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บคคัดยอ 
 วิจัยสถาบันนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความตองการของนักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ผูปกครอง นิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ผูประกอบการภาครัฐและ

เอกชน ตอการเปดสอนสาขาวิชาใหมระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ของศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการ

นานาชาติ (ศอบน)  International Service Industry Study Center (ISIS)  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร       

กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลคือ นักเรียน ครู และผูปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตระดับ

ปริญญาตรี บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ สําเร็จการศึกษา ผูประกอบการภาครัฐและเอกชน ในภาคกลางและ             

ภาคตะวันตก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิตให

ความสนใจหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) สูงที่สุดคิดเปนรอยละ 95.90 

รองลงมาคือ ครู อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 87.42 เปนที่นาสังเกตวา นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายใหความสนใจในหลักสูตรดังกลาวมากถึง 85.80 ในขณะที่นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ใหความสนใจคิดเปนรอยละ 82.15 เมื่อมองในภาพรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดใหความสนใจในหลักสูตร 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ปร.ด. ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) นั้นพบวาผูปกครองนิสิตปริญญาตรีใหความสนใจมากที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับผูตอบแบบสอบถามสถานภาพอื่นคิดเปนรอยละ 94.13 ในขณะที่นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี และผูปกครองนักเรียนมัธยมปลายใหความสนใจคิดเปนรอยละ 92.73 และ 90.00 ตามลําดับ นอกจากนี้ พบวา 

ครู อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาโท และหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิต ใหความสนใจคิด

เปนรอยละ 89.14 และ 86.70 ตามลําดับ ในภาพรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกสถานภาพใหความสนใจใน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปร.ด. ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแตรอยละ 81.93 ขึ้นไป 
 

คําสําคัญ : ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 

                                                            
1 ศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ. กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
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ABSTRACT 
 The objective of this study was to explore need analysis and opinions of high school students, 
teachers and parents as well as university students, graduates, post graduates, public and private sectors 
towards new post graduate curriculum, i.e., international program, of International Service Industry Study 
Center (ISIS), Faculty of Liberal and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus.  Subjects 
were high school students, teachers and parents as well as university students, graduates, post 
graduates, public and private sectors in central and western regions of Thailand.  Questionnaires were 
used in this study.  The study revealed that public and private sectors (graduates’ users) were interested 
in this master degree program in English as an international language at the highest percentages 
(95.90%), then it was high school teachers who graduated with bachelor degrees (87.42%).  It was 
noticed that high school students were also interested in this program at 82.15%.  Overall, all respondents 
were interested in this program more than 80%.  Regarding the doctor of philosophy program in English 
as an international language, it was found that parents of university students were interested in this 
program at the highest percentages (94.13%) comparing to other groups of respondents while university 
students and parents of high school students were interested in this program at 92.73% and 90.00%, 
respectively.  Further, it was found that high school teachers who graduated with master degrees and 
public and private sectors were interested in this program at 89.14% and 86.70%, chronologically.  
Overall, it was found that all respondents were interested in this program more than 81.93%.  
 

Keywords : English as an International Language 
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ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 
ศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ (ศอบน) International Service Industry Study Center 

(ISIS) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีจุดมุงหมายหลัก
ประการหนึ่งคือการผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 
ที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ อยางไรก็ตามในภาวการณปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสังคม
และประเทศชาติสวนหนึ่งมีผลสืบเนื่องมาจาก Globalisation การติดตอส่ือสารกับนานาชาติ และการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีอยางไมหยุดยั้ง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับกระบวนทัศน และการผลิตบัณฑิตให
สอดคลองกับภาวะตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคต แนวทางหนึ่งในการเขาถึงขอมูลเพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาเปดหลักสูตรใหมในระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  คือการทําวิจัยสถาบัน   
 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความตองการของนักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูปกครอง 
นิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ผูประกอบการภาครัฐและเอกชน ตอการเปด
สอนสาขาวิชาใหมระดับบัณฑิตศึกษาของศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ (ศอบน) คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร  
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อุปกรณและวิธีการ 
กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล ประกอบดวย นักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูปกครองของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิต นิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

ผูประกอบการภาครัฐและเอกชน ในภาคกลางและภาคตะวันตก การวิจัยสถาบันครั้งนี้เก็บขอมูลในการวิจัยดวย

แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
การศึกษาเรื่อง การสํารวจ ความตองการ และความคิดเห็น ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต

ปริญญาตรี ผูปกครอง อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา บัณฑิตระดับปริญญาตรีและโท และผูประกอบการภาครัฐ
และเอกชน ตอการเปดสอนสาขาวิชาใหมระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรซึ่งผูวิจัยจะนํา
ขอมูลทั้งหมดเสนอโดยแยกออกเปน 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ขอมลูทั่วไปเที่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 3,000 ชุด ถูกสงไปใหกับผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ
แตกตางกันตั้งแตนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย ผูปกครองของนิสิตระดับปริญญาตรี ตลอดจนหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิตทํางาน แบบสอบถามท่ีถูกสงกลับนํามาวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น  
1,754 ชุด หรือคิดเปน 58.47% โดยสามารถแยกแบบสอบถามออกตามสถานะของผูตอบแบบสอบถามดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  รอยละของขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 420 23.95 

2. ผูปกครองนักเรียนมัธยมปลาย 140 7.98 

3. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 374 21.32 

4. ครู/อาจารยโรงเรียนมัธยม คุณวุฒิปริญญาตรี 239 13.62 

5. ครู/อาจารยโรงเรียนมัธยม คุณวุฒิปริญญาโท 95 5.42 

6. ผูปกครองนิสิตปริญญาตรี 142 8.10 

7. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิต 344 19.61 

รวม 1,754 100.00 
 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาโดยรวมจากขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จากแบบสอบถามที่
สงไปท้ังหมด 3,000 ชุด มีแบบสอบถามที่ไดรับคืนมามีทั้งหมด 1,754 ชุด แบบสอบถามที่ไดกลับมามากที่สุดคือ 
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จากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 23.95 รองลงมาคือ นิสิต และนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิตทํางาน คิดเปนรอยละ 21.32 และ 19.61 ตามลําดับ    

 

ตอนที่ 2  ความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามที่มตีอการรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปรญิญาโท) 

 เมื่อนําขอมูลในสวนของหลักสูตรปริญญาโทมาวิเคราะห โดยจําแนกออกตามกลุมของผูตอบ

แบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาหลักสูตรที่เปนที่สนใจของกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหลักสูตรดานภาษา 

โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของขอมูลไดดังนี้  
 

ตารางที่ 2 รอยละของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 (ปริญญาโท) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตร

นานาชาติ) 

52.90 32.90 14.20 0.00 0.00 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

43.19 30.42 20.32 6.07 0.00 

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 29.68 35.16 25.81 9.03 0.32 

(N=420) 

 จากตารางที่ 2 อาจกลาวไดวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญ ใหความสนใจในหลักสูตรศิลป

ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล คิดเปนรอยละ 52.90 สวนหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ไดรับความสนใจเปนอันดับสอง คิดเปนรอยละ 

43.19 รองลงมาคือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 29.68  
 

ตารางที่ 3 รอยละของความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนมัธยมปลายที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 (ปริญญาโท) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตร

นานาชาติ) 

50.57 30.14 17.20 2.09 0.00 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย   

สาธารณและการจัดการภาครัฐ 

42.86 20.00 31.43 5.71 0.00 

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 38.57 25.72 30.00 5.71 0.00 

(N=140) 
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 ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผูปกครองนักเรียนมัธยมปลายสวนใหญ มีความเห็นเหมือนกับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งใหความสนใจ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปน

ภาษาสากล มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.57 รองลงมาคือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คิด

เปนรอยละ 42.86 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คิด

เปนรอยละ 38.57 
 

ตารางที่ 4 รอยละของความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 (ปริญญาโท) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตร

นานาชาติ) 

57.76 24.39 16.11 1.74 0.00 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

42.79 34.76 11.76 9.09 1.60 

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 39.57 33.16 18.72 5.35 3.20 

(N=374) 
 

 จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 

เปนหลักสูตรที่ไดรับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.76 รองลงมาคือ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ และหลักสูตรศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรคิดเปนรอยละ 42.79 และ 39.57 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 5 รอยละของความคิดเห็นของครู และอาจารยโรงเรียนมัธยมคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีตอหลักสูตรระดับ

 บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตร

นานาชาติ) 

65.12 22.30 12.58 0.00 0.00 

5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

33.36 20.48 36.16 5.70 4.30 

6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 32.88 19.36 37.16 7.25 3.35 

(N=239) 
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 จะเห็นไดวา จากตารางที่ 5 หลักสูตรที่ครู และอาจารยโรงเรียนมัธยมใหความสนใจมากที่สุด คือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) คิดเปนรอยละ 

65.12 รองลงมาคือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ และ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 33.36 และ 32.88 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 6 รอยละของความคิดเห็นของผูปกครองนิสิตปริญญาตรีที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 (ปริญญาโท) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตร

นานาชาติ) 

66.36 18.60 15.04 0.00 0.00 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

19.01 51.24 29.75 0.00 0.00 

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 26.45 48.76 21.49 3.30 0.00 

(N=142) 

ตารางที่ 6 อาจกลาวไดวา ผูปกครองนิสิตระดับปริญญาตรีใหความสนใจในหลักสูตรศิลปะศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) คิดเปนรอยละ 66.36 รองลงมาคือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 26.45 สวนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ไดรับความสนใจเปนอันดับสามคิดเปนรอยละ 19.01 
 

ตารางที่ 7 รอยละของความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรระดับ

 บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตร

นานาชาติ) 

75.74 20.16 4.10 0.00 0.00 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

44.26 45.90 9.84 0.00 0.00 

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 47.54 42.62 9.84 0.00 0.00 

(N=344) 
 

ตารางที่ 7 อาจกลาวไดวา กวาครึ่งหนึ่งของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิตในการทํางานสวน

ใหญ   ใหความสนใจในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตร



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

  1512 

นานาชาติ) คิดเปนรอยละ 75.74 รองลงมาคือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คิดเปนรอย

ละ 47.54 สวนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ   การจัดการภาครัฐ ไดรับความ

สนใจเปนอันดับสามคิดเปนรอยละ 44.26 
 

ตอนที่ 3 ความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามที่มตีอการรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปรญิญาเอก) 

 ในสวนนี้ ผูวิเคราะหจะนําเสนอขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการ

รางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอก ขอมูลทั้งหมดถูกนํามาวิเคราะหโดยแบงตามสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม ผลของการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
 

ตารางที่ 8 รอยละของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 (ปริญญาเอก) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 

69.45 12.48 10.65 7.42 0.00 

2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

71.61 6.13 11.94 10.32 0.00 

3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 65.81 6.77 13.32 14.10 0.00 

(N=420) 

 จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา สวนใหญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหความสนใจใน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) คิดเปนรอยละ 69.45 

สวนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ไดรับ   ความสนใจเปน

อันดับสอง คิดเปนรอยละ 71.61 รองลงมาคือ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรคิดเปนรอย

ละ 65.81 
 

ตารางที่ 9 รอยละของความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนมัธยมปลายที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 (ปริญญาเอก) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 

64.29 25.71 4.29 5.71 0.00 

2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

22.86 35.71 27.14 14.29 0.00 

3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 25.71 45.71 18.57 10.01 0.00 

(N=140) 
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 ตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาผูปกครองนักเรียนมัธยมปลายสวนใหญรอยละ 64.29 ใหความสนใจ หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) มากที่สุด รองลงมาคือ

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 25.71 สวนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ไดรับความสนใจเปนอันดับสาม คิดเปนรอยละ 22.86 
 

ตารางที่ 10 รอยละของความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 (ปริญญาเอก) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 

65.83 26.90 3.53 3.74 0.00 

2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

15.51 34.76 39.04 2.13 2.14 

3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 19.79 36.36 35.29 6.42 2.14 

(N=374) 

 จากตารางที่ 10 นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญใหความสนใจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) คิดเปนรอยละ 65.83 มากที่สุด รองลงมาคือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 19.79 และ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ไดรับความสนใจเปนอันดับสาม คิดเปนรอยละ 15.51 
 

ตารางที่ 11 รอยละของความคิดเห็นของครู และอาจารยโรงเรียนมัธยมคุณวุฒิปริญญาโทที่มีตอหลักสูตรระดับ

 บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 

68.81 20.33 9.37 1.49 0.00 

2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

26.87 43.28 26.37 3.48 0.00 

3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 25.38 46.27 25.37 2.98 0.00 

(N=95) 

 ดังแสดงในตารางที่ 11 ครูและอาจารยโรงเรียนมัธยมสวนใหญรอยละ 68.81 ใหความสนใจในหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) รองลงมาคือ หลักสูตรศิลปศา

สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ และ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 26.87 และ 25.38 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12 รอยละของความคิดเห็นของผูปกครองนิสิตปริญญาตรีที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 (ปริญญาเอก) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 

55.54 38.59 5.87 0.00 0.00 

2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

24.79 52.07 21.49 1.65 0.00 

3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 29.75 43.80 21.49 4.96 0.00 

(N=142) 

 ผูปกครองนิสิตปริญญาตรีสวนใหญใหความสนใจในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.54 รองลงมา คือหลักสูตรศิลปศา

สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 24.79 สวนหลักสูตรที่ไดรับความสนใจเปนอันดับสามคือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ  คิดเปนรอยละ 29.75  
 

ตารางที่ 12 รอยละของความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรระดับ

 บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 

ระดับความสนใจ (%) 
หลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปน

ภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 

63.44 23.26 11.48 1.82 0.00 

2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

และการจัดการภาครัฐ 

58.25 25.36 14.75 1.64 0.00 

3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 56.07 26.72 15.57 1.64 0.00 

(N=344) 

 ดังจะเห็นไดจากตาราง 12 กวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 63.44 ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิตใหความ

สนใจในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) สวนหลักสูตรที่ไดรับ

ความสนใจรองลงมาคือ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ    การจัดการภาครัฐ และ

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 58.25 และ คิดเปน รอยละ 56.07 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 

ตารางที่ 13 รอยละของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสนใจจะเลือกเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

                   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล หลักสูตรนานาชาติ (ระดับมากที่สุดและมากรวมกัน) 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ศศ.ม. ภาษาองักฤษเปน

ภาษาสากล 
ปร.ด. ภาษาองักฤษ
เปนภาษาสากล 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 85.80 81.93 

2. ผูปกครองนกัเรียนมัธยมปลาย 80.71 90.00 

3. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 82.15 92.73 

4. ครู/อาจารยโรงเรียนมัธยม คุณวุฒิปริญญาตรี 87.42 - 

5. ครู/อาจารยโรงเรียนมัธยม คุณวุฒิปริญญาโท - 89.14 

6. ผูปกครองนสิิตปริญญาตรี 84.96 94.13 

7. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิต 95.90 86.70 

(N=1754) 

 จากตารางที่ 13 พบวาในระดับบัณฑิตศึกษา ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใชบัณฑิตใหความสนใจหลักสูตรดังกลาวสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 95.90 รองลงมาคือ 

ครู อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 87.42 เปนที่นาสังเกตวา นักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายใหความสนใจในหลักสูตรดังกลาวมากถึง 85.80 ในขณะที่นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหความ

สนใจคิดเปนรอยละ 82.15 เมื่อมองในภาพรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้ง 7 สถานภาพ ใหความสนใจใน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 

 ความสนใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปร.ด. ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 

(หลักสูตรนานาชาติ) เปนที่นาสนใจเปนอยางยิ่งที่พบวา ผูปกครองนิสิตปริญญาตรีใหความสนใจมากที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับผูตอบแบบสอบถามสถานภาพอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 94.13 ในขณะที่นิสิตและนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และผูปกครองนักเรียนมัธยมปลายใหความสนใจคิดเปนรอยละ 92.73 และ 90.00 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ พบวา ครู อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาโท และหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช

บัณฑิต ใหความสนใจคิดเปนรอยละ 89.14 และ 86.70 ตามลําดับ ในภาพรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามทุก

สถานภาพใหความสนใจในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปร.ด. ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตั้งแตรอยละ 81.93 ขึ้นไป 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรจะไดมีการสัมภาษณผูตอบแบบสอบถามในทุกกลุมเปาหมาย

ของการวิจัยเพื่อจะไดขอมูลในเชิงลึกนํามาปรับปรุงการจัดทําหลักสูตร และสมควรอยางยิ่งที่จะตองทําการประชา

พิจารณหลักสูตรที่รางแลวอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสมบูรณของหลักสูตรดังกลาว 
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