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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธรและกาฬสินธ์ุ จํานวน 52 คน 
ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบมี 2 ด้านได้แก่ ด้านความต้องการศึกษาต่อ จํานวน 4 ข้อ ด้านสิ่งสนับสนุนจํานวน 4 ข้อและแบบสอบถาม
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 13 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ัน 
ท้ังฉบับ 0.94 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 28.60) สังกัดสถานศึกษา

ของรัฐ อายุ 24-28 ปี (ร้อยละ 69.23)  สถานภาพการศึกษาส่วนใหญ่ สําเร็จการศึกษาแล้วและทํางานแล้ว (ร้อยละ 
94.1) สําเร็จการศึกษามาแล้ว1-2 ปี (ร้อยละ 49.00 ) และสถานภาพการทํางานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(ร้อยละ 74.50) 

2. ด้านความต้องการศึกษาต่อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ร้อยละ 82.40) โดยมี
เป้าหมายเพ่ือต้องการต่อยอดองค์ความรู้ในหัวข้อ/สาขาท่ีสนใจ (ร้อยละ 72.50) ช่วงเวลาท่ีเห็นว่าเหมาะสมสําหรับ
การศึกษาต่อหลังจากทํางานแล้ว 1-2 ปี (ร้อยละ 44.23) และวุฒิการศึกษาของปริญญาท่ีต้องการเม่ือสําเร็จ
การศึกษา คือ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ร้อยละ 98.00) 

3. ด้านสิ่งสนับสนุน  ส่วนใหญ่ตอบว่าต้องการได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาท้ังหมด (ค่าธรรมเนียม/
ทําวิทยานิพนธ์/ค่าครองชีพ (ร้อยละ 66.70) และด้านรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส่วนใหญ่ตอบว่า  
เป็นแบบ ก 1 (ร้อยละ 41.50)  

4. ด้านปัจจัยท่ีจะส่งผลให้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  เวลา
เรียนภาคพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ เช่นเสาร์-อาทิตย์) (ค่าเฉล่ีย 4.62) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน
(ค่าเฉลี่ย 4.60) ดังนั้นการเปิดหลักสูตรการศึกษาจึงควรคํานึงถึงความสามารถในการจ่ายของผู้เรียนด้วย โดยเก็บ
ค่าใช้จ่าย สําหรับการจัดการเรียนการสอนเท่าท่ีจําเป็น  
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Abstract 
The purpose of this research was to study the requirement of further study for Master of 

Education Program in Social Studies, Roi-Et Rajabhat University. The respondents were 52 government 
teachers and education officers, graduated with bachelor degree in the Northeastern region, namely Roi 
Et, Yasothon and Kalasin provinces. The samples were selected  by accidental sampling as the sample 
group of this study. The research instrument was a questionnaire which was a multiple choice 
questionnaire which consisted of 2 aspects, which were 4 items on the need for further education, 
 4 items on support and a questionnaire on factors affecting the decision to enroll 13 with five level 
rating scale. The items had a confidence value of 0.94. The data were analyzed by percentage, mean 
and standard Deviation. 

The results were as follows: 
1. Personal data: most of the respondents were male (28.60) under state educational

institutions, aged 24-28 years (69.23), most have graduated for 1-2 years (94.1) and working as 
government teacher/education office / state-owned company ( 74.50) 

2. The Requirement for further education:  Most of the respondents require further study
in a master of education program in social studies (82.40). The purpose of their studies were further 
developing their knowledge and skills involving their work and their interesting (72.50), suitable time for 
study in master's degree should at least two years with master of education (44.23) and the educational 
qualification of the degree required upon graduation is master of education (98.00 percent). 

3. Learning facilities: Most responded require for the scholarships such as fees for thesis, living
expenses (66.70). The most suitable for the teaching management was type A1 (41.50) 

4. Factors that will affect their decision to study at the graduate show the highest mean on
semester time (study outside office hours, such as Saturdays-Sundays) (4.62), followed by expenses per 
semester) (4.62). Therefore, the educational term should also take into account the affordability of the 
learners by collecting expenses for learning management as necessary 

Keywords: Require for the further study,  Master of Education program,  Social Studies 

บทนํา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การศึกษาถือว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาพลเมืองของชาติ 

เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถท่ีจะก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดการการศึกษาของชาติเพ่ือพัฒนาพลเมืองให้เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 
ให้คงอยู่และก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรเป็นการจัดการการศึกษาให้ครอบคลุมต่อเนื่องไป 
ในแต่ละช่วงวัยและลําดับขั้นพัฒนาการมนุษย์ โดยสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการ
การศึกษาของชาติ ส่งเสริมการพัฒนาครูประจําการและนอกประจําการให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ  
เป็นผู้ยึดม่ันในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกําลังคนท่ีมีคุณภาพ เป็นคนเก่งและคนดี มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพท่ีจะนําไปสู่การสร้างกําลังคนท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ท่ีเป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซ่ึงกระทบต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์ ตลอดจน
พัฒนาการของวิทยาการใหม่ท่ีเป็นศาสตร์บูรณาการและข้ามวัฒนธรรม (หลักสูตรดนตรีศึกษา, 2563) 



315 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2549 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ เป็นสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีความเป็นเลิศในวิชาชีพด้ 
วยนวัตกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน โดยมีพันธกิจ (Mission)  
(1) ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับปริญญา  
(2) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถาบัน
ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ ตอบสนองการพัฒนาครูในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ
และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีระบบการประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน (3) ให้บริการทางด้านการศึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ทํานุบํารุง สนับสนุน และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านการศึกษา (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (2565, เว็ปไซต์) 

ดังนั้นคณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงภารกิจ ท่ีจะต้องพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือเป็นผู้นําทางการศึกษา
และนักบริหารการศึกษามืออาชีพ ซ่ึงจะเป็นพลังสําคัญในการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้พร้อมใน
การผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะอ่ืนท่ีจําเป็นต่อการนําพาประเทศให้พร้อม
เผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจต่างๆ ข้างต้น และก้าวสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ตามเจตนารมณ์ของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนั้นผู้บริหารและผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือการผลิตและพัฒนากําลังคนให้
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จึงได้ทําการศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เพ่ือจะได้นําผลความต้องการท่ีได้รับจากการวิจัยไปกําหนดและพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 

 Taba  (1962) ให้ความหมายการออกแบบหลักสูตรว่า เป็นการจัดองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ จุดหมาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยหลักใหญ่
ของการออกแบบ คือ การกําหนด กรอบหรือขอบเขต การเรียงลําดับ การพิจารณาความต่อเนื่องและการบูรณาการ  
 Beaucham (1975) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตรในแง่ของระบบ คือ ระบบ เนื้อหา ระบบการ
สอน และระบบของการประเมินผล ได้มีผู้พยายามเน้นองค์ประกอบของหลักสูตร โดยเน้นท่ีกระบวนการเรียน 
การสอน โดยมุ่งท่ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ 1) วัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 2) กิจกรรมการเรียนการสอน 3) การประเมินผล  

ดังนั้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตร คือ สิ่งต่าง ๆ ท่ีบรรจุอยู่ในตัวของหลักสูตรอาทิเช่น 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระหรือความรู้ท่ีผู้เรียนต้องศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนและประมวล 
ประสบการณ์ การนําหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลผลิต หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วโดยเน้นการ ค้นหา
สมรรถภาพของผู้เรียน 

แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับความต้องการ 
  ทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ 
  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกบความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ซ่ึงกําหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อ มาสโลว์ 
(Maslow, 1970) เป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีมีการกล่าวถ่ึงอยางแพร่หลาย มาสโลว์ มองว่า ความต้องการของมนุษย์ 
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มีลักษณะเป็นลําดับข้ันจากระดับตํ่าสุดไปยังระดับสูงสุด เม่ือความต้องการ ในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว 
มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป 

  1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือ
ความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําด่ืม การพักผ่อน เป็นต้น 

  2. ความต้องการความปลอดภัยและมันคง (Security or Safety Needs) เมือมนุษย์สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับทีสูงขึ้นต่อไป เช่น ความต้องการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมันคงในชีวิตและ หน้าท่ีการงาน 

  3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม ) (Affiliation or
Acceptance Needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซ่ึงเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น ความ
ต้องการให้และได้รับซึงความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการได้รับการยอมรับ ความ
ต้องการได้รับความชื่นชมจากผู้อ่ืน เป็นต้น 

  4. ความต้องการการยกยอง (Esteem Needs) หรือความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการ
การได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือความต้องการมีความรู้
ความสามารถ เป็นต้น 

  5. ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น
ความต้องการท่ีจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จ ความต้องการทําทุกอย่าง เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น 

แนวคิดการตัดสินใจศึกษาต่อ 
 การตัดสินใจศึกษาต่อ สังคมให้คุณค่าความรู้ไว้สูง กล่าวคือ บุคคลที่ได้รับการศึกษาสูงกว่าบุคคลท่ัวไป 

มักถูกมองว่าบุคคล นั้นเป็นชนชั้นปัญญาชน เป็นมันสมองของชาติเป็นผู้นําเรื่องต่าง ๆ ฉะนั้นการจะพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล จึง อาจวัดกันได้ท่ีความเป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมวิชาความรู้และประสบการณ์โดยการศึกษาในระดับสูง ซ่ึง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2542) กล่าวว่า ค่านิยมทางความคิด ในการศึกษาต่อก็คือ เพ่ือลดการแข่งขันในการ 
ประกอบอาชีพ เพ่ือต้องการเลื่อนตําแหน่ง เพ่ือสร้างสายสัมพันธ์เพ่ือความมีหน้ามีตาในสังคม เพราะพ่อแม่ คาดหวัง 
เพราะเป็นแฟชั่น เพ่ือหลีกเลี่ยงการทํางาน และเพราะต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา (จิราภรณ์ ไหวดี, 2542) การศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทมีผู้นิยมเข้าศึกษาต่อกันมากข้ึน เนื่องจากระบบ การศึกษาในประเทศไทยได้ขยายตัวมากขึ้น 
โดยเฉพาะการขยายการศึกษาในระดับปริญญาตรีซ่ึงปัจจุบันนี้มี อาจารย์ท่ีจบการศึกษาท้ังระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ทําให้มีศักยภาพ ในการเปิดสอน ในระดับปริญญาโท ได้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
ปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อท่ีสําคัญก็คือ ค่านิยมในปริญญา การได้รับปริญญาขั้นสูงจะมีประโยชน์ในการ
ทํางาน ลักษณะการทํางาน หลายอย่างใน ประเทศไทยข้ึนอยู่กับปริญญาไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถ ส่วนใหญ่แล้วคนท่ีมี ปริญญาสูงเท่านั้นท่ีจะสามารถเล่ือนไปสู่ตําแหน่งสูง ๆในบางตําแหน่งได้นอกจากนี้
ยังมีสาเหตุ อ่ืน ๆ เช่น เรียนจบปริญญาตรีแล้ว ยังหางานทําไม่ได้จึงเรียนต่อระดับปริญญาโท เพ่ือชะลอการว่างงาน 
การเรียนปริญญาโทเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดสอนปริญญาโท 
หลังเลิกงาน จึงมีผู้ท่ีต้องการจะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมศึกษาต่อเป็นจํานวนมาก 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
การศึกษาเร่ืองความต้องการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย

1. ความต้องการศึกษาต่อ
2. สิ่งสนับสนุนท่ีท่านต้องการศึกษาต่อ
3. ปัจจัยต่างๆ ท่ีท่านพิจารณาใน
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการ

ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้นําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าท่ีสําเร็จการศึกษา
แล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2563-2564 จํานวน 156 คน (สถิติผู้สําเร็จการศึกษา 2563-2564, เว็ปไซต์) 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นศิษย์เก่าท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน 52 
ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
  เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้การวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
4 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคําถามปลายปิดมีลักษณะให้เลือกตอบ จํานวน 6 ข้อ 
  ตอนท่ี 2 ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นคําถามปลายปิดลักษณะให้เลือกตอบ จํานวน 4 ข้อ 
  ตอนท่ี 3 สิ่งสนับสนุนท่ีท่านต้องการในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นคําถามปลายปิดมี
ลักษณะให้เลือกตอบ จํานวน  4 ข้อ 
  ตอนท่ี 4 ปัจจัยต่างๆที่ท่านพิจารณาในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 13 ข้อ 
  การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดทําเป็นแบบสอบถาม
 2. สร้างรายการข้อคําถาม ซ่ึงมีลักษณะเลือกตอบและเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม

ประเด็นท่ีกําหนดในแบบสํารวจ 
 3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาพิจารณา จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content Validity) โดยการหาดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6-1.00 

 4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงใช้เป็นเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ์แล้ว นําไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คนเพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliabilty) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 0.94 

 5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้ไปสร้างเป็นแบบสอบถามออนไลน์ใน Google form
  การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง
วันท่ี 20 – 31 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ google form โดยให้กรอกอีเมล์ 1 บัญชีได้ 1 ครั้งเพ่ือป้องกันการตอบ
ซํ้า และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 52 คน  
  สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังนี้ วิเคราะห์โดยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และนําไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้  

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง ความเห็นด้วย/ความสําคัญอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ความเห็นด้วย/ความสําคัญอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ความเห็นด้วย/ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง ความเห็นด้วย/ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ความเห็นด้วย/ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจยั 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

  ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศึกษา ดังตาราง 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 
รวม 
สังกัดสถานท่ีทํางาน 
   สถานศึกษาของรัฐ 
   สถานศึกษาเอกชน 
รวม 
อายุ 
   18-23 ปี 
   24-28 ปี 
   29-35 ปี 
รวม 
สถานภาพการศึกษา/อาชีพ 
   กําลังศึกษาอยู่ 
   สําเร็จการศึกษาและทํางานแล้ว 
รวม 
กรณีทํางานแล้ว ท่านสําเร็จการศึกษามาแล้ว 
   1-2 ปี 
   3-5 ปี 
   มากกว่า 5 ป ี
รวม 
สถานภาพการทํางาน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   เอกชน 
   รวม 

29 
23 
52 

44 
8 
52 

6 
36 
10 
52 

3 
49 
52 

25 
17 
10 
52 

38 
14 
52 

28.60 
23.40 
100.00 

84.60 
15.40 
100.00 

11.53 
69.23 
19.24 
100.00 

5.90 
94.1 

100.00 

49.00 
33.30 
17.60 
100.00 

74.50 
25.50 
100.00 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 
และเพศหญิง จํานวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40  สังกัดสถานท่ีทํางาน ส่วนใหญ่สังกัดสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 
44 คน  คิดเป็นร้อยละ  84.60  สถานศึกษาเอกชน จํานวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.40  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ อายุ 24-28 ปี  จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ  69.23 รองลงมาคืออายุ   29-35 ปี จํานวน 10  คน คิดเป็น
ร้อยละ  19.24  และอายุ 18-23 ปี จํานวน  6 คิดเป็นร้อยละ 11.53 ตามลําดับ  สถานภาพการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ สําเร็จการศึกษาแล้วและทํางานแล้ว จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 94.1 และกําลังศึกษาอยู่ 
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จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  5.90  กรณีทํางานแล้วและสําเร็จการศึกษามาแล้ว1-2 ปี  จํานวน 25  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 49.00  ทํางานแล้วและสําเร็จการศึกษามาแล้ว3-5 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  ทํางานแล้ว
และสําเร็จการศึกษามาแล้วมากกว่า 5 ปี จํานวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.60  ตามลําดับ  สถานภาพการทํางาน
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 38  คน  คิดเป็นร้อยละ 74.50 และทํางานเอกชน จํานวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.50  

ตอนท่ี 2 ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
  ผลการศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคม
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังตาราง 2 

ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

จํานวน ร้อยละ 

ระดับ 
     ระดับปริญญาโท 
     ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงปริญญาเอก 
รวม 
เป้าหมายที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ในหัวข้อ/สาขาที่สนใจ 
     เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
     แก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ทําอยู่ 
  ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในการทํางานและ/ หรือในสายอาชีพ 
รวม 
ช่วงเวลาที่ทา่นเห็นว่าเหมาะสมสาํหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา 
     ศึกษาต่อทนัทีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     ศึกษาต่อหลังจากทํางานแล้ว 1-2 ปี 
     ศึกษาต่อหลังจากทํางานแล้ว 3-5 ปี 
     ศึกษาต่อหลังจากทํางานแล้ว มากกว่า 5 ปี 
รวม 
วุฒิการศึกษาของปริญญาที่ต้องการเมื่อสาํเร็จการศึกษา 
     ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
รวม 

43 
9 
52 

37 
35 
13 
28 
52 

6 
23 
18 
5 
52 

51 
1 
52 

82.40 
17.60 
100.00 

72.5 
68.6 
25.5 
54.9 

100.00 

11.50 
44.23 
34.66 
9.61 

100.00 

98.00 
2.00 

100.00 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในระดับปริญญาโท จํานวน 43 
คิดเป็นร้อยละ 82.40  ขณะท่ีมีความต้องการศึกษาในระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงปริญญาเอก จํานวน 9 คน คดิเป็น
ร้อยละ 17.60  เป้าหมายท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการต่อยอด 
องค์ความรู้ในหัวข้อ/สาขาท่ีสนใจ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50  รองลงมาคือเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต จํานวน 35  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.60 และปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในการทํางานและ/   
หรือในสายอาชีพ จํานวน 28  คน คิดเป็นร้อยละ 54.90  ตามลําดับ 
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ช่วงเวลาท่ีเห็นว่าเหมาะสมสําหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการ   ศึกษาต่อหลังจากทํางานแล้ว 1-2 ปี  จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 44.23 รองลงมาคือ  ต้องการศึกษา
ต่อหลังจากทํางานแล้ว 3-5 ปีจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.66 และต้องการศึกษาต่อทันทีท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามลําดับ 

วุฒิการศึกษาของปริญญาท่ีต้องการเม่ือสําเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามใหญ่ต้องการคือ ครุศาสตรม
หาบัณฑิต จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 รองลงมา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  

ตอนท่ี 3 สิ่งสนับสนุนท่ีท่านต้องการในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ผลการศึกษาสิ่งสนับสนุนท่ีท่านต้องการในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ดังตาราง 3 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์สิ่งสนับสนุนท่ีท่านต้องการในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
สิ่งสนับสนุนที่ท่านต้องการในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ทุนอุดหนุนหนุนการศึกษา (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 
     ต้องการได้รับทุนอุดหนุนกรศึกษาทั้งหมด (ค่าธรรมเนียม/ทําวิทยานิพนธ์/
ค่าครองชีพ 
     ต้องการได้รับทุนการศึกษาบางส่วน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ทํา
วิทยานิพนธ์ 
     ต้องการได้รับทุนผู้ช่วยสอน หรือผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) 
     ไม่ต้องการไดรั้บทุนการศึกษา 
รวม 
ความต้องการไปศึกษาวิจัย/ทําวิทยานิพนธ์(บางส่วน)ระยะสั้นใน
ต่างประเทศ 
     ต้องการและสามารถร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ 
     ต้องการแต่ไม่สามารถร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
     ไม่ต้องการ 
รวม 
รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่หมาะสมสาํหรับทา่น (หลักสูตรแบบ ก 1 หรือ ก2 
ทั้งน้ีข้ึนกับคุณสมบัติของผู้เข้าศกึษาด้วย) 
     สัมมนาและทาํวิทยานิพนธ์อย่างเดียวเต็มเวลาที่คณะครุศาสตร์ (แบบ ก 1) 
     สัมมนาที่คณะครุศาสตร์และทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ณ สถานทีท่ํางาน
ของท่าน (แบบ ก 1) 
     เรียนในชั้นเรียน ร่วมกับการทําวิทยานิพนธ์เต็มเวลาที่คณะครุศาสตร์ 
(แบบ ก 2) 
     เรียนในชั้นเรียนลักษณะหน่วยวิชา(module) ทีค่ณะครุศาสตร์และทํา
วิทยานิพนธ์  ณ สถานที่ทํางานของท่าน (แบบ ก2) 
รวม 

34 

19 

3 
2 
52 

17 
18 
17 
52 

8 
22 

7 

15 

52 

66.70 

37.30 

5.90 
3.90 

100.00 

32.00 
36.00 
32.00 

100.00 

15.60 
41.50 

13.60 

29.30 

100 

จากตาราง 3  พบว่า เม่ือสอบถามเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนท่ีท่านต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
ส่วนใหญ่ตอบว่า ด้านทุนอุดหนุนหนุนการศึกษา ต้องการได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาท้ังหมด (ค่าธรรมเนียม/ 
ทําวิทยานิพนธ์/ค่าครองชีพ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ  66.70 รองลงมาต้องการได้รับทุนการศึกษาบางส่วน 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ทําวิทยานิพนธ์ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ต้องการได้รับทุนผู้ช่วยสอน หรือ
ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 ไม่ต้องการได้รับทุนการศึกษา จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 
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ด้านความต้องการไปศึกษาวิจัย/ทําวิทยานิพนธ์(บางส่วน)ระยะสั้นในต่างประเทศ พบว่า ต้องการแต่ไม่
สามารถร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จํานวน18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ต้องการและสามารถร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ได้ จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ไม่ต้องการ จํานวน 17 คน คิดเปน็ร้อยละ 32.00 

ด้านรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับท่าน(หลักสูตรแบบ ก 1 หรือ ก2 ท้ังนี้ขึ้นกับคุณสมบัติของ
ผู้เข้าศึกษาด้วย) พบว่า สัมมนาท่ีคณะครุศาสตร์และทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ณ สถานท่ีทํางานของท่าน (แบบ ก1) 
จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา เรียนในชั้นเรียนลักษณะหน่วยวิชา(module) ท่ีคณะครุศาสตร์และ
ทําวิทยานิพนธ์  ณ สถานท่ีทํางานของท่าน (แบบ ก2) จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 สัมมนาและ 
ทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียวเต็มเวลาท่ีคณะครุศาสตร์ (แบบ ก1) จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ15.60 เรียนในชั้นเรียน 
ร่วมกับการทําวิทยานิพนธ์เต็มเวลาท่ีคณะครุศาสตร์ (แบบ ก2) จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 

ตอนท่ี 4 ปัจจัยต่างๆ ท่ีท่านพิจารณาในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
  ผลการศึกษาปัจจัยต่างๆที่ท่านพิจารณาในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ดังตาราง 4  

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ท่านพิจารณาในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ปัจจัยต่างๆทีท่่านพิจารณาในการศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

1. ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน
2. แหล่งทุนการศึกษา (มแีหล่งทุนการศึกษาจากหนว่ยงาน

ต่าง ๆ ที่สนับสนุนนักศึกษา)
3. ทุนการศึกษา/ทําวิจัยในต่างประเทศ
4. การผูกมัดของทุนหรือแหล่งทุนการศึกษา (เป็นทุนให้เปล่า

ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ)
5. ความน่าสนใจของหลักสูตร
6. ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา
7. การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรและสถานศึกษา
8. ความมีชื่อเสียงของอาจารย์
9. เวลาเรียนภาคปกติในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
10. จัดเวลาเรียนแบบ module
11. เวลาเรียนภาคพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ เชน่
    เสาร์-อาทิตย์) 
12. ความสะดวกของสถานที่เรียน
13. การวิจัยหรือทําวิทยานิพนธ์ ณ สถานที่ทํางานได้โดย

ไม่ต้องมาทําที่คณะครุศาสตร์
รวม 

4.60 
4.29 

4.21 
4.15 

4.54 
4.05 
4.27 
4.11 
4.17 
4.27 
4.62 

4.54 
4.52 

4.34 

0.56 
0.67 

0.80 
0.78 

0.50 
0.85 
0.66 
0.84 
0.97 
0.66 
0.48 

0.54 
0.57 

0.15 

มากที่สุด 
มาก 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มากที่สุด 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยท่ีจะส่งผลให้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( 4.61) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  เวลาเรียนภาคพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ เช่นเสาร์-อาทิตย์) (4.62 ) 
รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน (4.60) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา (4.05) 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้วิจัยนําผลการวิจัยประเด็นท่ีสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี ้
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  ประเด็นท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยละ 82.40 และมีเป้าหมายที่ต้องการศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คือต้องการต่อยอดองค์ความรู้ในหัวข้อ/สาขาท่ีสนใจ ร้อยละ 72.50 รองลงมาคือ เพ่ือใช้ 
ในการประกอบอาชีพในอนาคต ร้อยละ  68.60 และปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในการทํางานและ /
หรือในสายอาชีพ ร้อยละ 54.90 ตามลําดับ เหตุท่ีเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา
สังคมศึกษาเป็นท่ีนิยมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา เนื่องจากสาขาวิชาสังคม
ศึกษาเป็นศาสตร์บูรณาการ ( Integration) เน้นหลักการประยุกต์ทฤษฎีเ พ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในด้านความรู้ ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพซ่ึงสอดคล้องกับชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2555) อธิบายว่า การศึกษาเป็นกระบวนการ เรียนรู้
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรม การสืบสานทาง วัฒนธรรม
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด สภาพแวดล้อม สังคมการ
เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตศึกษา และอาจเป็นเพราะว่าการศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงข้ึน จะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน อีกท้ังยัง ส่งผลต่อความมีเกียรติและชื่อเสียงในสังคม 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทัศนีย์ ชาติไทย (2555) ท่ีศึกษาแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท่ีพบว่า แรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว การได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือ
สูงข้ึนเป็นแรงจูงใจและความ ต้องการส่วนตัวของนักศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือความเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและได้รับ
การยกย่องใน สังคม 
  ประเด็นท่ี 2 ด้านสิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ส่วนใหญ่ตอบว่า ด้านทุนอุดหนุนหนุน
การศึกษา ต้องการได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาท้ังหมด (ค่าธรรมเนียม/ทําวิทยานิพนธ์/ค่าครองชีพ มากท่ีสุด ร้อยละ 
66.70 รองลงมาต้องการได้รับทุนการศึกษาบางส่วน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ทําวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 37.30 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสรรค์ สนวา (2564) ท่ีได้ศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการทุนการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 65 รองลงมาคือ 
ห้องปฎิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 50 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภา ตันติชูเวช, สุมิตร สุวรรณ, 
วินัย พูลศรี, กุลธิดา นุกูลธรรม,ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, วรรณี เนียมหอม, สุคนธ์ มณีรัตน์, และฐิติกมลสิริ ลาโพธ์ิ 
(2564) ท่ีได้ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พบว่าด้านสิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการให้ มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรือการศึกษาในบางส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 83.8 ซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุด 
  ประเด็นท่ี 3 ด้านปัจจัยท่ีจะส่งผลให้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( 4.61) โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  เวลาเรียนภาคพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ เช่นเสาร์-อาทิตย์) 
(4.62 ) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (4.60) เหตุท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะว่า ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่รับราชการครู 
ไม่สะดวกที่จะเรียนในภาคปกติในเวลาราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสรรค์ สนวา (2564) ท่ีได้ศึกษาความ
ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการ
ศึกษานอกเวลาราชการ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) มากท่ีสุด (ร้อยละ 80) รองลงมาคือ ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 
(ทุกเย็นวันจันทร์ - วันศุกร์) (ร้อยละ 8.6) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภา ตันติชูเวช, สุมิตร สุวรรณ, วินัย พูลศรี, 
กุลธิดา นุกูลธรรม,ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, วรรณี เนียมหอม, สุคนธ์ มณีรัตน์ ,และฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์ (2564) ท่ีได้
ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พบว่า ด้านเวลาและรูปแบบท่ีต้องการให้จัดการเรียนการสอน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการในวันเสาร์-อาทิตย์ 
โดยเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมา คือ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการในวันเสาร์-อาทิตย์ 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 ส่วนประเด็นรองลงมาคือค่าใช้จ่ายต่อเทอมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
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(4.60) เพราะว่า การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในยุคปัจจุบันนี้มีค่าใช้จ่ายสูงเม่ือเทียบกับเงินเดือนราชการครู 
ท่ีค่อนข้างน้อย ดังนั้นการเปิดหลักสูตรการศึกษาจึงควรคํานึงถึงความสามารถในการจ่ายของผู้เรียนด้วย โดยเก็บ
ค่าใช้จ่าย สําหรับการจัดการเรียนการสอนเท่าท่ีจําเป็น ซ่ึงอาจจะมีการลดค่าตอบแทนในส่วนของผู้สอนลง 
ให้เหมาะสม นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนขอรับทุนสนับการวิจัยของมหาวิทยาลัยและสํานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป
 1.1 จากผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลังจากทํางานแล้ว 1-2 ปี มีค่าร้อยละท่ีสูง
รองลงมาหลังจากทํางาน 3-5 ปี และเรียนต่อทันทีหลังสําเร็จการศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรนําสารสนเทศที่ได้จาก
การวิจัยไปวางแผนสร้างและพัฒนาหลักสูตร ให้ทันกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

 1.2. การจัดการศึกษาควรจัดเป็นภาคพิเศษ ท่ีจัดให้เรียนเวลานอกราชการได้แก่ ในวันเสาร์ – อาทิตย์
เพ่ือให้ผู้เรียนท่ีทํางานแล้ว สามารถมาศึกษาต่อได้และควรสนับสนุนทุนการวิจัยหรือทุนการศึกษาบางส่วนตลอดจน
แหล่งทุนต่างๆ รวมท้ังความพร้อมของสถานท่ีเรียน  

 1.3 จากผลการวิจัย ความเป็นไปได้ในการเปิดดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นสถาบันต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในด้านอาจารย์ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเปิดดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 2.1. ควรศึกษาวิจัยต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย 

กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี เป็นต้น 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยในรูปแบบของ การติดตามและประเมินการนําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือนําผลที่ได้มาวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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