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กลยุทธ์ และแนวทางในการขับเคลือ่ นบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย เป็ นการ
สร้างและทดสอบโมเดลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับ
บริ บทของบัณฑิ ตศึ กษาของประเทศไทย รวมทั้งปั จจัยทางด้า นประชากรเศรษฐกิ จสังคมและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ก่อนสรุ ปเป็ นโมเดลกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย
เพื่ อ ทาการทดสอบเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถาม 38 ข้อ มี คาถามปลายเปิ ด 1 ข้อ
ประชากร คือ คณะผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษาที่เป็ นสมาชิกของ สคบท. รวม 61 สถาบัน ส่ งแบบสอบถาม
โดยวิธีแบบสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย และ Snowball ในเดือนมกราคม 2562 ได้กลับคืน 98 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 32.7 ใช้สถิติเชิ งอนุ มานในการทดสอบโมเดลกลยุทธ์ มีตวั แปรทั้งหมด 9 ตัวแปร เป็ นตัว
แปรต้น 8 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว และมีตวั แปรต้นทางประชากรศาสตร์ อีก 6 ตัว ทดสอบสมการ
เชิ ง เส้ น และ One-way ANOVA พบว่า (1) งบประมาณวิจ ัย ที่ พ อเพี ย ง (2) การพัฒ นาด้า น
การเรี ยนการสอนต่าง ๆ และ (3) คุณภาพของบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย คือ หัวใจในการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศมากขึ้นมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 การทดสอบตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ท้ งั หมด 6 ตัว กับการมีส่วนร่ วมโดยใช้
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One-way ANOVA ไม่พบว่ามีความแตกต่าง จึงสรุ ปได้วา่ ผลวิจยั โมเดลกลยุทธ์โดยสถิติอนุมาน
เป็ นไปตามที่เสนอและสามารถนาไปใช้หรื อประยุกต์ใช้กบั บัณฑิตวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นทุก
ภูมิภาคของประเทศได้
คาสาคัญ: การพัฒนาบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาของประเทศไทย
Abstract
The research was conducted to identify strategies to improve Thai higher education
system. The author reviewed international literature on higher education from relevant academic
databases before comparing and contrasting with Thai higher education practices, while keeping
in mind Thai population’s characteristics, economics, social and national development’s
directions. A Thai higher education improvement model was derived from the literature review
followed by a data collection using a questionnaire designed specifically for this purpose. The
population of the study consisted of the administrators of graduate schools situated around
Thailand who were also members of the Council of Graduate Administrators of Thailand. Out of
300 sets, 98 sets of questionnaires were returned online in total (32.7%). The proposed model
was tested using inferential statistics and found significant statistical support. Results suggest
adoption among various graduate schools in the country is recommended. Further test of the
dependent variable on all the selected demographic variables using One-way ANOVA found no
difference. Thus, it can be concluded that (1) sufficient research funding, (2) teaching and
learning continuous improvement at different dimensions/levels and (3) quality of personnel are
the main drivers of graduate studies development of Thailand and the model can be adopted
among graduated schools in various parts of the country.
Keywords: Graduate studies development, Graduate school, Thai Higher Education
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บทนา
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษา
ของประเทศไทยและเพื่อนาเสนอต่อสภาคณะผูบ้ ริ หารบัณฑิ ตศึกษาแห่ งประเทศไทย (สคบท.)
ซึ่ งเกิดขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ได้หลังจากมีการประชุมและอภิปรายวาระอื่น ๆ ในที่ประชุมเมื่อปี
2559 ว่า คณะผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษาฯ เห็นพ้องว่า สคบท. ควรมีบทบาทในการชี้ นาการขับเคลื่อน
บัณฑิตศึกษาของไทยเพื่อให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น จากเหตุผลที่วา่ ประเทศไทย
เป็ นประเทศกาลังพัฒนา แต่ในระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผา่ นมา การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษาไม่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเท่าที่ควร เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในแถบอาเซี ยน
เช่น ทางด้านความสามารถในการแข่งขันทางด้านการศึกษา ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปั ญหาการเมือง
ที่ต่อเนื่ องในช่ วงที่ผ่าน ๆ มา ซึ่ งมีผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตามไปด้วย
ที่ ป ระชุ ม จึ ง ได้เสนอให้บ ณ
ั ฑิ ตวิท ยาลัย ของมหาวิท ยาลัย ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก สคบท. เขี ย น
โครงงานวิจยั เพื่อนาไปสู่ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนี้ให้มากยิง่ ขึ้น และหลังจากที่ได้มีการคัดเลือก
โครงงานวิจยั และดาเนิ นการวิจยั สาเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นาผลการวิจยั และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
นาเสนอต่อ สคบท. ในการนี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก็เป็ นหนึ่ งในมหาวิทยาลัยที่ได้เขียนเสนอ
โครงร่ างการวิจยั เพื่อสร้างกลยุทธ์หรื อค้นหาตัวแปรที่สาคัญต่าง ๆ ที่จะมีผลดี ต่อการขับเคลื่อน
บัณฑิตศึกษาของประเทศไทยแล้วนาโมเดลไปทดสอบทางสถิติ ซึ่ งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกให้ดาเนินการวิจยั ตามหัวข้อที่กล่าวมา
วัตถุประสงค์ ของการทาวิจัย
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์
การวิจยั ดังต่อไปนี้
1. เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย
2. เพื่อนาเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย
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การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมใช้กรอบแนวคิดที่วา่ ในขั้นต้นควรเริ่ มต้นด้วยการตรวจสอบงานวิจยั
ที่ เกี่ ย วข้องในการบริ หารบัณฑิ ตศึ กษาที่ ผ่านมา เพื่ อค้นหาตัวแปรต่ าง ๆ ที่ มี ผลต่ อการพัฒนา
บัณฑิตศึกษา เพื่อที่จะมาใช้สร้างเป็ นโมเดลกลยุทธ์
หลังจากที่ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการสื บค้นเอกสารงานวิจยั ในเรื่ องนี้
อย่างครอบคลุมจากฐานข้อมูลต่าง ๆ สามารถคัดเลือกเอกสารที่สาคัญ ๆ ได้ประมาณ 50 บทความ
ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นนโยบายการบริ หารจัดการบัณฑิตศึกษาทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่ใช้กนั ใน
ประเทศที่พฒั นาแล้วราว 10 ประเทศ อีกทั้ง การทบทวนวรรณกรรมได้เน้นการสื บค้นในช่วงเวลา
10 ปี ที่ผ่านมาเท่านั้น เพื่อความทันสมัยของข้อมูล ซึ่ ง จะเหมาะสมกับบริ บทของการพัฒนาและ
บริ หารบัณฑิ ตศึก ษาปั จจุบ นั มากขึ้ น เมื่ อได้อ่า นวิเคราะห์ และตรวจสอบเอกสารที่คดั เลื อกมา
พบว่า มีแนวทางประมาณ 20 แนวทางที่นิยมใช้กนั ในการบริ หารบัณฑิตศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ
และในหลายมิติ อี กทั้งในการนี้ ก็ได้ทาให้เห็ นมุ มมอง วิธีการคิ ด เหตุ ผล ความเป็ นมาของการ
บริ หารจัดการบัณฑิ ตศึ ก ษาทั้ง ทางทฤษฎี และปฏิ บ ตั ิ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้มี ก ารนารายงานการ
ทบทวนวรรณกรรมเสนอต่อที่ ประชุ ม สคบท. ครั้ งที่ 2/2561 และจะขอสรุ ปรายละเอียดมาใน
บทความนี้อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
นโยบายและการบริ หารบัณฑิตศึกษาที่ใช้กนั ในประเทศที่พฒั นาแล้วราว 10 ประเทศ เช่น
สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป พบว่า มีนโยบายต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในบัณฑิตศึกษาใน
หลาย ๆ ประเทศทัว่ โลก ได้แก่ (1) นโยบายการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตศึกษา
ต่าง ๆ กันเองและกับองค์กรต่าง ๆ (American Association of State Colleges and Universities, 2017;
European University Association, 2018; Ireland Report of the Strategy Group, 2011; Universities
UK, 2017) (2) นโยบายการส่ งเสริ มให้สถาบันบัณฑิ ตศึกษาหาเงิ นทุนจากภายในและภายนอก
รวมถึงที่อื่น ๆ มาใช้ในการทาวิจยั (Ireland Report of the Strategy Group, 2011; Universities UK,
2017; Zhou, 2007) (3) นโยบายการพัฒนาเสรี ภาพทางวิช าการขึ้ นภายในมหาวิท ยาลัย เช่ น
เสรี ภาพในการเลือกหัวข้อวิจยั หรื อหัวข้อในการจัดสัมมนาทางวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานวิจยั
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(Higher Education Bureau, 2012; Zhou, 2007) (4) นโยบายการให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วม
ของสถาบันบัณฑิ ตศึ กษาและชุ มชนรวมไปถึ งท้องถิ่ นในเรื่ องของการทาวิจยั (Delgado, 2014;
Zhou, 2007) (5) นโยบายการสร้างระบบประกันคุณภาพที่ครอบคลุมทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น ส่ วนการปกครองระดับจังหวัดและท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนด
แนวทางของการเรี ยนรู้ดว้ ย (Delgado, 2014; Maruyama, 2008; Ríos, 2015; The Ministry of Education,
2014) (6) นโยบายการให้ความสาคัญต่อความต้องการของนักศึกษาต่างชาติ เช่ น ที่พกั อาหาร
การสันนาการ ภาษา และสิ่ งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงาม (Delgado, 2014;
Federal Register of Legislation, 2017; Ireland Report of the Strategy Group, 2011; Maruyama,
2008) (7) นโยบายการออกแบบหลักสู ตรให้เป็ นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในหลาย ๆ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Abbott & Doucouliagos, 2003; Ríos, 2015; The Ministry of Education, 2014)
(8) นโยบายปรับปรุ งทักษะและความสามารถของบุคลากรฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายสนับสนุ นอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่ อง เพื่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ (European Union, 2017; Ireland
Report of the Strategy Group, 2011) (9) เปิ ดโอกาสให้หลักสู ตรระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
มีการได้รับการกาหนดโดยการมีส่วนร่ วมของตลาดแรงงานผูว้ า่ จ้าง และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ด้วย เช่น จากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งที่แสวงและที่ไม่แสวงหาผลกาไร (Ireland Report of the
Strategy Group, 2011) (10) นโยบายการสร้ างหลัก สู ตรเตรี ย มความพร้ อมให้สาหรับนัก ศึก ษา
ในปี แรกและก่อนการเริ่ มหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา (Ireland Report of the Strategy Group, 2011)
(11) นโยบายการให้ความสาคัญในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ที่ดี (Delgado, 2014; Publications of the Ministry
of Education, 2004; Strategic Workshops Open Education, 2014; The Ministry of Education,
2014; U.S. Department of Education, 2017) (12) นโยบายระบบการจัดสรรเงินทุนจากภาครัฐโดย
ใช้การแข่งขันทางผลงานวิชาการและการผลิตนักศึกษาที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานเป็ นตัวชี้ วดั เพื่อ
ความมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปั จจุบนั และอนาคตมาก
ยิง่ ขึ้น (Abbott & Doucouliagos, 2003; Maruyama, 2008; U.S. Department of Education, 2015)
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(13) นโยบายการพัฒ นาระบบการกู้ยื ม ของนัก ศึ ก ษาให้ มี ค วามยื ด หยุ่น และหรื อ เหมาะสม
กับ ผูเ้ รี ย นที่ ม าจากหลากหลายพื้ น ฐานมากยิ่ง ขึ้ น (Delgado, 2014; Universities UK, 2018)
(14) นโยบายการสนับสนุนการเงินอย่างเพียงพอแก่นกั ศึกษาผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย เช่น มีทุนเรี ยนโดย
ให้ช่วยทาวิจยั ในเรื่ องต่าง ๆ (American Association of State Colleges and Universities, 2017; U.S.
Department of Education, 2015) (15) นโยบายการให้ความสาคัญแก่ความต้องการของนักเรี ยน
ผูพ้ ิการ (U.S. Department of Education, 2017) (16) นโยบายให้มีการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรนิ สิต
นักศึกษาโดยเฉพาะในด้านของงบประมาณ เพื่อให้มีก ารรับรองประโยชน์และสิ ทธิ ของนักศึกษา
อย่า งเป็ นระบบและเหมาะสม (Goldsmith, 2017) มหาวิท ยาลัย และบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ต่ า ง ๆ
(17) นโยบายใช้ระบบการศึกษาหรื อรู ปแบบที่คล้ายกันเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตหรื อ
ใบปริ ญญาไปยังประเทศอื่น ๆ ได้ เช่ น ในเอเชี ยและยุโรป เพื่อการแสวงหางานหรื อศึ กษาต่อ
(18) นโยบายควรมีการให้ความสาคัญในการฝึ กฝนทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ไปยังการทางาน
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรให้มากขึ้ น รวมทั้งการตอบโจทย์ขององค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศได้ (European University Association, 2018; U.S. Department of Education,
2015) (19) นโยบายการจัดสร้ างระบบสารสนเทศที่ดีสาหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการเรี ยนรู้ และ
การบริ ห ารจัด การการเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (U.S. Department of Education, 2015)
(20) นโยบายสนับสนุนให้ผลของการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยมีการ
เปิ ดเผยสู่ สาธารณะอย่างชัดเจนและต่อเนื่ อง (Publications of the Ministry of Education, 2004)
และ (21) นโยบายการระดมทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสู ตรอย่างพอเพียงเพื่อการ
ทาวิจยั ในการศึกษาหลักสู ตรหรื อสาขานั้น ๆ (Abbott & Doucouliagos, 2003; Delgado, 2014;
Norton & Cakitaki, 2016; Publications of the Ministry of Education, 2004; U.S. Department of
Education, 2015)
จากรายละเอียดของนโยบาย และข้อมูลที่กล่าวมาสามารถนามาจัดแบ่งเป็ นกลุ่มนโยบายได้
8 กลุ่ ม (หรื อ 8 ตัวแปรหลัก ) ที่ มี ผ ลต่ อการพัฒนาบัณฑิ ตศึ ก ษาที่ ค าดว่า จะนาไปสู่ ก ารพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาของประเทศโดยรวม ตัวแปรหลักที่ได้ตรวจสอบคัดกรองและจัด
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เข้ากลุ่มมีดงั นี้
1. เงินทุนหรื องบประมาณสาหรับการทาวิจยั ที่พอเพียง และการมีส่วนร่ วมระหว่างภาครัฐ
และภาคธุ รกิจในการร่ วมกันดูแลกาหนดทิศทางบริ หารการจัดการบัณฑิตศึกษา
2. การตอบสนองความต้องการที่เกี่ ยวข้องต่าง ๆ แก่นกั ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เช่ น
การศึกษาดูงานทางด้านวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมที่จาเป็ นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. การให้บริ การที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนิ สิตนักศึ กษานานาชาติ เพื่อ
ความเป็ นสากลของบัณฑิตศึกษา
4. การมีระบบประกันคุ ณภาพและการให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่ อง
และเป็ นระบบ
5. การมีระบบสารสนเทศเพื่อให้ขอ้ มูลสาหรับการเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า
เรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถช่ วยให้นกั ศึกษาได้มีการเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอด
หลักสู ตร
6. มีระบบการเรี ยนการสอน และการวิจยั ที่มีความเชื่ อมโยงต่อความต้องการของชุ มชน
และท้องถิ่น
7. มีการตอบสนองต่อความต้องการหลักของนิสิตนักศึกษาผูพ้ ิการอย่างครอบคลุม
8. การพัฒนาคุณภาพของบุคลลากรทางวิชาการและทางฝ่ ายสนับสนุ นในระดับบัณฑิ ต
วิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
การสร้ างแบบสอบถาม
ตัวแปรที่ไ ด้ม าข้างต้น ได้นามาใช้ใ นการออกแบบและสร้ างแบบสอบถามโดยได้มี การ
ทบทวนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่ใช้ท้ งั หมดอีกรอบเพื่อค้นหาตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
หลัก รวมไปถึ ง ความสอดคล้องกับ จุ ดประสงค์ของการวิจยั ในครั้ งนี้ หลัง จากที่ ไ ด้ตรวจสอบ
ตัว แปรย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ไ ด้ม าจากการทบทวนวรรณกรรมในรอบสองทั้ง หมดแล้ ว ได้ มี
การจัดแบ่งเข้ากลุ่มตามตัวแปรหลักแล้วได้นาตัวแปรย่อยทั้งหมดมาสร้างลงเป็ นรู ป แบบคาถาม
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โดยพยายามคงความหมายเพื่อให้เห็นถึงตัวแปรหลักนั้น ๆ ทั้งในภาพรวมและภาพย่อยอย่างครบถ้วน
มากที่สุด และเพื่อจะให้เข้าใจง่ายระหว่างการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากผูก้ รอกแบบสอบถามมี
กระจายอยู่ตามบัณฑิ ตวิทยาลัยทัว่ ประเทศและอาจมีบริ บทที่แตกต่างกัน ทีมผูว้ ิจยั สามารถสร้าง
คาถามที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรหลักได้ท้ งั หมด 38 คาถาม แบบสอบถามที่จดั ทาขึ้นใช้ระบบการตอบแบบ
Likert Scale (1-5) สาหรับใช้ในการทดสอบโมเดลสมมุติฐาน
ที มผูว้ ิจยั ได้มีการนาเสนอแบบสอบถามต้นฉบับ ต่อที่ ป ระชุ ม สคบท. ในครั้ ง ที่ 3/2561
เพื่อขอให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิท างด้า นการบริ หารบัณฑิ ตศึก ษาให้คาแนะนาเพื่อ ที่จะได้นาไปใช้ใ น
การปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามก่ อนจะมี ก ารแจกแบบสอบถาม ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ ส มาชิ ก สภาคณะ
ผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศได้ให้ความกรุ ณาส่ งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุ ง
แบบสอบถามกลับมาในปลายเดือนธันวาคม 2561 (Face and content validity) ซึ่ งทีมผูว้ ิจยั ได้นา
คาแนะนาต่า ง ๆ ไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามต้นฉบับ และทดสอบใช้ก่ อนนาไปเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจริ ง อี กทั้งทีมผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ว จัดพิมพ์ลงไปใน Google
form และได้มีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยอีกครั้ง
วิธีการศึกษา
การกาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารบัณฑิตวิทยาลัยที่กระจายอยูต่ ามมหาวิทยาลัย
ที่ มี บ ณ
ั ฑิ ตวิท ยาลัย ทัว่ ประเทศและเป็ นสมาชิ ก ของ สคบท. จานวน 61 แห่ ง จากการค านวณ
จานวนประชากรโดยการประเมินจากจานวนตาแหน่งผูบ้ ริ หารของบัณฑิตศึกษาคาดว่าจะมีประชากร
ราว 300 คน ซึ่ งทั้ง หมดได้น ามาใช้เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า ง การเข้า ถึ ง กลุ่ ม ตัว อย่า งที ม ผูว้ ิ จ ัย ใช้วิ ธี
ส่ งแบบสอบถามผ่านไปยังสมาชิก สคบท. โดยทาง Group Line ที่ดูแลโดยสานักเลขานุการ สคบท.
เพื่อให้ช่วยกรอกและส่ งต่อไปยัง คณบดี รองคณบดี ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ประจาหลักสู ตร รวมถึง
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ วิธีการกระจายแบบสอบถามทีมผูว้ ิจยั
ได้ใช้วธิ ี Simple random quota sampling และ snowballing sampling technique
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทีมผูว้ ิจยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามผ่านทาง Group Line ในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดย
ทางสานักเลขานุ การ สคบท. เป็ นผูช้ ่ วยประสานงาน และช่ วยกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่ ม
ตัวอย่างตามที่กล่าวมาหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการกาหนดนโยบายและทิศทางในการบริ หาร
บัณฑิตศึกษา สรุ ปเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 1 เดือน จานวนแบบสอบถามที่
ตอบกลับมีท้ งั หมด 98 ชุด หรื อคิดเป็ นร้อยละ 32.7 ของจานวนสมาชิก
ผลการศึกษา
หลังจากได้ขอ้ มูลและตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ได้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นโดยใช้สถิ ติ
เชิงพรรณนา และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามสรุ ปได้วา่ (1) ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถามที่มาก
ที่สุดคือ อาจารย์ รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หาร (2) อายุงานในองค์กรที่มากที่สุดคือ 11 ถึง 15 ปี ตามด้วย
6 ถึง 10 ปี (3) ที่ต้ งั ของบัณฑิตวิทยาลัยอยูใ่ นภาคกลางมากที่สุดตามด้วยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
(4) ประเภทคณะที่มีมากที่สุดคือ คณะที่มีการจัดการเรี ยนการสอนเฉพาะภาคภาษาไทย (5) เพศของ
ผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดคือ เพศหญิงตามด้วยเพศชาย และ (6) กลุ่มอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มากที่สุดคือ กลุ่ม 41 ถึง 45 ปี ตามด้วย 46 ถึง 50 ปี
สมมุติฐานการวิจัย
ในส่ วนของการทดสอบสมมุ ติ ฐ านโมเดลที่ มี 7 ตัว สมมุ ติ ฐ าน คื อ (1) ตัวแปรต้น ทาง
ประชากรศาสตร์ ท้ งั 6 ตัว มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม (ระดับการมีส่วนร่ วมของบัณฑิตศึกษา
ในการพัฒนาประเทศ) ทดสอบโดยใช้ T-Test และ One-way ANOVA และ (2) ตัวแปรต้นใน
โมเดล กลยุทธ์ท้ งั 8 ตัวมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม โดยใช้ Multiple linear regression
ก่อนมีการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 7 ตัว ได้มีการทดสอบตัวแปรต้นเชิ งทัศนคติทุกตัวโดย
Exploratory Factor Analysis ผลพบว่ามีค่า Eigenvalue > 1 ในทุกตัวแปรทางทัศนคติท้ งั 9 ตัว
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ผลการทดสอบโมเดลสมมุติฐาน
การทดสอบสมมุติฐานทั้ง 2 กลุ่ม ที่มีรวมกัน 7 สมมุติฐาน และเพื่อความเข้าใจง่ายจะขอ
นาเสนอสมมุติฐานกลุ่มที่ 2 ก่อน จากการใช้สมการเชิ งเส้น (Multiple linear regressions) พบว่า
มีตวั แปรหลัก เพี ย ง 3 ตัวจาก 8 ตัว ที่ มี ผ ลกระทบต่ อการพัฒนาประเทศของบัณฑิ ตศึ ก ษา คื อ
(1) งบประมาณที่ เพี ย งพอ (2) การพัฒนาการเรี ย นการสอนในมิ ติ ต่ า ง ๆ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง และ
(3) คุ ณ ภาพของบุค ลากรในบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ ผลการพัฒ นาประเทศของ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา อย่า งมี น ัย ส าคัญ ซึ่ ง จากที่ พ บ 3 ตัว แปรต้น หลัก นั้ น มี ต วั แปรย่อ ยที ่ ท าให้
เกิ ดผลกระทบดังนี้
ตัวแปรต้ นที่ 1 ด้ านงบประมาณทีเ่ พียงพอ (เช่น เงินทุนทาวิจยั การมีส่วนร่ วมของภาครัฐและภาค
ธุ รกิจในการบริ หารจัดการบัณฑิตศึกษา บริ บทและสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออานวยในเรื่ องนี้ ) พบตัวแปรย่อย
ทั้งหมด 6 ตัว คือ
1. การจัดให้มีการระดมทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการทาวิจยั ให้เพิ่มมากขึ้น
2. การจัดสรรงบประมาณด้านวิจยั ที่ได้มาให้กบั อาจารย์และนักศึ กษา เช่ น มี งบประจา
แบบสะสมในวงเงิน 1 ล้านบาทต่อปี เป็ นอย่างน้อย
3. การยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทุก ๆ ฝ่ ายในบัณฑิตวิทยาลัยให้มีจานวน
ครั้งเพิ่มมากขึ้น
4. การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อช่ วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถตีพิมพ์
ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติให้มีจานวนชิ้นเพิ่มมากขึ้นต่อหนึ่งปี การศึกษา
5. การพัฒนาเสรี ภาพทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้นเทียบกับในปั จจุบนั (ทางทัศนคติ)
6. การเพิม่ มาตรฐานการดูแลรับรองความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ แก่นกั ศึกษานานาชาติให้
เพิ่มมากขึ้น
ตัวแปรต้ นที่ 2 ระบบการเรียนการสอน (ระบบการเรี ยนการสอนและการวิจยั ที่มีความเชื่อมโยง
กับชุมชน และท้องถิ่น) พบตัวแปรย่อยที่สาคัญ 4 ตัว คือ
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1. จัดให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสฝึ กงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรอย่างน้อย 1 เทอมต่อ
หลักสู ตรการศึกษา
2. เน้ น ให้ ง านวิ จ ัย มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ ความต้อ งการภายนอก เช่ น จากภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนทั้งที่แสวงและไม่แสวงหาผลกาไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10%
3. ออกแบบและปรับปรุ งหลักสู ตรให้เหมาะสมกับตลาด และการจ้างงานที่เหมาะสมใน
อนาคตให้มากขึ้นผ่านการประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
4. เพิ่ ม การท าวิ จยั ที่ มี ค วามเชื่ อมโยงต่ อความต้องการของชุ ม ชนในท้องถิ่ นต่ า ง ๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่ อง
ของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมการเมือง (และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุ มชน) ให้มาก
ยิง่ ขึ้นอย่างน้อย 10%
ตัวแปรต้ นที่ 3 แนวทางการบริ หารจัดการบุคลากรทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา (ลักษณะของ
บุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย) พบตัวแปรย่อยที่สาคัญ 2 ตัว คือ
1. มีการเชิ ญวิทยากรภายนอกมาให้ค วามรู ้ และแบ่ง ปั นประสบการณ์ อย่า งน้อย 1 ครั้ ง
ต่อเดือน
2. มีการสรรหาบุคลากรที่มีการศึกษาหรื อผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติมาประจาให้
เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย 10% (R Square = 0.267, Sig = 0.00; Standardized Beta coefficients ของ
ตัวแปรหลักทั้ง 3 คือ: 0.307, 0.235, 0.204) สามารถดูรายละเอียดตามตารางการวิเคราะห์สถิติ
โมเดลสรุ ปด้านล่างนี้)
โมเดล
1

โมเดลสรุป Summary
R
R Square Adjusted R Square ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอย
.201
.59399
.267
.517a

a. ตัวแปรต้น: (ค่าคงที่ ) งบประมาณเพื่อทาวิจยั การให้บริ การนิ สิตนักศึ กษา การให้บริ การนักศึ กษา
นานาชาติ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การทาวิจยั ที่ เชื่อมโยงกับท้องถิ่น
การให้บริ การแก่นกั ศึกษาผูพ้ ิการ การพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตศึกษา
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ตารางอโนวา ANOVAa
โมเดล
1 Regression
Residual
Total

Sum of
Squares

Df

Mean Square

11.436

8

1.429

31.401
42.837

89
97

.353

F

Sig.
4.052

.000b

a. ตัวแปรตาม: การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศของบัณฑิตศึกษา
b. ตัวแปรต้น: (ค่าคงที่ ) งบประมาณเพื่อทาวิจยั การให้บริ การนิ สิตนักศึกษา การให้บริ การนักศึ กษา
นานาชาติ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การทาวิจยั ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น
การให้บริ การแก่นกั ศึกษาผูพ้ ิการ การพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตศึกษา
ค่ าสัมประสิทธิ์ Coefficientsa
ค่าสมประสิ ทธิ์ การถดถอยพหุ
การถดถอยพหุปกติ แบบมาตรฐาน
โมเดล
1 (จุดตัดบนแกน Y)
งบประมาณเพื่อการทาวิจยั
การให้บริ การนิสิตนักศึกษา
การให้บริ การนักศึกษานานาชาติ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การทาวิจยั ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น
การให้บริ การแก่นกั ศึกษาผูพ้ ิการ
การพัฒนาบุคลากรของ
บัณฑิตศึกษา

B
Std. Error
3.959
.060
.204
.060
-.016
.060
.112
.060
.092
.060
-.089
.060
.156
.060
.067
.060
.135

.060

a. ตัวแปรตาม: การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศของบัณฑิตศึกษา

Beta
.307
-.024
.168
.138
-.134
.235
.101

T
65.984
3.380
-.263
1.852
1.523
-1.474
2.591
1.114

Sig.
.000
.001
.793
.067
.131
.144
.011
.268

.204

2.245

.027
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การทดสอบสมมุ ติ ฐ านอีก 6 ตั ว (ตัว แปรต้น มาจากตัว แปรทางประชากรศาสตร์ 6 ตัว กับ
ตัว แปรตาม 1 ตัว คือระดับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศของบัณฑิตศึกษา)
สถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบคื อ One-way ANOVA กับ ตัว แปรต้น ทางประชากรศาสตร์ (Nominal
independent variables) เพื่อให้เห็นความแตกต่างของนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศผ่านทางบัณฑิตศึกษาตามการแบ่งแยกทางประชากรศาสตร์ คือ ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม อายุงาน ที่ต้ งั ของบัณฑิ ตวิทยาลัย ประเภทของคณะ เพศ และกลุ่มของอายุ พบว่า
ในเชิงประชากรศาสตร์ น้ นั ตัวแปรต้นทุกตัว เช่น ตาแหน่งงาน อายุ เพศ ต่างเห็นพ้องว่านโยบาย
ต่าง ๆ ที่ สามารถมี ผลต่อการช่ วยขับเคลื่ อนบัณฑิ ตศึกษาและการพัฒนาประเทศนั้นไม่มีความ
แตกต่างกันในเชิ งตัวแปรด้านประชากรทั้ง 6 ตัว (และเมื่อตรวจดูระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามแล้ว
พบว่า การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศของบัณฑิตศึกษาอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี Mean = 3.95,
SD = 0.664)
ผลการศึกษาครั้งนี้ สรุ ปได้วา่ โมเดลกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย
ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อทาการทดสอบผ่านสมมุติฐานที่ต้ งั ขึ้นทั้ง 7 ข้อนั้น ได้รับการทดสอบทางสถิติ ซึ่ ง
หมายความว่านโยบายต่าง ๆ ที่คน้ พบทางสถิติน้ นั มีผลต่อการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศ
และสามารถส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งตัวแปรต้นต่าง ๆ ที่คน้ พบ
สามารถนาไปใช้ได้ในบัณฑิตศึกษาในทุกภูมิภาคได้ เนื่ องจากประชากรทุกกลุ่มต่างเห็ นพ้องว่า
(1) งบประมาณการทาวิจ ัย ที่ พ อเพี ย ง (2) การพัฒ นาระบบการเรี ย นการสอนในมิ ติ ต่ า ง ๆ
ที่ เหมาะสมกับบริ บทของบัณฑิตศึกษาในแต่ละแห่ ง และ (3) การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของ
บัณฑิตศึกษาคือ หัวใจในการพัฒนาและปรับปรุ ง บัณฑิ ตศึกษาเพื่อให้บณ
ั ฑิ ตศึกษานั้น ๆ ได้มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาประเทศมากยิง่ ขึ้น
อภิปรายผล
การทดสอบสมมุติฐานต่าง ๆ ของโมเดลทั้งหมด 7 สมมุ ติฐาน ผลทางสถิ ติช้ ี ใ ห้เห็ น ว่า
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ขึ้นทั้ง 7 ข้อ ซึ่ งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่ได้นาไป
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ใช้สร้างโมเดล แม้จะไม่ได้ครบทุกตัวแปรต้นที่มีในโมเดล ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากว่า ตัวแปรต้นบาง
ตัวในโมเดลกลยุท ธ์ ที่ พ บว่าไม่มี ค วามสั มพันธ์ ต่อบริ บ ทของการพัฒนาบัณฑิ ตศึ ก ษาและการ
ขับเคลื่อนของประเทศมากเท่ากับบัณฑิตศึกษาในประเทศอื่น ๆ อาจเนื่องมาจากการที่เรามี สังคม
วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิ จที่ต่างกันจากพวกเขา ยกตัวอย่าง เช่น ไทยเป็ นประเทศที่เน้นการ
บริ การและการส่ งออกมากกว่าการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ตอ้ งใช้การ
ร่ วมมือกันทางวิชาการในระดับนานาชาติมาก ดังที่ผลการวิจยั พบว่า โมเดลสาหรับการขับเคลื่อน
บัณฑิตศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศนั้นมี 3 ตัวแปรหลักเท่านั้น คือ (1) งบประมาณ
ที่ควรเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ (2) การพัฒนาทางด้านการเรี ยนการสอนในมิติต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และ (3) คุณภาพของบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย คือ หัวใจในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เกิ ด
การมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศมากยิง่ ขึ้น
แต่ไม่พบว่าสิ่ งแวดล้อมทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีส่วนสาคัญในการสร้ างความร่ วมมื อระดับ
นานาชาติ เช่น การให้บริ การที่เพียงพอและครอบคลุมแก่นกั ศึกษานานาชาติและนักศึกษาผูพ้ ิการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิจยั ที่ เชื่ อมโยงกับท้องถิ่ นเป็ นตัวแปรต้นที่ มี ความส าคัญต่ อ
บริ บทของประเทศไทย (เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวแปรอื่นในโมเดล) เป็ นต้น
วิเคราะห์ ข้อมูลจากคาถามปลายเปิ ด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคาถามปลายเปิ ดได้มีการประมวลข้อเสนอแนะที่มีเข้ามาหลากหลาย
สาเหตุอาจเนื่ องมาจากว่า ถิ่นที่ต้ งั และบริ บทของบัณฑิ ตศึกษาในแต่ละแห่ งแตกต่างกันและได้มี
การสรุ ปประเด็นหลัก ๆ ได้ 17 ประเด็นดังนี้
1. นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ต่อยอดมาจากงานวิจยั ควรนาไปเทียบเคียงกับการตีพิมพ์
และใช้สาหรับความสาเร็ จทางการศึกษาได้ และรัฐควรเป็ นผูล้ งทุนให้ในหลักสู ตรต่าง ๆ ที่สามารถ
ตอบโจทย์ของชุมชนและท้องถิ่น
2. โครงสร้ างการบริ หารจัดการภายในบางจุดของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจไม่เหมื อนกัน
ดังนั้น ผลการวิจยั ควรมีการเลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยหรื อตามบริ บท
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ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
3. จัด ให้มี ระบบสารสนเทศ เช่ น เว็บ ไซต์เ ป็ นภาษาอัง กฤษ เนื่ อ งจากการมี นัก ศึ ก ษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น
4. สถาบันควรปรับเปลี่ยนจากการแข่งขันมาเป็ นการสร้างความร่ วมมือกันให้มากยิง่ ขึ้น
5. เปลี่ ย นบทบาทหน้า ที่ บ ณ
ั ฑิ ตวิท ยาลัย ให้เป็ นหน่ วยประสานงานธุ รการไม่ ค วรผลิ ต
บัณฑิต การบริ หารผลิตบัณฑิตควรให้เป็ นหน้าที่ของคณะ หรื อหน่ วยงานที่เป็ นศาสตร์ มากกว่า
เพื่อลดการสู ญเปล่าด้านงบประมาณ
6. การตีพิมพ์วิทยานิ พนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษอาจไม่ได้ช่วยพัฒนาประเทศไทย เพราะผูใ้ ช้
ประโยชน์จากวิทยานิ พนธ์ส่วนใหญ่เป็ นคนไทย เช่ น ครู นักศึกษา ฯลฯ ซึ่ งไม่อ่านภาษาอังกฤษ
ฉะนั้นอาจไม่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเท่าที่ควร
7. บัณฑิ ตวิทยาลัย ควรเป็ นหน่ วยงานกลางในการพิจารณาความซ้ า ซ้อนของหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย
8. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคานึงถึงหน้าที่มากกว่าสิ ทธิ
9. เพิ่มทักษะการบริ หารจัดการ การสร้างภาวะผูน้ า การรับผิดชอบตนเองตามบทบาทอย่าง
เหมาะสมจริ งจัง การสร้างเครื อข่ายคณาจารย์และบัณฑิตของหลักสู ตรที่มีประสิ ทธิ ภาพ
10. ให้ความสาคัญกับ Alumni หรื อศิ ษย์เก่ าที่ จบไปแล้วที่นาไปสู่ การทางานร่ วมกันของ
สถาบันกับสมาคมศิษย์เก่า
11. ให้ความสาคัญกับภาษาต่างประเทศที่ นอกเหนื อจากภาษาอังกฤษ เช่ น ภาษาจี น และ
ภาษาทางเลือกอื่น ๆ
12. พัฒนาภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นที่การนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความมัน่ ใจ
ในการสื่ อสาร และการเขียนเอกสารบทความ ไม่ใช่การสอบ หรื อไม่ใช่ พิจารณาเพียงเพื่อผลจาก
การสอน
13. บัณฑิ ตวิทยาลัยควรเป็ นผูก้ าหนดนโยบายและบริ หารหลักสู ตรเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานหรื อผูใ้ ช้บณั ฑิตให้มากขึ้น
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14. มีนโยบายการพัฒนามหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิตด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมควบคู่ไปด้วย
15. นโยบายเรื่ องนานาชาติ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ควรรี บเร่ งทาจนเกินไปต้องคานึงถึงบริ บท
นักศึกษาไทยด้วย เช่น แปลวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ สุ ดท้ายห้องสมุดขอต้นฉบับภาษาไทย
เพราะนิสิตนักศึกษาไทยส่ วนใหญ่ไม่อ่านภาษาอังกฤษ
16. การบังคับผลสอบภาษาอังกฤษทาให้คนไทยหลายคนขาดโอกาสเข้าเรี ยนต่อหรื อทางาน
17. การที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ บังคับให้บณ
ั ฑิตตีพิมพ์บทความลงในวารสารระดับนานาชาติ
ทาให้ผูเ้ รี ย นไม่สามารถจบตามเป้ าหมาย
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้านล่างนี้ กลัน่ กรองมาจากผลวิจยั โดยตรง (และข้อมูลที่ได้จากคาถาม
ปลายเปิ ดบางส่ วนที่รองรับกัน) อีกทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ นี้ จะขอเสนอในแบบภาพรวมเพื่อให้
บัณฑิตศึกษาแต่ละแห่ งนาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมเอง ส่ วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ได้มาจาก
คาถามปลายเปิ ดที่ไม่ได้มีการนามาทดสอบสมมุติฐานในการวิจยั ครั้งนี้ จะไม่ขอกล่าวถึงในจุดนี้
แต่จะให้เป็ นข้อมูลเพื่อพิจารณา (ดังนั้น การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากคาถามปลายเปิ ด
ที่ดี ๆ น่ าสนใจ และหลากหลายจะเปิ ดให้เป็ นดุ ลพินิจของผูอ้ ่านเองเวลาที่ตอ้ งการนาไปใช้ในแต่ละ
บัณฑิตวิทยาลัย)
ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยที่ได้ จากงานวิจัยครั้งนี้
สรุ ปได้ ดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการระดมทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สาหรับ
ทาวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
2. บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย ควรมี ก ารระดมทุ น และกระจายงบวิ จ ัย ที่ ไ ด้จ ากการระดมทุ นไปสู่
อาจารย์และนักศึกษา เช่น จัดตั้งงบประมาณประจาปี ในรู ปแบบของวงเงินวิจยั สะสม อาจเริ่ มต้น
จากจานวน 1 ล้านบาทต่อปี เป็ นต้น
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3. มีการจัดอบรมเพื่อช่ วยยกระดับความรู ้ ความสามารถของบุคลากรทุกฝ่ ายในบัณฑิ ตศึกษา
ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
4. ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายสนับสนุ น เพื่อ
ช่วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถตีพิมพ์ผลการวิจยั ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติได้มากขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 30 ของผูเ้ รี ยน
5. มีการพัฒนาเสรี ภาพทางวิชาการอย่างเป็ นระบบให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่ องการเลือก
หัวข้อ การทางานเป็ นทีมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาและหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนจากชุ มชนใน
ท้องถิ่น เพื่อการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องทิศทางของการทาวิจยั ที่เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ ง
6. เพิ่มมาตรฐานการดูแลและรั กษาความปลอดภัยแก่ นกั ศึกษานานาชาติให้มากขึ้น เพื่อ
ความเชื่อมโยงในการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
7. จัดให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสไปฝึ กงานในองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตรและหรื อการ
เรี ยนในภาควิชาต่าง ๆ อย่างน้อย 1 เทอมต่อหลักสู ตรการศึกษา
8. งานวิจยั ควรมี ความเชื่ อมโยงกับความต้องการของภาคธุ รกิ จและเอกชนมากขึ้ น เช่ น
การเชิ ญ ผูบ้ ริ ห ารจากองค์ ก รที่ เ คยจ้า งนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาที่ จ บไปแล้ว มาช่ ว ยเสนอความคิ ด เห็ น
ออกแบบ และหรื อช่วยปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีการตอบโจทย์ต่อตลาดและการจ้างงานให้มากขึ้น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเทอม
9. งานวิจยั ควรมีความเชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่ อง
การช่วยส่ งเสริ มและการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา
สิ่ งแวดล้อม เด็กและครอบครัว เป็ นต้น อย่างน้อยร้อยละ 10 ของหัวข้อวิจยั ในแต่ละปี
10. เชิ ญวิทยากรภายนอกทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู ้ และแบ่งปั นประสบการณ์ ใน
การทางานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แก่นิสิตนักศึกษา (ถ้าเป็ นอาจารย์ชาวต่างชาติควรมีการแจก
เอกสารแปลล่วงหน้าก่อนมีการบรรยาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีการเตรี ยมตัวในการตั้งคาถาม)
11. สรรหาบุคลากรที่มีการศึกษา และหรื อผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติให้มากขึ้น
โดยอาจมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผสู ้ อนระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อย
1 ครั้งต่อเทอม
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ข้ อจากัดของการทาวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ใช้วธิ ี เก็บข้อมูลแบบ Online ซึ่ งมีผลดีหลายประการ เช่น สามารถทาให้มีการ
เข้าถึ งข้อมูลกรอกแบบสอบถามได้ง่าย ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลไม่นาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และ
การเตรี ยมไฟล์ขอ้ มูลก็ทาได้ง่าย การออกแบบสอบถามสามารถทาได้หลายรู ปแบบ แต่ขอ้ เสี ยก็มี
เช่น ไม่สามารถสัมภาษณ์ผกู ้ รอกแบบสอบถามในเรื่ องที่ทาวิจยั ได้โดยตรง การแจกแบบสอบถาม
อาจกระจายไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายได้ไม่เท่ากันและอาจไม่ทวั่ ถึงเท่าที่ควร และจานวนแบบสอบถาม
ที่ ได้กลับมาอาจกาหนดได้ไม่ดีเท่าที่ ควรอย่างเช่ นในครั้ งนี้ แต่ก็มีปริ มาณเพียงพอสาหรับการ
ทดสอบทางสถิติ
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