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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีทาํใหนิ้สิตระดบับณัฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนดหรือไม่สาํเร็จการศึกษา  ความตอ้งการใน
การพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้งความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา 
การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ  คณะผูว้ิจยัเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามไปยงั
บณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 จาํนวน 385 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา จาํนวน 217 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 56.36  ขอ้มูลจากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยมีการจดัลาํดบัความถ่ีของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด ผลการวิจยัปรากฏ
ดงัน้ี 
 1. บณัฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยภาพ 
รวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  เม่ือจดัลาํดบัความคิดเห็นของบณัฑิตโดยเรียงจากมากไปหานอ้ย พบว่า 
ดา้นคุณภาพอาจารยมี์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นมาตรฐานการตรวจสอบงานวิจยั ดา้นการวดั
ประเมินผล ดา้นหลกัสูตร ดา้นการพฒันาศกัยภาพนิสิตในการทาํวิจยั ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการบริการ
ต่าง ๆ ดา้นส่ือการเรียนการสอน และดา้นอาคารสถานท่ีซ่ึงมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั 
 2. บณัฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํให้นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาชา้
กว่าเวลาท่ีกาํหนดหรือไม่สาํเร็จการศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยบณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นใน
ประเด็นนิสิตบริหารเวลาไม่ไดม้ากท่ีสุด ส่วนประเด็นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยและมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ
อาจารยท่ี์ปรึกษาไม่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการทาํวิจยั และใหค้าํปรึกษาดา้นการวิจยัแก่นิสิต
ไม่ชดัเจน 

3. บณัฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยบณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเด็น
ความตอ้งการในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีศึกษามากท่ีสุด ส่วนประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือทกัษะและความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสารและเชิงวิชาการ 
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4. บณัฑิตมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการจดัลาํดบัความถ่ีสูงสุดในแต่ละดา้น สรุปดงัน้ี ควรปรับ
หลกัสูตรและเน้ือหาให้มีความทนัสมยั หลากหลายและน่าสนใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียนและ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั มีการลงพื้นท่ีออกภาคสนามและศึกษาดูงานเพ่ือศึกษาเรียนรู้
ประสบการณ์จริงใหม้ากข้ึน ควรมีส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใหผู้เ้รียน
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไดส้ะดวกและรวดเร็ว เช่น การเรียนผ่าน Internet และการเรียนผ่าน e – learning การวดั
ประเมินผลการเรียนของอาจารยค์วรมีความยติุธรรมตรงไปตรงมาและน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑส์ามารถตรวจสอบได ้
ควรเพ่ิมจาํนวนอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาให้มากข้ึน จดัหาหนงัสือ ตาํรา และ
เอกสารในสํานกัหอสมุดท่ีสามารถศึกษาคน้ควา้ในการทาํวิจยัควรมีให้มากข้ึนและมีความทนัสมยั กรรมการตรวจ
รูปแบบมีการตรวจสอบใหโ้ดยละเอียดและสามารถนาํไปแกไ้ขไดค้รบถว้นมากข้ึนแต่ควรกาํหนดระยะเวลาการตรวจท่ี
ชดัเจนและสามารถยืดหยุน่ได ้ห้องนํ้ ามีไม่เพียงพอ ไม่ค่อยสะอาด และมีกล่ินไม่พึงประสงค ์ควรปรับปรุงใหส้ะอาด
ถูกสุขลกัษณะ สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอและเหมาะสมควรเพ่ิมให้มากข้ึน และควรมีระบบและช่องทางในการ
ติดตามติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้อยา่งต่อเน่ือง 

 
Abstract 

 Objectives of this research were to study the opinion of the graduate students concerning the graduate 

educational management of Thaksin University in the following aspects ; about the problems and obstacles 

which effect on the late completion of the study or retiring (not success in the study), about the requirement of 

competency development for graduate students and also compiling the problems and recommendations for 

improve graduate educational management. Data collecting from all of the graduate students who completed 

their study in 2011 academic year total 385 students (as research subjects), but questionnaire correspondent of 

217 students (56.36 %). The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation and 

frequency ranking. The research results were as following :- 

 1. The opinion of the graduate students about the management of graduate school, Thaksin University 

in overall and in each aspect was at a high level.  When ranking the opinion of each aspect from high to low 

frequency, it found that the qualification of the lecturer was the highest, followed by the standard of thesis 

checking format, the assessment, the curriculum, the student ability development for research, the teaching     

and learning, the student service, the teaching and learning media and building and physical surrounding, 

respectively.  

 2. The students opinion about problem and obstacle to finish or not finish their study in overall was at 

moderate level. The highest frequency was about the problem of time management. An aspect with the low level 

of opinion were the lack of knowledge and experience of the supervisor, the research experties and uncleare 

supervised about the research methods, respectively.    

 3. The students requirement for development the student’s capability in overall and in each aspect 

was at a high level and the highest frequency was that they want to develop knowledge, skill and experience in 

their field of study. The opinion with the lowest mean were the skill and the ability in Thai language for 

communication and in academic aspect. 

 4. The opinion and recommendation of the graduate student for develop the management of graduate 

study, Thaksin University, ranking from the highest frequency of each item as follows : The curriculum and 

subject content should be modern, variety and attractive, and meet the need of student, labour market and trend 
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of the changing world, and has more the field trip or study trip to learn from the real experience, should provide 

the variety of teaching and learning media especially the IT media which student can easily and rapid self 

learning such as internet and e–learning, the lecturer’s evaluation should be fair and based on evaluation 

teachnique which recheckable, increase the quality lecturer, providing more books or text in the central library, 

the format checking committee should set the exact time for checking and can be flexible, the toilet is not 

enough and dirty with bad smell, the parking area is not enough and should have the mechanism to 

communication or contact with the alumni regularly.  
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บทนํา 
 มหาวิทยาลยัทกัษิณเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกับของรัฐ ตั้งข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการพฒันากาํลงัคนใน
ทอ้งถ่ิน โดยมีพฒันาการมาจากวิทยาลยัวิชาการศึกษา สงขลา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา มหาวิทยาลยั          
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต ้ตามลาํดบั การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณเร่ิมดาํเนินการจดัการ
เรียนการสอนเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบณัฑิตระดบั
บณัฑิต ศึกษาให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงมหาวิทยาลยั
ทกัษิณมีปณิธานในการผลิตบณัฑิตศึกษาว่าผูส้ําเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณจะตอ้งเป็น
นกัวิชาการ นกัวิชาชีพท่ีมีจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการสร้างงาน ส่ือสาร และวิจารณ์ (1) การจดัการเรียนการ
สอนระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณเปิดสอนทั้งภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และภาคพิเศษ (เรียนนอก
เวลาราชการ) โดยจดัการเรียนการสอนเป็น 2 แผนการเรียน คือ แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทาํวิทยานิพนธ์ และแผน ข 
เรียนรายวิชาและไม่ตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ แต่ตอ้งเรียนรายวิชาท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์วิจยัไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่
เกิน 6 หน่วยกิต โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (2) มหาวิทยาลยัทกัษิณใหค้วามสาํคญักบัการจดัการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบับณัฑิตศึกษา 
จึงพยายามจดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ และส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมทั้งบริการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการ
เรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้ลผลิตคือบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานหลกัในการกาํกบัดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งประสานงานและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาโดยดาํเนินการร่วมกบัคณะท่ีเปิดสอน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สํานักหอสมุด และสํานัก
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ในแต่ละปีจะมีนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปเป็นจาํนวนมากทั้งในระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอก ซ่ึงตลอดระยะเวลาการศึกษาของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีปฏิสัมพนัธ์และมี
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ความคิดเห็น 
ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของบณัฑิตเหล่าน้ีจึงเป็นขอ้มูลท่ี
สาํคญัและเป็นประโยชน์สาํหรับการปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการงานบณัฑิตศึกษา รวมทั้งสะทอ้นให้เห็นถึง
ความสาํเร็จในการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัไดเ้ป็นอยา่งดี  ประกอบกบัผลการดาํเนินงาน ผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย คณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับ
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บณัฑิตศึกษา และการประเมินคุณภาพหลกัสูตรท่ีผา่นมา พบว่ามีบางประเด็นท่ียงัเป็นปัญหาและไม่สามารถดาํเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การสําเร็จการศึกษาชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยเฉพาะนิสิตท่ีเรียนแผน ก (ทาํวิทยานิพนธ์) 
ส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาการศึกษาโดยเฉล่ีย 4 – 5 ปี และการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษายงัไม่เป็นไป
ตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัและของหลกัสูตรอย่างแทจ้ริง เป็นตน้  คณะผูว้ิจยัในฐานะเป็น
บุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานดา้นบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ จึงสนใจศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของบณัฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของนิสิต รวมทั้ง
สามารถผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสงัคมและประเทศชาติมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของบณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํใหนิ้สิตระดบับณัฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนด
หรือไม่สาํเร็จการศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในดา้นต่าง ๆ ท่ีบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาตอ้งการให้
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1. ประชากร 
     ประชากร ไดแ้ก่ บณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2554 จาํนวน 385 คน โดยคณะผูว้ิจยัศึกษาจากประชากรทั้งหมด (3) ซ่ึงผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามไป จาํนวน 385 ชุด มี
ผูต้อบแบบสอบถามกลบัมา จาํนวน 217 ชุด คิดเป็นร้อยละ 56.36   
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
     คณะผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยอาศยัแนวคิดจากเอกสารและงาน วิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัอ่ืน ๆ ไดท้าํไวแ้ลว้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัทาํเป็นแบบสอบถามแบ่ง เป็น 5 
ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check List) ใชส้าํหรับรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั ใช้
สําหรับสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของบณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ ส่วนท่ี 3     
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ใชส้าํหรับสอบถามปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํให้
นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาชา้กว่าเวลาท่ีกาํหนดหรือไม่สาํเร็จ ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ใชส้าํหรับสอบถามความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดบับณัฑิต 
ศึกษา และ ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อสอบถามบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการใน
การใหม้หาวิทยาลยัปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ  
 3. วธีิสร้างเคร่ืองมือ  
     ในการสร้างเคร่ืองมือ คณะผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
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         3.1 ศึกษาแนวคิดและเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัอ่ืน ๆ ไดท้าํไวแ้ลว้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง นาํมาประมวลและดดัแปลงเป็นขอ้คาํถามให้
ครอบคลุมขอบเขตเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาและสอดคลอ้งกบับริบทของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ประกอบดว้ย ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 9 ดา้น จาํนวน 55 ขอ้ ปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํให้นิสิตระดบับณัฑิต 
ศึกษาสําเร็จการศึกษาช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดหรือไม่สําเร็จการศึกษา จาํนวน 16 ขอ้ และความตอ้งการในการพฒันา
ศกัยภาพของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ จาํนวน 15 ขอ้ 
     3.2 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมีประสบการณ์และมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ 
ศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา จาํนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ความสอดคล้องและ
ครอบคลุมประเด็นเน้ือหาท่ีจะศึกษา รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามไปทดลอง
ใช ้ (Try Out) กบับณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาซ่ึงไม่ใช่ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 30 คน และนาํขอ้มูลมาหาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (4) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั
เท่ากบั .95 ซ่ึงแสดงวา่แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่ในระดบัสูง สามารถนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้ 
 4. วธีิดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
      คณะผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ ออกหนงัสือขอความร่วมมือ
ไปยงับณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามไปทาง
ไปรษณียต์ามท่ีอยู่ท่ีบณัฑิตได้แจง้ไวก้บังานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา รวมทั้งแนบซองจดหมายติดแสตมป์       
ไปดว้ยเพื่อความสะดวกในการจดัส่งคืน และขอความร่วมมือให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งคืนแบบสอบถามท่ีตอบเสร็จ
สมบูรณ์แลว้ไปยงับณัฑิตวิทยาลยัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล  
     คณะผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทั้งหมด แล้วคดัเลือกเอาเฉพาะ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
      5.1  จดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม แลว้หาค่าร้อยละ (Percentage) จากแบบ 
สอบถามในส่วนท่ี 1  
     5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํให้นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาชา้กว่าเวลาท่ี
กาํหนดหรือไม่สําเร็จการศึกษา และความต้องการในการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษา จาก
แบบสอบถามในส่วนท่ี 2, 3 และ 4 แลว้เทียบค่าเฉล่ียกบัเกณฑก์ารประเมินค่าความคิดเห็น (Opinionnaire) ตาม
แนวคิดของเบสต ์(4)   
     5.3 นาํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในดา้นต่าง ๆ  ท่ีบณัฑิตศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตอ้งการใหม้หาวิทยาลยั
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณจากแบบสอบถามปลายเปิดในส่วนท่ี 3, 4 
และ 5 มาจดัลาํดบัความถ่ี 
 
ผลการวจิัยและอภปิรายผล 

การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั ปรากฏผล        
การวิจยัและอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
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 1. บณัฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ พบว่า โดย
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือจดัลาํดบัความคิดเห็นของบณัฑิตโดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ดา้นคุณภาพอาจารยมี์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด  ( X  = 4.20) รองลงมาคือดา้นมาตรฐานการตรวจสอบ
งานวิจยั ( X  = 4.15)   ดา้นการวดัประเมินผล ( X  = 4.11)  ดา้นหลกัสูตร ( X  = 4.09) ดา้นการพฒันาศกัยภาพนิสิต
ในการทาํวิจยั ( X  = 4.03) ดา้นการจดัการเรียนการสอน ( X  = 3.94) ดา้นการบริการต่าง ๆ ( X  = 3.94) ดา้นส่ือการ
เรียนการสอน ( X  = 3.73) และดา้นอาคารสถานท่ีซ่ึงมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.51) ตามลาํดบั 
      ผลการวิจยัความคิดเห็นของบณัฑิตเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมาก โดยด้านคุณภาพอาจารยมี์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด มีความ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (5) ท่ีศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็น
เก่ียวกับการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของมหาบณัฑิตปีการศึกษา 2552 – 2553 พบว่า 
มหาบณัฑิตโดยรวมและจาํแนกตามหลกัสูตรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยความพึงพอใจลาํดบัแรกคือด้านคุณภาพอาจารย  ์สอดคลอ้งกบัท่ีบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (6) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบว่า นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาแผน ก มีความพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาในภาพรวม ดา้นอาจารย ์ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตร อยู่ในระดบัมาก และยงั
สอดคลอ้งกบัท่ีทรงธรรม ธีระกลุ,  วนัวิสาข ์ แกว้สมบูรณ์, เสาวนีย ์ แสงสีดาํ, วารุณี  ทิพโอสถ, ศศิธร ดีใหญ่ และโสภิน  
วฒันเมธาวี (7) ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ พบวา่ โดยภาพรวม
และดา้นหลกัสูตร ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร และดา้น
กายภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นอาจารยแ์ละบุคลากรมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด 
     การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลยัทกัษิณจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโดยเร่ิม
เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 คร้ังยงัเป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ไดมี้การ
ปรับปรุงพฒันาและขยายงานด้านบณัฑิตศึกษาทั้งในแง่ของการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน ทั้งในแง่ของการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตลอดจนมีการปรับปรุงและพฒันาส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริการต่าง ๆ มาโดยลาํดบั
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาและสร้างความเช่ือมัน่แก่สังคมได้
ว่าผูท่ี้สําเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลยัทกัษิณเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ และจากการ
จดัลาํดบัความคิดเห็นพบว่าดา้นคุณภาพอาจารยมี์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมาก
ท่ีสุดคืออาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญนั้น สอดคลอ้งกบัท่ีประดิษฐ์  มีสุข และ ทรงธรรม  ธีระกุล (8)  
กล่าวไวว้่าในการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตวัอาจารยถื์อว่าเป็นผูท่ี้มีความสําคญัอย่างยิ่งในการเป็นผูถ่้ายทอด
ความรู้ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นิสิตทั้งในฐานะผูส้อนและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเหตุผลสาํคญั
ประการหน่ึงท่ีจะจูงใจใหค้นเขา้มาเรียนและเป็นท่ียอมรับของสงัคมภายนอกไดน้ั้นนอกจากเป็นเร่ืองช่ือเสียงของสถาบนั
แลว้จาํเป็นจะตอ้งมีอาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับและเป็นแม่เหลก็ดึงดูดคนใหเ้ขา้มาเรียนและทาํวิจยัได้
เป็นอยา่งดี จึงไม่อาจปฏิเสธไดว้่าคุณภาพของบณัฑิตและคุณภาพของงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาเป็นคุณภาพท่ีสะทอ้น
มาจากคุณภาพของอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และยงัสอดคลอ้งกบัท่ีทรงธรรม  ธีระกุล (4) ศึกษา
พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอนัดบัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการทาํวิทยานิพนธ์ของมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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คือ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นของบณัฑิตเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณเป็นรายดา้น พบวา่ 
     1.1 ดา้นหลกัสูตร โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยบณัฑิตมีค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นในประเด็นมีการกาํหนดให้นิสิตทุกคนตอ้งทาํวิจยัเพื่อสําเร็จการศึกษามากท่ีสุด ( X  = 4.48) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (9) ศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ของดุษฎีบณัฑิตปีการ ศึกษา 2552 – 2553 พบว่า ดุษฎีบณัฑิตส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือมหาวิทยาลยักาํหนดให้นิสิตระดบัปริญญาเอกทุกหลกัสูตรตอ้งทาํวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์และเผยแพร่
ในต่างประเทศ  
          การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า หลกัสูตรถือเป็นปัจจยัสาํคญัของการจดัการเรียนการสอน
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตคือบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ จึงควรพิจารณาใหค้วามสาํคญักบัตน้นํ้ าคือตวัหลกัสูตรตั้งแต่เร่ิมตน้ ดงัคาํกล่าว
วา่ “หลกัสูตรดีถือวา่ประสบความสาํเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง” ท่ีเหลือเป็นเร่ืองของการบริหารจดัการและการควบคุมคุณภาพ 
(8) นอกจากน้ีในการจดัการศึกษาทุกระดบันั้นใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองหลกัสูตรมากท่ีสุด เน่ืองจากหลกัสูตรเป็นส่ิงสาํคญั
ท่ีจะนาํไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานจะเห็นไดจ้ากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและออกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อให้ทุก
มหาวิทยาลยัใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเดียวกนั  สาํหรับประเด็น
ท่ีมีการกาํหนดให้นิสิตทุกคนตอ้งทาํวิจยัเพื่อสาํเร็จการศึกษาซ่ึงบณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุดนั้น น่าจะเป็น
เพราะการวิจยัถือเป็นหัวใจของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (10) ได้
กาํหนดให้ผูเ้รียนในหลกัสูตรระดบัปริญญาโท (แผน ก ทาํวิทยานิพนธ์ และแผน ข ทาํรายงานการคน้ควา้อิสระ/ภาค
นิพนธ์/สารนิพนธ์) และระดบัปริญญาเอกจะตอ้งทาํวิจยั โดยจะตอ้งสอบปากเปล่าให้ผ่านเพ่ือสําเร็จการศึกษา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหนิ้สิตระดบับณัฑิตศึกษามีประสบการณ์ในการทาํวิจยัสาํหรับใชป้ระโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้และ
พฒันางานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ รวมทั้งใชท้าํผลงาน ทางวิชาการและการวิจยัเพื่อความกา้วหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพต่อไป จึงทาํใหบ้ณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวมากท่ีสุด 
     1.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยบณัฑิต
มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเดน็มีการมอบหมายงานใหนิ้สิตทาํทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มมากท่ีสุด ( X  = 4.47) 
         การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะวา่ มหาวิทยาลยัทกัษิณมีการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโดย
มุ่งเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยผา่นกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการ
วิจยั รวมทั้งการจดักิจกรรมทางวิชาการเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผูเ้รียนศึกษา
คน้ควา้และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารยผ์ูส้อนกบัผูเ้รียนและระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั โดยใชรู้ปแบบและ
วิธีการสําหรับการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน ฯลฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ประเด็นท่ีบัณฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุดคือมีการมอบหมายงานให้นิสิตทาํเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณมีความสอดคลอ้งตามปรัชญาในการจดั
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการพฒันานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้
ความสามารถระดบัสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยัเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่อยา่งมีอิสระ 
รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญ
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กบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (10) ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นการพฒันาศักยภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีคุณลักษณะท่ี               
พึงประสงคต์ามท่ีกาํหนดไว ้คือ “ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณเป็นนักวิชาการและ       
นกัวิชาชีพท่ีมีจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการสร้างงาน ส่ือสาร และวิจารณ์” (11)  
     1.3 ดา้นส่ือการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยบณัฑิต        
มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเดน็มีเอกสารประกอบการสอนแจกครบทุกรายวิชาท่ีเรียนมากท่ีสุด ( X  = 3.79)     
            การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลยัทกัษิณให้ความสําคญักบัการจดัการเรียนการ
สอนระดบับณัฑิตศึกษา โดยมีส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลย ีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัมาสนบัสนุนทั้งดา้นการสอนของ
อาจารยแ์ละการเรียนของนิสิตอย่างเพียงพอ ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งมีการจดัทาํประมวลรายวิชาทุกรายวิชาอย่างชดัเจน
ตามท่ีกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติกาํหนด และมีเอกสารประกอบการสอนในแต่ละรายวิชาสาํหรับเป็น
ทิศทางและแนวทางในการเรียนการสอน จึงส่งผลให้บณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุดในประเด็นการมีเอกสาร
ประกอบการสอนแจกครบทุกรายวิชาท่ีเรียน  สอดคลอ้งกบัท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (13) กล่าวถึงความ 
สาํคญัของเอกสารประกอบการสอนว่าเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา
ซ่ึงเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัของผูส้อนในการใช้
ประกอบการสอน โดยจะตอ้งมีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตอ้งสมบูรณ์และทนัสมยัมีแนวคิดการนาํเสนอท่ีชดัเจนและ
เป็นประโยชนต่์อการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา 
     1.4 ดา้นการวดัประเมินผล โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยบณัฑิตมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเดน็การแจง้ผลการเรียนทางระบบ Internet มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X  = 4.40) 
         การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า ในการวดัประเมินผลการเรียนการสอนทุกระดบัของ
มหาวิทยาลยัทกัษิณมีเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อนกาํหนดเกณฑก์ารประเมินไวใ้นประมวลรายวิชา
ทุกรายวิชาท่ีสอนและแจง้ให้นิสิตทราบตั้งแต่เร่ิมตน้ของการเรียนการสอน รวมทั้งการวดัประเมินผลการเรียนการสอน
จะมีการตรวจสอบโดยระบบประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั และยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทกัทว้งไดห้ากมีขอ้สงสัยหรือ
เห็นว่าไม่เป็นธรรม  สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (14) ท่ีกาํหนดว่าแต่ละรายวิชาจะ
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของเน้ือหาความรู้ในรายวิชาไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียน วิธี
เรียน การสอน ตลอดจนการวดัและประเมินผลในรายวิชา ซ่ึงจะสะทอ้นการพฒันาผูเ้รียนให้ประสบความสําเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของรายวิชา และเป็นขอ้มูลแก่ผูเ้รียนสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนของตนเองต่อไป               
นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัมีการแจง้ผลการเรียนใหนิ้สิตทราบอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีการพฒันาระบบแจง้ผล
การเรียนผ่านทางระบบ Internet นิสิตสามารถเขา้ระบบเพ่ือดูผลการเรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์รองรับ 
จึงส่งผลใหบ้ณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเดน็การแจง้ผลการเรียนทางระบบ Internet มีความเหมาะสมมากท่ีสุด   
     1.5 ดา้นคุณภาพอาจารย ์โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยบณัฑิตมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเด็นอาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด    
( X  = 4.25) 
          การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลยัทกัษิณมีการกาํกบัดูแลใหก้ารจดัการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาสอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาในทุกดา้น โดยเฉพาะอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษาจะตอ้งมีคุณวุฒิและจาํนวนครบตามท่ีเกณฑก์าํหนด โดยอาจารยท่ี์ทาํหนา้ท่ีสอนและเป็นอาจารยท่ี์
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํบณัฑิต
วิทยาลยัและแต่งตั้งโดยคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัตามขอ้บงัคบัฯ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงมีการพิจารณาจาก
คุณวุฒิ ประสบการณ์ดา้นการสอนและการวิจยั รวมทั้งความเช่ียวชาญในสาขาวิชา สอดคลอ้งกบัท่ีประดิษฐ ์ มีสุข และ       
ทรงธรรม ธีระกลุ (8) กล่าวไวว้า่ในการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตวัอาจารยถื์อวา่เป็นผูท่ี้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะ
เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นิสิตทั้งในฐานะผูส้อนและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึง
เหตุผลสําคญัประการหน่ึงท่ีจะจูงใจให้คนเขา้มาเรียนและเป็นท่ียอมรับของสังคมภายนอกไดน้ั้นนอกจากเป็นเร่ือง
ช่ือเสียงของสถาบนัแลว้จาํเป็นจะตอ้งมีอาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับและดึงดูดคนใหเ้ขา้มาเรียนและทาํ
วิจยัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงไม่อาจปฏิเสธไดว้่าคุณภาพของบณัฑิตและคุณภาพของงานวิจยัระดบับณัฑิต ศึกษาเป็นคุณภาพท่ี
สะทอ้นมาจากคุณภาพของอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และยงัสอดคลอ้งกบัท่ีทรงธรรม  ธีระกุล (4)  
ศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอนัดบัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการทาํวิทยานิพนธ์ของมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ คือ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาจึงส่งผลใหบ้ณัฑิตมีค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นในประเดน็อาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีรับผดิชอบมากท่ีสุด 
   1.6 ดา้นการบริการต่าง ๆ โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยบณัฑิตมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเด็นการใหบ้ริการดา้นการลงทะเบียนผา่นระบบ Internet มากท่ีสุด ( X  = 4.22) สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของกองพฒันานกัศึกษา สํานกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (15) เก่ียวกบัการให้บริการส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา  ซ่ึงพบว่านกัศึกษาพึงพอใจต่อการให้บริการส่ิง
อาํนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้อยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะการใหบ้ริการดา้นงานทะเบียนนกัศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
         การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลยัทกัษิณไดจ้ดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโดย
เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 คร้ังยงัเป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ไดมี้การ
ปรับปรุงและพฒันาส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริการต่าง ๆ ทั้งในส่วนของส่วนงานวิชาการ (คณะ) และ
ส่วนงานอ่ืน ๆ ให้สามารถรองรับและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนมาโดยลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอนและการให้บริการ โดยเฉพาะในดา้นระบบงานทะเบียนท่ีมีการพฒันาระบบและดาํเนินการผ่านระบบ Internet 
ทั้งหมด เช่น การลงทะเบียน การแจง้ผลการเรียน และการประเมินผลการเรียน ฯลฯ จากเหตุผลดงักล่าวจึงส่งผลให้
บณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเดน็การใหบ้ริการดา้นการลงทะเบียนผา่นระบบ Internet มากท่ีสุด                 
   1.7 ดา้นการพฒันาศกัยภาพนิสิตในการทาํวิจยั โดยภาพรวมและรายขอ้ 5 ขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก โดยบณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเด็นความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระมากท่ีสุด ( X  = 4.35) ส่วนประเด็นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางซ่ึงมี
ประเด็นเดียวคือจาํนวนอาจารยท่ี์จะทาํหน้าท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระมีความเพียงพอ 
( X  = 3.45) 
         การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า การพฒันาศกัยภาพนิสิตในการทาํวิจยัเป็นบทบาทสาํคญั
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ ท่ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาวิชาและเร่ืองท่ีนิสิตจะทาํวิจยั
ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีบณัฑิตมีความค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด นอกจากน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ ตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจและมีเทคนิคในการให้คาํปรึกษาแนะนํานิสิต รวมทั้งมีความรู้และเขา้ใจในกระบวนการสอบการวดัและ
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ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ ซ่ึงจะทาํให้นิสิตเกิดทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจ และทาํวิจยัเป็น
สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้สอดคลอ้งกบัท่ีทรงธรรม  ธีระกุล (4) ศึกษาพบว่า
ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอนัดบัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํวิทยานิพนธ์ของมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
คือ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส่วนประเด็นท่ีบณัฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลางซ่ึงมีประเด็นเดียวคือจาํนวนอาจารยท่ี์จะทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระมีความ
เพียงพอนั้น น่าจะเป็นเพราะว่าโดยทัว่ไปทุกหลกัสูตรจะมีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา แต่ขณะเดียวกนัในบางหลกัสูตร/สาขาวิชามีนิสิตเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะหลกัสูตร/
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนแผน ข จึงมีขอ้จาํกดัเร่ืองสัดส่วนภาระงานในการทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการคน้ควา้อิสระให้เพียงพอและสอดคลอ้งกบัจาํนวนนิสิตท่ีมี ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้งนาํไป
พิจารณาปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมีแนวทางในการบริหารจดัการให้มีอาจารยป์ระจาํมาทาํหน้าท่ีเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาฯ ใหเ้พียงพอต่อไป 
   1.8 ดา้นมาตรฐานการตรวจสอบงานวิจยั โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยบณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเด็นนิสิตไดต้รวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระดว้ยตนเอง
อยา่งละเอียดรอบคอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือการทาํวิทยานิพนธ์ และส่งตรวจรูปแบบตรงตามเวลาท่ีกาํหนดมาก
ท่ีสุด ( X  = 4.34) 
                             การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า ในการจดัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ
กาํหนดให้นิสิตจะตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไวใ้นคู่มือ
การทาํวิทยานิพนธ์ (12) โดยลกัษณะของวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระท่ีมีคุณภาพจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 2 
ส่วนทั้งคุณภาพดา้นเน้ือหา และคุณภาพดา้นการนาํเสนอผลงานวิจยั  ซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัไดแ้จกคู่มือการทาํวิทยานิพนธ์
ใหแ้ก่อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษาท่ีจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระทุกคนสาํหรับใช้
เป็นแนวทางในการแนะนําให้คาํปรึกษาตลอดระยะเวลาท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้แก่นิสิต และมีการแจกคู่มือการทํา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตใหม่ทุกคนในวนัปฐมนิเทศเพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาและเขา้ใจรูปแบบการทาํวิทยานิพนธ์/การ
คน้ควา้อิสระตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา รวมทั้งบณัฑิตวิทยาลยัไดมี้การจดัทาํ Template สาํหรับช่วยเหลือนิสิตในการจดัพิมพ์
วิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระโดยเผยแพร่ให้นิสิตสามารถดาวน์โหลดและนาํไปใชไ้ดท้างเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั 
นอกจากน้ีบณัฑิตวิทยาลยัยงัไดป้รับระบบการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระโดยมีคณะกรรมการกลางช่วย
ตรวจสอบรูปแบบให้มีขอ้ผิดพลาดน้อยท่ีสุดก่อนท่ีจะส่งรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดและเผยแพร่
ออกไป โดยมีการขอความร่วมมือและกาํชบัให้นิสิตซ่ึงเป็นเจา้ของผลงานวิจยัรับผิดชอบในการตรวจสอบดว้ยตนเอง
อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งสมบูรณ์มากท่ีสุด จึงส่งผลให้บณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเด็น
นิสิตไดต้รวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระดว้ยตนเองอยา่งละเอียดรอบคอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือการทาํ
วิทยานิพนธ์และส่งตรวจรูปแบบตรงตามเวลาท่ีกาํหนดมากท่ีสุด 
   1.9 ดา้นอาคารสถานท่ี โดยภาพรวมและรายขอ้ 3 ขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยบณัฑิตมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเด็นสถานท่ีใหบ้ริการสามารถติดต่อไดส้ะดวกมากท่ีสุด ( X  = 3.91) และประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือสถานท่ีจอดรถมีความเหมาะสมและเพียงพอ ( X  = 3.11) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัท่ีอาภรณ์  
เช่ียวชาญเกษตร, สุรีย ์ ฟนิูลกลุ และบวร  ปภสัราทร (16) ศึกษาความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มและบริการต่าง ๆ 
เพื่อนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี พบว่า
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นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มและบริการต่าง ๆ ในแต่ละดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้
ดา้นบริการการศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
        การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลยัทกัษิณให้ความสําคญักบัการปรับปรุงและ
พฒันาส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริการต่าง ๆ ทั้งในส่วนของส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน ๆ ให้
สามารถรองรับและสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนมาโดยลาํดบัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการใหบ้ริการหน่วยงานกลางต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนของนิสิตโดยตรง เช่น งาน
ทะเบียน งานการเงิน และบณัฑิตวิทยาลยั  ฯลฯ มีท่ีตั้งอยูใ่นอาคารเดียวกนัคืออาคารเรียน 7 โดยมีการเปิดใหบ้ริการ
ทั้งวนัจนัทร์ – ศุกร์ และวนัเสาร์ – อาทิตย ์เพื่อให้นิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษสามารถติดต่อขอรับบริการได้
สะดวก ซ่ึงการเปิดใหบ้ริการดงักล่าวรวมถึงสาํนกังานของคณะต่าง ๆ ดว้ย จึงส่งผลใหบ้ณัฑิตจึงมีค่าเฉล่ียความคิด 
เห็นในประเด็นสถานท่ีให้บริการสามารถติดต่อไดส้ะดวกมากท่ีสุด ส่วนประเด็นท่ีบณัฑิตมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ
สถานท่ีจอดรถมีความเหมาะสมและเพียงพอนั้น เน่ืองจากมหาวิทยาลยัทกัษิณมีพื้นท่ีจาํกดัโดยเฉพาะสถานท่ีจอด
รถ แมจ้ะมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถเดิมและสร้างพ้ืนท่ีจอดรถใหม่ไปบางส่วนแลว้ก็ตามแต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของนิสิต บุคลากร และผูม้าติดต่อท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นประเด็นท่ี
มหาวิทยาลยัจะตอ้งพิจารณาปรับปรุงและพฒันา รวมทั้งมีการบริหารจดัการใหเ้กิดความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 2. บณัฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํให้นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาชา้
กว่าเวลาท่ีกาํหนดหรือไม่สาํเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยบณัฑิตท่ีศึกษา แผน ข มีค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นมากกว่าบณัฑิตท่ีศึกษา แผน ก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีบณัฑิตมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางและมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือนิสิตบริหารเวลาไม่ได ้เช่น กลบัไปทาํงานเม่ือเรียน
รายวิชาครบแลว้ทาํให้ไม่มีเวลาทาํวิจยัหรือทาํงานอ่ืนจนทาํวิจยัเสร็จไม่ทนัตามเวลาท่ีกาํหนด ( X  =3.44) สาํหรับ
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีบณัฑิตมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยและมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคืออาจารยท่ี์ปรึกษาไม่
มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการวิจยัและใหค้าํปรึกษาดา้นการวิจยัแก่นิสิตไม่ชดัเจน ( X  = 1.94) 
    การท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า การท่ีนิสิตจะสาํเร็จการศึกษาเร็วชา้กว่าระยะ เวลาท่ีกาํหนด
หรือไม่สาํเร็จการศึกษานั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น แผนการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาและสาํคญัท่ีสุดคือตวันิสิตเอง 
ฯลฯ โดยเฉพาะประเดน็ปัญหาและอุปสรรคท่ีบณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุดคือนิสิตบริหารเวลาไม่ได ้เช่น 
กลบัไปทาํงานเม่ือเรียนรายวิชาครบแลว้ทาํให้ไม่มีเวลาทาํวิจยัหรือทาํงานอ่ืนจนทาํวิจยัเสร็จไม่ทนัตามเวลาท่ี
กาํหนดเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบของนิสิตโดยตรง สอดคลอ้งกบัท่ีทรงธรรม  ธีระกุล (4) ศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านคุณลกัษณะนิสิตคือการท่ีนิสิตตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ควบคู่ไปกบัการทาํงานประจาํจึงทาํให้ขาดความ
ต่อเน่ืองและคล่องตวัในการทาํวิทยานิพนธ์ รวมทั้งทาํใหไ้ม่มีเวลามาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อรายงานความ กา้วหนา้ใน
การทาํวิทยานิพนธ์อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองจึงส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํวิทยานิพนธ์และทาํให้สําเร็จการ    
ศึกษาชา้   
 อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ีเป็นปัญหาทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนกับนิสิตทุกหลักสูตร/
สาขาวิชาของมหาวิทยาลยัทกัษิณและเกิดข้ึนกบัทุกมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา จึงส่งผลให้นิสิตมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํให้นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนด
หรือไม่สําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และการท่ีบณัฑิตท่ีศึกษาแผน ข มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
มากกวา่บณัฑิตท่ีศึกษาแผน ก นั้น น่าจะเป็นเพราะวา่การศึกษาในแผน ข มีความแตกต่างจากแผน ก ทั้งในกระบวนการ
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จดัการเรียนการสอนและการทาํวิจยัหลายประการ เช่น แผน ข มีจาํนวนหน่วยกิต นอ้ยกว่า (3 – 6  หน่วยกิต) และไม่
ตอ้งสอบเคา้โครงและตอ้งตีพิมพเ์ผยแพร่ก่อนสาํเร็จการศึกษาเหมือนวิทยานิพนธ์ เป็นตน้ ส่งผลใหนิ้สิตท่ีศึกษาแผน ข 
ส่วนใหญ่จะสําเร็จการศึกษาเร็วกว่านิสิตท่ีศึกษาแผน ก จึงส่งผลให้บณัฑิตท่ีศึกษาแผน ข มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
มากกว่าบณัฑิตท่ีศึกษา แผน ก  ส่วนประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีบณัฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยและมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคืออาจารยท่ี์ปรึกษาไม่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการวิจยัและให้คาํปรึกษาดา้น
การวิจยัแก่นิสิตไม่ชดัเจนนั้น น่าจะไม่ส่งผลต่อการสาํเร็จการศึกษาชา้หรือไม่สาํเร็จการศึกษามากนกั เน่ืองจากตวันิสิต
เองเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้สําเร็จการศึกษาชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดหรือไม่สําเร็จการศึกษา สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีท่ีพบว่าบณัฑิตมีความคิดเห็นดา้นคุณภาพอาจารยโ์ดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
โดยบณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุดในประเด็นอาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 3. บณัฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการในการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยบณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเด็นความ
ตอ้งการในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีศึกษามากท่ีสุด ( X  = 4.32) ส่วนประเด็นท่ี
บณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือทกัษะและความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสารและเชิงวิชาการ                 
( X  = 4.06) 
    การท่ีผลวิจัยเป็นเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลยัทกัษิณจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโดย
กาํหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาไวว้่า “ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัทกัษิณเป็นนกัวิชาการและนกัวิชาชีพท่ีมีจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีความ สามารถในการสร้างงาน ส่ือสาร และ
วิจารณ์” (11) จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม
คุณลกัษณะ ท่ีพึงประสงคด์งักล่าว รวมทั้งในส่วนของหลกัสูตร/สาขาวิชาเองมีการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดบั
บณัฑิตศึกษาให้เป็นไปตามคุณลกัษณะเฉพาะของสาขาวิชาควบคู่ไปดว้ยกนั โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน การ
วิจยั และมีกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ นอกชั้นเรียนเพ่ือเสริมการเรียนการสอน เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดู
งาน และการฝึกปฏิบติัจริง ฯลฯ ซ่ึงการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั
ทักษิณมีความสอดคล้องตามปรัชญาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา (10) โดยเนน้การพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย
กระบวนการวิจยัเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ย่างต่อเน่ือง มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ จึงส่งผลให้บณัฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาศกัยภาพของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณโดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก     
โดยบณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเด็นความตอ้งการในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาท่ีศึกษามากท่ีสุด  
     ส่วนประเด็นท่ีบณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือทกัษะและความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารและเชิงวิชาการนั้น น่าจะเป็นเพราะวา่ก่อนท่ีนิสิตจะเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาไดมี้การศึกษาและพฒันา
ทกัษะทางดา้นการใชภ้าษาไทยมาแลว้ในระดบัปริญญาตรี และเม่ือเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาอาจารยผ์ูส้อนก็จะมี
การเสริมและสอดแทรกทกัษะเหล่าน้ีไวใ้นการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยูแ่ลว้ เช่น การรายงาน การวิเคราะห์สังเคราะห์ 
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การสมัมนา การนาํเสนอผลงาน ฯลฯ โดยเฉพาะในรายวิชาการวิจยั นอกจากน้ีบณัฑิตวิทยาลยัและหลกัสูตร/สาขาวิชามี
การจดัอบรมและจดักิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะของนิสิตในดา้นต่าง ๆ อยู่อย่างสมํ่าเสมอดว้ยแลว้ จึงส่งผลให้
บณัฑิตมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในประเด็นการพฒันาทกัษะและความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสารและเชิง
วิชาการนอ้ยท่ีสุด  

4. บณัฑิตมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการจดัลาํดบัความถ่ีสูงสุดในแต่ละดา้น สรุปดงัน้ี ควรปรับ
หลกัสูตรและเน้ือหาให้มีความทนัสมยั หลากหลายและน่าสนใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียนและ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั มีการลงพื้นท่ีออกภาคสนามและศึกษาดูงานเพ่ือศึกษาเรียนรู้
ประสบการณ์จริงใหม้ากข้ึน ควรมีส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใหผู้เ้รียน
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไดส้ะดวกและรวดเร็ว เช่น การเรียนผ่าน Internet และการเรียนผ่าน e – learning การวดั
ประเมินผลการเรียนของอาจารยค์วรมีความยติุธรรมตรงไปตรงมาและน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑส์ามารถตรวจสอบได ้
ควรเพ่ิมจาํนวนอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาให้มากข้ึน จดัหาหนงัสือ ตาํรา และ
เอกสารในสํานกัหอสมุดท่ีสามารถศึกษาคน้ควา้ในการทาํวิจยัควรมีให้มากข้ึนและมีความทนัสมยั กรรมการตรวจ
รูปแบบมีการตรวจสอบใหโ้ดยละเอียดและสามารถนาํไปแกไ้ขไดค้รบถว้นมากข้ึนแต่ควรกาํหนดระยะเวลาการตรวจท่ี
ชดัเจนและสามารถยืดหยุน่ได ้ห้องนํ้ ามีไม่เพียงพอ ไม่ค่อยสะอาด และมีกล่ินไม่พึงประสงค ์ควรปรับปรุงใหส้ะอาด
ถูกสุขลกัษณะ สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอและเหมาะสมควรเพ่ิมให้มากข้ึน และควรมีระบบและช่องทางในการ
ติดตามติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้อยา่งต่อเน่ือง 
 

 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการจัด
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณในภาพรวมไม่แตกต่างจากการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัอ่ืน  ๆ
เพราะทุกมหาวิทยาลยัตอ้งบริหารจดัการใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพเดียวกนั อาจแตกต่างกนัในประเด็นรายละเอียด
ซ่ึงแตกต่างกนัออกไปตามบริบทของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งหรือตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม และประเด็นท่ี
น่าสนใจคือปัญหาหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณในการวิจยัคร้ังน้ี
กบัผลการวิจยัในอดีต พบว่า บางประเด็นเป็นปัญหาเดิมท่ียงัคงมีหรือเกิดอยู่ตลอดมา แสดงให้เห็นว่าการแกปั้ญหาบาง
เร่ืองจาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ขร่วมกนัอย่างเป็นระบบในทุกระดบั และมีความชดัเจนทั้งในระดบันโยบายและระดบั
ปฏิบติัการ รวมทั้งมีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อแกปั้ญหาใหลุ้ล่วง ถึงแมว้า่บางปัญหาอาจตอ้งใชเ้วลานานกต็าม 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของบณัฑิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ               
มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์     

1. จากการจดัลาํดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พบว่า ในดา้นอาคารสถานท่ี
บณัฑิตมีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ รวมทั้ง
ขอ้มูลจากแบบสอบถามปลายเปิดบณัฑิตมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดา้นอาคารสถานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ไดแ้ก่ ห้องนํ้ ามีไม่เพียงพอ ไม่ค่อยสะอาด และมีกล่ินไม่พึงประสงคค์วรปรับปรุงให้สะอาดถูกสุขลกัษณะมากข้ึน 
สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอและเหมาะสมควรเพ่ิมให้มากข้ึน และสถานท่ี โต๊ะ เกา้อ้ี สําหรับให้นิสิตทาํงานและ
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พกัผอ่นมีนอ้ยควรจดัหอ้งสาํหรับบริการใหแ้ก่นิสิตเป็นการเฉพาะอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ฯลฯ มหาวิทยาลยัจึง
ควรใหค้วามสาํคญักบัการปรับปรุงและพฒันาดา้นอาคารสถานท่ีสาํหรับใหบ้ริการนิสิตอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
โดยเฉพาะเร่ืองสถานท่ีจอดรถ แมจ้ะมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถเดิมและสร้างพ้ืนท่ีจอดรถใหม่ไปบางส่วนแลว้ก็
ตามแต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของนิสิต บุคลากร และผูม้าติดต่อ ท่ีเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จึงเป็นประเด็นท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้งนาํไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันา รวมทั้งมีการบริหารจดัการให้เกิด
ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนต่อไป 
     นอกจากน้ีในดา้นการพฒันาศกัยภาพนิสิตในการทาํวิจยั ซ่ึงส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
แต่มีเพียงประเด็นเดียวท่ีบณัฑิตมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือจาํนวนอาจารยท่ี์จะทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระมีความเพียงพอ น่าจะเป็นเพราะว่าโดยทัว่ไปทุกหลกัสูตรจะมีอาจารยป์ระจาํ 
จาํนวน 5 คน ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา แต่ขณะเดียวกนัในบางหลกัสูตร/สาขาวิชามีนิสิต
เป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะหลกัสูตร/สาขาวิชาท่ีเปิดสอนแผน ข ซ่ึงมีขอ้จาํกดัเร่ืองสดัส่วนภาระงานในการทาํหนา้ท่ี
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใหเ้พียงพอและสอดคลอ้งกบัจาํนวนนิสิตท่ีมี จึงเป็นประเด็น
ท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้งนาํไปพิจารณาปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑห์รือมีแนวทางในการบริหารจดัการใหมี้อาจารย์
ประจาํมาทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ ใหเ้พียงพอต่อไป 

 2. มหาวิทยาลยัควรนาํผลการวิจยั ขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการวิจยัในคร้ังน้ี เช่น ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีทาํให้นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาชา้กว่าเวลาท่ีกาํหนดหรือไม่สําเร็จการศึกษา รวมทั้งความ
ตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา เป็นแนวทางใหแ้ก่หลกัสูตร/สาขาวิชา คณะ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใช่ในการวางแผนปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา รวมทั้ งสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน สังคม และ
ประเทศชาติ ตามทิศทางและศกัยภาพของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวจิัยต่อไป 

1. ควรศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของบณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณอยา่ง
ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยสามปีต่อคร้ัง ประกอบกบัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลยั จึงควรร่วมมือกบัคณะ
และหลกัสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ในการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
เชิงลึกของคณะและหลกัสูตร/สาขาวิชา จะทาํให้เห็นแนวโน้มและทิศทางของการเปล่ียนแปลงและการพฒันา 
รวมทั้งประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาตามสถานการณ์และระยะเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไปของหน่วยงานทุกระดบัทั้งหลกัสูตร/สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับการ
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ต่อไป 

2. ควรศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ โดยจาํแนกตามแผนการศึกษาของนิสิต (แผน ก และ แผน ข) ซ่ึงมีความจาํเพาะและแตกต่างกนัในหลาย
ประเดน็ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและมีรายละเอียดสอดคลอ้งตรงตามสภาพจริงมากยิง่ข้ึน 

3. ควรนาํขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์และ
วิจยัต่อยอดในเชิงลึกเพื่อปรับปรุงพฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน เช่น ระยะเวลาท่ีบณัฑิตเขา้ศึกษาจนสาํเร็จการศึกษา ความสอดคลอ้งของงานท่ี
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บณัฑิตทาํกบัหลกัสูตร/สาขาวิชาท่ีเรียน การนาํความรู้ท่ีบณัฑิตไดรั้บจากการศึกษาไปใชใ้นการทาํงานหรือประกอบ
อาชีพ องคค์วามรู้หรือผลสัมฤทธ์ิจากผลงานวิจยัท่ีทาํ (วิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ) รวมทั้งการนาํผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน ์เป็นตน้ 

 
กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัและคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ี
สนบัสนุนและเห็นชอบให้จดัตั้งหน่วยวิจยัสถาบนั รวมทั้งสนบัสนุนงบประมาณในการทาํวิจยัสถาบนัผ่านโครงการ
สนับสนุนและพัฒนาหน่วยวิจัยสถาบันซ่ึงบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี 
ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ รองศาสตราจารย  ์ดร. นิรันดร์  จุลทรัพย  ์และ อาจารย ์             
ดร. ฉนัทสั  ทองช่วย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ความสอดคลอ้ง
และครอบคลุมประเด็นเน้ือหาท่ีจะศึกษา รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามการวิจยัสาํหรับใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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