอายุและ
มี ชื่ อ เสี ย งจากมหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ มาเป น อาจารย พิ เ ศษ โดยสามารถจ า ยค า ตอบแทนที่ สู ง ได
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎและเอกชนยังมีการเตรียมพัฒนาอาจารยรุนใหมของตน โดยมี
โครงการสงอาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก และไปรวมประชุมสัมมนาระดับชาติและ
นานาชาติ อยางไรก็ตามปญหาที่ตามมาคือ อาจารยขาดประสบการณ ซึ่ งคงตองใชระบบ
อาจารยพี่เลี้ยงในการชวยใหคําแนะนํา และใชเวลาในการสรางประสบการณในการสอนและการ
ทําวิจัยตอไป สวนปญหาอาจารยพิเศษที่ไมมีเวลาใหคําปรึกษา มีขอเสนอแนะใหหลักสูตรจัด
บุคลากรรับผิดชอบในการประสานงานระหวางผูเรียนกับอาจารยพิเศษที่จะเปนสื่อกลางในการ
ถามตอบขอสงสัยโดยผานระบบออนไลนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
สรุ ป ได วา ในการพิ จารณาถึ งพฤติ กรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิต ทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา พบวา หลักสูตรฯ เนนพฤติกรรมการ
แข ง ขั น ด า นไม ใ ช ร าคามากกว า ด า นราคา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร ที่ ว า ด ว ย
พฤติกรรมการแขงขันของตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด หนวยผลิตในตลาดสามารถกําหนดราคาได
ระดับหนึ่ง แตไมสามารถตั้งราคาสูงมากนัก เพราะสินคาสามารถทดแทนกันได (สุภาสินี ตันติ
ศรี สุ ข , 2545) และสอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของสุ นั น ทา เชิ ง ชาญวิ ท ย (2544) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
การศึกษาโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของธุรกิจโรงเรียนฝกอบรมผูดูแลเด็กกอน
วัยเรียน ซึ่งมีลักษณะเปนบริการดานการศึกษาเชนเดียวกัน พบวา ธุรกิจโรงเรียนฝกอบรม
ผูดูแลเด็กกอนวัยเรียนมีโครงสรางตลาดเปนตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดคือ มีผูประกอบการ
จํานวนมาก บริการที่ใหแตกตางกันแตสามารถทดแทนกันได สวนพฤติกรรมการแขงขัน จะให
ความสําคัญกับการแขงขันดานไมใชราคามากกวาดานราคา ดังนั้น ผูบริหารหลักสูตรฯ จึงตอง
สร า งความแตกตา งและกํ า หนดกลยุ ท ธด า นหลั กสู ต ร ด า นช อ งทางการให บ ริ ก าร ด า นการ
สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานอาจารยและบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ
เพื่อจูงใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรของตนเพิ่มขึ้น
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ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบในงานวิจัยมีขอ เสนอแนะสําหรับผูบริหารหลักสูตรฯและขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจยั ครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารหลักสูตรฯ
1. เนื่องจากผลงานวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลจากประชากร และมีความครอบคลุมในทุก
ดาน อันไดแก โครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน และปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน เพื่อ
เปนขอมูลสําคัญในการตัดสินใจของผูประกอบการรายใหมในการพิจารณาตัดสินใจเขาสูตลาด
และเปนการเตรียมขอมูลใหสถาบันอุดมศึกษาที่กําลังเปดสอนหลักสูตรฯ ในการวางแผนการ
บริหารจัดการทางการตลาดใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน
ไดมากที่สุด และเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบัน ขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้จึงนับเปนหลักเขต
(Landmark) ที่สําคัญ สําหรับการบริหารจัดการและ การสรางกลยุทธการตลาดสําหรับหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
2. แนวทางการจัดการที่คนพบจากงานวิจัยเปนแนวทางกลางที่ผูบริหารหลักสูตรฯ
สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมตามบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยแตละแหงมี
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ที่แตกตางกันทําใหมีนโยบายการดําเนินงานแตกตางกัน
และจะทําใหหลักสูตรฯมีการจัดการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําแนวทางการจัดการที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้
ไปปรับใชกับหลักสูตรฯ ของตน เพื่อทําใหเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหม เพื่อความอยูรอดและเติบโต
ของสถาบัน ทั้งยังเปนประโยชนตอผูบริหารเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาด
สําหรับสถาบันตอไป
4. เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน และ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน การนําผลการวิจัยไปใชผูบริหารควรตระหนักวา
การศึกษาจัดเปนการบริการที่มิไดมุงหวังผลกําไร ดังนั้นจึงไมไดมุงหวังใหหลักสูตรฯ คํานึงถึง
การแขงขันเพื่อกําไรเพียงอยางเดียว แตควรใหการศึกษามีสวนในการตอบแทนสังคมในอีกแง
หนึ่งดวย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ ของสาขาที่ มี ก ารแข ง ขั น ต่ํ า เพื่ อ หาแนวทางการจั ด การ
หลักสูตรฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ของสาขาอื่น ๆ เพื่อจะวางแผนกลยุทธทางการตลาดบริการ
ใหตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. การศึกษาโครงสรางตลาดของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ในงานวิจัยนี้พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาเพียงอยางเดียว จึงควรมีการพิจารณาตัวแปรอื่น ๆ
ประกอบดวย เชน รายรับ ตนทุน เพื่อเปรียบเทียบผลที่ไดจากการวิเคราะห นอกจากนี้ ควรเพิ่ม
การวิเคราะหการวัดการกระจุกตัวดวยดัชนีอื่น ๆ ไดแก ดัชนีเฮอรวัธ (Horvath Index) สัมประสิทธิ์
ความไมเทาเทียมกัน (Lorenz Coefficient) ดัชนีเอ็นทรอฟ (The Entrophy Index) เพื่อใหผล
การวิเคราะหคาการกระจุกตัวที่ไดมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น
4. ควรมีการศึกษาผลการดําเนินงานซึ่งเปนการศึกษาความมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ควบคูไปกับโครงสรางตลาดและ
พฤติกรรมการแขงขัน เนื่องจากทั้งสามสวนจะมีความสัมพันธ มีอิทธิพล และเกี่ยวของกันตาม
แนวคิดโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน และผลการดําเนินงาน (Structure, Conduct and
Performance) อันจะทําใหการศึกษามีความสมบูรณมากขึ้น
5. ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงลึกในเรื่องคุณภาพของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
6. ควรทําการศึกษาการจัดอันดับของหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เพื่อเปนการชวยสงเสริมและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรฯ ให
ดียิ่งขึ้น

รายการอางอิง
ภาษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548.
(เอกสารอัดสําเนา).
เกษม วัฒนชัย. 2537. แนวทางในการพัฒนาและผลิตกําลังคนระดับบัณฑิตศึกษา.
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการของสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543. การจัดเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการ
ปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543. จอมปราชญนักการศึกษา. กรุงเทพฯ: ซัคเซส
มีเดีย.
เกียรติสุดา ศรีสุข. 2545. การพัฒนาตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา : การประยุกตใชวิธีการวิเคราะหแบบจําลอง
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาทดสอบ
และวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ใกลรุง ตวนชะเอม. 2547. การวิเคราะหโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขัน
อุตสาหกรรมขนมอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. 2544. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค.
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. 2545. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 25452549). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค.
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค.
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. 2543. ยุทธศาสตรการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่
สังคมไทยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค.
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. 2544. สรุปสาระสําคัญแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค.
ครรชิต สุขนาค. 2545. โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของธุรกิจประกัน
สุขภาพภาคเอกชน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

238
โคทม อารียา และคณะ. 2533. รายงานเรื่อง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
อนาคต. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ.
งามตา ตันนุกูล. 2538. การศึกษาโปรแกรมการผลิตมหาบัณฑิตภาคภาคนอกเวลา
ราชการในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
ภาควิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
จรินยา อิทธิวรมัย. 2540. โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชราคาใน
อุตสาหกรรมนมพรอมดื่ม. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ฉัตยาพร เสมอใจ. 2545. การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท.
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. 2546. การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ดาวสิริ ณ ถลาง. 2544. โครงสรางตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อเซรามิค
ประเภทเครือ่ งใชบนโตะอาหาร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร.
เถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน. 2546. การพัฒนาเครื่องมือประเมินความตองการจําเปนสําหรับ
การจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2538. แนะแนวการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2542. แผนการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544-2549). กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
ธงชัย สันติวงษ. 2536. หลักการตลาด. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ธงชัย สันติวงษ. 2537. องคการและการบริหาร . กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ธเนศ จิตสุทธิภากร. 2547. การพัฒนากลยุทธการจัดการโปรแกรมนานาชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต. สาขาวิชาอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธิษณา เจริญสวรรค. 2548. การวิเคราะหโครงสรางตลาดและอุปสงคของการประกันชีวติ
ในประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2547. การตลาดสําหรับการบริการ: แนวคิดและกลยุทธ.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

239
ธัญญา ศรศิลป. 2549. โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของธุรกิจสปา.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
นราทิพย ชุตวิ งศ. 2539. ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
นวลนอย ตรีรตั น และธานี ชัยวัฒน. 2547. โครงสรางตลาดและการกํากับดูแล
หนังสือพิมพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ.
นราทิพย ชุตวิ งศ. 2547. เศรษฐศาสตรการจัดการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
นวลทิพย ควกุล. 2530. เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นิรมล ปยะสันติกุล. 2541. โครงสรางตลาดของธุรกิจคาปลีก : กรณีหางสรรพสินคา.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
นันทธีรา ธารณาวัฒน. 2546. การวิเคราะหโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขัน
ของธุรกิจบริษัทจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บุญรอด วุฒิศาสตรกุล. 2535. รายงานการวิจัยเรื่อง เกณฑพิจารณาความเปนเลิศของ
สถาบันการศึกษาเอกชน. กรุงเทพฯ: มปพ.
บุญเรียง ขจรศิลป. 2543. วิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : พี.เอ็น. การพิมพ.
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักงาน. 2543. วิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษาของแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549). กรุงเทพฯ : สํานักนโยบาย
และแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา)
ปยาภา วัฒโน. 2546. โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของธุรกิจโรงเรียน
นานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปณนิกา วนากมล. 2545. คุณภาพบริการของโรงพยาบาลคายธนะรัชตตามการรับรูของ
ผูรับบริการ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ผองศรี วาณิชยศุภวงศ. 2546. องคประกอบในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. วารสารสงขลานครินทร ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 9 (กันยายน-ธันวาคม): 258-274.

240
ผานิต วิมลรัตนปญญา. 2539. การวิเคราะหความตองการศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ของครูอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พรปรียา วัฒนสุข. 2545. การวิเคราะหโครงสรางตลาดของสถาบันเสริมทักษะดานการ
พัฒนาความคิดหลักสูตรคณิตไวในเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
พาชิตชนัต ศิริพานิช. 2547. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ.
วารสารพัฒนบริหารศาสตร. 41(2): 95-121.
พิภพ อุดร. 2547. สามประสานเพื่อบริการเปนเลิศ. กรุงเทพฯ : เวลาดี.
พิสิทธิ์ ตันมหาพราน. 2540. โครงสรางตลาด พฤติกรรม และผลการดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ในชวงกอนและหลังการเปดเสรีทางการเงิน.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ไพกานท รักษาสุทธิพันธ. 2547. การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดลอมทาง
กายภาพสําหรับสาขาศิลปะและการออกแบบระดับอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร
การจัดการ หนวยที่ 1-7. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร
อุตสาหกรรมและทฤษฎีตน ทุน หนวยที่ 1-8. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร
อุตสาหกรรม หนวยที่ 1-8. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช.
ยุทธพงษ ไตรยวุฒิ. 2540. โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
รภัส ศิลปศรีกลุ . 2547. การศึกษาโครงสรางตลาดและกลยุทธการตลาดของธุรกิจ
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
รุงโรจน ธรรมตั้งมั่น. 2543. โครงสรางตลาด การแขงขัน และกลยุทธของธุรกิจโรง
ภาพยนตร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

241
รัชดา ประคองสาย. 2544. ความสัมพันธระหวางลักษณะองคกร ความรูเรื่องสวนประสม
การตลาดบริการ สมรรถนะดานการจัดการ กับการจัดการบริการพยาบาลตาม
แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการของโรงพยาบาล หัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาล
เอกชน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
รัตนา จีนกลาง. 2548. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดสุราภายใต
นโยบายสุราเสรี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
รัตติกร ทิมเจริญ. 2532. การวิเคราะหขอความรูในวิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในชวงปการศึกษา 2525-2528. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต. ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วรพัฒน เมฆสวรรค. 2545. โครงสรางตลาดและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนตนั่งขนาดใหญของผูบริโภคในกรงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.
วรัญญา เปรมฤทัย. 2545. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิทย สัตยารักษวทิ ย. 2542. เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห.
พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.
วิรัช สงวนวงศวาน และพรรณพิมล กานกนก. 2543. การจัดการตลาด. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิจิตร ศรีสอาน. 2518. หลักอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
วิจิตร ศรีสอาน. 2523. “ปรัชญาและพัฒนาการของการบริหาร”. เอกสารการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษาหนวยที่
1. นนทบุรี: ฝายการพิมพ สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิจิตร ศรีสอาน. 2547. ผลกระทบการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตอสังคมฐานความรู. (อัด
สําเนา)
วินัย วีระวัฒนานนท. 2543. หลักเกณฑและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พงึ ประสงคใน
ระดับบัณฑิตศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ.
วิเชียร เกตุสงิ ห. 2541. คูมือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล. 2532. เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและทฤษฎีตนทุน. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

242
วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน. 2547. การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศรินยา สงวนเชื้อ. 2545. โครงสรางตลาดและพฤติกรรมราคาตลาดสินคาผลิตภัณฑมนั
สําปะหลัง กรณีศึกษา: ความเหมาะสมในการนําเขาตลาดซื้อขายสินคาเกษตร
ลวงหนาไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ศิริชัย กาญจนวาสี 2541. ทฤษฎีการวัดและประเมินผล. เอกสารประกอบการสอน ภาควิชา
วิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด
สําเนา.
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2538. กลยุทธการตลาด การบริหารการตลาด และ
กรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: ไดมอนด อิน บิซิเนส เวิลด.
สมบูณ ขัตติยะสุวงศ. 2543. การบริการของโรงพยาบาลตามกรอบกลยุทธสวนประสม
การตลาด ตามการรับรูของผูใชบริการ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมวงศ พงศสถาพร. 2546. Service Marketing. กรุงเทพฯ: นัทรีพับลิค.
สมศรี เพชรโชติ. 2538. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของประชาชนในการเขารวม
โครงการการศึกษาตอเนือ่ งที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคําแหง. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2541. วิสัยทัศนของการศึกษาไทยในอนาคต. วารสารศรีปทุม. 1
(กุมภาพันธ, 9-30.)
สิทธิพันธ ยศยอดยิ่ง. 2547. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของนิสิต
ปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา : การวิเคราะหจําแนกกลุมพหุ. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาวิจัยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ. 2548. รายงานวิจัยเรื่อง สภาพปญหาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค.
สุปญญา ไชยชาญ. 2538. การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลีฟวิ่ง.
สุภาสินี ตันติศรีสุข. 2545. เศรษฐศาสตรการจัดการ: การวิเคราะหราคาและตัดสินใจของ
หนวยธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุทธิยา พานิชกุล. 2544. โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันในอุตสาหกรรม
ผาอนามัย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

243
สุภาสินี ตันติศรีสุข. 2545. เศรษฐศาสตรการจัดการ: การวิเคราะหราคาและตัดสินใจของ
หนวยธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุมาลี สังขศรี. 2546. การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการศึกษาตลอดชีวติ . อนุสารอุดม
ศึกษา. 29 (พฤษภาคม): 3-10.
สุนันทา เชิงชาญวิชญ. 2544. การศึกษาโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของ
ธุรกิจโรงเรียนฝกอบรมผูดูแลเด็กกอนวัยเรียน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สําราญ บุญเจริญ. 2547. การพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต. สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา. 2545. กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: จุดทอง.
สงเสริมนโยบายการศึกษา, มูลนิธิ. 2545. การพัฒนายุทธศาสตรอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิสงเสริมนโยบายการศึกษา.
อํานวยเพ็ญ มนูสุข. 2536. เศรษฐศาสตรโครงสรางและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม.
กรุงเทพฯ: กิ่งจันทรการพิมพ.
อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ. 2546. การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น
อินโดไชนา.
อดุลย วิริยเวชกุล. 2538. การอุดมศึกษาปริทัศน 2. กรุงเทพฯ: พี เอ ลีฟวิ่ง.
อดุลย วิริยเวชกุล. 2541. บันทึกบัณฑิตศึกษา 3. กรุงเทพฯ: เจริญดีการพิมพ.
อรัญญา มานิตย. 2540. การจัดบริการสุขภาพตามกรอบกลยุทธสวนประสมการตลาด
แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
อเนก ชิตเกสร. 2542. รายงานการวิจยั เรื่องมูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ.
เอกชัย กี่สุขพันธ. 27 กุมพาพันธ 2551. สัมภาษณ.

244
ภาษาอังกฤษ
Assael, H. 1998. Consumer Behavior and Marketing Action. 6th ed. Cincinnati, Ohio:
South–Western College.
Bitner, M.J. (1990). Evaluating Service Encounters: The effects of physical surroundings
and employee responses. Journal of Marketing 54 (April), 69-82.
Chickering, Z.F. and Gamson, A.W. Applying the Seven Principle for Good Practice
in Undergraduate Education. San Francisco: Jossey-bass, 1991.
Davies, P. 1999. Half Full, Not Half Empty: A Positive Look at Part-time Higher
Education. Higher Education Quarterly 53, 2 (April): 141-155.
Dorsch, M. J., Grove, S.J. and Darden, W.E. (2000). Consumer intentions to use a
service category. Journal of Service Marketing 14(February), 92-117.
Foxall, G.R., Goldsmith, R.E. and Brown, S. (1998). Consumer psychology for
Marketing (2nd ed.). Cincinnati, OH: International Thompson.
Jirawan Kamolmasratana. 2002. An Application of Marketing in Higher Education
in Thailand: A Case Study of Private University. Doctor’s Thesis, Graduate
College, Oklahoma State University.
Keaveney, S.M. (1995). Customer switching behavior in service industries: An
exploratory study. Journal of Marketing 59(April), 71-82.
Kotler, Phillip. 1982. Marketing for Nonprofit Organization. 2nd Edition,
New Jersey : Prentice-Hall.
Kotler, Phillip. 1982. Marketing Management. 2nd Edition, New Jersey :
Prentice-Hall.
Kotler, P. and Armstrong, G. 1989. Principle of Marketing. Englewood Cliffs:
Prentice-Hall, Inc.
Kotler, Phillip and Fox, Karen F.A. 1995. Strategic Marketing for Educational
Institutions. New Jersey: Prentice-Hall.
Kotler, P. (2000). Marketing Management. (Millennium ed.) Upper Saddle River, New
Jersy: Prentice Hall.
Lancaster, K. 1974. Introduction to Microeconomics. 2nd ed., Chicago: Rand
Mc Nally.
Lovelock, C.H. and Wright, L. (1999). Principle of Service Marketing and
Management. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

245
McLeod, M. W. 1997. Marketing Survey of PJC Students, Pensacola Junior
College. Florida: Office of Institutional Research and Effectiveness.
Payne, A. 1993. The Essence of Service Marketing. 1st ed. New Jersey : Prentice-Hall.
Possin, B. 1988. Dealing with Competition: The role of nursing out reach coordinator.
Nursing Management 19(8): 20.
Rust, Roland T., Zahorik Anthony J. and Keiningham Timothy L. 1996. Service
Marketing. New York: HarperCollins.
Shepheard, William G. 1979. The Economics of Industrial Organization. New Jersey:
Prentice Hall.
Shimp, T.A. 2000. Advertising, Promotion, and Supplemental Aspects of
Integrated Marketing Communications. 5th ed. Orlando: Dryden Press.
Stienberg, Sarah B. 2005. Part-time Education at Johns Hopkins University: An
Analysis of Institutional Commitment (Maryland). DAI-A 66/03, Sep. 2005.
Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary. 1984. Massachusetts: Merriam-Webster
Inc.
Zeithaml, Valarie A. and Bitner, Mary J. 2003. Service Marketing: Integrating
Customer Focus Across The Firm. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
Zikmud, .W. and D’Amico, M. 1989. Marketing. 3rd ed. New York: John Willey and
Sons Inc.

ภาคผนวก

247

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย

248
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ชื่อ / ตําแหนงทางวิชาการ
1. รองศาสตราจารย ดร. อมรชัย ตันติเมธ

2.

3.
4.
5.

6.
7.

สถานที่ทํางาน (ความเชี่ยวชาญ)

อาจารยพิเศษ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(บริหารการศึกษา)
รองศาสตราจารย ดร. วรรณี แกมเกตุ
อาจารยสาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
รองศาสตราจารยไพศาล เล็กอุทัย
อาจารยพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัชพงศ ตั้งมณี
อาจารยภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ อาจารยสาขาวิชาอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(การอุดมศึกษา)
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิรัชต ตั้งกระจาง อาจารยประจํา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูชวยศาสตราจารยกอบกุล พฤกษะวัน
อาจารยพิเศษ ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(บริหารการศึกษา)
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แบบสอบถามผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ในการวิจัยเรื่อง
การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
โดยการวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน
และปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม
ดวยดิฉัน นางสิริฉันท สถิรกุล เตชพาหพงษ นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
การศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยการวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน และปจจัยที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน”โดยมี รองศาสตราจารย ดร .สุกัญญา
โฆวิไลกูล และผูชวย
ศาสตราจารย ดร .วรเวศม สุวรรณระดา เปนอาจารยที่ปรึกษา เนื่องจากทานเปนผูมีความรูและ
ประสบการณดานการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
จึงใครขอความ
อนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม และขอความกรุณาสงคืนในซองที่แนบมาดวยแลวภายในวันที่

30 มีนาคม 2550
ดิฉันใครขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ที่ทานกรุณาสละเวลาใหความคิดเห็นตองานวิจัยซึ่งจะ
นําเสนอขอมูลในภาพรวม และมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ อันจะเปนประโยชนตอคุณภาพของการอุดมศึกษาไทยอยางยิ่งตอไป
ขอแสดงความนับถือ
นางสิริฉันท สถิรกุล เตชพาหพงษ
ผูวิจัย
โทร. 081-6590021

คําชี้แจง
1. การทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน
3. โปรดอานคําชีแ้ จงใหเขาใจกอนตอบแบบสอบถามในแตละตอน
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ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย 9 ลงใน □ และเติมขอความลงในชองวาง
1. ทานเปนผูบริหารหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ของสาขาวิชา.......................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา........................................................................................................
ตําแหนงของทานในการบริหารหลักสูตร
□ 1. ที่ปรึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
□ 2. ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
□ 3. กรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
□ 4. กรรมการและเลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
□ 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................
□ 2. ชาย
2. เพศ
□ 1. หญิง
3. อายุ
□ 1. นอยกวา 30 ป □ 2. 30-35 ป
□ 3. 36-40 ป
□ 4. 41-45 ป
□ 5. 46-50 ป
□ 6. 51-55 ป
□ 7. 56-60 ป
□ 8. ตั้งแต 60 ป ขึ้นไป
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
□ 1. ปริญญาโท หรือเทียบเทา สาขาวิชา........................จากสถาบัน...............................
□ 2. ปริญญาเอก หรือเทียบเทา สาขาวิชา.......................จากสถาบัน..............................
5. ตําแหนงวิชาการ
□ 1. ศาสตราจารย
□ 2. รองศาสตราจารย
□ 3. ผูชวยศาสตราจารย
□ 4. อาจารย
6. ประสบการณในการสอน
□ 1. นอยกวา 5 ป
□ 2. 5-10 ป
□ 3. 11-15 ป
□ 4. 16-20 ป
□ 5. มากกวา 20 ป
7. ประสบการณในการบริหารหลักสูตรฯ ภาคปกติ ในเวลาราชการ
□ 1. นอยกวา 1 ป
□ 2. 1-5 ป
□ 3. 6-10 ป
□ 4. 11-15 ป
□ 5. มากกวา 15 ป
8. ประสบการณในการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
□ 1. นอยกวา 1 ป
□ 2. 1-5 ป
□ 3. 6-10 ป
□ 4. 11-15 ป
□ 5. มากกวา 15 ป
9. ประสบการณในการสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
□ 1. นอยกวา 1 ป
□ 2. 1-5 ป
□ 3. 6-10 ป
□ 4. 11-15 ป
□ 5. มากกวา 15 ป
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ตอนที่ 2 สภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย 9 ลงใน □ และกรุณาเติมขอความลงในชองวาง
1. หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการของทานอยูภายใตสังกัด
□ 1. บัณฑิตวิทยาลัย
□ 2. คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
□ 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................
2. หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการในสถาบันของทานเปดตั้งแต
ป พ.ศ ........... .ถึงปจจุบันมี........รุน
3. จํานวนมหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ มีจํานวน...........คน
4. จํานวนนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน รวมทั้งสิ้น......………..คน
5. สถาบันของทานเปดรับสมัครหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
□ 1. ปละครั้ง
□ 1.1 ภาคตน
□ 1.2 ภาคปลาย
□ 2. ปละ 2 ครั้ง ทัง้ ภาคตนและภาคปลาย
□ 3. ตลอดป
6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา.............................หนวยกิต
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา....................ภาคการศึกษา
7. โครงสรางหลักสูตร
□ 1. แผน ก เนนการทําวิทยานิพนธ
□ 1.1 แบบ ก 1 วิทยานิพนธ...............หนวยกิต
เงือ่ นไขอื่น ๆ ถามี (โปรดระบุ)……………………………………
□ 1.2 แบบ ก 2 วิทยานิพนธ...............หนวยกิต
ศึกษารายวิชา.............หนวยกิต
□ 2. แผน ข ศึกษารายวิชา..................หนวยกิต
งานคนควาอิสระ..............หนวยกิต
8. หลักสูตรฯ มีการจัดไปศึกษาดูงานตางประเทศ
□ 2. ไมมี
□ 1. มี
9. หลักสูตรฯ มีโครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศในการจัด
การเรียนการสอน
□ 1. มี (โปรดระบุชื่อสถาบันที่รวมมือ.................................................................)
□ 2. ไมมี
10. หลักสูตรฯ มีการขยายไปยังวิทยาเขตตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
□ 1. มี (โปรดระบุชื่อวิทยาเขต.............................) □ 2. ไมมี
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11. จํานวนและคุณวุฒิคณาจารยที่สอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ ในปการศึกษา 2549
ศาสตราจารย
รอง
ผูชวย
อาจารย
รวม
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
โท
เอก
โท
เอก
โท
เอก
โท
เอก
อาจารยประจํา
อาจารยพิเศษ
12. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ไดแก เจาหนาที่ธุรการ จํานวน...............คน
13. มีการใชบุคลากรสายสนับสนุนรวมกับหลักสูตรฯภาคปกติในเวลาราชการ
□ 1. ใช
□ 2. ไมใช
14. วิธีการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้
□ 1. สอบสัมภาษณอยางเดียว
□ 2. สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ โดยวิชาที่สอบขอเขียน ไดแก
□ 2.1 วิชาเฉพาะสาขา
□ 2.2 วิชาภาษาอังกฤษ
□ 2.3 วิชาความรูทางการวิจัย
□ 2.4 วิชาภาษาไทย
□ 2.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ....................................................................)
15. คาใชจายรวมตลอดหลักสูตรประมาณ.....................................บาท
16. การจัดเก็บคาธรรมเนียม....... ..........................................บาทตอภาคการศึกษา
17. คาศึกษาดูงาน □ 1. เรียกเก็บตางหาก
□ 2. เก็บรวมกับคาธรรมเนียม
18. รูปแบบการจัดเก็บคาเลาเรียน
□ 1. แบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ ...........................................บาท
□ 2. แบบหนวยกิต หนวยกิตละ....................................................บาท
19. วิธีการจัดเก็บคาเลาเรียน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ 1. จายครั้งเดียว
□ 2. แบงจายเปนงวด ๆ จํานวน.................งวด ๆ ละ.........................บาท
□ 3. ผอนชําระ (โปรดระบุเงื่อนไข...............................................)
□ 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ..........................................)
20. จํานวนผูเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการในปตาง ๆ ดังนี้
จํานวน
ปการศึกษา
2547
2548
2549
2550
2551
ผูเรียนที่คาดวาจะรับ
ผูสมัคร
ผูที่ผานการสอบคัดเลือก
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21. หลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการของทาน สวนใหญเนนเทคนิคการเรียนการสอนแบบใด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ 1. แบบบรรยาย
□ 2. แบบอภิปราย
□ 3. แบบกรณีศึกษา
□ 4. แบบวิจัยเปนฐาน
□ 5. แบบโครงการ
□ 6. แบบสืบสอบ
□ 7. แบบ Block Course
□ 8. แบบ Module
□ 9. แบบศึกษาดวยตนเอง (Self Study)
□ 10. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....................................................................................
22. หลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการของทาน ใชวิธีการสงเสริมการตลาดแบบใด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ 1. ผานสื่อตาง ๆ ไดแก
□ 1.1 หนังสือพิมพ
□ 1.2 วิทยุ
□ 1.3 โทรทัศน
□ 1.4 ปายประกาศ
□ 1.5 แผนพับรายละเอียดหลักสูตร
□ 1.6 เว็บไซด/อินเตอรเน็ต
□ 1.7 จัดประชาสัมพันธหลักสูตรในงานนิทรรศการการศึกษาตาง ๆ
□ 1.8 สงจดหมายเชิญชวนถึงกลุมเปาหมาย
□ 1.9 อื่น (โปรดระบุ)........................................................
□ 2. การใหทุนการศึกษา
□ 3. การจัดหลักสูตรตามความตองการของหนวยงาน
□ 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................
23. ชวงเวลาที่ทําการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ของทาน
□ 1. ตลอดป
□ 2. เฉพาะชวงที่เปดรับสมัคร
24. หนวยงานรับผิดชอบในการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ 3. บัณฑิตวิทยาลัย
□ 1. มหาวิทยาลัย
□ 2. คณะ
□ 4. ภาควิชา
□ 5. หลักสูตรฯ ดําเนินการเอง
25. งบประมาณในการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ของทาน
□ 1. ต่ํากวา 10,000 บาท □ 2. 10,000-20,000 บาท
□ 3. 20,001-30,000 บาท
□ 4. 30,001-40,000 บาท □ 5. 40,001-50,000 บาท
□ 5. มากกวา 50,000 บาท
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26. ลักษณะที่ตั้งของสถาบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ 1. อยูใจกลางเมือง ศูนยกลางความเจริญ และแหลงชุมชน
□ 2. มีวิทยาเขตกระจายอยูทั่วไป
□ 3. อยูห างไกลจากตัวเมือง แตเดินทางไดอยางสะดวก
□ 4. มีหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
□ 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................
27. ลักษณะทางกายภาพของสถาบันทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ 1. พื้นที่ใหญ สวยงาม และรมรื่น
□ 2. เชาพื้นที่อาคาร เชน อาคารพาณิชย ศูนยการคา ฯลฯ
□ 3. มีอาคารเรียนหรือสถานที่เรียนเฉพาะสําหรับหลักสูตรฯ
□ 4. มีความทันสมัย เชน มีความโดดเดนในการใชระบบ IT
□ 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................
28. จุดเดนของหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ของทานคือ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
29. หลักสูตรฯ ของทานมีจุดแตกตางที่นาสนใจจากหลักสูตรอื่นคือ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
30. จุดออนของหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ของทานคือ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
31. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการหลักสูตร
ดานคาใชจายในการศึกษา………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................
ดานหลักสูตรและสิ่งอํานวยความสะดวก…………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................
ดานสถานที่………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................
ดานประชาสัมพันธ………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................
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ดานอาจารยและบุคลากร…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….
ดานกระบวนการ…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ดานลักษณะทางกายภาพ…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
ดานอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 3 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในมุมมองของทาน
คําชี้แจง ขอความขางลางนี้เปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนในมุมมองของทาน
จงเลือกตอบโดยใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึง่ มีเกณฑการ
พิจารณาตามคาตัวเลขตอไปนี้
5 หมายถึง ขอความเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน มากที่สุด
4 หมายถึง ขอความเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน มาก
3 หมายถึง ขอความเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน ปานกลาง
2 หมายถึง ขอความเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน นอย
1 หมายถึง ขอความเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน นอยที่สุด
ขอความ
คาใชจาย
1. อัตราคาเลาเรียน/คาบํารุงการศึกษา
2. อัตราคาธรรมเนียม
3. อัตราคากิจกรรมพิเศษ เชน การดูงานตางประเทศ
4. ทุนอุดหนุนการศึกษา เชน ทุนยกเวนคาเลาเรียนสําหรับกลุมผูเรียนที่มี
คะแนนสูงสุด ทุนสนับสนุนจากหนวยงาน
5. ทุนสนับสนุนงานวิจัย เชน ทุนวิทยานิพนธ ทุนตีพิมพผลงาน
หรือทุนเพื่อนําเสนอผลงานในตางประเทศ
6. ใหมีการผอนชําระคาเลาเรียนเปนงวด ๆ
หลักสูตร
7. การคัดเลือกเขาศึกษา
7.1 อัตราการแขงขันของผูสมัคร
7.2 วิธีการคัดเลือก ไดแก สอบสัมภาษณ สอบขอเขียน
7.3 เกณฑการคัดเลือก
- วิชาที่ใชในการสอบ
- คุณสมบัติของผูสมัคร
- ระดับเกรดเฉลี่ย
8. ระยะเวลาการรับสมัครเขาศึกษา เชน ปละครั้ง ปละสองครั้ง และตลอดป

มาก
5 4

3

นอย
2 1

257
ขอความ
9. หลักสูตรที่เปดสอนไมตองทําวิทยานิพนธ
10. หลักสูตรมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม เนื่องจาก
10.1 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
10.2 ชื่อเสียงของอาจารย
10.3 ชื่อเสียงของศิษยเกา
10.4 การเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยตางประเทศ
10.5 การเปนที่ยอมรับจากตลาดแรงงานและหนวยงาน
11. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
11.1 การฝกปฏิบัติ
11.2 การศึกษาดูงานในประเทศ
11.3 การศึกษาดูงานตางประเทศ
11.4 การจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ
12. มีโครงการความรวมมือกับตางประเทศในการจัดการเรียนการสอน
13. จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําที่กําหนดใหเรียน
14. ความเหมาะสมของเวลาเรียน
15. ความยากงายของรายวิชาในหลักสูตร
16. ระยะเวลาเรียนในการศึกษาตลอดหลักสูตร
17. โอกาสในการจบตามกําหนดเวลา
18. เอกสาร ตํารา และผลงานวิชาการที่เผยแพร
19. หลักสูตรฯมีการปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
20. รายวิชามีความทันสมัยสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานได
21. ความทันสมัยของอุปกรณการเรียนการสอน
22. ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุดที่จะใชอางอิง
23. ปริมาณของวิทยานิพนธ หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร หรืองานวิจัย
งานวิจัยในหองสมุด
24. เวลาเปดปดของหองสมุด
25. การใหบริการคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และสื่อ โสตทางการศึกษา
26. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
26.1 ศูนยกีฬา
26.2 รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย
26.3 สถานอนามัย
ชองทางการใหบริการ
27. เดินทางสะดวก
28. สถานที่ตั้งกวางขวาง ปลอดภัย
29. ตั้งอยูใจกลางเมือง
30. ตั้งอยูใกลที่พักอาศัยของผูเรียน

มาก
5 4

3

นอย
2 1
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ขอความ
31. มีการตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยกระจายออกไป
32. การเรียนการสอนทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
การสงเสริมการตลาด
33. การโฆษณาในหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายประกาศ และอินเตอรเน็ต
34. การประชาสัมพันธในงานนิทรรศการทางการศึกษาหรือการรวมเปน
เจาภาพในงานตาง ๆ
35. การแนะนําโดยบุคคล
35.1 เพื่อนที่เรียนอยู
35.2 ผูปกครอง
35.3 อาจารยที่ปรึกษา
36. การจัดหลักสูตรรวมกับสถาบันหรือองคกรอื่น
กระบวนการ
37. การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการ
ของผูเรียน
38. ใชเทคนิคการสอนที่ทันสมัย เชน สอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
39. วิธีการจัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีการคิดวิเคราะห และสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ
40. การเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ
41. การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมหรืออินเตอรเน็ต
42. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน
การลงทะเบียนเรียน และการชําระคาเลาเรียน
43. ความตรงตอเวลาในการประเมินผลการเรียน
44. มีการประเมินผลผูสอนและเนื้อหาวิชา
อาจารยและบุคลากร
45. คุณวุฒิของอาจารย
46. ตําแหนงวิชาการของอาจารย
47. ประสบการณของอาจารย
48. ความมีชื่อเสียงของอาจารย
49. ความสามารถในการสอนและถายทอดความรูของอาจารย
50. ความเปนผูน ําทางวิชาการ
51. รางวัลที่อาจารยไดรับ
52. การใหความชวยเหลือ ดูแลเอาใจใสของอาจารย และการใหคําปรึกษาของ
อาจารย
53. ความเพียงพอและความสามารถของบุคลากรสนับสนุน เชน เจาหนาที่
ธุรการ เจาหนาที่หองสมุด

มาก
5 4

3

นอย
2 1
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มาก
5 4

3

นอย
2 1

ลักษณะทางกายภาพ
54. ความเหมาะสมและเพียงพอของโตะ เกาอี้
55. ความเหมาะสมของสภาพและขนาดของหองเรียน
56. ความเพียงพอของการจัดที่นั่งพักหรือที่ทํางาน
57. ขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
58. ความใหญโตของอาคารเรียน
59. ความทันสมัยของอาคารเรียน
60. การออกแบบของอาคารเรียนเหมาะกับการใชงาน
61. ความสวยงามและรมรื่นของมหาวิทยาลัย
62. ความสะอาดของบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย หองเรียน และหองน้ํา
63. ความเพียงพอของแสงสวาง
64. การจัดระบบระบายอากาศ
65. ความเพียงพอของที่จอดรถ
66. การจัดปายบอกทางภายในสถาบัน
67. สถานที่พักผอนหยอนใจในสถาบัน
68. ความสวยงามของปายโฆษณา แผนพับ และเว็บเพจ
69. เครื่องแบบและการแตงกายของนิสิตนักศึกษา
70. บรรยากาศทางวิชาการ

จงเรียงลําดับปจจัยที่ทานเห็นวามีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนกอนเขามาศึกษา
จากมากไปหานอย (1 หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด – 7 หมายถึง มีความสําคัญนอยที่สุด)
_____ ดานคาใชจายในการศึกษา ไดแก คาเลาเรียน คาธรรมเนียม
_____ ดานหลักสูตร ไดแก การจัดการหลักสูตร อุปกรณการสอน และสิง่ อํานวยความสะดวก
_____ ดานชองทางการใหบริการ ไดแก สถานที่ตั้ง
_____ ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การประชาสัมพันธหลักสูตร
_____ ดานกระบวนการ ไดแก การจัดการเรียนการสอน และการใหบริการตาง ๆ เชน การ
ลงทะเบียนเรียน การชําระคาเลาเรียน
_____ ดานอาจารยและบุคลากร ไดแก ความมีชื่อเสียงของอาจารย ความรูความสามารถ และ
ความตั้งใจที่จะทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
_____ ดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความสะอาดสวยงาม ความเพียงพอของแสงสวาง
*************************************
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
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แบบสอบถามนิสิตนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ในการวิจัยเรื่อง
การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
โดยการวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน
และปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม
ดวยดิฉัน นางสิริฉันท สถิรกุล เตชพาหพงษ นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ โดยการวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรมการแขงขัน และปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูเรียน”
โดยมี รองศาสตราจารย ดร. สุกัญญา โฆวิไลกูล และผูชวยศาสตราจารย ดร. วรเวศม สุวรรณระดา เปนอาจารยที่
ปรึกษา เนื่องจากทานกําลังศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ จึงใครขอความ
อนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม และขอความกรุณาสงคืนที่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯของทาน
ภายในวันที่
20 ธันวาคม 2549
ดิฉันใครขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ที่ทานกรุณาสละเวลาใหความคิดเห็นตองานวิจัยซึ่งจะนําเสนอ
ขอมูลในภาพรวม และมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ อันจะ
เปนประโยชนตอคุณภาพของการอุดมศึกษาไทยอยางยิ่งตอไป
ขอแสดงความนับถือ
นางสิริฉันท สถิรกุล เตชพาหพงษ
ผูวิจัย
โทร. 081-6590021

คําชี้แจง
1. การทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน
3. โปรดอานคําชีแ้ จงใหเขาใจกอนตอบแบบสอบถามในแตละตอน
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ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย 9 ลงใน □ และเติมขอความลงในชองวาง
1. ทานเขาศึกษาในหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ เมื่อปการศึกษา .................ในหลักสูตร
□ 1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา.............................................................
□ 2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา.....................................................
□ 3. การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา...........................................................
2. เพศ
□ 1. หญิง
□ 2. ชาย
3. อายุ
□ 1. นอยกวา 25 ป □ 2. 25-30 ป
□ 3. 31-35 ป
□ 4. 36-40 ป
□ 5. 41-45 ป
□ 6. 46-50 ป
□ 7. 51-55 ป
□ 8. ตั้งแต 55 ป ขึน้ ไป
4. สถานภาพการสมรส
□ 1. โสด □ 2. สมรส □ 3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
5. ปจจุบันทานกําลังศึกษาในภาคเรียนที่
□ 1. ภาคเรียนที่ 1 □ 2. ภาคเรียนที่ 2 □ 3. ภาคเรียนที่ 3
□ 4. ภาคเรียนที่ 4 □ 5. ภาคเรียนที่ 5 □ 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................
6. แผนการศึกษาของทาน
□ 1. แผน ก แบบ ก 1 เนนการทําวิทยานิพนธอยางเดียว
□ 2. แผน ก แบบ ก 2 เนนการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา
□ 3. แผน ข เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ
7. ทานสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
□ 1. มหาวิทยาลัยของรัฐ
□ 1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
□ 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
□ 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
□ 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร
□ 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
□ 6. มหาวิทยาลัยขอนแกน
□ 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
□ 8. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
□ 9. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
□ 10. มหาวิทยาลัยราชภัฎ (โปรดระบุ)......................วิทยาเขต..........................
□ 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (โปรดระบุ)...............วิทยาเขต...................
□ 12. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………..
□ 2. มหาวิทยาลัยเอกชน
□ 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
□ 2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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□ 3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
□ 4. มหาวิทยาลัยสยาม
□ 5. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
□ 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................
8. ทานสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะ
□ 1. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในสาขาวิชา……………………………….
□ 1. การศึกษาปฐมวัย
□ 10. วัดและประเมินผล
□ 2. ประถมศึกษา
□ 11. พลศึกษา
□ 3. มัธยมศึกษา วิชาเอก........................ □ 12. สุขศึกษา
□ 13. การศึกษาพิเศษ
□ 4. ศิลปศึกษา
□ 5. ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
□ 14. โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีทางการศึกษา
□ 6. คหกรรมศาสตรศึกษา
□ 15. การศึกษานอกระบบโรงเรียน/การศึกษาผูใหญ
□ 7. ครุศาสตรเกษตร
□ 16. การสอนคณิตศาสตร
□ 8. ธุรกิจศึกษา
□ 17. การสอนวิทยาศาสตร
□ 9. การสอนสังคมศึกษา
□ 18. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………..
□ 2. ศิลปศาสตร
□ 3. คณะอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................ สาขาวิชา .............................
9. ทานจบปริญญาตรีดวยคะแนนเฉลี่ยสะสม
□ 1. ต่ํากวา 2.50
□ 2. 2.50-2.99
□ 3. 3.00-3.24
□ 4. 3.25-3.59
□ 5. 3.60 ขึ้นไป
10. คาใชจายเพื่อใชในการศึกษาระดับปจจุบันไดจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ 1. เงินทุนสวนตัว หรือเงินกูยมื สวนตัว
□ 2. ทุนจากหนวยงานที่ทานสังกัด
□ 3. ทุนจากหนวยงานอื่น ๆ
□ 4. บิดา มารดา คูสมรส หรือญาติ
□ 5. เงินกูยืม
□ 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................
11. สถานภาพการทํางาน
□ 1. ยังไมไดทํางาน
□ 2. ทํางานแลว (โปรดระบุอาชีพ)
□ 2.1 ผูบริหารในสถานศึกษา
□ 2.1.1 เจาของกิจการ
□ 2.1.2 ลูกจาง
□ 2.2 ครู อาจารย
□ 2.2.1 โรงเรียน
□ 2.2.2 มหาวิทยาลัย
□ 2.3 ขาราชการ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐ
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□ 2.4 พนักงานองคกรเอกชน
□ 2.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 2.6 อืน่ ๆ...........................
12. สถานที่ทํางาน ชื่อสถาบัน/องคกร.............................................................จังหวัด................................
13. รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และรายไดอื่น ๆ ของทาน
□ 1. ต่ํากวา 10,000 บาท
□ 2. 10,000-20,000 บาท
□ 3. 20,001-30,000 บาท
□ 4. 30,001-40,000 บาท
□ 5. 40,001-50,000 บาท
□ 6. มากกวา 50,000 บาท
14. ภูมิลําเนาเดิมของทาน
□ 2. ตางจังหวัด จังหวัด..................
□ 1. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
15. ที่พักอาศัยขณะที่ทานกําลังศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ
□ 1. จังหวัดเดียวกับสถานศึกษา หรืออยูใกลเคียงกับสถานที่ศึกษา
□ 2. อยูหางไกลหรือคนละจังหวัดกับสถานศึกษา ตองเดินทางไกลมาศึกษา
ใชเวลาเดินทาง..........................ชั่วโมง
ตอนที่ 2 สภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย 9 ลงใน □ และเติมขอความลงในชองวาง
1. หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษาที่ทานกําลังศึกษา ทานศึกษาในรุนที่............
2. จํานวนนักศึกษาในรุนเดียวกับทาน.............................คน (รวมผูตอบแบบสอบถาม)
เปนชาย...............คน และหญิง..................คน
3. กอนที่ทานจะเขาศึกษา ทานไดสมัครในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
ในสถาบันทั้งหมดจํานวน (รวมสถาบันที่ทานกําลังศึกษา)
□ 3. 3 แหง
□ 1. 1 แหง
□ 2. 2 แหง
□ 4. 4 แหง
□ 5. 5 แหง
□ 6. มากกวา 5 แหง
4. ในจํานวนสถาบันที่สมัครเรียนทั้งหมด ทานสอบได..............แหง
5. เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทานเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ (เลือกเพียงขอเดียว)
□ 1. ตองการเพิ่มพูนความรู เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ
□ 2. ตองการปรับวุฒิใหสูงขึ้น เพื่อใหไดเงินเดือนหรือตําแหนงสูงขึ้น
□ 3. ตองการเขาศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง
□ 4. เปนความตองการของหนวยงานที่ทานสังกัด
□ 5. คาดหวังวาเมื่อเรียนจบทําใหฐานะทางสังคมดีขึ้น
□ 6. มีเกณฑกําหนดวาผูบริหารตองจบทางการบริหาร
□ 7. ตองการเปลี่ยนลักษณะงาน
□ 8. ความคาดหวังหรือภาคภูมิใจของครอบครัว
□ 9. อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................
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6. ทานไดรับทราบการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ โดยผาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ 1. หนังสือพิมพ
□ 2. วิทยุ
□ 3. โทรทัศน
□ 4. แผนพับ
□ 5. ปายประกาศ
□ 6. เว็บไซดและอินเตอรเน็ต
□ 7. บุคคล ไดแก เพื่อน ผูป กครอง และอาจารย
□ 8. งานนิทรรศการทางการศึกษา
□ 9. อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................
7. จุดเดนของหลักสูตรที่ทานกําลังศึกษาคือ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. จุดออนของหลักสูตรที่ทานกําลังศึกษาคือ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. ปญหาและอุปสรรคที่ทานประสบจากการเรียนในหลักสูตรฯ นี้
ดานคาใชจายในการศึกษา..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ดานหลักสูตรและสิ่งอํานวยความสะดวก..........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ดานสถานที่ ..................................................................................................................................................
………………................................................................................................................................................
ดานประชาสัมพันธ.........................................................................................................................................
………………................................................................................................................................................
ดานอาจารยและบุคลากร……………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................................
ดานกระบวนการ………………………………………………………………………………………………………
………………................................................................................................................................................
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ดานอื่น ๆ ….................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียน
คําชี้แจง ขอความขางลางนี้เปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเ รียน จงเลือกตอบโดยใส
เครื่องหมาย 9 ลงในชองวางตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีเกณฑการพิจารณาตามคาตัวเลขตอไปนี้
5 หมายถึง ขอความมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของทาน มากที่สุด
4 หมายถึง ขอความมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของทาน มาก
3 หมายถึง ขอความมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของทาน ปานกลาง
2 หมายถึง ขอความมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของทาน นอย
1 หมายถึง ขอความมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของทาน นอยที่สุด
ขอความ
คาใชจาย
1. อัตราคาเลาเรียน/คาบํารุงการศึกษา
2. อัตราคาธรรมเนียม
3. อัตราคากิจกรรมพิเศษ เชน การดูงานตางประเทศ
4. ทุนอุดหนุนการศึกษา เชน ทุนยกเวนคาเลาเรียนสําหรับกลุมผูเรียนที่มี
คะแนนสูงสุด ทุนสนับสนุนจากหนวยงาน
5. ทุนสนับสนุนงานวิจัย เชน ทุนวิทยานิพนธ ทุนตีพิมพผลงาน
หรือทุนเพื่อนําเสนอผลงานในตางประเทศ
6. ใหมีการผอนชําระเปนงวด ๆ
หลักสูตร
7. การคัดเลือกเขาศึกษา
7.1 อัตราการแขงขันของผูสมัคร
7.2 วิธีการคัดเลือก ไดแก สอบสมภาษณ สอบขอเขียน
7.3 เกณฑการคัดเลือก
- วิชาที่ใชในการสอบ
- คุณสมบัติของผูสมัคร
- ระดับเกรดเฉลี่ย
8. ระยะเวลาการรับสมัครเขาศึกษา เชน ปละครั้ง ปละสองครั้ง และตลอดป
9. หลักสูตรที่เปดสอนไมตองทําวิทยานิพนธ
10. หลักสูตรมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม เนื่องจาก
10.1 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
10.2 ชื่อเสียงของอาจารย
10.3 ชื่อเสียงของศิษยเกา
10.4 การเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยตางประเทศ
10.5 การเปนที่ยอมรับจากตลาดแรงงานและหนวยงาน
11. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
11.1 การฝกปฏิบัติ
11.2 การศึกษาดูงานในประเทศ

มาก
5

4

3

นอย
2 1
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11.3 การศึกษาดูงานตางประเทศ
11.4 การจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ
12. มีโครงการความรวมมือกับตางประเทศในการจัดการเรียนการสอน
13. จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําที่กําหนดใหเรียน
14. ความเหมาะสมของเวลาเรียน
15. ความยากงายของรายวิชาในหลักสูตร
16. ระยะเวลาเรียนในการศึกษาตลอดหลักสูตร
17. โอกาสในการจบตามกําหนดเวลา
18. เอกสาร ตํารา และผลงานวิชาการที่เผยแพร
19. หลักสูตรฯมีการปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
20. รายวิชามีความทันสมัยสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานได
21. ความทันสมัยของอุปกรณการเรียนการสอน
22. ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุดที่จะใชอางอิง
23. ปริมาณของวิทยานิพนธ หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร หรือ
งานวิจัยในหองสมุด
24. เวลาเปดปดของหองสมุด
25. การใหบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต และสื่อ โสตทางการศึกษา
26. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
26.1 ศูนยกีฬา
26.2 รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย
26.3 สถานอนามัย
ชองทางการใหบริการ
27. เดินทางสะดวก
28. สถานที่ตั้งกวางขวาง ปลอดภัย
29. ตั้งอยูใจกลางเมือง
30. ตั้งอยูใกลที่พักอาศัยของผูเรียน
31. มีการตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยกระจายออกไป
32. การเรียนการสอนทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
การสงเสริมการตลาด
33. การโฆษณาในหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายประกาศ และอินเตอรเน็ต
34. การประชาสัมพันธในงานนิทรรศการทางการศึกษาหรือการรวม
เปนเจาภาพในงานตาง ๆ
35. การแนะนําโดยบุคคล
35.1 เพื่อนที่เรียนอยู
35.2 ผูปกครอง
35.3 อาจารยที่ปรึกษา

มาก
5

4

3

นอย
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36. การจัดหลักสูตรรวมกับสถาบันหรือองคกรอื่น
กระบวนการ
37. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับความสนใจและความตองการของ
ผูเรียน
38. ใชเทคนิคการสอนที่ทันสมัย เชน สอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
39. วิธีการจัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีการคิดวิเคราะห และ
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ
40. การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมหรืออินเตอรเน็ต
41. การเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ
42. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน
การลงทะเบียนเรียน และการชําระคาเลาเรียน
43. ความตรงตอเวลาในการประเมินผลการเรียน
44. มีการใหประเมินผูสอนและเนื้อหาวิชา
อาจารยและบุคลากร
45. คุณวุฒิของอาจารย
46. ตําแหนงวิชาการของอาจารย
47. ประสบการณของอาจารย
48. ความมีชื่อเสียงของอาจารย
49. ความสามารถในการสอนและถายทอดความรูของอาจารย
50. ความเปนผูน ําทางวิชาการ
51. รางวัลที่อาจารยไดรับ
52. การใหความชวยเหลือ ดูแลเอาใจใส และการใหคําปรึกษาของอาจารย
53. ความเพียงพอและความสามารถของบุคลากรสนับสนุน เชน เจาหนาที่
ธุรการ เจาหนาที่หองสมุด
ลักษณะทางกายภาพ
54. ความเหมาะสมและเพียงพอของโตะ เกาอี้
55. ความเหมาะสมของสภาพและขนาดของหองเรียน
56. ความเพียงพอของการจัดที่นั่งพักหรือที่ทํางาน
57. ขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
58. ความใหญโตของอาคารเรียน
59. ความทันสมัยของอาคารเรียน
60. การออกแบบของอาคารเรียนเหมาะกับการใชงาน
61. ความสวยงามและรมรื่นของมหาวิทยาลัย
62. ความสะอาดของบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย หองเรียน และหองน้ํา
63. ความเพียงพอของแสงสวาง
64. การจัดระบบระบายอากาศ

มาก
5 4

3

นอย
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มาก
5 4

3

2

นอย
1

65. ความเพียงพอของที่จอดรถ
66. การจัดปายบอกทางภายในสถาบัน
67. สถานที่พักผอนหยอนใจในสถาบัน
68. ความสวยงามของปายโฆษณา แผนพับ และเว็บเพจ
69. เครื่องแบบและการแตงกายของนิสิตนักศึกษา
70. บรรยากาศทางวิชาการ

จงเรียงลําดับปจจัยที่ทานเห็นวามีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเรียนกอนเขามาศึกษา จากมากไปหา
นอย (1 หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด – 7 หมายถึง มีความสําคัญนอยที่สุด)
_____ ดานคาใชจายในการศึกษา ไดแก คาเลาเรียน คาธรรมเนียม
_____ ดานหลักสูตร ไดแก การจัดการหลักสูตร อุปกรณการสอน และสิง่ อํานวยความสะดวก
_____ ดานชองทางการใหบริการ ไดแก สถานที่ตั้ง
_____ ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การประชาสัมพันธหลักสูตร
_____ ดานกระบวนการ ไดแก การจัดการเรียนการสอน และการใหบริการตาง ๆ เชน การลงทะเบียนเรียน
การชําระคาเลาเรียน
_____ ดานอาจารยและบุคลากร ไดแก ความมีชื่อเสียงของอาจารย ความรูความสามารถ และ
ความตั้งใจที่จะทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
_____ ดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความสะอาดสวยงาม ความเพียงพอของแสงสวาง
*******************************************

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
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ตารางแสดงสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ค.ม.)
บริหารการศึกษา
วิจัยการศึกษา
ปฐมวัย
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
เกษตรศาสตร (ศษ.ม.)
บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ม.)
บริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
ปฐมวัย
จิตวิทยาการแนะแนว
จิตวิทยาการศึกษา

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน
4

4

12

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
เอกชน
กํากับ

ราช
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

40
40
40
40

ข
ก(2)
ข
ข

5
4
6
5

159,000
117,200
159,000
159,000

44
36
43
42

ข
ข
ก (2)
ข

6
4
4
4

113,700
140,000
140,000
150,000

41
40
40
44
42
48

ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2)
ก(2), ข
ก(2), ข

4
5
5
4
5
4

200,000
120,000
120,000
67,000
120,000
100,000

4

4

12
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ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
การศึกษาผูใหญ
การศึกษาพิเศษ
การมัธยมศึกษา
การอุดมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
รามคําแหง (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรและการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยการศึกษา
การอุดมศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
พื้นฐานการศึกษา

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน

17

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
เอกชน
กํากับ

ราช
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

46
42
40
40
42
40

ก(2), ข
ก(2), ข
ข
ก(2)
ก(2)
ก(2), ข

5
6
5
5
3
4

120,000
120,000
107,000
95,000
70,000
120,000

36
36
39
45
45
45, 51
36
36
36
45, 48
45
42, 48

ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2)
ก(2)
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

100,000
50,000
50,000
80,000
60,000
150,000
50,000
80,000
60,000
70,000
70,000
80,000

17
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ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
เทคโนโลยีการศึกษา
พลศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
การพัฒนาการศึกษา
ธุรกิจบัณฑิตย (ศษ.ม.)
การจัดการการศึกษา
สยาม (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษาและผูนําทางการศึกษา
เซนตจอหน (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
ศรีปทุม (ศษ.ม.)
บริหารการศึกษา
อีสเทิรนเอเชีย (ศษ.ม.)
บริหารการศึกษา
กรุงเทพธนบุรี (ศษ.ม.)
บริหารการศึกษา
ปทุมธานี (ศษ.ม.)

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน

1
1
1
1

1
1
1

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
เอกชน
กํากับ

ราช
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

48
45
36
45
39

ก(2)
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข

4
4
4
4
4

80,000
80,000
80,000
80,000
80,000

36

ก(2), ข

4

124,000

42

ก(2), ข

4

250,000

42

ก(2)

4

89,000

39

ก(2), ข

5

146,600151,600

42

ก(2), ข

5

152,000

36

ข

3

90,000

1
1
1
1

1
1
1
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ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
การบริหารการศึกษา
รัชตภาคย (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
มรภ.วไลยอลงกรณ (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การสงเสริมสุขภาพ
มรภ.ธนบุรี (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มรภ.สวนสุนันทา (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การจัดการคุณภาพ
มรภ.พระนคร (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน
1
3

3

3

3

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
เอกชน
กํากับ

ราช
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

36

ก(2), ข

4

190,000

36

ก(2), ข

3

120,000

45
45
42

ก(2), ข
ก(2)
ก(2), ข

6
6
6

120,000
95,000
110,000

36
36
39

ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2)

4
4
4

98,000
98,000
98,000

45
45
52, 56

ก(2), ข
ก(2)
ก(2), ข

4
4
4

120,000
120,000
120,000

45
45
39

ก(2), ข
ก(2)
ก(2), ข

5
5
4

120,000
120,000
120,000

1
3

3

3

3
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ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มรภ.จันทรเกษม (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มรภ.สวนดุสิต (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
ราชมงคล. ธัญบุรี (ค.ม.)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รวม

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน
4

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
เอกชน
กํากับ

ราช
ภัฎ

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

45
45
45
45

ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2)

5
5
5
5

107,000
96,800
200,000
130,000

40
41
41

ก(2), ข
ก(2)
ก(2)

5
5
5

100,000
100,000
100,000

45
39

ก(2)
ก(2), ข

6
6

150,000
100,000

39

ก(2), ข

4

180,000

4

3

3

2

2

1
67

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

1
37

-

8

21

1
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ตารางแสดงสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ในเขตภาคกลาง
ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
บูรพา (กศ.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การศึกษานอกระบบ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศิลปากร (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการนิเทศ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
การสอนภาษาไทย
เทคโนโลยีการศึกษา
การสอนสังคมศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
พัฒนศึกษา*
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
มรภ.ราชนครินทร (ค.ม.)

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน
4

9

2

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
ราช
เอกชน
กํากับ
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจาย
รวมตลอด
หลักสูตร

36
36
36
36

ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข

4
4
4
4

200,000
120,000
200,000
120,000

48
48
48
48
47
36
48
48
41

ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข

4
5
5
4
5
5
4
4
5

100,000
86,000
86,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000

4

9

2
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ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
มรภ.พระนครศรีอยุธยา (ค.ม.)
การจัดการการเรียนรู
การบริหารการศึกษา*
มรภ.รําไพพรรณี (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
มรภ.เทพสตรี (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
มรภ.กาญจนบุรี (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มรภ.เพชรบุรี (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การศึกษาปฐมวัย
มรภ.หมูบานจอมบึง (ค.ม.)

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน

2

2

2

2

3

3

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
ราช
เอกชน
กํากับ
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจาย
รวมตลอด
หลักสูตร

36
45

ก(2), ข
ก(2)

4
4

150,000
100,000

36
36

ก(2) , ข
ก(2) , ข

5
5

70,000
70,000

42
48

ก(2)
ก(2)

5
5

90,000
90,000

45
45

ก(2)
ก(2)

6
5

75,000
75,000

36
39

ข
ก(2)

4
4

80,000
55,000

45
45
45

ก(2)
ก(2)
ก(2)

4
4
4

101,600
101,600
90,000

2

2

2

2

3

3
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ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผล
มรภ.นครปฐม (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
รวม

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
ราช
เอกชน
กํากับ
ภัฎ

2

31

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจาย
รวมตลอด
หลักสูตร

45
45
44

ก(2)
ก(2)
ก(2)

6
6
5

90,000
90,000
90,000

45
45

ก(2), ข
ก(2)

6
6

120,000
100,000

2

13

-

-

-

18

277
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ตารางแสดงสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ในเขตภาคเหนือ
ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
เชียงใหม (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
วิจัยและสถิติการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
การศึกษาพิเศษ
การสอนสังคมศึกษา
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
อาชีวศึกษา
การสงเสริมสุขภาพ
คณิตศาสตรศึกษา
นเรศวร (กศ.ม.)
การบริหารการศึกษา

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน
14

7

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
กํากับ

เอกชน

ราช ราช
ภัฎ มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

40
40
42
42
42
42
40
40
34
37
40
40
42
40

ข
ข
ข
ก(2)
ก(2)
ข
ข
ข
ข
ก(2)
ข
ข
ก(2)
ข

6
4
4
5
4
4
6
4
4
5
4
4
4
4

100,000
100,000
90,000
90,000
90,000
100,000
100,000
90,000
90,000
90,000
85,000
100,000
90,000
90,000

39

ก(2), ข

6

100,000

14

7
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279

ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนว
อุตสาหกรรมการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการกีฬา
แมฟาหลวง (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
โยนก (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
เจาพระยา (ศษ.ม.)
หลักสูตรและการสอน
มรภ.เชียงราย (ค.ม.)
บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มรภ.เชียงใหม (ค.ม.)
การบริหารการศึกษาและยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน

1
1
1
4

3

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
กํากับ

เอกชน

ราช ราช
ภัฎ มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

45
45
42
45
45
42

ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข

4
6
6
6
6
6

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

42

ข

4

120,000

42

ก(2), ข

4

120,000

39

ก(2), ข

6

95,000

45
45
42
45

ข
ก(2)
ก(2), ข
ก(2)

5
5
5
5

80,000
80,000
95,000
80,000

45

ก(2)

5

100,000

1
1
1
4

1
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280

ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
มรภ.ลําปาง (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มรภ.อุตรดิตถ (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มรภ.กําแพงเพชร (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
มรภ.พิบูลสงคราม (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การศึกษาพิเศษ

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน

5

3

2

5

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
กํากับ

เอกชน

ราช ราช
ภัฎ มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

45
39

ก(2), ข
ก(2), ข

4
5

100,000
100,000

45
41
41
48
45

ก(2)
ก(2)
ก(2)
ก(2)
ก(2)

5
4
4
4
5

90,000
100,000
85,000
120,000
80,000

45
45
40

ก(2), ข
ก(2)
ก(2)

5
6
5

82,500
100,000
90,000

45
45

ก(2)
ก(2)

5
6

82,500
108,000

45
45
39

ก(2)
ก(2)
ก(2), ข

6
5
4

75,000
75,000
90,000

5

3

2

5

280

281

ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
วิทยาศาสตรศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มรภ.นครสวรรค (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การสงเสริมสุขภาพ
มรภ.เพชรบูรณ (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
รวม

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
กํากับ

เอกชน

3

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

42
48

ก(2)
ก(2)

6
6

90,000
80,000

48
45
48

ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2)

70,000
70,000
70,000

48
48
44

ก(2)
ก(2)
ก(2)

90,000
89,000
89,000

3

3

52

ราช ราช
ภัฎ มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

3

21

1

2

28

-

281

282

ตารางแสดงสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
ขอนแกน (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการใหคําปรึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
การประถมศึกษา
พลศึกษา
สิ่งแวดลอมศึกษา
สังคมศึกษา
หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
มหาสารคาม (กศ.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีการศึกษา

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน
12

6

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
ราช
เอกชน
กํากับ
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

39
36
38
42
36
36
36
38
38
36
41
38

ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2)
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

100,000
100,000
125,000
80,000
66,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

39
38
40

ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข

6
6
6

100,000
100,000
100,000

1

1

282

283

ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
การวัดผลการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
วิจัยการศึกษา
ราชธานี (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
วงษชวลิตกุล (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
บัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
มรภ.เลย (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มรภ.รอยเอ็ด (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน

1
1
1
1
1
3

1

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
ราช
เอกชน
กํากับ
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

40
40
40

ก(2)
ก(2), ข
ก(2)

4
4
6

100,000
100,000
100,000

38

ก(2), ข

4

150,000

39

ก(2)

4

90,000

36

ก(2), ข

4

80,000

43

ก(2), ข

5

89,000

36

ก(2), ข

4

98,500

39
45
38

ก(2), ข
ก(2)
ก(2), ข

4
4
4

60,000
50,000
85,000

45

ก(2)

5

72,000

1
1
1
1
1
1

1

283

284

ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
มรภ.สกลนคร (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มรภ.อุบลราชธานี (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มรภ.มหาสารคาม (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
คณิตศาสตรศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มรภ.นครราชสีมา (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน
3

3

6

4

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
ราช
เอกชน
กํากับ
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

45
45
39

ก(2)
ก(2)
ก(2)

5
5
6

100,000
100,000
100,000

45
45
44

ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2)

4
5
5

75,000
80,000
57,600

48
45
45
45
45
39

ก(2)
ก(2)
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข

6
4
6
5
5
5

60,000
80,000
54,500
74,000
80,000
95,000

45
36
36

ก(2)
ก(2)
ก(2)

6
6
6

90,000
90,000
90,000

1

1

1

1

284

285

ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
การสงเสริมสุขภาพ
มรภ.บุรีรัมย (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
มรภ.สุรินทร (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผล
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การสงเสริมสุขภาพ
มรภ.ศรีสะเกษ (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
มรภ.ชัยภูมิ (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มรภ.นครพนม (ค.ม.)

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน
2

6

2

3

1

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
ราช
เอกชน
กํากับ
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

36

ก(2)

6

90,000

36
45

ก(2), ข
ก(2)

5
5

80,000
80,000

45
45
44
39
45
42

ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข

6
6
4
4
4
4

40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000

36
45

ก(2)
ก(2)

4
4

80,000
80,000

45
45
44

ก(2)
ก(2)
ก(2)

4
4
4

70,500
60,000
100,000

1

1

1

1

1

285

286

ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
การบริหารการศึกษา
รวม

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน
57

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

18

ใน
ราช
เอกชน
กํากับ
ภัฎ
-

5

34

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

45

ข

4

68,000

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

39
38
36
38
39

ก(2), ข
ข
ก(2), ข
ก(2), ข
ก(2), ข

4
4
4
4
4

104,000
65,000
104,000
93,000
100,000

39

ข

5

110,000

-

ตารางแสดงสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ในเขตภาคใต
ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน

สงขลานครินทร (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
ประถมศึกษา
ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน
ทักษิณ (กศ.ม.)
การบริหารการศึกษา

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน
5

10

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
กํากับ

เอกช
น

ราช
ภัฎ

ราช
มงคล

5

10

286

287

ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การวิจัยและประเมิน
การวัดผลการศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
เคมี
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หาดใหญ (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
ศรีโสภณ (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
มรภ.สงขลา (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตรศึกษา
มรภ.ภูเก็ต (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน

1
1
3

3

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
กํากับ

เอกช
น

ราช
ภัฎ

ราช
มงคล

จํานวน
หนวย
กิต

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

40
42
44
40
36
40
39
45
42

ก(2), ข
ข
ก(2)
ก(2)
ข
ก(2)
ก(2)
ก(2), ข
ก(2)

4
4
5
5
4
5
4
4
5

120,000
128,240
110,000
110,000
120,000
110,000
120,000
110,000
150,000

40

ก(2), ข

4

85,000

36

ก(2), ข

4

110,200

36
36
42

ก(2)
ก(2)
ก(2)

6
4
4

73,400
69,500
90,000

45

ก(2)

45

100,000

1
1
3

3

287

288

ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
หลักสูตรและการสอน
การสงเสริมสุขภาพ
มรภ.สุราษฎรธานี (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
มรภ.นครศรีธรรมราช (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มรภ.ยะลา (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
รวม

จํานวน
หลักสูตร
ที่เปด
สอน

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

ใน
กํากับ

เอกช
น

4

ราช
มงคล

แผนการ
เรียน

จํานวน
ภาคที่
ศึกษา

คาใชจายรวม
ตลอด
หลักสูตร

45
42

ก(2)
ก(2)

45
42

115,100
130,000

45
45
42
45

ก(2), ข
ก(2)
ก(2)
ก(2)

45
45
42
45

120,000
84,000
84,000
84,000

45
42

ก(2)
ก(2)

45
42

80,000
100,000

45

ก(2)

45

200,000

4

2

2

1
30

ราช
ภัฎ

จํานวน
หนวย
กิต

1
15

-

2

13

-

288

289

ตารางแสดงสภาพหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ จําแนกตามสาขาวิชา
สาขา
1. บริหารการศึกษา /
การบริหารการศึกษา /
การจัดการการศึกษา /
การบริหารการศึกษา
และยุทธศาสตรการ
พัฒนา (67 หลักสูตร)

ชื่อหลักสูตร
1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.3 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.6 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.8 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.9 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.10 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.11 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.12 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.13 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาพิเศษ
1.14 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.15 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
1.16 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและ
ผูนําทางการศึกษา
1.17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
1.19 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

จํานวนนักศึกษา
50
122
n/a
75
71
167
40
n/a
400
41
228
1168
n/a
28
60
40

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
เอกชน
เอกชน

44
25
26

เอกชน
เอกชน
เอกชน

289

290

สาขา

ชื่อหลักสูตร
1.20 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.21 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.22 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.23 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.24 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.25 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.26 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.27 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
1.28 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.29 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
1.30 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
1.31 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.32 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.33 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.34 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.35 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.36 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.37 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.38 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.39 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยโยนก
มหาวิทยาลัยรัชตภาคย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยาลัยศรีโสภณ
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มรภ. เชียงราย
มรภ. เชียงใหม
มรภ. ลําปาง
มรภ. อุตรดิตถ
มรภ. กําแพงเพชร
มรภ. พิบูลสงคราม
มรภ. นครสวรรค
มรภ. เพชรบูรณ
มรภ. เลย
มรภ. รอยเอ็ด

จํานวนนักศึกษา
32
160
170
n/a
n/a
126

ประเภทมหาวิทยาลัย
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน

n/a
200
37
40
121
173

เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน
ราชภัฎ
ราชภัฎ

75
n/a
72
n/a
65
40
500
67

ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ

290

291

สาขา

ชื่อหลักสูตร
1.40 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.41 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.42 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.43 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.44 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.45 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.46 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.47 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.48 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.49 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.50 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.51 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.52 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.53 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.54 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.55 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.56 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.57 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.58 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.59 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.60 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ชื่อสถาบัน
มรภ. สกลนคร
มรภ. อุบลราชธานี
มรภ. มหาสารคาม
มรภ. นครราชสีมา
มรภ. บุรีรัมย
มรภ. สุรินทร
มรภ. ศรีสะเกษ
มรภ. ชัยภูมิ
มรภ. นครพนม
มรภ. ราชนครินทร
มรภ. รําไพพรรณี
มรภ. เทพสตรี
มรภ. สงขลา
มรภ. ภูเก็ต
มรภ. สุราษฎรธานี
มรภ. นครศรีธรรมราช
มรภ. ยะลา
มรภ. กาญจนบุรี
มรภ. เพชรบุรี
มรภ. หมูบานจอมบึง
มรภ. นครปฐม

จํานวนนักศึกษา
80
250
150
44
105
n/a
20
60
124
n/a
80
229
45
99
272
256
70
209
88
66
60

ประเภทมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ

291

292

สาขา

2. หลักสูตรและการ
สอน / หลักสูตรและ
การนิเทศ / การ
พัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน /
การวิจัยและการ
พัฒนาหลักสูตร (42
หลักสูตร)

ชื่อหลักสูตร
1.61 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.62 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.63 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.64 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.65 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.66 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.67 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ
2.5 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.6 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.7 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.8 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.9 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.10 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.11 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.12 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.13 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.14 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.15 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ชื่อสถาบัน
มรภ. วไลยอลงกรณ
มรภ. ธนบุรี
มรภ. สวนสุนันทา
มรภ. พระนคร
มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา
มรภ. จันทรเกษม
มรภ. สวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเจาพระยา
มรภ. เชียงราย
มรภ. เชียงใหม
มรภ. ลําปาง
มรภ. อุตรดิตถ
มรภ. กําแพงเพชร

จํานวนนักศึกษา
80
137
150
130
200
30
n/a
20
78
35
50
150
351
100
450
n/a
10
50
20
55
65
n/a

ประเภทมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
เอกชน
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ

292

293

สาขา

ชื่อหลักสูตร
2.16 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.17 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.18 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.19 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.20 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.21 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
2.22 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.23 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.24 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.25 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.26 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.27 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.28 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.29 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.30 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.31 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.32 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.33 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
2.34 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.35 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ชื่อสถาบัน
มรภ. พิบูลสงคราม
มรภ. นครสวรรค
มรภ. เพชรบูรณ
มรภ. เลย
มรภ. สกลนคร
มรภ. อุบลราชธานี

จํานวนนักศึกษา
57
54
13
18
157
155

ประเภทมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ

มรภ. มหาสารคาม
มรภ. บุรีรัมย
มรภ. สุรินทร
มรภ. ศรีสะเกษ
มรภ. ชัยภูมิ
มรภ. ราชนครินทร
มรภ. รําไพพรรณี
มรภ. เทพสตรี
มรภ. สงขลา
มรภ. ภูเก็ต
มรภ. สุราษฎรานี
มรภ. นครศรีธรรมราช

13
42
52
22
n/a
45
26
50
57
46
55
21

ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ

มรภ. เพชรบุรี
มรภ. หมูบานจอมบึง

36
80

ราชภัฎ
ราชภัฎ

293

294
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3. วิจัยการศึกษา / การ
วิจัยการศึกษาและ
ประเมินผลการศึกษา
/การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา / วิจัย
และประมวลผล
การศึกษา / การ
วัดผลการศึกษา /
การวัดและประเมิน
ผลการศึกษา /
การวัดผลการศึกษา
/ การวัดและประเมิน
ผลการศึกษา (25
หลักสูตร)

ชื่อหลักสูตร
2.36 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.37 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.38 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.39 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.40 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.41 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
2.42 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา
3.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
3.3 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษา
3.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผล
การศึกษา
3.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผล
การศึกษา
3.6 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและสถิติ
3.7 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมิน
3.8 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษา
3.9 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษา
3.10 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา
3.11 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผล
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
มรภ. นครปฐม
มรภ. วไลยอลงกรณ
มรภ. ธนบุรี
มรภ. สวนสุนันทา
มรภ. พระนคร
มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา
มรภ. จันทรเกษม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จํานวนนักศึกษา
36
32
32
27
75
n/a
56
83
35

ประเภทมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
รัฐ
รัฐ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

n/a
28

รัฐ
รัฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

17

รัฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

29
12
80
75
43
n/a

รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
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ชื่อหลักสูตร
3.12 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยการศึกษา
3.13 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3.14 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดประเมินและวิจัยทางการ
ศึกษา
3.15 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3.16 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
3.17 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
3.18 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3.19 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3.20 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3.21 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3.22 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3.23 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินผล
3.24 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3.25 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
4. เทคโนโลยีการ
4.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ศึกษา/ เทคโนโลยี
4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
และสื่อสารการศึกษา 4.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
(18 หลักสูตร)
4.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ. เชียงราย
มรภ. ลําปาง

จํานวนนักศึกษา
10
30
15

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ
ราชภัฎ
ราชภัฎ

มรภ. อุตรดิตถ
มรภ. เพชรบูรณ

12
39

ราชภัฎ
ราชภัฎ

มรภ. เลย

n/a

ราชภัฎ

มรภ. อุบลราชธานี
มรภ. มหาสารคาม
มรภ. สุรินทร
มรภ. ชัยภูมิ
มรภ. กาญจนบุรี
มรภ. หมูบานจอมบึง
มรภ. ธนบุรี
มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

23
6
10
10
60
n/a
n/a
n/a
60
60
n/a
57

ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
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ชื่อหลักสูตร
4.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
4.6 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.7 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
4.8 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.9 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.10 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.11 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.12 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.13 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.14 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.15 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.16 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จํานวนนักศึกษา
100
250

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ
รัฐ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

213
66

รัฐ
รัฐ

มรภ. เชียงราย

42

ราชภัฎ

มรภ. เชียงใหม

30

ราชภัฎ

มรภ. สกลนคร

39

ราชภัฎ

มรภ. มหาสารคาม

22

ราชภัฎ

มรภ. นครราชสีมา

90

ราชภัฎ

มรภ. สุรินทร

8

ราชภัฎ

มรภ. พระนคร

51

ราชภัฎ

มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา

500

ราชภัฎ
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5. จิตวิทยาการแนะ
แนว / การแนะแนว
และใหคําปรึกษา /
จิตวิทยากรให
คําปรึกษา / จิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว / จิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนวการศึกษา /
จิตวิทยาการศึกษา
พิเศษ / จิตวิทยาครู
การศึกษาพิเศษ (7
หลักสูตร)
6. วิทยาศาสตรศึกษา /
การสอนวิทยาศาสตร
(6 หลักสูตร)

ชื่อหลักสูตร
4.17 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.18 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

จํานวนนักศึกษา
70

ประเภทมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ

มทร.ธัญบุรี

24

ราชภัฎ

5.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
5.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา
5.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและแนะแนว
การศึกษา
5.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
5.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา
5.6 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
5.7 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

52
100
28

รัฐ
รัฐ
รัฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

79

รัฐ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

28
23
20

รัฐ
รัฐ
รัฐ

6.1
6.2
6.3
6.4

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ. ลําปาง
มรภ. พิบูลสงคราม

68
n/a
20
n/a

รัฐ
รัฐ
ราชภัฎ
ราชภัฎ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา

ชื่อสถาบัน
มรภ.จันทรเกษม
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7. การศึกษาพิเศษ
(5 หลักสูตร)

8. คณิตศาสตรศึกษา /
คณิตศาสตร
(5 หลักสูตร)

9. การสอนภาษาไทย
/ ภาษาไทย
(4 หลักสูตร)
10. การสอนภาษา
อังกฤษ / การสอน
ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตาง
ประเทศ /
ภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร
6.5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
6.6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
7.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ
7.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ
7.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ
7.4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ
7.5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ
8.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา
8.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร
8.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา
8.4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา
8.5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา
9.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย
9.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย
9.3 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย
9.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย
10.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
10.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ
10.3 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
10.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อสถาบัน
มรภ. สงขลา
มรภ. สุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มรภ. พิบูลสงคราม
มรภ. มหาสารคาม
มรภ. สวนดุสิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มรภ. มหาสารคาม
มรภ. สุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนนักศึกษา
7
17
56
41
n/a
48
n/a
49
3
n/a
14
n/a
30
25
37
11
5
n/a

ประเภทมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
ราชภัฎ
รัฐ
รัฐ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ

3
35

รัฐ
รัฐ

298

299

สาขา
ชื่อหลักสูตร
(4 หลักสูตร)
11. การสงเสริมสุขภาพ 11.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสงเสริมสุขภาพ
(4 หลักสูตร)
11.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสงเสริมสุขภาพ
11.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสงเสริมสุขภาพ
11.4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสงเสริมสุขภาพ
12. การประถมศึกษา 12.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา
/ ประถมศึกษา
12.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา
(3 หลักสูตร)
12.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา
13. การศึกษาปฐมวัย 13.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
(3 หลักสูตร)
13.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
13.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
14. การศึกษาผูใหญ / 14.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผูใหญ
การศึกษาตลอด
14.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบ
ชีวิตและการพัฒนา 14.3 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพิ่อพัฒนา
มนุษย / การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรมนุษย
(3 หลักสูตร)
15. การอุดมศึกษา
15.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา
(2 หลักสูตร)
15.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา
16. อุตสาหกรรม
16.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
ศึกษา / อุตสาห
16.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการศึกษา
กรรมการศึกษา

ชื่อสถาบัน

จํานวนนักศึกษา

ประเภทมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มรภ. นครสวรรค
มรภ. ภูเก็ต
มรภ. วไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มรภ. เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

60
56
30
7
7
30
4
43
61
12
17
1
42

รัฐ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
ราชภัฎ
รัฐ
รัฐ
รัฐ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

50
7
20
22

รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
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300

สาขา
(2 หลักสูตร)
17. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(2 หลักสูตร)
18. สุขศึกษา
(1 หลักสูตร)
19. พลศึกษา
(1 หลักสูตร)
20. การมัธยมศึกษา
(1 หลักสูตร)
21. การสอนสังคม
ศึกษา
(1 หลักสูตร)
22. เคมี (1 หลักสูตร)
23. อาชีวศึกษา
(1 หลักสูตร)
24. พื้นฐานการศึกษา
(1 หลักสูตร)
25. ศึกษาศาสตรเพื่อ
พัฒนาชุมชน
(1 หลักสูตร)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อสถาบัน

จํานวนนักศึกษา

ประเภทมหาวิทยาลัย

17.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ. ลําปาง
มรภ. พิบูลสงคราม

17
15

ราชภัฎ
ราชภัฎ

18.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

20

รัฐ

19.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

8

รัฐ

20.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

120

รัฐ

21.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

17

รัฐ

22.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี
23.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5
40

รัฐ
รัฐ

24.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพื้นฐานการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

20

รัฐ

25.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตรเพื่อ
พัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

45

รัฐ
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26. การประกัน
คุณภาพการศึกษา
(1 หลักสูตร)
27. การบริหารจัดการ
กีฬา (1 หลักสูตร)
28. การจัดการการ
เรียนรู
(1 หลักสูตร)
29. การจัดการคุณภาพ
(1 หลักสูตร)
30. นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร
(1 หลักสูตร)

ชื่อหลักสูตร
26.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จํานวนนักศึกษา
35

ประเภทมหาวิทยาลัย
รัฐ

27.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

32

รัฐ

28.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเรียนรู

มรภ.พระนครศรีอยุธยา

83

ราชภัฎ

29.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ

มรภ. สวนสุนันทา

83

ราชภัฎ

30.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

70

รัฐ

301

302

ภาคผนวก ง
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของนักศึกษาและผูบริหารหลักสูตร
มหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
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การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ผูวิจัยไดนําความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) มา
วิเคราะหองค ประกอบเชิงสํารวจทีละองคประกอบ เพื่อดูองค ประกอบยอยของส วนประสม
การตลาดบริการในแตละตัวบงชี้ ผลปรากฏวามีตัวบงชี้ที่สามารถแยกเปนองคประกอบยอยได
4 ตัวบงชี้ ไดแก ดานราคา (Price) ดานหลักสูตร (Product) ดานชองทางการใหบริการ (Place)
และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ดานราคา (Price) สามารถแยกไดเปน 2 องคประกอบยอยไดแก Price 1 ไดแก
คาธรรมเนียม (วัดจากขอคําถามที่ 1-3) และ Price 2 การอุดหนุนทุนการศึกษา (วัดจากขอ
คําถามที่ 4-6)
1
.905

2
.923

3

.669
.888
.904

Price

4

.595

5
6

2. ดานหลักสูตร (Product) สามารถแยกไดเปน 3 องคประกอบยอยไดแก Product 1
คือ รูปแบบหลักสูตร (วัดจากขอคําถามที่ 7-13) Product 2 คือ โอกาสจบการศึกษา (วัดจากขอ
คําถามที่ 14-20) Product 3 คือ ทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน (วัดจากขอ
คําถามที่ 21-26)
7

8

9

.667

10

.609
.520

11

.592
12
.669 .585
.595
13
.595 .744
14
.550
.686
.773
.681
.512
.617

Product

.595 .615
.749
.563
.779 .780 .766

26

24
25

23

22

19
54
20

21

15
16
17
18
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3. ดานสถานที่ (Place) สามารถแยกไดเปน 2 องคประกอบยอยไดแก Place 1 คือ
สถานที่ตั้ง (วัดจากขอคําถามที่ 27-30) และ Place 2 การมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย (วัดจาก
ขอคําถามที่ 31-32)
1
2

.877 .865

3

.683
.598
.869
.877

Place

4
5
6

4. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สามารถแยกไดเปน 2 องคประกอบ
ยอยไดแก Physical 1 คือ ความเหมาะสมและความเพียงพอของสถานที่ (วัดจากขอคําถามที่
54-64) และ Physical 2 ภาพลักษณและบรรยากาศทางวิชาการ (วัดจากขอคําถามที่ 65-70)
54

55

.814
.832
.814

56
57
58

.722

59

.763
.781
.773
.700
.674

Physical Evidence

.757
.742
.552

69
70

.826
.824

.752
.759
.797
66
67

68

60
61
62
63
64
65
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นอกจากตัวบงชี้สวนประสมการตลาดบริการ 4 ตัวบงชี้ที่สามารถแยกเปนองคประกอบ
ยอยไดแลว ตัวบงชี้อีก 3 ตัวที่เหลือ ไดแก ตัวบงชี้ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ตัว
บงชี้ดานกระบวนการ (Process) และตัวบงชี้ดานอาจารยและบุคลากร (People) ผลจากการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจพบวา ตัวบงชี้ 3 ดานดังกลาวไมสามารถแยกเปนองคประกอบ
ยอยได ดังนั้น ในการวิเคราะหขั้นตอไป ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาหาคาเฉลี่ย
รวมแยกตามองค ประกอบยอยซึ่งเปนผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิ งสํ ารวจดังกลาว
ขางตน ไดตัวบงชี้ทั้งสิ้น 12 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้
คาธรรมเนียม/ คาเลาเรียน
การอุดหนุนทุนการศึกษา
รูปแบบหลักสูตร
โอกาสจบการศึกษา
ทรัพยากรสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง
การมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
การสงเสริมทางการตลาด
กระบวนการ
อาจารยและบุคลากร
ความเหมาะสมและเพียงพอของ
สถานที่
บรรยากาศทางวิชาการ

ชื่อตัวบงชี้
Price1
Price2
Prd1
Prd2
Prd3
Place1
Place2
Promo
Process
People
Phy1

ขอคําถามที่ใชวัด
ขอ 1-3
ขอ 4-6
ขอ 7-13
ขอ 14-20
ขอ 21-26
ขอ 27-30
ขอ 31-32
ขอ 33-36
ขอ 37-44
ขอ 45-53
ขอ 54-64

Phy2

ขอ 65-70

จากนั้น ผูวิจัยไดนําสวนประสมการตลาดบริการดังกลาวไปวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจเพื่อหาน้ําหนักองคประกอบ ดังผลการวิเคราะหที่จะไดนําเสนอในสวนตอไป
การวิเคราะหองคประกอบและสวนประสมการตลาดบริการ กรณีมี 12 ตัวบงชี้
ผูวิจัยไดนําตัวบงชี้ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบในตอนที่แลวมาใชในการวิเคราะห
สวนประสมการตลาดบริการในโมเดลแบบเต็มรูป ผลการวิเคราะหนําเสนอตามลําดับดังนี้
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ตารางแสดงคาสหสัมพันธระหวางตัวบงชี้สวนประสมการตลาดบริการตามความเห็นของ
นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
(n=921)
Price1 Price2 Prd1 Prd2 Prd3
Place1 Place2 Promo Process People Phy1 Phy2
Price1 1.000
Price2 .369* 1.000
Prd1
.291* .445* 1.000
Prd2
.212* .213* .558* 1.000
Prd3
.154* .255* .493*
.613* 1.000
Place1 .147* .154* .345*
.449* .469* 1.000
Place2 .196* .314* .470*
.323* .465*
.406* 1.000
Promo .190* .319* .579*
.457* .608*
.441*
.553* 1.000
Process .159* .239* .534*
.634* .674*
.504*
.463*
.646* 1.000
People .103* .116* .409*
.557* .501*
.444*
.288*
.472*
.663* 1.000
Phy1
.132* .167* .391*
.509* .576*
.498*
.304*
.520*
.622*
.615* 1.000
Phy2
.151* .220* .366*
.394* .543*
.469*
.356*
.546*
.539*
.430* .688* 1.000
* p < .05
Bartlett’s Test of Sphericity Chi-square = 5441.594, df = 66, p=.000

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 12 ตัว พบวา ตัวแปรมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 66 คู โดยมีตัวแปรจํานวน 18 คู
ที่มีความสําคัญในทิศทางบวกคอนขางต่ํา (r = .103 ถึง .291) และมีตัวแปรจํานวน 48 คูที่มี
ความสําคัญในทิศทางบวกคอนขางปานกลาง (r = .304 ถึง .688)
ตารางแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Total
5.721
1.388
0.834
0.772
0.659
0.545
0.489
0.429
0.371
0.282
0.259
0.251

Initial Eigenvalues
% of Var
47.678
11.567
6.948
6.436
5.492
4.539
4.075
3.578
3.092
2.349
2.157
2.091

Cum%
47.678
59.245
66.193
72.629
78.120
82.659
86.734
90.312
93.404
95.753
97.909
100.000
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ตารางแสดงเมตริกซองคประกอบ

Price1
Price2
Prd1
Prd2
Prd3
Place1
Place2
Promo
Process
People
Phy1
Phy2

เมตริกซองคประกอบ
องคประกอบ
1
2
.301
.643
.404
.701
.711
.345
.742
-.071
.803
-.091
.661
-.163
.619
.265
.790
.077
.847
-.150
.713
-.314
.765
-.310
.715
-.177

ในการวิเคราะหองคประกอบดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจแบบ Principal
Component Analysis พบวา ระดับคาที่ใชในการตัดสินใจเลือกเมตริกซองคประกอบ (eigenvalues)
ซึ่งมีคาเกิน 1 มี 2 กรณีคือ กรณีมี 1 องคประกอบ ตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัวจะมีความสามารถในการ
อธิ บ ายความแปรปรวนทางส ว นประสมการตลาดบริ ก าร ได ร อ ยละ 47.678 และกรณี มี 2
องคประกอบ ตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัวจะมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทางสวนประสม
การตลาดบริการ ไดรอยละ 59.245 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการอธิบายสวนประสม
การตลาดบริการเพียงองคประกอบเดียว ดังนั้น จึงสรุปไดวา ตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัวสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทางสวนประสมการตลาดบริการไดรอยละ 47.678 โดยมีระดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของแตละปจจัยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
ดานกระบวนการ (น้ําหนักองคประกอบ .847) ดานทรัพยากรสารสนเทศ (น้ําหนักองคประกอบ
.803) ดานการสงเสริมการตลาด (น้ําหนักองคประกอบ .790) ดานความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของสถานที่ (น้ําหนักองคประกอบ .765) ดานโอกาสจบการศึกษา (น้ําหนักองคประกอบ .742)
ดานภาพลักษณและบรรยากาศทางวิช าการ (น้ําหนั กองคประกอบ .715) ดานอาจารยแ ละ
บุคลากร (น้ําหนักองคประกอบ .713) ดานรูปแบบหลักสูตร (น้ําหนักองคประกอบ .711) ดาน
สถานที่ตั้ง (น้ําหนักองคประกอบ .661) ดานการมีวิทยาเขต (น้ําหนักองคประกอบ .619) ดาน
การอุ ด หนุ น ทุ น การศึ ก ษา (น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ .404) และด า นค า ธรรมเนี ย ม (น้ํ า หนั ก
องคประกอบ .301)
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แผนภาพแสดงน้ําหนักองคประกอบของสวนประสมการตลาดบริการใน 12 ตัวบงชี้ ของ
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา
Price - คาธรรมเนียม
Price – การอุดหนุนทุนการศึกษา
.301

Product - รูปแบบหลักสูตร

.404
.711

Product - โอกาสจบการศึกษา

.742
.803
.661

สวนประสมการตลาดบริการ

Product - ทรัพยากรสารสนเทศ
Place - สถานที่ตั้ง

.619
.790
.847
.713

.765
.715

Place - การมีวิทยาเขต
Promotion - การสงเสริมการตลาด
Process - ดานกระบวนการ
People - ดานอาจารยและบุคลากร

Physical - ความเหมาะสมและเพียงพอของสถานที่
Physical - ภาพลักษณและบรรยากาศทางวิชาการ

การวิเคราะหองคประกอบและสวนประสมการตลาดบริการ กรณีมี 7 ตัวบงชี้
ผูวิจัยไดนําตัวบงชี้ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบในตอนที่แลวมาใชในการวิเคราะห
สวนประสมการตลาดบริการในโมเดลแบบเต็มรูป ผลการวิเคราะหนําเสนอตามลําดับดังนี้
ตารางแสดงคาสหสัมพันธระหวางตัวบงชี้สวนประสมการตลาดบริการตามความเห็นของ
นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา (N=921)
Price Product Place Promotion Process People Physical
Price
1.000
Product
.379* 1.000
Place
.278* .596* 1.000
Promotion .315* .658* .574* 1.000
Process .245* .736* .576*
.646*
1.000
People
.133* .583* .452*
.472*
.663* 1.000
Physical .224* .606* .544*
.580*
.630* .565* 1.000
* p < .05
Bartlett’s Test of Sphericity Chi-square = 3236.217, df = 21, p=.000
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เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 7 ตัว พบวา ตัวแปรมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 21 คู โดยมีตัวแปรจํานวน 4 คู
ที่มีความสําคัญในทิศทางบวกคอนขางต่ํา (r = .133 ถึง .278) มีตัวแปรจํานวน 16 คูที่มี
ความสําคัญในทิศทางบวกคอนขางปานกลาง (r = .315 ถึง .658) และมีตัวแปรจํานวน 1 คูที่มี
ความสําคัญในทิศทางบวกคอนขางสูง (r = .736)
ตารางแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ
Component
1
2
3
4
5
6
7

Total
4.106
.935
.550
.431
.420
.316
.243

Initial Eigenvalues
% of Var
58.652
13.352
7.851
6.163
6.003
4.509
3.471

Cum%
58.652
72.004
79.855
86.018
92.020
96.529
100.000

ตารางแสดงเมตริกซองคประกอบ

Price
Product
Place
Promotion
Process
People
Physical

เมตริกซองคประกอบ
องคประกอบ
1
.414
.869
.762
.809
.869
.745
.796

ในการวิเคราะหองคประกอบดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจแบบ Principal
Component Analysis พบวา ระดับคาที่ใชในการตัดสินใจเลือกเมตริกซองคประกอบ (eigenvalues)
ซึ่งมีคาเกิน 1 มี 1 กรณีคือ กรณีนี้มี 1 องคประกอบ ตัวบงชี้ทั้ง 7 ตัวจะมีความสามารถในการ
อธิ บ ายความแปรปรวนทางส ว นประสมการตลาดบริ ก าร ได ร อ ยละ 58.652 โดยมี ร ะดั บ
ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของแตละปจจัยเรียงตามลําดับจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้ ดานหลักสูตรและดานกระบวนการ (น้ําหนักองคประกอบ .869) ดานการ
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สงเสริมการตลาด (น้ําหนักองคประกอบ .809) ดานลักษณะทางกายภาพ (น้ําหนักองคประกอบ
.796) ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ (น้ําหนักองคประกอบ .762) ดานอาจารยและ
บุคลากร (น้ําหนักองคประกอบ .745) ดานราคา (น้ําหนักองคประกอบ .414)
แผนภาพแสดงน้ําหนักองคประกอบของสวนประสมการตลาดบริการใน 7 ตัวบงชี้ ของ
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา
Price - คาใชจาย
Product - หลักสูตร

.414
.8690
.762

สวนประสมการตลาด
บริการ

.809
.8686
.745
.796

Place - ชองทางการใหบริการ
Promotion - การสงเสริมการตลาด
Process - กระบวนการ
People – อาจารยและบุคลากร

Physical Evidence – ลักษณะทางกายภาพ

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา
ผูวิจัยไดนําความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลา
ราชการ สาขาบริหารการศึกษา เกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) มาวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจทีละองคประกอบ เพื่อดูองคประกอบยอยของสวนประสมการตลาด
บริการในแตละตัวบงชี้ ผลปรากฏวามีตัวบงชี้ที่สามารถแยกเปนองคประกอบยอยได 4 ตัวบงชี้
ไดแก ดานราคา (Price) ดานหลักสูตร (Product) ดานชองทางการใหบริการ (Place) และดาน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ดานราคา (Price) สามารถแยกไดเปน 2 องคประกอบยอยไดแก Price 1 ไดแก
คาธรรมเนียม (วัดจากขอคําถามที่ 1-3) และ Price 2 การอุดหนุนทุนการศึกษา (วัดจากขอ
คําถามที่ 4-6)
2. ดานหลักสูตร (Product) สามารถแยกไดเปน 3 องคประกอบยอยไดแก Product 1
คือ รูปแบบหลักสูตร (วัดจากขอคําถามที่ 7-13) Product 2 คือ โอกาสจบการศึกษา (วัดจากขอ
คําถามที่ 14-20) Product 3 คือ ทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน (วัดจากขอ
คําถามที่ 21-26)

311
3. ดานสถานที่ (Place) สามารถแยกไดเปน 2 องคประกอบยอยไดแก Place 1 คือ
สถานที่ตั้ง (วัดจากขอคําถามที่ 27-30) และ Place 2 การมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย (วัดจาก
ขอคําถามที่ 31-32)
4. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สามารถแยกไดเปน 2 องคประกอบ
ยอยไดแก Physical 1 คือ ความเหมาะสมและความเพียงพอของสถานที่ (วัดจากขอคําถามที่
54-64) และ Physical 2 ภาพลักษณและบรรยากาศทางวิชาการ (วัดจากขอคําถามที่ 65-70)
นอกจากตัวบงชี้สวนประสมการตลาดบริการ 4 ตัวบงชี้ที่สามารถแยกเปนองคประกอบ
ยอยไดแลว ตัวบงชี้อีก 3 ตัวที่เหลือ ไดแก ตัวบงชี้ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ตัว
บงชี้ดานกระบวนการ (Process) และตัวบงชี้ดานอาจารยและบุคลากร (People) ผลจากการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจพบวา ตัวบงชี้ 3 ดานดังกลาวไมสามารถแยกเปนองคประกอบ
ยอยได ดังนั้น ในการวิเคราะหขั้นตอไป ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาหาคาเฉลี่ย
รวมแยกตามองคประกอบยอยซึ่งเปนผลจากการวิเคราะห องคประกอบเชิงสํารวจดังกลาว
ขางตน ไดตัวบงชี้ทั้งสิ้น 12 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้
คาธรรมเนียม/ คาเลาเรียน
การอุดหนุนทุนการศึกษา
รูปแบบหลักสูตร
โอกาสจบการศึกษา
ทรัพยากรสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง
การมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
การสงเสริมทางการตลาด
กระบวนการ
อาจารยและบุคลากร
ความเหมาะสมและเพียงพอของ
สถานที่
บรรยากาศทางวิชาการ

ชื่อตัวบงชี้
Price1
Price2
Prd1
Prd2
Prd3
Place1
Place2
Promo
Process
People

ขอคําถามที่ใชวัด
ขอ 1-3
ขอ 4-6
ขอ 7-13
ขอ 14-20
ขอ 21-26
ขอ 27-30
ขอ 31-32
ขอ 33-36
ขอ 37-44
ขอ 45-53

Phy1

ขอ 54-64

Phy2

ขอ 65-70

จากนั้น ผูวิจัยไดนําสวนประสมการตลาดบริการดังกลาวไปวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจเพื่อหาน้ําหนักองคประกอบ ดังผลการวิเคราะหที่จะไดนําเสนอในสวนตอไป
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การวิเคราะหองคประกอบและสวนประสมการตลาดบริการ กรณีมี 12 ตัวบงชี้
ผูวิจัยไดนําตัวบงชี้ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบในตอนที่แลวมาใชในการวิเคราะห
สวนประสมการตลาดบริการในโมเดลแบบเต็มรูป ผลการวิเคราะหนําเสนอตามลําดับดังนี้
ตารางแสดงคาสหสัมพันธระหวางตัวบงชี้สวนประสมการตลาดบริการตามความเห็นของ
ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา (N = 66)
Price1 Price2 Prd1 Prd2 Prd3
Place1 Place2
Price1
1.000
Price2
0.628* 1.000
Prd1
0.093 0.204* 1.000
Prd2
0.093 0.115 0.614* 1.000
Prd3
0.097 0.172 0.534* 0.497* 1.000
Place1 -0.174 -0.109 0.395* 0.404* 0.221* 1.000
Place2 0.043 0.245 0.409* 0.338* 0.440* 0.176 1.000
Promo
0.168 0.401* 0.251* 0.332* 0.375* 0.117 0.431*
Process 0.100 0.202 0.587* 0.547* 0.580* 0.271* 0.536*
People 0.220 0.271* 0.323* 0.318* 0.328* -0.027 0.250*
Phy1
-0.008 -0.051 0.452* 0.350* 0.354* 0.471* 0.108
Phy2
0.115 0.258* 0.277* 0.169 0.463* 0.140 0.257*
* p < .05
Bartlett’s Test of Sphericity Chi-square = 321,796, df = 66, p=.000

Promo

Process People

Phy1

1.000
0.607
0.430*
0.124
0.385*

1.000
0.511*
0.340*
0.365*

1.000
0.598* 1.000

1.000
0.218
0.357*

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 12 ตัว พบวา ตัวแปรมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 66 คู โดยมีตัวแปรจํานวน 29 คู
ที่มีความสําคัญในทิศทางบวกคอนขางต่ํา (r = .043 ถึง .277) ตัวแปรจํานวน 4 คูที่มี
ความสําคัญในทิศทางลบคอนขางต่ํา (r = -.008 ถึง -.174) และมีตัวแปรจํานวน 33 คูที่มี
ความสําคัญในทิศทางบวกคอนขางปานกลาง (r = .323 ถึง .628)
ตารางแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ
Component
1
2
3
4
5
6

Total
4.476
1.919
1.148
1.008
0.771
0.673

Initial Eigenvalues
% of Var
37.298
15.988
9.567
8.402
6.425
5.610

Cum%
37.298
53.286
62.853
71.254
77.679
83.289

Phy2
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Component
7
8
9
10
11
12

Total
0.503
0.382
0.364
0.351
0.213
0.192

Initial Eigenvalues
% of Var
4.190
3.185
3.029
2.927
1.776
1.603

Cum%
87.479
90.664
93.693
96.621
98.397
100.000

ตารางแสดงเมตริกซองคประกอบ

Price1
Price2
Prd1
Prd2
Prd3
Place1
Place2
Promo
Process
People
Phy1
Phy2

1
0.227
0.382
0.747
0.696
0.745
0.403
0.614
0.651
0.833
0.589
0.557
0.606

เมตริกซองคประกอบ
องคประกอบ
2
3
0.705
0.255
0.739
0.119
-0.219
-0.094
-0.223
-0.238
-0.078
-0.035
-0.615
0.031
0.073
-0.430
0.317
-0.178
-0.006
-0.244
0.291
0.050
-0.450
0.598
0.027
0.604

4
0.486
0.288
0.329
0.345
-0.073
0.329
-0.157
-0.313
-0.144
-0.273
0.025
-0.361

ในการวิเคราะหองคประกอบดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจแบบ Principal
Component Analysis พบวา ระดับคาที่ใชในการตัดสินใจเลือกเมตริกซองคประกอบ (eigenvalues)
ซึ่งมีคาเกิน 1 มี 4 กรณีคือ กรณีมี 1 องคประกอบ ตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัวจะมีความสามารถในการ
อธิบายความแปรปรวนทางสวนประสมการตลาดบริการ ไดรอยละ 37.298 กรณีมี 2 องคประกอบ
ตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัวจะมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทางสวนประสมการตลาด
บริการ ไดรอยละ 53.286 กรณีมี 3 องคประกอบ ตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัวจะมีความสามารถในการ
อธิ บ ายความแปรปรวนทางส ว นประสมการตลาดบริ ก าร ได ร อ ยละ 62.853กรณี มี 4
องคประกอบ ตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัวจะมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทางสวนประสม
การตลาดบริการ ไดรอยละ 71.254 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการอธิบายสวนประสม
การตลาดบริการเพียงองคประกอบเดียว ดังนั้น จึงสรุปไดวา ตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัวสามารถอธิบาย
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ความแปรปรวนทางสวนประสมการตลาดบริการไดรอยละ 37.298 โดยมีระดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของแตละปจจัยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
ดานกระบวนการ (น้ําหนักองคประกอบ .833) ดานรูปแบบหลักสูตร (น้ําหนักองคประกอบ .747) ดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ (น้ําหนักองคประกอบ .745) ดานโอกาสจบการศึกษา (น้ําหนักองคประกอบ .696)
ดานการสงเสริมการตลาด (น้ําหนักองคประกอบ .651)
ดานการมีวิทยาเขต (น้ําหนัก
องคประกอบ .614) ดานภาพลักษณและบรรยากาศทางวิชาการ (น้ําหนักองคประกอบ .606)
ดานอาจารยและบุคลากร (น้ําหนักองคประกอบ .589) ดานความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของสถานที่ (น้ําหนักองคประกอบ .557) ดานสถานที่ตั้ง (น้ําหนักองคประกอบ .403) ดานการ
อุดหนุนทุนการศึกษา (น้ําหนักองคประกอบ .382) และดานคาธรรมเนียม (น้ําหนักองคประกอบ .227)
แผนภาพแสดงน้ําหนักองคประกอบของสวนประสมการตลาดบริการ 12 ตัวบงชี้ของ
ผูบริหารหลักสูตรฯ สาขาบริหารการศึกษา
Price - คาธรรมเนียม
Price – การอุดหนุนทุนการศึกษา
.227

Product - รูปแบบหลักสูตร

.382
.747

Product - โอกาสจบการศึกษา

.696
.745
.403

สวนประสมการตลาดบริการ

.614
.651
.833
.557
.606

.589

Product - ทรัพยากรสารสนเทศ
Place - สถานที่ตั้ง
Place - การมีวิทยาเขต
Promotion - การสงเสริมการตลาด
Process - ดานกระบวนการ
People - ดานอาจารยและบุคลากร

Physical - ความเหมาะสมและเพียงพอของสถานที่
Physical - ภาพลักษณและบรรยากาศทางวิชาการ

การวิเคราะหองคประกอบและสวนประสมการตลาดบริการ กรณีมี 7 ตัวบงชี้
ผูวิจัยไดนําตัวบงชี้ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบในตอนที่แลวมาใชในการวิเคราะห
สวนประสมการตลาดบริการในโมเดลแบบเต็มรูป ผลการวิเคราะหนําเสนอตามลําดับดังนี้
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ตารางแสดงคาสหสัมพันธระหวางตัวบงชี้สวนประสมการตลาดบริการตามความเห็นของ
ผูบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาบริหารการศึกษา (N=67)
Price Product Place Promotion Process People Physical
Price
1.000
Product
.152 1.000
Place
.026 .579* 1.000
Promotion .322* .370* .374* 1.000
Process
.170 .701* .540*
.607*
1.000
People
.273* .383* .161
.430*
.511* 1.000
Physical
.057 .467* .359*
.238*
.386* .295* 1.000
* p < .05, Bartlett’s Test of Sphericity Chi-square = 153.792, df = 21, p=.000

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 7 ตัว พบวา ตัวแปรมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 21 คู โดยมีตัวแปรจํานวน 8 คู
ที่มีความสําคัญในทิศทางบวกคอนขางต่ํา (r = .026 ถึง .295) มีตัวแปรจํานวน 12 คูที่มี
ความสําคัญในทิศทางบวกคอนขางปานกลาง (r = .322 ถึง .607) และมีตัวแปรจํานวน 1 คูที่มี
ความสําคัญในทิศทางบวกคอนขางสูง (r = .701)
ตารางแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ
Component
1
2
3
4
5
6
7

Total
3.258
1.177
.756
.689
.523
.377
.220

Initial Eigenvalues
% of Var
46.546
16.811
10.803
9.849
7.472
5.380
3.138

ตารางแสดงเมตริกซองคประกอบ

Price
Product
Place

เมตริกซองคประกอบ
องคประกอบ
1
2
.322
.761
.815
-.249
.679
-.433

Cum%
46.546
63.358
74.161
84.010
91.482
96.862
100.000
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Promotion
Process
People
Physical

เมตริกซองคประกอบ
องคประกอบ
1
2
.711
.321
.876
-.000
.636
.385
.593
-.309

การวิเคราะหองคประกอบดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจแบบ Principal
Component Analysis พบวา ระดับคาที่ใชในการตัดสินใจเลือกเมตริกซองคประกอบ (eigenvalues)
ซึ่งมีคาเกิน 1 มี 2 กรณีคือ กรณีมี 1 องคประกอบ ตัวบงชี้ทั้ง 7 ตัวจะมีความสามารถในการ
อธิ บ ายความแปรปรวนทางส ว นประสมการตลาดบริ ก าร ได ร อ ยละ 46.546 กรณี มี 2
องคประกอบ ตัวบงชี้ทั้ง 7 ตัวจะมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทางสวนประสม
การตลาดบริการ ไดรอยละ 63.358 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการอธิบายสวนประสม
การตลาดบริการเพียงองคประกอบเดียว ดังนั้น จึงสรุปไดวา ตัวบงชี้ทั้ง 7 ตัวสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทางสวนประสมการตลาดบริการไดรอยละ 46.546 โดยมีระดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนของแตละปจจัยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
ดานกระบวนการ (น้ําหนักองคประกอบ .876) ดานหลักสูตร (น้ําหนักองคประกอบ .815) ดาน
การสงเสริมการตลาด (น้ําหนักองคประกอบ .711) ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ
(น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ .679) ด า นอาจารย แ ละบุ ค ลากร (น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ .636) ด า น
ลั ก ษณะทางกายภาพ (น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ .593) และด า นราคาหรื อ ราคา (น้ํ า หนั ก
องคประกอบ .322)
แผนภาพแสดงน้ําหนักองคประกอบของสวนประสมการตลาดบริการ 7 ตัวบงชีข้ อง
ผูบริหารหลักสูตรฯ สาขาบริหารการศึกษา
Price - คาใชจาย
Product - หลักสูตร

.322
.815
.679

สวนประสมการตลาดบริการ

.711
.876
.636
.593

Place - ชองทางการใหบริการ
Promotion - การสงเสริมการตลาด
Process - กระบวนการ
People – อาจารยและบุคลากร

Physical Evidence – ลักษณะทางกายภาพ
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