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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความคาดหวั งของผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา 2553 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์  มีวตัถุประสงคใ์น

การศึกษา คือ 1.) เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต 7 ดา้น คือ 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ทัว่ไป  ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ ) ดา้นทกัษะทางปัญญา  

ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ  2.) เพื่อศึกษาถึง

ลกัษณะการท างานของบณัฑิต ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวชิา

การตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ ์3.) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงคุณลกัษณะของบณัฑิต

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรตามก รอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาและตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีพึงประสงค์  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิตจ านวน 84 คน เคร่ืองมือ  คือ แบบสอบถาม 

สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 50-59 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 48 คน ปฏิบติังานในหน่วยงานประเภทบริษทัเอกชน มีความ

เก่ียวขอ้งกบับณัฑิตในสายบงัคบับญัชาเป็นหวัหนา้งาน บณัฑิต ท่ีปฏิบติังาน ในสายบงัคบั บญัชา

ส่วนใหญ่ไม่ไดป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานการตลาด  



2. ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 7 ดา้นในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ รองลงมา  คือ ดา้นบุคลิกภาพและพฤติกรรม ดา้น

คุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ทัว่ไป ดา้นทกัษะทางปัญญา  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) ตามล าดบั  

3. แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณลกัษณะของบณัฑิต 

 ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีขอ้เสนอแนะวา่บณัฑิตสาขาวชิาการตลาดควรปรับปรุงดา้นเช่ียวชาญทางดา้น

ภาษาองักฤษ ทั้งทกัษะทางดา้นการพดู อ่านและเขียน รวมถึงความเช่ียวชาญทางดา้นคณิตศาสตร์ 

สถิติใหม้ากข้ึน  ดงันั้นวทิยาลยัราชพฤกษค์วรมีการจดัสอบวดัระดบัความรู้ใหก้บันกัศึกษาใหม่

ก่อนท่ีจะเขา้ศึกษา โดยก าหนดเกณฑก์ารวดัผลท่ีเป็นมาตรฐานของวทิยาลยัข้ึน นกัศึกษาใหม่ท่ีมีผล

การสอบต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ควรจดัอบรมหลกัสูตรระยะสั้นดา้นภาษาองักฤษ และ

ดา้นคณิตศาสตร์ สถิติ หลงัอบรมเสร็จควรมีการจดัสอบอีกคร้ัง เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิ และผูใ้ช้

บณัฑิตมีความคิดเห็นต่อบณัฑิตสาขาวชิาการตลาด วา่ยงัขาดความเช่ือมัน่ในการแสดงออกต่อหนา้

สาธารณชน ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนของสาขาวชิาการตลาด ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ

กลา้ในการแสดงออกใหม้ากข้ึน  
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ABSTRACT 

The study of Expectation of Graduates Employers on Bachelor of Marketing Graduates 
in 2010 of Ratchaphruek College has objectives to: 1.) study expectation of graduates’ employers 
on 7 characteristic factors comprising of moral, general knowledge, knowledge (professional 
skills), skill, interpersonal skill and responsibility, numerical and analytical skill in 
communication and information technology practice, and behavior and personality; 2.) study 
work nature of  Bachelor of Marketing Graduates in 2010 of Ratchaphruek College; 3.) present a 
concept to develop or improve graduates’ characteristic in concordance with qualifications 
framework for higher education curriculum as well as desirable demand of the employer. In this 
study, sample group comprises of 84 graduates. Research instrument is questionnaire. Statistical 
analysis includes percentage, average, and standard deviation. 

 The study results can be concluded as follows: 

 1. Majority of the employer who answer the questionnaire are female with age between 
50-59 years old. In addition, these employers are graduated with Bachelor’s degree or equivalent 
with a total of 48 persons. Generally, such employers are working in private enterprises holding 
the position in command line as head of the department of the graduates. However, majority these 
graduates do not perform marketing related task. 



2. Expectation of employers on 7 desirable characteristics in overall aspect is in high 
level. Specifically, the highest expecting characteristic is interpersonal skill and responsibility 
following by personality and behavior, moral, general knowledge, intellectual skill, numerical and 
analysis skill in communication and information technology practice, and knowledge 
(professional skill), respectively.  

3. Graduates’ characteristic development and improvement concept 
 Employers suggest that Bachelor of Marketing Graduates should improve their English 
proficiency in speaking, reading, and writing as well as statistics and mathematic proficiency. As 
a result, Ratchaphruek College should conduct an evaluation test for new students before study 
with college-defined standard assessment. For those students who are below the standard, the 
college should provide them short term English and Mathematical Statistic programs as well as 
post program assessments. Additionally, the employers also comment about confidence of 
Bachelor of Marketing Graduates. Thus, the Marketing course teaching process should encourage 
the student to be more assertive in expression.  
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บทที ่1 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษานบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัยิง่ในการพฒันาคนใหเ้กิดความรู้ ความสามารถ  ทกัษะและ

ความ  เช่ียวชาญ ในสาขาวชิาต่างๆเฉพาะดา้ น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนบัเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการ

พฒันาประเทศชาติใหเ้จริญก้ าวหนา้ทดัเทียมกบันานาประเทศ  เหตุน้ีสถาบนัการศึกษาจึงมีบทบาท

ส าคญัในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างพลงัท่ีมีอยู่ ในตวัมนุษยใ์หเ้พิ่มข้ึน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการ  ศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา  6 กล่าววา่  “การจดัการศึกษา

ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และ

คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ” 

(หนงัสือราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา) 

วทิยาลยัราชพฤกษเ์ป็นสถาบนัอุดมศึก ษาท่ีไดรั้บอนุญาตจดัตั้ง เป็นสถาบนัการศึกษาจาก

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ตั้งอยูเ่ลขท่ี  9 หมู่ 1 ต.บาง

ขนุน อ.บางกรวยจ.นนทบุรี โดยเป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ ท่ีตระหนกัถึงความคาดหวงัและ

ความมุ่งมัน่ของนกัศึกษาทุ กคน จึงเสริมสร้างความรู้ทางดา้นวชิาการ และพฒันาคุณภาพ จริยภาพ

ใหแ้ก่ผูเ้รียน มีความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นคนเก่ง มีความรู้ ทกัษะ ความช านาญของแต่ละ

สาขาวชิา สร้างคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และสามา รถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข เพื่อน าความรู้

ความสามารถเป็นก าลงัส าคญั ในการพฒันาตนเองและสังคมประเทศชาติ ดงัปรัชญาของวทิยาลยั

ท่ีวา่ “ สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ คุณภาพ คุณธรรมน า  หนา้สู่สากล  ” ตลอดระยะเวลา 5 ปี ใน

การจดัการการศึกษาของวทิยาลยัราชพฤกษใ์นการมุ่งมั่ นผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคม วทิยาลยั

ราชพฤกษไ์ดมี้การพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร วธีิการจดัการเรียนการสอน ใหมี้ความทนัสมยัและให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา ซ่ึงหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการ ตลาดก็

เช่นเดียวกนั ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ ความเช่ียวชาญทางการตลาดยคุใหม่ 

โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 



2 

 

1.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีควา มรู้ในวชิาชีพดา้นการตลาดแบบสากล  เพิ่มพนูความรู้และ

ส่งเสริม ใหบ้ณัฑิตเป็นผูรู้้คิด  รู้ท  า  โดยน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในสาขาการตลาดไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.  เพื่อผลิตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภา พดา้นการตลาดตรงความตอ้งการของ

ภาคธุรกิจ ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

3. เพื่อใหบ้ณัฑิตเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อ

น าไปประยกุตใ์ชก้บัการตลาดแบบสากลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูมี้คุณ ธรรม มีความเสียสละ  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  สังคม

และ ประเทศชาติ 

5. เพื่อใหบ้ณัฑิตตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาตนเอง ชุมชนสังคมและ 

ประเทศชาติ 

ในปีการศึกษา 2553 น้ีมีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  คณะ

บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด เป็นจ านวน  141 คน ผูว้จิยั จึงสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวงัของ

ผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 

สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ ์โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะน าไปเป็นแนวทางในการ

พฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการพฒันาคุณภาพการจดัการการศึกษา

ใหส้ามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐา นคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552) 

โดยก าหนดใหคุ้ณภาพของบณัฑิตทุกคุณวฒิุและสาขาวชิาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้อยา่ง

นอ้ย 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ดา้นทกัษะ การวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ื อสารและการใช้

เทคโน โลยสีารสนเทศ  รวมถึงพฒันาบณัฑิต ใหส้อดคลอ้งกบั วตัถุประสงคข์อง หลกัสูตร

บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด ท่ีตอ้งการผลิตบณัฑิต ท่ีมีความรู้ในวชิาชีพดา้นการตลาดแบบ

สากล จึงศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิต เพิ่มอีก 2 ดา้น คือ ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ ) และดา้น

บุคลิกภาพและพฤติก รรม ใหส้มกบัปรัชญาของสาขาวชิาการตลาดท่ีวา่ “เช่ียวชาญการตลาด มี

ความฉลาดทางอารมณ์ รู้จกัใชปั้ญญา รู้จกัพฒันาตน เป่ียมลน้คุณธรรม” 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ัณฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต  7 ดา้น คือ ดา้น

คุณธรรม  จริยธรรม ดา้นความรู้ทัว่ไป ดา้นความรู้  (ทกัษะทางวชิาชีพ ) ดา้นทกัษะทางปัญญา  ดา้น

ทกัษะความสัมพนั ธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การ

ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 

2. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะการท างานของบณัฑิต ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ปี

การศึกษา 2553 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ ์

3. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงคุณลกัษณะของบณัฑิตใหส้อดคลอ้ง กบั

หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาและตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีพึง

ประสงค ์

 
1.3 ประโยชน์ของงานวจัิย  

1.เพื่อน าผลการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา  

2.เพื่อน าผลการศึกษาไป ใช้ในการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบั ความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

 
1.4 ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตเน้ือหา โดยจะศึกษาลกัษณะการท างานของ บณัฑิตและความคาดหวงัของผูใ้ช้

บณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวชิา

การตลาด วทิยาลยัราชพฤกษท์ั้ง 7 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ดา้นความรู้ ทัว่ไป 

ดา้นความรู้  (ทกัษะทางวชิาชีพ ) ดา้นทกัษะทางปัญญา  ดา้นทกัษะความสัมพนั ธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

และดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ       

 ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน 84 คน 
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ขอบเขตสถานท่ีและเวลา เก็บขอ้มูลดว้ยตนเองท่ีสถานประกอบการขอ งผูใ้ช้บณัฑิต ทั้ง 84 

แห่ง โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 – 31 มกราคม 2555 

ขอ้จ ากดังานวจิยั  เน่ืองจากบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาใน สาขาวชิาการตลาด ในปีการศึกษา

2553 มีภาวะมีงานท าเพียง 84 คน จึงขอใชจ้  านวนผูใ้ชบ้ณัฑิต 84 คนในการวจิยัคร้ังน้ี 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

บณัฑิต  หมายถึง  ผูท่ี้ส าเร็จการ ศึกษาในระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา  2553 สาขาวชิา

การตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ ์  

ผูใ้ชบ้ณัฑิต  หมายถึง  ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ีควบคุม ดูแลและมอบหมายงานใหเ้ป็นไป

ตามอ านาจหนา้ท่ี 

ลกัษณะการท างาน หมายถึง ลกัษณะงานท่ีบณัฑิตปฏิบติัหนา้ท่ีตรงตามสาขาวชิาการตลาด 

รวมถึง ประเภทของ สถานประกอบการ ท่ีบณัฑิตปฏิบติังาน ประเภทส่วนราชการ หน่วยงานใน

ก ากบัของรัฐ หรือบริษทั/เอกชน 

ความคาดหวงั  หมายถึง ความคิดเห็นท่ีปรารถนามุ่งหวงัใหมี้ต่อคุณลกัษณะของบั ณฑิตทั้ง 

7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ทัว่ไป ดา้นความรู้  (ทกัษะทางวชิาชีพ ) ดา้นทกัษะ

ทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 

คุณลกัษณะของบณัฑิต  หมายถึง คุณสมบติัประจ าตวัของบณัฑิตท่ีตอ้งมีในการปฏิบติังาน

ในสถานประกอบการทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.ดา้นคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจิตอาสา มีวนิยั มีความ

รับผดิชอบ มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความอ่อนนอ้ม ถ่อมตน มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือ 

เผือ่แผ ่มีความต่อตรงเวลา 

  2.ดา้นความรู้ทัว่ไป หมายถึง ความรู้ทัว่ ๆ ไปในการปฏิบติังาน ทั้งการวางแผนการ

ปฏิบติังาน การวเิคราะห์  สังเคราะห์และปฏิบติังานงานอยา่งเป็นระบบ รวมถึงคน้หาความรู้ใหม่ ๆ 

เพื่อพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
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 3.ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) หมายถึง ความรู้เฉพาะทางวชิาชีพดา้นการตลาด ทั้งความ

เขา้ใจในสถานการณ์ทางการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ความรู้ความเขา้ใจดา้นกลยทุ ธ์ส่วนประสม

ทางการตลาด และการวจิยัการตลาด  

4.ดา้นทกัษะทางปัญญา หมายถึง ความเขา้ใจ และความสามารถศึกษา ถึงปัญหาท่ีซบัซอ้น

และเสนอแนะแนวทางในแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งกลา้คิดและกลา้ตดัสินใจ 

 5.ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ หมายถึง ความสามารถ ท่ี

ตอ้งมีดา้นมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความรับผดิชอบ ความสามคัคี 

 6.ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง 

ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งมี ดา้นคณิตศาสตร์ สถิติ การส่ือสารระหวา่งบุคคล อยา่งเหมาะสม  และ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 7.ดา้นบุคลิกภาพและพฤติกรรม หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออกมาภายนอกในดา้นต่างๆ การ

มีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุส ความเช่ือมัน่ในตนเอง มารยาททางสังคม รู้จกัวางตวั มีฉลาดทางอารมณ์ 

การรู้จกัควบคุมตนเอง มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  
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บทที ่ 2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาวจิยัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา 2553 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์ คร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษา

คน้ควา้เอกสาร   ต ารา บทความ วารสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะน าเสนอตามหวัขอ้ต่างๆโดย

ล าดบัดงัน้ี 

2.1 ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา 

 2.1.1 ความหมายของความคาดหวงั 

 2.1.2 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องในการศึกษา 

2.1.1 ความหมายของความคาดหวงั   

Son (1988) และ Clay (1988) (อา้งถึงใน สุขมุ เฉลยทรัพย,์ 2552) ไดศึ้กษาวา่  

ความคาดหวงัเป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงอนาคตและเช่ื อวา่บางส่ิงบางอยา่งจะเกิดข้ึน หรือเป็น

ความเช่ือบางส่ิงบางอยา่งควรจะเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน หรือค่าความน่าจะเป็นขอ งส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ท่ีมุ่งหวงัไว ้ 

   สุณีย ์ธีรดากร (2542) กล่าววา่ ความคาดหวงั คือ ความคาดหวงัวา่พฤติกรรมนั้นจะ

เป็นสาเหตุใหเ้ป็นไปถึงเป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้

   พิสิฐ มหามงคล  (2546) กล่าววา่ ความคาดหวงัในความหมายทางจิตวทิยา มิได้

เจาะจงท่ีการกระท าอยา่งเดียว แต่จะรวมถึงแรงจูงใจ ความเช่ือ ความรู้สึก ทศันคติและค่านิยมดว้ย 

   ฉววีรรณ หลิมวฒันา  (2546) กล่าววา่ ความคาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิดและการ

คาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยส่ิงนั้นอาจ เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได ้ทั้งน้ี
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ความคิดและการคาดการณ์น้ีอาจแตกต่างกนัไปโดยจะข้ึนอยูก่บัภูมิหลงัและประสบการณ์ ความ

สนใจและการเห็นคุณค่าของความส าร็จและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 

   คนางค ์เชษฐบุตร  (2550) กล่าววา่ ความคาดหวงั คือ การคาดการณ์ต่อเหตุการณ์

ต่างๆท่ียงัไม่เกิดข้ึนของบุคคลอ่ืนท่ีคาดหวงัในบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน โดยคาดหวงัหรือตอ้งการให้

บุคคลนั้นประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการหรือคาดหวงัเอาไว ้  

   เฉลียว เกษจนัทร์ทิวา (2553) กล่าววา่ ความคาดหวงัเป็นความคิด ความเช่ือ ความ
ตอ้งการ ความมุ่งหวงัหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง เช่น บุคคล การกระท าหรือเหตุการณ์
เป็นตน้ จึงเป็นการคิดล่วงหนา้โดยมุ่งหวงัในส่ิงท่ีเป็นไปไดว้า่จะเกิดตามท่ีตนคิดไว้ ทั้งน้ีความ
คาดหวงัของบุคคลจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
   กล่าวโดย สรุปวา่ ความคาดหวงั  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือการคาดการณ์

ล่วงหนา้ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจริงหรือไม่อาจเกิดข้ึน และจะส่งผลใหเ้กิด

ความพึงพอใจหรือไม่พอใจต่อส่ิงนั้น 

  

2.1.2 ทฤษฎคีวามคาดหวงั (Expectancy Theory) 

  ทฤษฎีความคาดหวงั  (Expectation Theory) ซ่ึงนกัจิตวทิยากลุ่มปัญญานิยม  เช่ือวา่

มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกท่ีใชปั้ญญาหรือความคิดในการตดัสินใจวา่  จะกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีจะสนองความตอ้งการของตนเอง  จึงเกิดสมมติฐานดังน้ี (อุไรวรรณ 

เกิดผล (2539) 

1. พฤติกรรมของมนุษยถู์กก าหนดข้ึน โดยผลรวมของแรงผลกัดนัภายในของเขา 

เองและแรงผลกัดนัจากส่ิงแวดลอ้ม 

2. มนุษยแ์ต่ละคนมีความตอ้งการ ความปรารถนาและเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 

3. บุคคลตดัสินใจท่ีจะท าพฤติกรรมโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอยา่ง ส่ิงท่ีเป็น 

ขอ้มูลใหเ้ลือก  ไดแ้ก่ ความคาดหวงัในค่าของผลลพัธ์ท่ีจะไดภ้ายหลงัจากการแสดงพฤติกรรมนั้น

ไปแลว้ ความคาดหวงั  (Expectation theory) เป็นความเช่ือหรือความคิดอยา่งมีเหตุผล  ในแนวทางท่ี

เป็นไปได้ หรือเป็นความหวงัท่ีคาดการณ์วา่ตอ้งการจะไดใ้นอนาคตของบุคคล  ความคาดหวงัจึง

เป็นสภาวะทางจิตท่ีบุคคลคาดคะเนล่วงหนา้แต่บางส่ิงบางอยา่งวา่ควรจะมี  ควรจะเป็นหรือควรจะ

เกิดข้ึนตามความเหมาะสม ในเร่ืองของความคาดหวังจึงมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่า น ไดแ้ก่ เคริท์
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เลยว์นิ (Kurt Lewin) เอด็เวร์ิด  โทลแมน (Edword Tolman) วคิเตอร์ เฮซ. วรูม (Victor H.Vroom) 

พอร์ตเตอร์และลาเวอร์ (Portor and Lawer) เป็นตน้ ดงันั้นทฤษฎีความคาดหวงัท่ีกล่าวน้ีจะอยูใ่นรูป

ของกลุ่มทฤษฎีและเพื่อความเขา้ใจจะกล่าวถึงทฤษฎีในกลุ่มน้ีตามล าดบัดงัน้ี 

ทฤษฎีความคาดหวงัของเคิร์ท  เลยว์นิ (Kurt Lewin) และ เอด็เวร์ิด  โทลแมน  (Edward 

Tolman) ในประเด็นของการใหผ้ลตอบแทนทฤษฎีน้ีกล่าวไวว้า่  การท่ีบุคคลจะท างานทุ่มเทมาก

นอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยั  2 ประการ คือ ระดบัความเขม้ขน้ของความตอ้งการผลตอบแทนและ

ความคาดหวงัของบุคคลนั้นวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดท่ีจะไดรั้บการตอบสนองดงักล่าว

ยกตวัอยา่งเช่น นาย ก. มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บเงินเดือนขั้นพิเศษประจ าปีดว้ยเห็นวา่การไดรั้บขั้น

พิเศษนั้นมีคุณค่ากบัตน  และความคาดหวงัไวถ้า้ตนเองไดทุ้่มเทในการท างานอยา่งเตม็ท่ีโอกาสใน

การไดรั้บขั้นพิเศษก็จะสูง นาย ก. ก็จะพยายามท างานในลกัษณะท่ีทุ่มเทมากข้ึน  ในท านองกลบักนั

ถา้นาย ก. ทราบวา่ปีน้ีไม่มีนโยบายใหข้ั้นพิเศษ  แมว้า่ นาย ก. จะมีความตอ้งการเพียงใดก็ไม่มี

โอกาส นาย ก. ก็จะไม่พยายามทุ่มเทท างานดงัน้ี เป็นตน้ 

ทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม  (Vroom) ทฤษฎีน้ีเสนอโดยวคิเตอร์  เอช. วรูม (Victor 

H.Vroom) (1994) มีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของเลยว์นิ  (Lewin) และโทลแมน  (Tolman) แต่ได้

ขยายความโดยเสนอในรูปของตวัแบบ  (Model) ของความคาดหวงัในการท างานท่ีเรียกวา่  VIE 

Model หรือ VIE Theory 

V = Valance คือ ระดบัความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคลในเป้าหมายรางวลักล่าว

อีกนยัหน่ึง คือ คุณค่าความส าคญัของรางวลัท่ีบุคคลใหก้บัรางวลันั้น 

I = Instrumentality คือ ความเป็นเคร่ืองมือของผลลพัธ์  1 ท่ีจะน าไปสู่ผลลพัธ์  2 เช่น การ

ทุ่มเทในการท างานจะน าไปสู่การพิจารณาขั้นพิเศษเป็นตน้ 

E = Expectancy คือ ความคาดหวงัถึงความเป็นไปของการไดซ่ึ้งผลลพัธ์หรื อรางวลัท่ี

ตอ้งการเม่ือแสดงพฤติกรรมบางอยา่ง 
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อริยา คูหา (2546) ไดก้ล่าววา่  มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมาบนโลกใบน้ี  เม่ือเติบโตข้ึนในช่วงอายุ

หน่ึงท่ีมีความตอ้งการ  ความรู้สึกเป็นของตวัเอง  หรือเม่ือมีวฒิุภาวะเจริญเติบโตข้ึนในทางความคิด

ทุกคนต่างก็มีเป้าหมายใหก้บัตวัเองเพื่อตอ้งการใหเ้กิดความส าเร็จ  และในการเดินทางท่ีจะไปสู่

เป้าหมายนั้น ทุกคนก็จะตอ้งมีความคาดหวงัใหก้บัความส าเร็จนั้น  เพื่อใหค้วามคาดหวงันั้น  อาจจะ

เป็นความคาดหวงัใหก้บัตวัเองหรือเป็นความคาดหวงัใหก้บับุคคลอ่ืน  โดยท าการคาดหวงัใหบุ้คคล

อ่ืนเป็นไปตามท่ีตวัตอ้งการตามเป้าหมายท่ีวางไวผู้ท่ี้ใหต้น้ก าเนิดแห่งแนวคิดน้ีคือ  เอด็วาร์ด  โท

ลแมน (Edward Tolman) แต่ผูท่ี้ไดเ้ผยแพร่และสร้างทฤษฎีคือ  วคิเตอร์ วรูม (Victor Vroom) โดย

ท่ีวรูมใหท้รรศนะเก่ียวกบัสมมุติฐาน 4 ประการท่ีเป็นบ่อเกิดแรงจูงใจในการท างาน กล่าวคือ 

1. การคาดหวงัวา่เม่ือแสดงพฤติกรรมไปแลว้จะท าส่ิงนั้นไดห้รือไม่  มีความรู้ความสามารถ

และมีส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวกท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพียงพอท่ีจะด าเนินไดม้าก เพียงใดและมี

บทบาทท่ีสามารถแสดงความสามารถท าไดดี้เพียงใด 

2. การคาดหวงัวา่เม่ือท างานนั้นแลว้ท าไดดี้เพียงใด 

3. การคาดหวงัวา่เม่ือท างานนั้นไดแ้ลว้จะไดผ้ลลพัธ์อยา่งท่ีตอ้งการหรือไม่ 

4. การตีผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการกระท า  ถา้เขาเห็นวา่กระท าแลว้มีค่า  เขาก็อยากท า  แต่ถา้ไม่มี

ค่าเขาก็ไม่สนใจ  จึงสรุปไดว้า่คนเรามีแรงจูงใจในการกระท าส่ิงใด  ๆ ยอ่มมีความคาดหวงัตาม

เง่ือนไขขา้งตน้  เพราะหากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดไปแลว้แรงจูงใจยอ่มขาดหายไปดว้ย  เม่ือดูตามสภาพ

แลว้ทฤษฎีเนน้เร่ืองการพฒันา โดยท่ีวรูมเนน้วา่  มนุษยค์วรรู้จกัตนเอง  รู้ขีดจ ากดัและความสามารถ

ของตน 

แบทเทริน์และมาร์ติน  (Bartal and Matin) (พิไลวรรณ  จนัทรสุกรี . 2540 : 26 อา้งอิงใน

เฉลียว เกษจนัทร์ทิวา (2553)) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวงัตามแนวคิดของวรูม  ประกอบดว้ย  3 

องคป์ระกอบ คือ 

1. ความคาดหวงัในความพยายามต่อการกระท าหรือการปฏิบติังาน  หมายถึง การท่ีบุคคล

คาดหวงัไวล่้วงหนา้วา่ตนเองพยายามต่อกระท าพฤติกรรมไดต้ามความสามารถแลว้โอกาสท่ีจะ

กระท าส่ิงนั้นไดส้ าเร็จมีมากนอ้ยเพียงใด เป็นการคิดก่อนจะท าส่ิงต่าง ๆ วา่สามารถท าไดห้รือไม่ 
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2. ความคาดหวงัในการกระท าต่อผลลพัธ์หรือผลของการปฏิบติังาน  หมายถึง การท่ีบุคคล

คาดหวงัไวล่้วงหนา้ก่อนกระท าพฤติกรรมวา่ถา้หากกระท าพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดผ้ลลพัธ์แก่

ตนเองในทางท่ีดีหรือไม่ 

3. ความคาดหวงัในคุณค่าของผลลพัธ์หรือรางวลั  หมายถึง คุณค่าจากผลของการกระท าท่ี

เกิดแก่บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมนั้น 

ดงันั้นทฤษฎีความคาดหวงัวรูม  (Expectation Theory) บางทีเรียกวา่  VET Theory และได้

ก าหนดเป็นสูตรไวด้งัน้ี 

 

การจูงใจ (หรือแรงจูงใจ) = คุณค่าของผลลพัธ์ x ความคาดหวงั x ความสัมพนัธ์ระหว่าง 

การกระท ากบัผลลพัธ์ 

 

 1. คุณค่าของผลลพัธ์แต่ละบุคคลจะข้ึนอยูก่บัความปรารถนาหรือความตอ้งการ  ถา้ตอ้งการ  

มากจะมีค่าเป็นบวก แต่เฉย ๆ ไม่รู้สึกยนิดียนิร้าย จะมีค่าเป็นศูนย  ์และถา้ไม่ชอบหรือไม่ตอ้งการจะ

มีค่าติดลบ 

2. ความคาดหวงั  คือความน่าจะเป็นท่ีการกระท าอยา่งหน่ึงจะมีโอกาสท่ีท าใหเ้กิดผลลพัธ์

ในระดบัแรกมากนอ้ยเพียงใด ถา้คนเช่ือแน่วา่  หากท างานเตม็ท่ีจะสามารถท าใหไ้ดผ้ลผลิตสูงอยา่ง

แน่นอน ความคาดหวงัจะเท่ากบัหน่ึง  ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้เช่ือวา่ถึงแมจ้ะพยายามท างานหนกัสัก

เพียงใดก็ไม่สามารถท าผลงานออกมาในปริมาณสูงไดเ้ลย ความคาดหวงัก็จะเท่ากบัศูนย ์

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท ากบัผลลพัธ์  อธิบายได้วา่ แรงจูงใจของแต่ละคนจะมาก

หรือนอ้ยยอ่มข้ึนอยูก่บัผลท่ีไดรั้บหรือท่ีคิดวา่สมควรจะไดรั้บเม่ือกระท าการนั้นส าเร็จตามเป้าหมาย  

แลว้ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่  ส่วนหน่ึงของแรงจูงใจท่ีบุคคลจะมีหรือไม่  หรือมีมากนอ้ยยอ่มข้ึนกบั

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท ากบัผลลพัธ์ 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 2.2.1 ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวฒิุการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาของประเทศซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวฒิุ การแบ่งสายวชิา ความเช่ือมโยงต่อเน่ือง

จากคุณวฒิุระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวฒิุซ่ึงเพิ่ม

สูงข้ึนตามระดบัของคุณวฒิุ  ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ ละระดบัคุณวฒิุ  ปริมาณการเรียนรู้ท่ี

สอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช้ การเปิดโอกาสใหเ้ทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์  ซ่ึงเป็นการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ รวมทั้งระบบและกลไกท่ีใหค้วามมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของส ถาบนัอุดมศึกษาวา่สามารถผลิตบณัฑิต

ใหบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 

 

  2.2.2 หลกัการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  1. ยดึหลกัความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการ

อุดมศึกษา  โดยมุ่งใหก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายในการพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาได้

อยา่งเป็นรูปธรรม  เพราะกรอบมาตรฐา นคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษามีแนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันา

หลกัสูตร การปรับเปล่ียนกลวธีิการสอนของอาจารย์  การเรียนรู้ของนกัศึกษา  ตลอดจนการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บณัฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงัไดจ้ริง 

   2. มุ่งเนน้ท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต  (Learning Outcomes) ซ่ึงเป็น

มาตรฐานขั้นต ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกนัคุณภาพบณัฑิตและส่ือสารใหห้น่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้

เขา้ใจและมัน่ใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต  โดยเร่ิมท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา  คือ 

ก าหนดมาตร ฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัไวก่้อน  หลงัจากนั้นจึงพิจารณาถึง
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องคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมใหบ้ณัฑิตบรรลุถึง

มาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอยา่งสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ 

   3. มุ่งท่ีจะประมวลกฎเกณฑแ์ละประกาศต่ างๆ ท่ีไดด้ าเนินการไวแ้ลว้เขา้ดว้ยกนั

และเช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนั  ซ่ึงจะสามารถอธิบายใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบั

ความหมายและความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาของคุณวฒิุหรือปริญญาในระดบัต่างๆ 

   4. มุ่งใหคุ้ณวฒิุหรือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ  ของประเทศไทยเป็นท่ี

ยอมรับและเทียบ  เคียงกนัไดก้บัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ  เน่ืองจากกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาจะช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาในทุกขั้นตอน

อยา่งเป็นระบบ  โดยเปิดโอกาสใหส้ถาบนั  อุดมศึกษาสามารถจดัหลกัสูตร  ตลอดจนกระบวนการ

เรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย  โดยมัน่ใจถึงผล  ผลิตสุดทา้ยของการจดัการศึกษา  คือ คุณภาพ

ของบณัฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงั  สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุข

และภาคภูมิใจเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และเป็นคนดีของสังคม  ช่วยเพิ่มความเขม้แขง็แ ละขีด

ความสามารถในการพฒันาประเทศไทย  (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 

 

   2.2.3 วตัถุประสงค์ของการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   1.เพื่อเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาตาม  ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการอุดมศึกษา

ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็น  รูปธรรม ดว้ยการน าไปเป็นหลกัในการพฒันาหลกัสูตร  กระบวนการ

เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 2.เพื่อก าหนดเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตใหช้ดัเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัในแต่ละคุณวฒิุ /ปริญญาของสาขา /สาขาวชิาต่างๆ  และเพื่อให้

สถาบนัอุดมศึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ /ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา /สาขาวชิาไดใ้ชเ้ป็นหลกั  และเป็นแนวทาง

ในการวางแผน  ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาการจดัการศึกษา  เช่น การพฒันาหลกัสูตร  การ

ปรับเปล่ียนกลวธีิการสอน วธีิการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวดัและการประเมินผลนกัศึกษา 
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   3.เพื่อเช่ือมโยงระดบัต่างๆของคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษาใหเ้ป็นระบบ  เพื่อบุคคล

จะไดมี้โอกาสเพิ่มพนูความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและหลากหลายตามหลกัการศึกษาตลอดชีวติ  มีความ

ชดัเจนและโปร่งใส สามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัต่าง ๆ กบันานาประเทศได ้

4.เพื่อช่วยใหเ้กิดวฒันธรรมคุณภาพในสถาบนัอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการ 

ประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง และใชเ้ป็นกรอบอา้งอิงส าหรับผูป้ระเมินของ

การประกนัคุณภาพภายนอกเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิต และการจดัการเรียนการสอน 

   5.เพื่อเป็นกรอบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและความ

มัน่ใจในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  อาทิ นกัศึกษา ผูป้กครอง  ผูป้ระกอบการ  ชุมชน สังคมและสถาบนัอ่ืน  ๆ 

ทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัความหมายของคุณวฒิุ  คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ ความสามารถ  

ทกัษะ และสมรรถนะในการท างาน รวมทั้งคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีคาดวา่บณัฑิตจะพึงมี 

 6.เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวฒิุระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา  ทั้ง

ในและต่างประเทศในการยา้ยโอนนกัศึกษาระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา  การลงทะเบียนขา้มสถาบนั  

และการรับรองคุณวฒิุผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

  7.เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิตกนัเองของแต่ละสาขา/สาขาวชิา 

8.เพื่อน าไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การด าเนินการใหก้บั 
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความเขม้แขง็  (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 

 
 2.2.4 โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

    2.2.4.1 ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) 

   ระดบัของคุณวฒิุแสดงถึงการเพิ่มข้ึนของระดบัสติปัญญาท่ีตอ้งการ  และ

ความซบัซอ้นของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  นอกจากน้ีกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

ยงัก าหนดคุณลกัษณะของนกัศึกษาระดบัแรกเขา้หลงัจากส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ย เพราะเป็น

พื้นฐานความรู้  ความสามารถท่ีส าคญัในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

เร่ิมตน้ท่ีระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) และส้ินสุดท่ีระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก ดงัน้ี 
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ระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) 

ระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี 

ระดบัท่ี 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

ระดบัท่ี 4 ปริญญาโท 

ระดบัท่ี 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

ระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก 

   บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงสามารถเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน  แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑก์ารเขา้ศึกษาต่อของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงอาจ

ข้ึนอยูก่บัคะแนนเฉล่ียสะสม หรือเง่ือนไขอ่ืนเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบ

ความส าเร็จในการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนและซบัซอ้นยิง่ข้ึน 

   กรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯแบ่งสายวชิาเป็น  2 สาย ไดแ้ก่ สายวชิาการ  เนน้

ศาสตร์บริสุทธ์ิทางดา้นศิลปศาสตร์หรือดา้นวทิยาศาสตร์  โดยมุ่งศึกษาสาระและวธีิการของศาสตร์

สาขาวชิานั้นๆเป็นหลกัไม่ไดส้ัมพนัธ์โดยตรงกบัการประกอบอาชีพ  และสายวชิาชีพซ่ึงมุ่งเนน้

การศึกษาในลกัษณะของศาสตร์เชิงประยกุต์ เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะระดบัสูงซ่ึงจ าเป็น

ต่อการประกอบอาชีพ และน าไปสู่การปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพ 

   การเรียนในสายวชิาการควรจะพฒันาความสามารถท่ีส าคญัทั้งในการ

ท างานและการด ารงชีพในชีวติประจ าวนั  ส่วนหลกัสูตรสายวชิาชีพควรเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ  

การวจิยัและความรู้ทางทฤษฎีในสาขา /สาขาวชิาและสาขา /สาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง  และ

พฒันาความสามารถในการคิดและ การแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัทุกสถานการณ์  อยา่งไรก็ตาม

หลกัสูตรทั้งสองสายดงักล่าวมีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงควรสะทอ้นใหเ้ห็นในรายละเอียดของ

เน้ือหาสาระส าคญัและในช่ือปริญญา  ผูส้ าเร็จการศึกษาในสายวชิาหน่ึงสามารถเปล่ียนไปศึกษาต่อ

ระดบัสูงข้ึนในอีกสายวชิาหน่ึงได ้ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาอาจจะก าหนดเง่ือนไขบางประการของการ

เขา้ศึกษาได ้เพื่อใหผู้เ้รียนมีพื้นฐานความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อในระดบั

นั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรนั้น ๆ คาดหวงั 
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   2.2.4.2 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาของประเทศไทย 

   การเรียนรู้  หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาพฒันาข้ึนใน

ตนเองจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหวา่งการศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหบ้ณัฑิตมี อยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

    (1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันา

นิสัยในการประพฤติอยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม  และดว้ยความรับผดิชอบทั้งในส่วนตนและ

ส่วนรวม  ความสามารถในการปรับวถีิชีวติในความขดัแยง้ทางค่านิยม  การพฒันานิสัยและการ

ปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทั้งในเร่ืองส่วนตวัและสังคม 

    (2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจ การนึก

คิดและการน าเสนอขอ้มูล  การวเิคราะห์และจ าแนกขอ้เทจ็จริงในหลกัการ  ทฤษฎี  ตลอดจน

กระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

    (3) ด้านทกัษะทางปัญญา  (Cognitive Skills) หมายถึง  ความสามารถใน

การวเิคราะห์สถานการณ์และใชค้วามรู้  ความเขา้ใจในแนวคิด  หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการ

ต่างๆในการคิดวเิคราะห์และการแกปั้ญหา  เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ท่ีไม่ไดค้าดคิดมา

ก่อน 

    (4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม  การ

แสดงถึงภาวะผูน้ า  ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผนและ

รับผดิชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

    (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

หมายถึงความสามารถในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์

และสถิติความสามารถในการส่ือสารทั้งการพดู การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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   นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง  5 ดา้นน้ี  บางสาขาวชิาตอ้งการทกัษะทาง

กายภาพสูง เช่น การเตน้ร า ดนตรี การวาดภาพ  การแกะสลกั  พลศึกษา การแพทย์ และวทิยาศาสตร์

การแพทย ์จึงตอ้งเพิ่มการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 

  

มาตรฐานผลการเรียนรู้  คือ ขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนพฒันาข้ึนจาก

การเรียนรู้ทั้ง  5 ดา้นท่ีไดรั้บการพฒันาระหวา่งการศึกษา  จากการเรียนและการเขา้ร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัใหท้ั้งในและนอกหลกัสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจและ

ความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นไดอ้ยา่งเป็นท่ีเช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวชิาหรือหลกัสูตรนั้น

แลว้ 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตทุก 

คนในทุกระดบัคุณวฒิุ โดยแต่ละดา้นจะมีระดบัความซบัซอ้นเพิ่มข้ึน เม่ือระดบัคุณวฒิุสูงข้ึน  ทกัษะ

และความรู้จะเป็นการสะสมจากระดบัคุณวฒิุท่ีต ่ากวา่สู่ระดบัท่ีสูงข้ึนดงันั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้

ของระดบัคุณวฒิุใดคุณวฒิุหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา /สาขาวชิาเดียวกนัของระดบั

คุณวฒิุท่ีต ่ากวา่ดว้ย 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ใชก้บันกัศึกษาทุกคน  แมว้า่บางสาขา /

สาขาวชิานกัศึกษาจ าเป็นตอ้งพฒันาเป็นการเฉพาะ  เช่น จรรยาบรรณของแพทย์  นกับญัชี และนกั

กฎหมาย เป็นตน้ 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  และด้านทกัษะทางปัญญา  จะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

สาขา/สาขาวชิาท่ีเรียน ซ่ึงตอ้งระบุรายละเอียดของความรู้และทกัษะของสาขา/สาขาวชิาท่ีเหมาะสม

กบัระดบัคุณวฒิุไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร และรายละเอียดของรายวชิา 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ

มุ่งหวงัใหน้กัศึกษาทุกคนไม่วา่จะเป็นระดบัคุณวฒิุและสาขา /สาขาวชิาใด  ตอ้งบรรลุมาตรฐานผล

การเรียนรู้ดา้นเหล่าน้ี 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ  มุ่งหวงัใหน้กัศึกษาทุกคนไม่วา่จะเป็นระดบัคุณวฒิุสาขา /สาขาวชิาใด  ตอ้ง

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นน้ี  แต่ส าหรับนกัศึกษาท่ีเรียนในสาขา /สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง
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โดยตรงกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้น้ีจะตอ้งเนน้ใหมี้ความช านาญมากกวา่นั กศึกษาสาขา /สาขาวชิา

อ่ืนๆ เช่น นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  จะตอ้งมีความช านาญและทกัษะตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้และดา้นทกัษะทางปัญญาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ มีดงัน้ี 

 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัในระดับแรกเข้า  (ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย) 

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯมีแนวคิดพื้นฐานวา่นกัเรียนท่ีเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษาจะตอ้ง

ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าท่ีมีพื้นฐานความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะ

เขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  พื้นฐานในท่ีน้ีรวมถึงความรู้ความสามารถใน

สาระการเรียนรู้ทั้ง8 กลุ่ม ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถใน

การคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละประยกุต ์ใชค้วามรู้และทกัษะทางปัญญาเหล่านั้นเขา้กบัสาขา /สาขาวชิา

ท่ีจะเรียนในสถานการณ์ใหม่ๆ  ได้ ซ่ึงนกัเรียนบางคนอาจมีพื้นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าห รับ

สาขาวชิาท่ีเขา้เรียนไม่เพียงพอ ตอ้งเสริมความรู้พื้นฐานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่นกัเรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นทาง

ภาษา  ทกัษะทางการเรียน  และพื้นฐานทางวชิาการเพียงพอท่ีจะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาได้

ส าเร็จ ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ควรจะตอ้งมีมาตรฐานผลการเรีย นรู้ในแต่ละ

ดา้น ดงัน้ี 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีความเขา้ใจและซาบซ้ึงในค่านิยมของไทยและระบบของคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถ

ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งกลมกลืนกบัความเช่ือและค่านิยมส่วนตวัดว้ยความรับผดิชอบต่อครอบครัว  

ชุมชน  และสังคมไทย  มีความสามารถในการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาซ่ึงเป็นความขดัแยง้ทาง

ค่านิยม สามารถสรุปผลการโตแ้ยง้และยอมรับผดิชอบต่อการตดัสินใจท่ีไดท้  าลงไป 

 (2) ด้านความรู้ 

มีความเขา้ใจอยา่งครอบคลุมถึงความรู้  และทกัษะท่ีส าคญัในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8 

กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมกลุ่มพฒันา

บุคลิกภาพ  (สุขศึกษาและพลานามยั ) ศิลปะดนตรี  การงานอาชีพและเทคโนโลยแีละ
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ภาษาต่างประเทศ  มีการเพิ่มเติมองคค์วามรู้ในกลุ่มสาระ /สาขาวชิาท่ีเลือกเรียนเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษาหรือในระดบั อุดมศึกษา 

 (3) ด้านทกัษะทางปัญญา 

มีความเขา้ใจในแนวคิด  หลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในวชิาท่ีศึกษามีความสามารถในการ

ประยกุต์  ใชค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในการวเิคราะห์ขอ้โตแ้ยง้และปัญหาใหม่ๆในวชิาต่างๆ  ท่ี

เรียนและในชีวิ ต ประจ าวนั  ตระหนกัในประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศอ่ืนๆ  สามารถประยกุตค์วามเขา้ใจอนัถ่อง

แทจ้ากการศึกษาเล่าเรียนมาใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาเหล่านั้น 

 (4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

มีความรับผดิชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง  สามารถท่ีจะริเร่ิมและ

พฒันาการเรียนรู้ทางวชิาการและการพฒันาลกัษณะอ่ืนๆ  ของตนเองไดโ้ดยมีการแนะน าบา้ง

เล็กนอ้ย  สามารถท่ีจะไวว้างใจใหท้ างานไดอ้ยา่งอิสระและท างานท่ีมอบหมายใหแ้ลว้เสร็จ  โดย

อาศยัการแนะน าปรึกษาแต่เพียง เล็กนอ้ย  สามารถท างานกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อ

จุดมุ่งหมายร่วมกนั 

 (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สามารถใชข้อ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ตลอดจนใชท้กัษะทาง

คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานในการแกไ้ขปัญหาในการศึกษาในการท างาน  และในสภาพแวดลอ้มของ

สังคมสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการพดูและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

 ระดับที ่1 อนุปริญญา (3 ปี) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่  1 อนุปริญญา  (3 ปี) อยา่งนอ้ยตอ้ง

เป็นดงัน้ี 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตนหรือของกลุ่ม  ตระหนกัและประพฤติปฏิบติัได้

อยา่งสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณวชิาชีพ  โดยขอค าปรึกษาเม่ือจ าเป็น  สามารถ

ระบุและประเมินผลกระทบจากการกระท าของ ตนท่ีมีต่อผูอ่ื้นในสถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่ขอ้
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ขดัแยง้ทางค่านิยมหรือความส าคญัก่อนหลงัก็สามารถอธิบายลกัษณะของความขดัแยง้นั้นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน และสามารถตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีควรกระท าได ้

 (2) ด้านความรู้ 

มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขอบข่ายและลกัษณะของสาขาวชิาท่ีเรียน  และรู้ลึกในความรู้

บางส่วนในสาขา  รวมถึงทฤษฏี  แนวคิด และหลกัการท่ีส าคญั  มีความเขา้ใจในปัญหาและงานวจิยั

ใหม่ๆ ส าหรับหลกัสูตรท่ีมีการเตรียมนกัศึกษาเพื่อประกอบวชิาชีพหรือผูช่้วยนกัวชิาชีพนกัศึกษา

จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัพฒันาการใหม่ๆ  ในการปฏิบติัทางวชิาชีพ  ตลอดถึ งความรู้เก่ียวกบั

ขอ้ก าหนดทางเทคนิคและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพ 

 (3) ด้านทกัษะทางปัญญา 

สามารถวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลทางเทคนิคและขอ้มูลการวจิยั  และใชใ้นการ

ปฏิบติัโดยอาศยัค าแนะน าเพียงเล็กนอ้ย สามารถใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการท างานในการวเิคราะห์ปัญหา  ประเมินทางเลือก  และเสนอแนะวธีิในการแกไ้ขรวมถึง

สามารถอธิบายผลกระทบของการตดัสินใจ 

 (4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สามารถคิดและแสดงออกไดอ้ยา่งเสรี  มีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรคใ์นกลุ่มท างานท่ีมี

จุดมุ่งหมายร่วมกนั  มีภาวะผูน้ าในกลุ่มขนาดเล็ก  และความรับผดิชอบในภาระท่ีไดรั้บมอบหมาย

สามารถคน้หาขอ้บกพร่องในความรู้และทกัษะของตนเอง  มีการวางแผนและด าเนินการเพื่อการ

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สามารถใชเ้ทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร์พื้นฐานในการศึกษาคน้ควา้และ

เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการ

วเิคราะห์ปัญหา คน้ควา้หาขอ้มูล และการจดัท าการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารได้

อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพดู การเขียน  การอภิปราย  เพื่อน าเสนอ  ผลการวเิคราะห์และสรุปผล

อยา่งกระชบัในรูปแบบท่ีถูกตอ้ง 
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ระดับที ่2 ปริญญาตรี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที ่๒ ปริญญาตรี อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นดงัน้ี 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรม  และวชิาชีพโดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม  

ความรู้สึกของผูอ่ื้น  ค่านิยมพื้นฐาน  และจรรยาบรรณวชิาชีพ  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดา้น

คุณธรรมและจริยธรรม  อาทิ มีวนิยั มีความรับผดิชอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  เสียสละ  เป็นแบบอยา่งท่ีดี  

เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก เป็นตน้ 

 (2) ด้านความรู้ 

มีองคค์วามรู้ในสาขาวชิาอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนกั รู้หลกัการและทฤษฎีใน 

องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  ส าหรับหลกัสูตรวชิาชีพ  มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของความรู้

เฉพาะดา้นในสาขาวชิา  และตระหนกัถึงงานวจิยัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาและการต่อ

ยอดองคค์วามรู้  ส่วนหลกัสูตรวชิาชีพท่ีเนน้การปฏิบติั  จะตอ้งตระหนกัในธรรมเนียมปฏิบติั

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

 (3) ด้านทกัษะทางปัญญา 

สามารถคน้หาขอ้เทจ็จริง  ท าความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูลแนวคิดและหลกัฐาน

ใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย  และใชข้อ้มูลท่ีไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงานอ่ืนๆดว้ยตนเอง  

สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดย

ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี  ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั  และผลกระทบจากการตดัสินใจ  

สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระทางวชิาการและวชิาชีพ  ส าหรับ

หลกัสูตรวชิาชีพ  นกัศึกษาสามารถใชว้ธีิการปฏิบติังานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 (4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค์  ไม่วา่จะเป็นผูน้ าหรือ

สมาชิกของกลุ่ม  สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าใ นสถานการณ์ท่ีไม่ชดัเจนและตอ้งใชน้วตักรรม

ใหม่ๆ ในการแกปั้ญหา  มีความคิดริเร่ิมในการวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพื้นฐานของ

ตนเองและของกลุ่ม รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาตนเองและอาชีพ 
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 (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สามารถศึกษาและท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหา  สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิค

ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหา  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ประมวลผลแปลความหมา ย 

และน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ  สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพดู  

การเขียน สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้

 

 ระดับที ่3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่  3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต อยา่งนอ้ย

ตอ้งเป็นดงัน้ี 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรม  และทางวชิาชีพโดยใชก้ารวนิิจฉยัทาง

ค่านิยม  ทางศีลธรรม  ทางความรู้สึกของผูอ่ื้น  ทางค่านิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวชิาชีพ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรมระดบัสูงในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

ขดัแยง้ทางค่านิยมและความส าคญัก่อนหลงั  แสดงออกซ่ึงความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งสม ่าเสมอโดย

ค านึงถึงความเหมาะสมระหวา่งเป้าหมายและจุดประสงคส่์วนตวัและส่วนรวม  เป็นแบบอยา่งและ

เป็นผูน้ าในการท างานทั้งในระดบัครอบครัวและชุมชน 

 (2) ด้านความรู้ 

มีความรู้ระดบัสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในวชิาการหรือวชิาชีพ  ตลอดจนมีความรู้ใน

สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กนั มีความรู้เก่ียวกบังานวจิยัและนวตักรรมใหม่ๆในการปฏิบติังาน

วชิาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความกา้วหนา้ต่อทฤษฎีและการปฏิบติัท่ีไดรั้บการยอมรับ 

 (3) ด้านทกัษะทางปัญญา 

สามารถใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎี  และประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั  เพื่อศึกษาประเด็นหรือ

ปัญหาท่ีซบัซอ้น  สามารถระบุแหล่งขอ้มูลหรือเทคนิคการวเิคราะห์เพิ่มเติมตามท่ีตอ้งการและ

ค านึงถึงสถานการณ์จริงท่ีแตกต่างกนัในการวเิคราะห์ประเด็น  สรุปผลและการจดัท าขอ้เสนอใน

การแกไ้ขปัญหาหรือกลยทุธ์ในการปฏิบติั 
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 (4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สามารถท างานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตนเองและเป็นกลุ่มในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย

รวมทั้งสถานการณ์ใหม่หรือท่ีตอ้งการไหวพริบและความฉบัไวอยา่งสูง  แสดงความรับผดิชอบ

อยา่งสูงในหนา้ท่ีการงานหรือสถานการณ์อ่ืนๆทางวชิาชีพ  มีความรับผดิชอบในการพฒันาทกัษะ

ใหม่ๆ และความรู้ท่ีตอ้งการ ทั้งหนา้ท่ีการงานในปัจจุบนัและการพฒันาในอนาคต 

 (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ท่ีหลากหลายอยา่งชาญฉลาดในการศึกษาคน้ควา้

และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา  สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการพดู  การเขียนรวมทั้ง

การใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์  มีการประเมินความส าเร็จของการส่ือสารต่อกลุ่ม

บุคคลต่างๆ เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

ระดับที ่4 ปริญญาโท 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที ่4 ปริญญาโท อยา่งนอ้ยตอ้งเป็น ดงัน้ี 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวชิาการหรือวชิาชีพ  โดย

ค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น  และเม่ือไม่มีขอ้มูลทางจรรยาบรรณวชิาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบั

เพียงพอท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ก็สามารถวนิิจฉยัอยา่งผูรู้้ดว้ยความยติุธรรมและชดัเจนมี

หลกัฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลกัการ  เหตุผล และค่านิยมอนัดีงาม  ใหข้อ้สรุปของ

ปัญหาดว้ยความไวต่อความรู้สึกของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ  ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมี

อยูเ่พื่อการทบทวนและแกไ้ข  สนบัสนุนอยา่งจริงจงัใหผู้อ่ื้นใชก้ารวนิิจฉยัทางดา้นคุณธรรม  

จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  แสดงออกซ่ึง

ภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  ในสภาพแวดลอ้ม

ของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

 (2) ด้านความรู้ 

มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้  ในเน้ือหาสาระหลกัของสาขาวชิา  ตลอดจนหลกัการ

และทฤษฎีท่ีส าคญัและน ามาประยกุตใ์ นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการหรือการปฏิบติัในวชิาชีพ  มี



23 
 

ความเขา้ใจทฤษฎี  การวจิยัและการปฏิบติัทางวชิาชีพนั้นอยา่งลึกซ้ึงในวชิาหรือกลุ่มวชิาเฉพาะใน

ระดบัแนวหนา้  มีความเขา้ใจในวธีิการพฒันาความรู้ใหม่ๆและการประยกุต์  ตลอดถึงผลกระทบ

ของผลงานวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองค์ ความรู้ในสาขาวชิาและต่อการปฏิบติัในวชิาชีพตระหนั กใน

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่ สภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบต่อสาขา

วชิาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 (3) ด้านทกัษะทางปัญญา 

ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวชิาการ

และวชิาชีพ  และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาสามารถใช้

ดุลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ  สามารถสังเคราะห์และใชผ้ลงานวจิยั  

ส่ิงตีพิมพ์ทางวชิาการ  หรือรายงานทางวชิาชีพ  และพฒันาความคิดใหม่ๆ  โดยการบูรณาการใหเ้ขา้

กบัองคค์วามรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทายสามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทางในการ

วเิคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ี

เก่ียวขอ้งในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพ  สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั  หรือ

โครงการวจิยัคน้ควา้ทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง  โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั   

ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวจิยั และใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติั

ในวชิาชีพท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

 (4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น  หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวชิาชีพไดด้ว้ยตนเอง

สามารถตดัสินใจในการด าเนิ นงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  รวมทั้งวางแผนใน

การปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได้  มีความรับผดิชอบในการ

ด าเนินงานของตนเอง  และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ีในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง  ๆ

แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพนู

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

 (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา  

สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง  ๆ สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่ง
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เหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวชิาการและวชิาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอ

รายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการและวชิาชีพ   

รวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

 

ระดับที ่5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่  5 ประกาศนียบัตรช้ันสูง  อยา่งนอ้ย

ตอ้งเป็น ดงัน้ี 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถจดัการกบัปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีซบัซอ้นในเชิงวชิาการและวชิาชีพได้  

ในกรณีท่ีปัญหาใดมีกฎ  ระเบียบ  หรือขอ้มูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบติัไม่เพียงพอ  ก็สามารถ

วนิิจฉยัไดอ้ยา่งเท่ียงตรงและยติุธรรมบนพื้นฐานของค่านิยมและหลกัการท่ีดี แสดงออกหรือส่ือสาร

ขอ้สรุปโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  ริเร่ิมการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการ

ทบทวนและปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมผูอ่ื้นอยา่งจริงจงัในการใชว้จิารณญาณท่ีประกอบดว้ยคุณธรรม  

จริยธรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  แสดงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมความมี

คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในท่ีท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

 (2) ด้านความรู้ 

มีความรู้อยา่งลึกซ้ึงและทนัสมยัเก่ียวกบัการพฒันาทั้งในระดบัชาติและนานาชาติใน

สาขาวชิาเฉพาะของตนเองและสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อสาขาวชิา  ตระหนกัถึงการ

ด าเนินการวจิยัในปัจจุบนัและทฤษฎีท่ีจะเกิดข้ึน  และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซ่ึงจะมีผล

ต่อความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจอยา่งมืออาชีพ  มีความรู้และความเขา้ใจในกฎ  ระเบียบและ

จรรยาบรรณทางวชิาชีพอยา่งลึกซ้ึงในสาขาวชิา 

 (3) ด้านทกัษะทางปัญญา 

สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆ  ท่ีซบัซอ้น และใชค้วามรู้ทางการวจิยัและการปฏิ บติั

ล่าสุดในการพฒันาและใชว้ธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละกรณี  สามารถริเร่ิมและ

วเิคราะห์ปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งเขม้ขน้โดยรวบรวมและประเมินค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญจาก

แหล่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลท่ีเกิดข้ึนพร้อมทั้งแปลความหมาย และแปลงผล
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ท่ีเกิดข้ึนน้ีใหเ้ป็นความรู้ทัว่ไปท่ีจะช่วยพฒันาการปฏิบติังานในวชิาชีพ  ใชท้กัษะทางปัญญาอยา่ง

สม ่าเสมอเม่ือตอ้งปฏิบติักิจกรรมทางวชิาชีพ 

 (4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  และสามารถริเร่ิมกิจกรรมทางวชิาชีพในสาขาวชิา

ของตน  รับผดิชอบกิจกรรมของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  มีการประเมินผลและปฏิบติังานเพื่อพฒันา

ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการประเมินวตัถุประสงคใ์นการท างานและวางแผนส าหรับการ

ปรับปรุง  ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นและผูร่้วมงานในการสนบัส นุนการพฒันาตนเองและวชิาชีพสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค์  และแสดงออกความเป็นผูน้ าในทางวชิาการหรือ

วชิาชีพ และสังคมท่ีซบัซอ้น 

 (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา  

สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง  ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวชิาเฉพาะสามารถ ส่ือสาร

อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ  ทั้งในวงการวชิาการและ

วชิาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป  โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการและวชิาชีพ รวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

 

ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 6ปริญญาเอก อยา่งนอ้ยตอ้งเป็น ดงัน้ี 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีซบัซอ้นในบริบททางวชิาการหรือ

วชิาชีพ ในกรณีท่ีไม่มีจรรยาบรรณวชิาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบัเพียงพอท่ีจะจดัการกบัปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนได ้ก็สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งผูรู้้ ดว้ยความยติุธรรม  ดว้ยหลักฐาน ดว้ยหลกัการท่ีมีเหตุผล

และค่านิยมอนัดีงาม  แสดงออกหรือส่ือสารขอ้สรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะ

ไดรั้บผลกระทบ  ริเร่ิมช้ีใหเ้ห็นขอ้บกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั   เพื่อทบทวนและ

แกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจริงจงัใหผู้อ่ื้นใชดุ้ลยพินิจทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการจดัการกบัความ
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ขดัแยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การ

ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในท่ีท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

 (2) ด้านความรู้ 

สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงใน

องคค์วามรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพ  รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี  หลกัการและ

แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวชิา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคญัท่ีจะเกิดข้ึน รู้

เทคนิคการวจิยัและพฒันาขอ้สรุปซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาไดอ้ยา่งชาญฉลาด  ส าหรับหลกัสูตร

ในสาขาวชิาชีพ จะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงใน

วชิาชีพ  ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  การพฒันาสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ

สาขาวชิาท่ีศึกษาคน้ควา้ 

 (3) ด้านทกัษะทางปัญญา 

สามารถใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวเิคราะห์

ประเด็นและปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการใหม่  ๆ

สามารถสังเคราะห์ผลงานการวจิยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค์  โดย

บูรณาการแนวคิดต่าง  ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวชิาท่ีศึกษาในขั้นสูงสามารถออกแบบ

และด าเนินการโครงการวจิยัท่ีส าคญัในเร่ืองท่ีซบัซอ้นท่ีเก่ียวกบัการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่  หรือ

ปรับปรุงแนวปฏิบติัในวชิาชีพอยา่งมีนยัส าคญั 

 (4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวชิาการและวชิาชีพสามารถวางแผนวเิคราะห์

และแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค์  และแสดงออกถึงความโดด

เด่นในการเป็นผูน้ าในทางวชิาการหรือวชิาชีพ และสังคมท่ีซบัซอ้น 

 (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในประเด็นปัญหา

ท่ีส าคญัและซบัซอ้น  สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง  ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวชิา

เฉพาะ สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบักลุ่ มบุคคลต่างๆ  ทั้งใน
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วงการวชิาการและวชิาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการและวชิาชีพ  รวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้

ท่ีส าคญั (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 

2552) 

 

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 

ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) 

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอยา่งนอ้ย

ต่อไปน้ี 

 (1) ความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง หลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในสาขา/สาขาวชิาท่ีเรียนรวมถึง

ระเบียบและวธีิการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 

 (2) ความสามารถในการประยกุตแ์นวคิด  ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน้  เพื่อใชใ้นการ

แกไ้ขขอ้ขดัแยง้และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา /สาขาวชิาท่ีเรียนและ /หรือการท างาน  ตลอดจนการ

พฒันาแนวทางท่ีดีในการแกปั้ญหาบนพื้นฐานแห่งการวเิคราะห์ 

 (3) ความสามารถในการแปลความหมาย  และประเมินผลขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ และน าเสนอขอ้สรุปทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน  โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารท่ีเหมาะสม 

 (4) ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีการงานท่ีรับผดิชอบในสาขาวชิาท่ีเรียน 

 

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

 (1) คิดและแสดงออกอยา่งอิสระ  รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกบักลุ่ม

หรือทีมงานอยา่งสร้างสรรคใ์หบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 (2) ยอมรับขอ้จ ากดัในความรู้ท่ีตนมีและผลกระทบท่ีเกิดจากการน าความรู้ท่ีมีจ  ากดัมาใช้

ในการวเิคราะห์และตีความ พร้อมท่ีจะแสวงหาความรู้/ค าแนะน าจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมเม่ือจ าเป็น 

 (3) มีความคิดริเร่ิมในการวางแผนเพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะของตน 
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 (4) สามารถแยกแยะผลการก ระท าท่ีกระทบต่อผูอ่ื้น  และใชห้ลกัการดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรมในการประเมินการกระท าของตน พร้อมรับผดิชอบในการกระท าของตนเองหรือของกลุ่ม 

 

ระดับที ่2 ปริญญาตรี 

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัท่ี  2 ปริญญาตรี  โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอยา่งนอ้ย

ต่อไปน้ี 

 (1) ความรู้ท่ีครอบคลุม  สอดคลอ้ง  และเป็นระบบในสาขา /สาขาวชิาท่ีศึกษา  ตลอดถึง

ความเขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (2) ความสามารถท่ีจะตรวจสอบปัญหาท่ีซบัซอ้นและพฒันาแนวทางในการแกปั้ญหาได้

อยา่งสร้างสรรคจ์ากความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงของตนเองและความรู้จากสาขาวชิาอ่ืนท่ี เก่ียวขอ้งโดยอาศยั

ค าแนะน าแต่เพียงเล็กนอ้ย 

 (3) ความสามารถในการคน้หา  การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ

วเิคราะห์ และแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น ตลอดจนการเลือกใชก้ลไกท่ีเหมาะสมในการส่ือผลการวเิคราะห์

ต่อผูรั้บขอ้มูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ 

 (4) ในกรณีของหลกัสูตรวชิาชีพ ส่ิงส าคญัคือ  ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพในวชิาชีพนั้นๆ 

 (5) ในกรณีของหลกัสูตรวชิาการท่ีไม่มุ่งเนน้การปฏิบติัในวชิาชีพ  ส่ิงส าคญัคือ  ความรู้ 

ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในผลงานวจิยัต่างๆ  ในสาขา /สาขาวชิานั้น  ความสามารถในการแปล

ความหมาย  การวเิคราะห์  และประเมินความส าคญัของการวจิยัในการขยายองคค์วามรู้ในสาขา /

สาขาวชิา 

 

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

 (1) มีความคิดริเร่ิมในการแกไ้ขปัญหา  และขอ้โตแ้ยง้ทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและ

ของกลุ่ม โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมไปปฏิบติัได ้

 (2) สามารถประยกุตค์วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฏีและระเบียบวธีิการศึกษาคน้ควา้ใน

สาขาวชิาของตนเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
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 (3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางใน การแกปั้ญหาทางวชิาการหรือ

วชิาชีพ โดยยอมรับขอ้จ ากดัของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวชิาของตน 

 (4) มีส่วนร่วมในการติดตามพฒันาการในศาสตร์ของตนใหท้นัสมยั  และเพิ่มพนูความรู้

และความเขา้ใจของตนอยูเ่สมอ 

 (5) มีจริยธรรมและความรับผดิชอบสูงทั้งในบริบททางวชิาการ  ในวชิาชีพและชุมชนอยา่ง

สม ่าเสมอ 

 

ระดับที ่3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัท่ี  3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต  โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถ

อยา่งนอ้ยต่อไปน้ี 

 (1) ความรู้ระดบัสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  และมีประสบการณ์ในสาขาวชิาทั้งดา้น

วชิาการหรือวชิาชีพเป็นอยา่งมาก 

 (2) ความสามารถในการประยกุตท์ฤษฎีและการปฏิบติัไดอ้ยา่งสร้างสรรคใ์นการวางแผน

และการวจิยั ดว้ยความรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวชิา 

 (3) ความสามารถในการเลือกใชเ้ทคนิคต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเทคนิคเชิงวเิคราะห์

อ่ืนๆ ในการคน้ควา้และรายงานผลเก่ี ยวกบัประเด็นปัญหาต่างๆ  ตลอดจนเสนอแนะความคิดริเร่ิม

ใหม่ๆ ดว้ยปากเปล่า ดว้ยการเขียน และการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่ือสารกบัผูฟั้งกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ 

กลุ่มวชิาการ กลุ่มวชิาชีพและชุมชน 

 (4) ความสามารถทางวชิาชีพในระดบัสูงเพื่อรับภาระความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน

และการประกอบวชิาชีพ 

 

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

 (1) สามารถน าความรู้ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั ทั้งในและนอกสาขาวชิามาประยกุตใ์ช้

อยา่งกวา้งขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปัญหาใหม่ๆ 

 (2) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในการริเร่ิมด าเนินการเร่ืองส าคญั ๆ ในท่ี 

ท างานและในชุมชนโดยค านึงถึงผูอ่ื้น โดยสอดคลอ้งกบัค่านิยมและหลกัแห่งจริยธรรม 
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 (3) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในทางบวกต่อผูอ่ื้น และมีภาวะผูน้ าในการด ารงชีวติในวง 

วชิาชีพและชุมชน 

 (4) มีส่วนร่วมและช่วยในการริเร่ิมวางแผนใหผู้อ่ื้น  เพื่อใหผู้ค้นเหล่านั้นมีพฒันาการท่ีทนั

ต่อความกา้วหนา้ในสาขาวชิาชีพของตน 

 

 ระดับ 4 ปริญญาโท 

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัท่ี  4 ปริญญาโท  โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอยา่งนอ้ย

ต่อไปน้ี 

 (1) ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้  ในทฤษฎี  ผลการวจิยัและพฒันาการล่าสุดในระดบัแนวหนา้

ทางวชิาการหรือการปฏิบติัในวชิาชีพ  และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการเหล่าน้ีต่อองคค์วามรู้ใน

สาขาวชิา 

 (2) ความรอบรู้และความสามารถในการใชเ้ทคนิคการวจิยั  เพื่อศึกษาคน้ควา้ในระดบัสูง

เพื่อใชใ้นวชิาการหรือการปฏิบติัทางวชิาชีพ  และจะใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีในการด าเนินการวจิยัท่ีส าคญั

หรือท าโครงการคน้ควา้ในวชิาชีพ 

 (3) ความสามารถในการสังเคราะห์  และประยกุตใ์ชผ้ลของการวจิยั  และพฒันาการใหม่ๆ  

ในการปฏิบติัทางวชิาชีพ ในการวเิคราะห์ พฒันาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

 (4) ความสามารถในการส่ือถึงผลการศึกษาคน้ควา้และการวจิยั โดยการเผยแพร่ในรูปแบบ

ของส่ือต่างๆต่อกลุ่มนกัวชิาการ นกัวชิาชีพ และบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน 

 

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

 (1) ศึกษาคน้ควา้ปัญหาทางวชิาการหรือวชิาชีพท่ีซบัซอ้นอยา่งสม ่าเสมอ  สามารถแกไ้ข

ปัญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยดุลยพินิจท่ีเหมาะสม  และใชท้กัษะเหล่าน้ีไดใ้นสถานการณ์ท่ีจ าเป็นได้

แมไ้ม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหานั้นๆ 

 (2) สามารถแสดงออกอยา่งเป็นอิสระในการจดัการและแกไ้ขปัญหาทั้งท่ีคาดการณ์ไดแ้ละ

คาดการณ์ไม่ได ้ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 (3) ติดตามและกระตือรือร้นในการสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นรู้จกัประยกุตใ์ชดุ้ลยพินิจอยา่งมี

คุณธรรมและจริยธรรม อนัเหมาะสมในการด าเนินการเก่ียวกบัปัญหาท่ียุง่ยากซบัซอ้นและ

ละเอียดอ่อน ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ทางค่านิยม 

 (4) มีความรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  และมีภาวะผูน้ าในการ

ใหโ้อกาสและสนบัสนุนผูอ่ื้นใหมี้การพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

 

ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัท่ี  5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  โดยทัว่ไปจะมีความรู้

ความสามารถอยา่งนอ้ยต่อไปน้ี 

 (1) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีทนัสมยัและใชค้วามเขา้ใจอยา่งถ่องแทจ้ากผลงานวจิยัท่ีมีอยู่

ในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในสาขาวชิาเฉพาะของตนได ้

 (2) การประสานความร่วมมือกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกสาขาวชิาเฉพาะของตนได้

อยา่งเหมาะสมในการจดัการกบัประเด็นปัญหาต่างๆ  ดว้ยความรับผดิชอบในการตดัสินใจและการ

ใหค้  าแนะน าของตนเอง 

 (3) การมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุ่มท่ีจดัข้ึนเพื่อด ารง

ไวแ้ละขยายองคค์วามรู้  ประสบการณ์ในวชิาชีพของตนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  แสดงภาวะผูน้ าและ

สนบัสนุนการพฒันาผูร่้วมงานในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

 (4) การติดตามและส่งเสริมผูอ่ื้นอยา่งเขม้แขง็ในการประยกุตใ์ชก้ารวนิิจฉยัดว้ยคุณธรรม  

จริยธรรมเพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีซบัซอ้นและมีความละเอียดอ่อนซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้

ทางค่านิยม 

 

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

 (1) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีทนัสมยัและใชค้วามเขา้ใจผลงานวจิยัท่ีมีอยูอ่ยา่งถ่องแท้

ในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในสาขาวชิาเฉพาะของตนได ้
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 (2) สามารถประสานความร่วมมือกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกสาขาวชิาเฉพาะของตน

ไดอ้ยา่งเหมาะสมในการจดัการกบัประเด็นปัญหาต่างๆดว้ย ความรับผดิชอบในการตดัสินใจและ

การใหค้  าแนะน าของตนเอง 

 (3) มีกิจกรรมของตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มท่ีจดัข้ึนอยา่งเตม็ท่ีเพื่อด ารง

ไวแ้ละขยายองคค์วามรู้  และประสบการณ์ในวชิาชีพของตนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  แสดงภาวะผูน้ า

และสนบัสนุนการพฒันาผูร่้วมงานในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

 (4) ติดตามและส่งเสริมผูอ่ื้นอยา่งจริงจงัในการประยกุตใ์ชก้ารวนิิจฉยัอยา่งมีคุณธรรมและ

จริยธรรมเพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีซบัซอ้นและละเอียดอ่อนซ่ึงอาจเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางค่านิยม 

 

ระดับที ่6 ปริญญาเอก 

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัท่ี  6 ปริญญาเอก  โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอยา่งนอ้ย

ต่อไปน้ี 

 (1) ความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นองคค์วามรู้ระดบัสูงและการวจิยัในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพ 

 (2) ความคุน้เคยกบัประเด็นปัญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนในระดบัแนวหนา้ของสาขาวชิาการหรือ

วชิาชีพ  รวมทั้งความทา้ทายของประเด็นปัญหาเหล่านั้ นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในปัจจุบนั  และต่อ

ขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอยูแ่ลว้ 

 (3) การศึกษาคน้ควา้ระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์ทฤษฎีและการวจิยัในสาขาวชิา

ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงการสร้างองคค์วามรู้และแปลความหมายขององคค์วามรู้ใหม่ทางการวจิยัท่ีมี

ลกัษณะสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะ  หรือการใชท้ฤษฎีและการวจิยัท่ีก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์ท่ีส าคญัต่อ

การปฏิบติัในวชิาชีพ 

 (4) ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเทคนิคการวจิยัท่ีสามารถประยกุตใ์ชใ้นสาขาวชิาท่ีศึกษา 

 (5) ความสามารถในการรวบรวมผลการวจิยัจากวทิยานิพนธ์  หรือจากรายงานผลของ

โครงการและจากส่ิงตีพิมพห์รือส่ือต่างๆ ท่ีอา้งอิงไดใ้นวงวชิาการหรือวชิาชีพ 
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คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

 (1) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ระดบัสูงและ /หรือความเขา้ใจในวชิาชีพ  เพื่อพฒันาความรู้

และการปฏิบติัในสาขาวชิาชีพของตนใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน  และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ก าลงัเพื่อ

พฒันาความรู้ความเขา้ใจและกลยทุธ์ใหม่ๆ 

 (2) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในสาขาวชิาของตนในการแกไ้ขปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึน  

รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอ้สรุปต่อกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มท่ีไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  (3) สามารถจดัการกบัปัญหาทางจริยธรรมท่ีซบัซอ้นในบริบทของวชิาการหรือวชิาชีพได้

มัน่คงและรวดเร็ว มีความคิดริเร่ิมในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสม  เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ

ชุมชน (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 

2552) 

 

   2.2.5 การทวนสอบมาตรฐาน 

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุก าหนดกรอบแนวทางใหแ้ก่คณาจารย ์นกัศึกษา ผูใ้ช ้

บณัฑิตและผูป้ระเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของบณัฑิตในดา้นความรู้  

ทกัษะและคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษาในระดบัคุณวฒิุต่างๆ อยา่งไรก็ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้เหล่าน้ีจะมีลกัษณะกวา้งๆและจะตอ้งแปลความหมายโดยผูมี้ประสบการณ์ท่ีคุน้เคยกบัสาขา /

สาขาวชิานั้นๆ  ทั้งยงัตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  

ซ่ึงรวมถึงของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบันานาชาติท่ีดีดว้ย 

การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลกัฐานดว้ยวธีิการใด ๆ เช่น การสังเกต  

การตรวจสอบ  การประเมิน  การสัมภาษณ์  ฯลฯ เพื่อยนืยนัพิสูจน์วา่  ส่ิงท่ีก าหนดข้ึนนั้นไดมี้การ

ด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา

เป็นส่วนหน่ึงของความรับผดิชอบในระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุก

แห่งซ่ึงจะตอ้งด าเนินการท่ีใหค้วามมัน่ใจไดว้า่  มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นท่ีเขา้ใจ

ตรงกนัทั้งสถาบนัฯ  และมีการด าเนินการจดัการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จนั้นคือตอ้งมีการ
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ทวนสอบ  ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกอาจตอ้งการตรวจสอบดว้ยวา่ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้อยา่งเพียงพอและเช่ือถือได ้

 กลยทุธ์ท่ีใชโ้ดยปกติทัว่ ไปของสถาบนัอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนกัศึกษา  ไดแ้ก่  การตรวจสอบการใหค้ะแนนจากกระดาษค าตอบขอ้สอบของ

นกัศึกษาและงานท่ีรับมอบหมาย  การประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา  การ

ประเมินภาควชิาและหลกัสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเก่ียวกบัทกัษะของบณัฑิตโดย

ผูใ้ชบ้ณัฑิต  การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะด าเนินการโดยสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีความ

ร่วมมือทางการศึกษา  แต่จะมีกระบวนการอยา่งไรนั้น  ข้ึนอยูก่บัรายละเอียดของการจดัการและ

ความมีประสิทธิภาพของการด าเนินการร่วมกนั  อยา่งไรก็ตามสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนจะตอ้ง

รับผดิชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะรักษามาตรฐานไวไ้ดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

 

2.2.6 ปัจจัยสู่ความส าเร็จทีจ่ าเป็นต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ 

ด้าน 

การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นเกิดข้ึนไดห้ลายวธีิ ดงันั้น การ 

บรรลุผลส าเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นจะต่างกนั  การสอนจะตอ้งใชก้ลยทุธ์การสอนท่ี

เหมาะสมกบัรูปแบบต่างๆ  ของการเรียนรู้  รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์การสอน

นั้นๆอยา่งต่อเน่ือง ปัจจยัดงักล่าวจะเป็นสัดส่วนส าคญัของการประกนัคุณภาพภายในขอ งสถาบนัฯ 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ปัจจยัสู่ความส าเร็จเหล่าน้ีเป็นท่ีเขา้ใจของคณาจารยผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง  และน าไปใชใ้นการ

เรียนการสอน 

 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จทีจ่ าเป็นต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  มีดงัน้ี 

1. การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

การพฒันาดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการผสมผสานความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ

ปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งตามกาลเทศะ  ทศันคติ และวฒิุภาวะในการตดัสินใจ  ยทุธศาสตร์ท่ีใชใ้นการ

พฒันาจะรวมถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดี การวเิคราะห์และสะทอ้นพฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ื้น

ในสถานการณ์ ต่างๆกนั  การอภิปรายเป็นกลุ่มในเร่ืองความขดัแยง้ทางความคิดอยา่งง่ายๆและท่ี
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ซบัซอ้นมากข้ึน  จะช่วยใหน้กัศึกษาเห็นค่านิยมของตนเองไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  และเกิดความคิดโดยใช้

หลกัการทัว่ไปวา่  ส่ิงท่ีตนเช่ือควรเป็นแนวทางก าหนดพฤติกรรมของตนเองได้  หลกัในการ

ถ่ายทอดการเรียนรู้จะตอ้งมีการอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเป็นไปไดต่้างๆ  รวมถึงสถานการณ์ท่ี

นกัศึกษาจะตอ้งเผชิญในชีวติภายหนา้และในการท างาน  แมว้า่ผลการเรียนรู้ดา้นน้ีอาจถูกจดัเป็น

รายวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ แต่ควรใชทุ้กโอกาสในการเสริมการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมในทุก

รายวชิาท่ีสอนรวมทั้งการจดักิจกรรมเพื่อการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

2. การแสวงหาความรู้ 

ปัจจยัส าคญั คือ การจดัภาพรวมอยา่งกวา้งๆ  เก่ียวกบัการจดัโครงสร้างและเน้ือหาสาระใน

การเรียนการสอนไวล่้วงหนา้  และเม่ือมีขอ้มูลใหม่เพิ่มข้ึนควรจะเช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีจดัไวน้ั้น  

และเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของนกัศึกษา  เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจและน ามาใช้  การใช้

เคร่ืองมือช่วยจ าและการทบทวนเน้ือหาท่ีส าคญัเป็นระยะๆจะช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลนั้นจะอยูใ่น

ความทรงจ าไดใ้นระยะยาว 

3. การพฒันาทกัษะทางปัญญา 

ปัจจยัสู่ความส าเร็จ คือ การพฒันาความคิดรวบยอด  รวมทั้งหลกัการทางทฤษฏีและการฝึก

ปฏิบติั การวเิคราะห์สถานการณ์และแกไ้ขปัญหาต่างๆเป็นล าดบัขั้นตอนตามแผนท่ีวางไวแ้ละตอ้ง

ฝึกปฏิบติัในหลายสถานการณ์  รวมทั้งท่ีคลา้ยคลึงกบัสถานการณ์ท่ีคาดวา่จะไดใ้ชใ้นอนาคตเพื่อ

ช่วยในการถ่ายทอดความรู้และน าไปใชใ้นสถานการ ณ์ต่างๆตามความเหมาะสม  การพฒันา

ความสามารถในการก าหนดและใชท้กัษะทางปัญญาในการแกไ้ขปัญหาใหม่ๆ  ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน  

จ าเป็นตอ้งมีการท างานในการแกปั้ญหาแบบปลายเปิดโดยใหค้วามช่วยเหลือในการจ าแนกแยกแยะ  

และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ความเขา้ใจเพื่อเป็นการพฒันาความสามารถในการ คิดและแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ยา่งสร้างสรรค์  นกัศึกษาควรถูกฝึกใหส้ามารถสะทอ้นกระบวนการคิดของตนเอง  เม่ือพบกบั

งานใหม่ๆท่ีทา้ทายและสามารถพฒันาการจดัการกลยทุธ์ในการคิดของตนเองเม่ือตอ้งแกไ้ขประเด็น

ปัญหาในลกัษณะต่างๆ 

4. การพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ปัจจยัสู่ความส าเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มและไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบั

ต่อผลการท างานท่ีสร้างสรรค์  ขอ้มูลป้อนกลบัดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถา้นกัศึกษาได้
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วเิคราะห์พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ  และสามารถพฒันาเป็นหลกัในการแสดง

พฤติกรรมของตนเอง การพฒันาความสามารถและความรับผดิชอบส าหรับการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง

จ าเป็นตอ้งมอบหมายงานใหน้กัศึกษาท่ีจะพฒันาและกระตุน้ความสามารถเหล่านั้นดว้ยความ

มุ่งหวงัใหมี้ผลงานท่ีกา้วหนา้ข้ึนตามล าดบั 

5. การพฒันาทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปัจจยัสู่ความส าเร็จ  คือ การจดัการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบติัเป็นล าดบัขั้นตอนตามท่ีวางแผน

ไวพ้ร้อมทั้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและค าแนะน าในการปรับปรุงทกัษะท่ีจ าเป็นทางดา้นการค านวณ

อยา่งง่ายๆ  แก่นกัศึกษา  เพื่อปรับปรุงทกั ษะท่ีจ าเป็นทางคณิตศาสตร์อยา่งง่ายๆ  และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษาอาจมีความสามารถ

ต่างกนัในการใชท้กัษะดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลขและการส่ือสาร  ซ่ึงบางคนตอ้งไดรั้บการสอน

เป็นพิเศษ  ทั้งน้ีอาจท าไดโ้ดยการสอนโดยตรงร่วมกั บการฝึกปฏิบติั  และควรใหค้วามช่วยเหลือใน

การพฒันาทกัษะเหล่าน้ีตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัซ่ึงสูงข้ึนตามล าดบั 

 

  2.2.7 สถาบันทีจั่ดการเรียนการสอนและให้คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สถาบนัท่ีจะจดัการเรียนการสอนและใหคุ้ณวฒิุตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอน

ระดบัปริญญาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

2.2.8 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจัดการเรียนการ 

สอน 

ตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และส านกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ในกรณีการประกนัคุณภาพภายนอก  โดยคณะ

ผูเ้ช่ียวชาญของสาขา /สาขาวชิานั้นๆ  หรือสถาบนัสามารถก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน

เพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไวใ้นการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 
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2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กุสุมา เจริญพนัธ์ุ (2552) ท าการศึกษาสารนิพนธ์ เร่ือง การศึกษาการใชบ้ริการรถโดยสาร

ประจ าทาง และความคาดหวงัของประชาชนต่อการใชบ้ริการในเขตจงัหวดันนทบุรี  มีวตัถุประสงค์

ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางของประชาชน 2) 

เพื่อศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง 3) เพื่อเปรียบเทียบ

การใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง จ าแนกตามสถา นภาพส่วนบุคคล  ซ่ึงสภาพการใชร้ถโดยสาร

แบ่งเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นค่าโดยสาร  ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้หบ้ริการ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความ

สบาย ดา้นความสะดวก  ดา้นความเช่ือถือไดใ้นการใหบ้ริการ รายงานการศึกษาน้ีเป็นการวจิยัเชิง

ส ารวจ (Survey Research) จากผูโ้ดยสารรถประจ าทางในเขตจงัหวดันนทบุรี จ  านวน 400 คน โดย

ท าการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 20 พฤศจิกายน – 20 ธนัวาคม 2552 ผลการศึกษา พบวา่ 1. สภาพการใช้

บริการรถโดยสารประจ าทางของผูโ้ดยสารตามความเป็นจริงอยูใ่นสภาพปานกลางทุกดา้น  และการ

ใชบ้ริการตามความคาดหวงัอยูใ่นระดั บมากทุกดา้น 2. ลกัษณะสถานภาพบุคคลท่ีแตกต่างกนั  

สภาพการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางของผูโ้ดยสารรถประจ าทางตามความเป็นจริง  และความ

คาดหวงัแตกต่างกนัไม่ทุกดา้นในภาพรวม  ผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางท่ีมีสถานภาพส่วน

บุคคลดา้นเพศ และระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ี ยวกบัสภาพการใชบ้ริการรถโดยสาร

ประจ าทาง  และความคาดหวงัไม่แตกต่างกนั สถานภาพส่วนบุคคล ดา้นอาย ุและอาชีพต่างกนั  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางและความคาดหวงัแตกต่างกนั  ท่ี

ระดบันยัส าคญั .05 สถานภาพส่วนบุคคลดา้นรายไดแ้ตกต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการ

ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางแตกต่างกนั  ท่ีระดบันยัส าคญั .05 และในดา้นความคาดหวงัไม่

แตกต่างกนั จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ระบบรถโดยสารประจ าทางในเขตจงัหวดันนทบุรี ยงัไม่เป็น

ท่ีพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ ส านกังานขนส่งจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานรายการท่ีก ากบัดูแลดา้น

การขนส่งทางถนน และก ากบัดูแลระโดยสารประจ าทาง ควรจะมีแนวคิดบูรณาการ  การพฒันาการ

ขนส่งทางถนนดว้ยรถโดยสาร ซ่ึงประกอบดว้ยผูป้ระกอบการ  หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

พฒันาคุณภาพรถโดยสารประจ าทางใหดี้ยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะเร่ืองความเช่ือถือการใหบ้ ริการ  ซ่ึง

ผูรั้บบริการใหค้วามคิดเห็นความความเป็นจริง ในระดบันอ้ยท่ีสุด  และมีความคาดหวงัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด โดยในเบ้ืองตน้ควรมีการสัมมนาผูป้ระกอบการเพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ  
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เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั ทั้งการพฒันาดา้นคุณภาพตวัรถ คุณภาพดา้นผูป้ระ จ ารถ และเร่ือง

ระเบียบ กฎเกณฑ ์เง่ือนไขต่าง ๆท่ีทางราชการก าหนดหากมีปัญหาใด ๆ  ทางราชการตอ้งให้

ค  าปรึกษาและช่วยสนบัสนุนเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพต่าง ๆ  ของผูป้ระกอบการพฒันายิง่ข้ึนไป  

และเป็นการใหบ้ริการผูโ้ดยสารท่ีมีประสิทธิภาพและไดรั้บความพึงพอใจในอนาคตอีกดว้ย 

 สุขมุ เฉลยทรัพย ์ (2552) ท าการวจิยั เร่ือง ความคาดหวงัของคนกรุงเทพฯต่อบทบาทและ

หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั จากการศึกษาพบวา่ 1.ความคาดหวงัของคนกรุงเทพฯต่อบทบาทหนา้ท่ีของ

มหาวทิยาลยั พบวา่ คนกรุงเทพฯมีความคาดหวงัทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีความคาดหวงั

ดา้นการเป็นคนดีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการเป็นคนกลา้ ดา้นการเป็นคนเก่งและดา้นการใช้

ชีวติอยา่งมีสุข   2.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานตามบทบาหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัพบวา่ คน

กรุงเทพฯมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นจริงในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัอยู่ ในระดบัปาน

กลางทุกดา้น โดยความเป็นจริงการด าเนินงานท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การเป็นคนกลา้  รองลงมาคือ 

ดา้นการเป็นคนเก่ง ดา้นการเป็นคนดี และดา้นการใชชี้วติอยา่งมีความสุข 3. เปรียบเทียบความ

คาดหวงัของคนกรุงเทพฯต่อบทบาทหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั พบวา่ ภาพรวมของทุก ลกัษณะของ

ประชากรศาสตร์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ เม่ือมี

เพศต่างกนัความคาดหวงัดา้นการเป็นคนดี และดา้นการใชชี้วติอยา่งมีความสุขไม่แตกต่างกนั 

นอกนั้นแตกต่างกนั 4.เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ี ของ

มหาวทิยาลยั พบวา่ ภาพรวมของทุกลกัษณะประชากรศาสตร์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นกบัลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ 5.การเปรียบเทียบผลต่างระหวา่งความคาดหวงัและความเป็นจริงต่อบทบาท

หนา้ท่ีของมห าวทิยาลยั พบวา่ ในภาพรวมความคาดหวงัและความเป็นจริงแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความคาดหวงัและความเป็น

จริงของบทบาทหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

นอกจากน้ี ผลการศึกษาท่ีคน้พบจากการวเิคราะห์ความคาดหวงัและความเป็นจริงต่อบทบาทหนา้ท่ี

มหาวทิยาลยัท่ีมีความแตกต่างกนัทุกดา้นทุกประเด็นไดน้ ามาท าการสังเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 

Analysis) ภารกิจท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปฏิบติั 4 ประการ คือ การจดัการเรียนการสอน การ

ใหบ้ริการแก่สั งคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อสร้างรูปแบบและบทบาทหนา้ท่ีของ
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มหาวทิยาลยัไทย “IRSC Model” I = Instruction การจดัการเรียนการสอน R = Research การวจิยั S 

= Social Contributionการใหบ้ริการแก่สังคม  C = Culture การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

วชิชุดา จิตอคัคะ  (2551) ท าการคน้ควา้อิสระ  เร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อรูปแบบกิจกรรมขององคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ  จากการศึกษาพบวา่ 

ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอาย ุ 15-20 ปี 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพนกัเรียน /นกัศึกษา  ลกัษณะการเขา้มาใชบ้ริการขององคก์าร

พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์มากบัครอบครัว /ส่วนตวั  ส่วนดา้นรูปแบบกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมคือ  กิจกรรม

การแสดงทางวทิยาศาสตร์ ผลการศึกษาระดบัความคาดหวงัทั้ง  3 ดา้นสรุปไดว้า่ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ

มีความคาดหวงัต่อการใชบ้ ริการในระดบัมากทุกดา้น  ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัความคาดหวงัจากมาก

ไปนอ้ยไดด้งัน้ี  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นบุคลากร /เจา้หนา้ท่ี  และดา้นรูปแบบกิจกรรม  

ตามล าดบั ในส่วนของระดบัความพึงพอใจทั้ง  3 ดา้นสรุปไดว้า่ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการมีความพึงพอใจ

ต่อการใชบ้ริการในระดบัมากทุ กดา้น ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี  

ดา้นบุคลากร/เจา้หนา้ท่ี ดา้นรูปแบบกิจกรรม และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 

 อริศรา สิงห์ปัน  (2551)  ท าวทิยานิพนธ์  เร่ือง ความคาดหวงัของคณาจารยม์หาวทิยาลยัแม่

โจ ้ต่อคุณภาพบริการของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ผลการวจิยัพบวา่ ระดบับริการต ่าสุดท่ียอมรับได้

และระดบับริการท่ีไ ดรั้บจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีความค าดหวงัในการบริการอยูใ่น

ระดบัสูง ส่วนดา้นคุณภาพการบริการ พบวา่ ค่าเฉล่ียของการบริการท่ีไดรั้บจริงอยูใ่นช่วงขอบเขต

ของการยอมรับได ้ส่วนช่องวา่งของบริการท่ีเพียงพอ พบวา่มีค่าเป็นบวก ซ่ึงหมายถึงผูใ้ชส้ามารถ

ยอมรับได ้อยา่งไรก็ตามพบวา่คุณภาพการบริการของหอ้งสมุดยงัไม่สามารถสนองตอบต่อความ

คาดหวงัได ้ ส าหรับช่องวา่งของบริการระดบัสูงพบวา่ คุณภาพการบริการของหอ้งสมุดยงัไม่

สามารถสนองตอบความคาดหวงัของผูใ้ชเ้พราะมีผลเป็นลบทุกปัจจยั 

 ฤทยัรัตน์ โสมนสั (2550) ท าการคน้ควา้อิสระ เร่ือง ความคาดหวงัของครูและผูป้กครองต่อ

การมีส่วนร่วมในการพฒันาจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนบา้นทุ่งหลุก อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคาดหวงัของครูและผูป้กครองต่อการมีส่วนรวมใน

การพฒันาจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนบา้นทุ่ง หลุก อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาแนว

ทางการพฒันาจริยธรรมนกัเรียน 5 ดา้น คือ ความมีระเบียบวนิยั ความมีมารยาท ความซ่ือสัตย ์
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ความประหยดัและความรับผดิชอบ เก็บรวบรวมขอ้มู ลโดยใชแ้บบสอบถามระดบัความคาดหวงั 

กลุ่มครูจ านวน 14 คน กลุ่มผูป้กครองจ านวน 111 คน และการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง ผูศึ้กษาได้

น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ หาค่าเฉล่ีย  ร้อยละ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง

มาหาความถ่ีและอภิปรายผล ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคาดหวงัของครูและผูป้กครองต่อ

บทบาทของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมในการพฒันาจริยธรรมนกัเรียน 5 ดา้น อยู่ในระดบัคาดหวงั

มากท่ีสุดทุกดา้น ควรสอดแทรกการพฒันาจริยธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนครูและผูป้กครอง

มีการติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดสม ่าเสมอ จดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมดา้นต่าง ๆ ครูและผูป้กครอง

เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ  (2547) ท ารายงานการวจิยัเร่ือง คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมีผลต่ อ

การจา้งงานของบณัฑิตมหาวทิยาลยัทกัษิณ ผลงานวจิยัพบวา่นายจา้ง /ผูป้ระกอบการ /ผูใ้ชบ้ณัฑิตมี

ความพึงพอใจต่อบณัฑิต ของมหาวทิยาลยัทกั ษิณในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.8537) องคป์ระกอบ

หลกัท่ีนายจา้งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพนัธ์ (ค่าเฉล่ีย = 

3.9687) อนัดบัท่ีสอง คือดา้นความรับผดิชอบต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ นายจา้งมีความพึงพอใจระดบั

มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.9520 ) และอนัดบัท่ี 3 คือดา้นความรู้ ความสามารถทางวชิาการ/วชิาชีพ นายจา้งมี

ความพึงพอใจระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.6919) ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยท่ีนายจา้งมีความพึงพอใจต่อ

บณัฑิตของมหาวทิยาลยัทกัษิณมากท่ีสุด ไดแ้ก่ความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน  ความรับผดิชอบต่อ

งานท่ีท าและอุทิศเวลา  ความขยนัหมัน่เพียรและก ระตือรือลน้ในการท างาน การปฏิบติังานตาม

กฎระเบียบของหน่วยงาน ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยท่ีนายจา้งมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตของ

มหาวทิยาลยัทกัษิณนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ (ทั้งภาษาองักฤษและ

ภาษาอ่ืนๆ) ความสามารถในการวางแผนการท างาน ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และความสามารถในการท างานเป็นทีม 

  สรุปภาพรวมท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ีพบวา่ นายจา้ง /ผูป้ระกอบการ /ผูใ้ชบ้ณัฑิต ไดส้ะทอ้น

ภาพลกัษณ์ คุณลกัษณะส าคญัของบณัฑิตจากมหาวทิยาลยัทกัษิณมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญา 

วิสัยทศัน์ ในการผลิตบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัทกัษิณท่ีก าหนดไวว้า่ บณัฑิตจาก

มหาวทิยาลยัทกัษิณเป็นผูร้อบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์เชิงปฏิบติั ผลส าเร็จของการหล่อหลอม

ดงักล่าวเกิดจากการจดัโปรแกรมการศึกษา  การจดัรายวชิาศึกษาทัว่ไป การพฒันากิจการนิสิต  
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บุคลากรของมหาวทิยาลยั ซ่ึงประกอบกนัเป็นส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและวฒันธรรมอนัสมบูรณ์  

โดยขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง แสดงถึงแนวโนม้ท่ีบณัฑิตมหาวทิยาลยัทกัษิณจะไดรั้บ

โอกาสตอ้งการขยายสัญญาจา้งสูง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์  (r) = 0.7897 หรือ  r2 = 0.6236   

 ทิพยพ์าพร มหาสินไพศาล  (2546-2550) ไดศึ้กษารายงานวจิยัเร่ืองความคาดหวงัและความ

พึงพอใจของคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาตาม

พระราชบญัญติัพุทธศกัราช 2542 ผลงานวจิยั พบวา่ คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีความ

คาดหวงัวา่การน าระบบการประกนัคุณภ าพการศึกษามาใชส้ามารถพฒันาสถาบนัในดา้นต่าง ๆ 3 

อนัดบัแรก  คือการพฒันาระบบการเรียนการสอน การพฒันาคุณภาพของอาจารย ์และการ

บริหารงานของสถาบนั  คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีระดบัความพึงพอใจต่อระบบการ

ประกนัคุณภาพการ ศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษาเอ กชนน ามาใชอ้ยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก คือ ความพึง

พอใจต่อคณะกรรมการประเมินผลการประกนัคุณภาพการศึกษาจากภายนอก และคณะกรรมการ

ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของคณาจารยใ์น

สถาบนัอุด มศึกษาเอกชนต่อระบบการประกนั คุณภาพการศึกษา 3 อนัดบัแรก คือ ต ระหนกัถึง

ประโยชน์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา ความพร้อมของผูด้  าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

และหวัหนา้งาน  นอกจากน้ีพบวา่ ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน คือ การขาดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ งต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระบบการเรียนการส อน เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินผล คณะผูบ้ริหารของสถาบนั และการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลของสถาบนั  ผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุง แกไ้ข และ

ก าหนดนโยบายระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใหมี้ทิศทางท่ี

สอดคลอ้งเหมาะสมต่อไป 
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บทที่ 3 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

 

การวจิยัเร่ือง ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา 2553 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการ

วจิยัเชิงปริมาณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต

ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา 2553 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์   โดยใช้

แบบสอบถามในการวจิยัเป็นหลกั นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัท าการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 

ซ่ึงท าการรวบรวมเอกสารทั้งทางดา้นแนวคิด  ทฤษฎี ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ท่ีเป็น

ประโยชน์กบังานวจิยัในคร้ังน้ีมากท่ีสุด  โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จ านวน 141 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

คือ ผูท่ี้ใชบ้ณัฑิตจ านวน 84 คน 

ข้อจ ากดังานวจัิย เน่ืองจากบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาการตลาดปีการศึกษา 2553 

มีภาวะมีงานท าเพียง 84 คน จึงขอใชจ้  านวนผูใ้ชบ้ณัฑิต 84 คนในการวจิยัคร้ังน้ี 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลท่ีเป็นปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถาม  

(Questionnaires) จ านวน 84 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงเน้ือหาของแบบ สอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู ้ ใชบ้ณัฑิต ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุวฒิุ

การศึกษาสูงสุด  ประเภทของ หน่วยงาน ความเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตในสายบงัคบับญัชา  บณัฑิตใน

สายบงัคบับญัชาของท่านปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสายงานการตลาดหรือไม่ เป็นลกัษณะ

แบบสอบถามปลายปิด (Close ended Questions) จ านวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต เป็น

ลกัษณะแบบสอบถามมีลกัษณะการตอบแบบมาตราส่วนการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั

โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

2. ดา้นความรู้ทัว่ไป  

3. ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) 

4. ดา้นทกัษะทางปัญญา   

5. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ     

6. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    

7. ดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ  

 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นลกัษณะ แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended 

Questions) จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถาม ท่ีไม่ไดก้  าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งอิสระ 

 2. น าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนใหผู้ท้รงคุณวฒิุท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง ของ

เน้ือหาและการใชภ้าษาในการส่ือสาร และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  จากนั้นน า

ค าแนะน าต่าง ๆ มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวฒิุ 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร,หลกัทฤษฎี,ผลงานวจิยัท่ี 

เก่ียวขอ้งหนงัสือทางวชิาการ รวมถึงแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  

2. จดัเตรียมแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเก็บขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล และความ 

คาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน 84 ชุด  

3. ผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูล จ  านวน 84 ชุด โดยเขา้ไปแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง  

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 – 31 มกราคม 2555 

 

 3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดซ่ึ้งมีความสมบูรณ์ของขอ้มูลมาท าการลง
รหสั (Coding) เพื่อใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถน ามาประมวลผล ดว้ยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึง

โปรแกรมท่ีใชเ้ป็น โปรแกรมส าเร็จรูป  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายค่าความถ่ีและร้อยละของ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชอ้ธิบายค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกบั

ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตทั้ง 7 ดา้น 

 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่อใชอ้ธิบายค่าความแปรปรวน

ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 2 เก่ียวกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ

คุณลกัษณะของบณัฑิตทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถา มใชล้กัษณะของมาตรวดัตาม

แนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลผลของ

ค่าเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี 
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 คาดหวงัมากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 

 คาดหวงัมาก   มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 

  คาดหวงัปานกลาง  มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 

  คาดหวงันอ้ย   มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 

  คาดหวงันอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

 

 การแปลผลค่าเฉลีย่  มีดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีระดบัความคาดหวงัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีระดบัความคาดหวงัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีระดบัความคาดหวงันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีระดบัความคาดหวงันอ้ยท่ีสุดและควรปรับปรุง 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัเร่ือง ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2553 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์  โดยวตัถุประสงคข์อง

การวจิยั เพื่อศึกษาถึงความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต 7 ดา้น ไดแ้ก่  

1.ดา้นคุณธรรม จริยธรรม     

2.ดา้นความรู้ทัว่ไป  

3.ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) 

4.ดา้นทกัษะทางปัญญา  

5.ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  

6.ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

7.ดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 

ดงันั้นผลการศึกษา ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์ เป็นผลจากการ

วเิคราะห์แบบสอบถาม จ านวน 84 ชุด โดยผลของการส ารวจความคาดหวงัทั้ง 7 ดา้น  คือดา้น

คุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ทัว่ไป ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ ) ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้น

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ  ผลของ

การวจิยัผูว้จิยัสามารถน าเสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ง 7 ดา้น 

ตอนท่ี 3 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณลกัษณะของบณัฑิต 
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สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

X   แทน  ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย  39 46.4 

 หญิง 45 53.6 

รวม 84 100.0 

อาย ุ    

 ต ่ากวา่ 30 ปี 2 2.4 

 30-39 ปี 20 23.8 

 40-49 ปี 30 35.7 

 50-59 ปี 32 38.1 

รวม 84 100.0 

วฒิุการศึกษาสูงสุด    

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 14 16.7 

 ปริญญาตรี/เทียบเท่า 48 57.1 

 ปริญญาโท/เทียบเท่า 22 26.2 

รวม 84 100.0 
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

ประเภทหน่วยงาน   

 ส่วนราชการ 18 21.4 

 บริษทั/เอกชน 61 72.6 

 หน่วยงานในก ากบัของรัฐ 5 6.0 

รวม 84 100.0 

ความเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตในสายบงัคบับญัชา   

 ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด 4 4.8 

 หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้แผนก 37 44.0 

 หวัหนา้งาน 39 46.4 

 เจา้ของกิจการ 4 4.8 

รวม 84 100.0 

บณัฑิตในสายบงัคบับญัชาของท่านปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสายงานการตลาดหรือไม่ 

 เก่ียวขอ้ง 38 45.2 

 ไม่เก่ียวขอ้ง  46  54.8 

รวม 84 100.0 

  

ตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.60 และเพศชาย มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4  มีอายรุะหวา่ง 50-59 ปี 
จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ  38.1 รองลงมาอายรุะหวา่ง 40-49 ปี จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.7  และอายรุะหวา่ง 30-39 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาการศึกษาระดบัปริญญาโทจ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.2 และต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี มีจ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7  
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บณัฑิตส่วนใหญ่ปฏิบติังานในหน่วยงานประเภทบริษทัเอกชน จ านวน  61 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72.6 รองลงมาประเภทส่วนราชการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และประเภทหน่วยงาน
ในก ากบัของรัฐ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 มีความเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตในสายบงัคบับญัชาเป็น
หวัหนา้งาน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมาเป็นหวัหนา้ฝ่ายหรือหวัหนา้แผนก จ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และเจา้ของกิจการ 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  บณัฑิตท่ีปฏิบติังานในสายบงัคบับญัชาไม่ไดป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้ง
กบัสายงานการตลาด เป็นจ านวน  46 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 และบณัฑิตในสายบงัคบั บญัชา
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานการตลาด เป็นจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 
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ตอนที ่2 ความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ทั้ง 7 ด้าน 

ตารางที ่2 คะแนนเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอนัดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ี

ต่อคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

ลกัษณะบัณฑิตทีค่าดหวงั 

ระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าเฉลีย่ 

 

(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ อนัดับ 

1.ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 4.21 0.45 มาก 3 

2.ดา้นความรู้ทัว่ไป 3.80 0.38 มาก 4 

3.ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) 3.64 0.37 มาก 7 

4.ดา้นทกัษะทางปัญญา 3.72 0.48 มาก 5 

5.ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

4.44 0.50 มาก 1 

6.ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.65 0.36 มาก 6 

7.ดา้นบุคลิกภาพและพฤติกรรม 4.29          0.48 มาก 2 
รวม 4.00 0.33 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่  ผูต้อบ

แบบสอบถาม มีระดบัคว ามคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 

4.00) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผดิชอบ  ( X  = 4.44) รองลงมา คือ  ดา้นบุคลิกภาพและพฤติกรรม ( X  = 4.29) 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ( X  = 4.21) ดา้นความรู้ทัว่ไป ( X  = 3.80) ดา้นทกัษะทางปัญญา ( X  = 3.72) 

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ( X  = 3.65) และ

ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) ( X  = 3.64) ตามล าดบั 
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ตารางที ่3 คะแนนค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ อนัดับ 

1.มีความซ่ือสัตย ์สุจริต 4.39 0.58 มาก 1 
2.มีจิตอาสา 4.15 0.61 มาก 6 
3.มีวนิยั 4.23 0.57 มาก 4 
4.มีความรับผดิชอบ 4.20 0.67 มาก 5 
5.มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 

4.12 0.73 มาก 7 

6.มีความอ่อนนอ้ม ถ่อมตน 4.32 0.58 มาก 2 
7.มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ่ 4.29 0.63 มาก 3 
8.มีความต่อตรงเวลา 3.94 0.54 มาก 8 

รวม 4.21 0.45 มาก  

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่  ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตดา้นคุณธรรม จริยธรรม ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 4.21) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คือ มีความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต ( X  = 4.39) รองลงมา คือ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน  ( X  = 4.32) มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

( X  = 4.29) มีวนิยั ( X  = 4.23) มีความรับผดิชอบ ( X  = 4.20) มีจิตอาสา ( X  = 4.15) มีความเสียสละ

และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ( X  = 4.12) และมีความต่อตรงเวลา ( X  = 3.94) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4 คะแนนค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อ

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านความรู้ทัว่ไป 

ด้านความรู้ทัว่ไป 

ระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ อนัดับ 

1.มีความรู้เชิงวชิาการท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 3.69 0.49 มาก 8 
2.มีความรู้ความสามารถในสาขาวชิาท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

3.74 0.60 มาก 6 

3.สามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

3.68 0.52 มาก 9 

4.มีการวางแผนการท างานและปฏิบติังาน 
อยา่งเป็นระบบ 

3.81 0.67 มาก 3 

5.คิดวเิคราะห์งานอยา่งเป็นระบบ 3.81 0.74 มาก 4 
6.สังเคราะห์งานอยา่งเป็นระบบ 3.86 0.73 มาก 2 
7.ปฏิบติังานใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายและระยะเวลาท่ีก าหนด 

4.14 0.56 มาก 1 

8.มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 3.74 0.64 มาก 7 
9.คน้หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเอง 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.77 0.68 มาก 5 

รวม 3.80 0.38 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตดา้นความรู้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( X  = 3.80) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ในระดบัมากเป็นล าดบั แรก คือ การ ปฏิบติังานใหส้ าเร็จ

อยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีก าหนด ( X  = 4.14)  รองลงมา คือ การสังเคราะห์

งานอยา่งเป็นระบบ ( X  = 3.86)  มีการวางแผนการท างานและปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ และการคิด

วเิคราะห์งานอยา่งเป็นระบบ  ( X  = 3.81) สามารถคน้หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเองอยา่ง
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สม ่าเสมอ ( X  = 3.77) มีความรู้ความสามารถในสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา และมีความละเอียด

รอบคอบในการปฏิบติังาน  ( X  = 3.74) มีความรู้เชิงวชิาการท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ( X  = 3.69)  และ

ความสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ( X  = 3.68) ตามล าดบั 

 

ตารางที ่5 คะแนนค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อ

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) 

ด้านความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) 

ระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ อนัดับ 

1.มีความเขา้ใจในสถานการณ์ทางการตลาด
ปัจจุบนั 

3.74 0.64 มาก 3 

2.สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.66 0.58 มาก 4 

3.สามารถวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคได้ 3.55 0.60 มาก 5 
4.มีความรู้ ความเขา้ใจดา้นกลยทุธ์ 
ส่วนประสมการตลาด 

3.87 0.48 มาก 1 

5.สามารถน าความรู้ดา้นกลยทุธ์ส่วนประสม
การตลาดมาประยกุตใ์ชใ้นงานได้ 

3.82 0.51 มาก 2 

6.มีความรู้ ความเขา้ใจดา้นวจิยัการตลาด 3.39 0.50 ปานกลาง 7 
7.สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจดา้นวจิยั 
การตลาดมาประยกุตใ์ชใ้นงานได้ 

3.42 0.60 ปานกลาง 6 

รวม 3.64 0.37 มาก  

  

 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่  ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ ) 
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ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.64) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คือ มี

ความรู้ ความเขา้ใจดา้นกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด ( X  = 3.87) รองลงมา คือ สามารถน าความรู้

ดา้นกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดมาประยกุตใ์ชใ้นงานได้  ( X  = 3.82) มีความเขา้ใจในสถานการณ์

ทางการตลาดปัจจุบนั ( X  = 3.74) สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม ( X  = 3.66) สามารถวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคได้  ( X  = 3.55) ตามล าดบั ส่วนในระดบั

ปานกลางเป็นล าดบัแรก  คือ สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจดา้นวจิยัการตลาดมาประยกุตใ์ชใ้นงาน

ได ้( X  = 3.42) และมีความรู้ ความเขา้ใจดา้นวจิยัการตลาด ( X  = 3.39) ตามล าดบั 

 

ตารางที ่6 คะแนนค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อ

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านทกัษะทางปัญญา 

ด้านทกัษะทางปัญญา 

ระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ อนัดับ 

1.มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์ 3.81 0.57 มาก 1 
2.เม่ือเกิดปัญหาสามารถวเิคราะห์ปัญหาได้ 
อยา่งเหมาะสม 

3.79 0.64 มาก 3 

3.แกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 3.67 0.77 มาก 6 
4.เม่ือเกิดปัญหาสามารถเสนอแนะแนวทาง 
แกไ้ขปัญหา 

3.71 0.63 มาก 4 

5.กลา้คิด 3.81 0.59 มาก 2 
6.กลา้ตดัสินใจ 3.71 0.67 มาก 5 
7.ตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมาะสม 3.57 0.65 มาก 7 

รวม 3.72 0.48 มาก  
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 จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  พบวา่  ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตดา้น ทกัษะทางปัญญาภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  ( X  = 3.72) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ในระดบัมากเป็นล าดบัแรก  คือ มีความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค์ และกลา้คิด  ( X  = 3.81) รองลงมา คือ เม่ือเกิดปัญหาสามารถวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  ( X  = 3.79) เม่ือเกิดปัญหา สามารถเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาได้ และการกลา้

ตดัสินใจ ( X  = 3.71) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ ( X  = 3.67) และตดัสินใจ

ไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมาะสม ( X  = 3.57) ตามล าดบั 

 

ตารางที ่7 คะแนนค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อ

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

ระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ อนัดับ 

1.มีความสามคัคีในหมู่คณะ 4.49 0.63 มาก 4 
2.มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.54 0.57 มากท่ีสุด 1 
3.มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 4.42 0.63 มาก 6 
4.มีความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น 4.36 0.61 มาก 7 
5.รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง 4.35 0.59 มาก 8 
6.สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 4.54 0.61 มากท่ีสุด 2 
7.มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 4.52 0.63 มากท่ีสุด 3 
8.สามารถท างานเป็นทีม 4.45 0.57 มาก 5 
9.เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4.29 0.55 มาก 9 

รวม 4.44 0.50 มาก  
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 จากตารางท่ี 7 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  พบวา่  ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผดิชอบภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.44) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ใน

ระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก คือ มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ( X  = 4.54) รองลงมา 

คือ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้  ( X  = 4.54) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน  ( X  = 4.52) 

ตามล าดบั  ส่วนในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คือ มีความสามคัคีในหมู่คณะ ( X  = 4.49) รองลงมา คือ 

สามารถท างานเป็นทีม ( X  = 4.45) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ( X  = 4.42) มีความรับผดิชอบต่อ

ผูอ่ื้น ( X  = 4.36) รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง  ( X  = 4.35) เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น ( X  = 

4.29) ตามล าดบั 
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ตารางที ่8 คะแนนค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อ

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

ระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ อนัดับ 

1.สามารถน าความรู้ทางสถิติมาช่วยใน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆได ้

3.39 0.66 ปานกลาง 12 

2.สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มา 
ประยกุตใ์ชก้บังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.52 0.61 มาก 10 

3.มีความสามารถในการใชท้กัษะทาง 
คณิตสาสตร์(บวก ลบ คูณ หาร)ไดอ้ยา่ง 
แคลว้คล่อง 

3.68 0.66 มาก 9 

4.น าเสนอขอ้มูลตวัเลขไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.40 0.58 ปานกลาง 11 
5.สามารถใชต้วัเลขสถิติเก่าเพื่อวางแผน 
ในอนาคตได ้

3.35 0.55 ปานกลาง 14 

6.ส่ือสารเชิงตวัเลขใหที้มงานเขา้ใจได้ 3.38 0.54 ปานกลาง 13 
7.มีความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานทางบญัชี 3.31 0.62 ปานกลาง 15 
8.สามารถพดูภาษาไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.42 0.72 มาก 2 
9.สามารถอ่านภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.43 0.65 มาก 1 
10.สามารถเขียนภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.25 0.58 มาก 4 
11.สามารถพดูภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสม 2.98 0.61 ปานกลาง 16 
12.สามารถอ่านภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสม 2.96 0.57 ปานกลาง 17 
13.สามารถเขียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2.94 0.57 ปานกลาง 18 
14.สามารถส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.20 0.74 มาก 5 

15.สามารถส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.26 0.66 มาก 3 
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16.มีความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลโดย
ใชส่ื้อต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.70 0.56 มาก 8 

17.มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม
ในคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

3.79 0.58 มาก 6 

18.สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสืบคน้ขอ้มูล 
มาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.74 0.61 มาก 7 

รวม 3.65 0.36 มาก  
  

 จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  พบวา่  ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยภีาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คือ สามารถอ่านภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ( X  = 4.43) รองลงมา คือ 

สามารถพดูภาษาไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม  ( X  = 4.42) สามารถส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  ( X  = 4.26) สามารถเขียนภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ( X  = 4.25) สามารถส่ือสารกบั

ผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งเหมาะสม  ( X  = 4.20) มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมใน

คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  ( X  = 3.79) สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาใชใ้นการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม ( X  = 3.74) มีความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อต่างๆได้

อยา่งเหมาะสม  ( X  = 3.70)  มีความสามารถในการใชท้กัษะทางคณิตสาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร )ได้

อยา่งแคลว้คล่อง  ( X  = 3.68)  สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยกุตใ์ชก้บังานไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง ( X  = 3.52) ตามล าดบั  ส่วนในระดบัปานกลางเป็นล าดบัแรก คือ การ น าเสนอขอ้มูลตวัเลข

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ( X  = 3.40) รองลงมา คือ สามารถน าความรู้ทางสถิติมาช่วยในการวเิคราะห์

ขอ้มูลต่างๆได้  ( X  = 3.39) ส่ือสารเชิงตวัเลขใหที้มงานเขา้ใจได้  ( X  = 3.38) สามารถใชต้ัวเลขสถิติ

เก่าเพื่อวางแผนในอนาคตได้  ( X  = 3.35)  มีความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานทางบญัชี  ( X  = 3.31) 

สามารถพดูภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสม  ( X  = 2.98) สามารถอ่านภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสม  

( X  = 2.96)  สามารถเขียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ( X  = 2.94) ตามล าดบั 
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ตารางที ่9 คะแนนค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อ

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านบุคลกิภาพและพฤติกรรม 

ด้านบุคลกิภาพและพฤติกรรม 

ระดับความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ อนัดับ 

1.การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  เหมาะสม 4.42 0.64 มาก 4 
2.ดูแลสุขภาพร่างกายใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 4.49 0.61 มาก 1 
3.มีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุส 4.46 0.61 มาก 2 
4.มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 4.12 0.68 มาก 9 
5.มีความขยนัหมัน่เพียร 4.36 0.55 มาก 6 
6.มีมารยาททางสังคมท่ีดี 4.39 0.60 มาก 5 
7.รู้จกัวางตวัใหเ้หมาะกบักาลเทศะ 4.45 0.57 มาก 3 
8.ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้จกัควบคุม
ตนเอง 

4.17 0.69 มาก 7 

9.มีความเป็นผูน้ าท่ีดี 3.93 0.69 มาก 10 
10.มีความเป็นผูต้ามท่ีดี 4.15 0.70 มาก 8 

รวม 4.29 0.48 มาก  

 

 จากตารางท่ี 9 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  พบวา่  ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตดา้นบุคลิกภาพและพฤติกรรม

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.29) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คือ 

การดูแลสุขภาพร่างกายใหส้ะอาดอยูเ่สมอ ( X  = 4.49) รองลงมา คือ มีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุส  ( X  = 

4.46) รู้จกัวางตวัใหเ้หมาะกบั กาลเทศะ  ( X  = 4.45) การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม ( X  = 

4.42) มีมารยาททางสังคมท่ีดี  ( X  = 4.39) มีความขยนัหมัน่เพียร  ( X  = 4.36) ความฉลาดทางอารมณ์ 

การรู้จกัควบคุมตนเอง  ( X  = 4.17) มีความเป็นผูต้ามท่ีดี ( X  = 4.15) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  ( X  = 

4.12) และมีความเป็นผูน้ าท่ีดี ( X  = 3.93) ตามล าดบั 
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ตอนที ่3 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณลกัษณะของบัณฑิต 

1.บณัฑิตสาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษมี์ขอ้เด่น 

- มีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุส รู้จกัวางตนใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
- มีความอดทนและมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี  
- มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและสามารถร่วมงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

2.บณัฑิตสาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษค์วรปรับปรุงและพฒันา 

- ควรมีการปรับปรุงในดา้นความเช่ียวชาญทางดา้นภาษาองักฤษ ทั้งทกัษะการพดู การอ่าน 
และการเขียน 

- ควรมีการปรับปรุงในดา้นทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ รวมถึงการน าเสนอขอ้มูลใน
เชิงตวัเลข 

- ควรพฒันาบณัฑิตใหมี้ความเช่ือมัน่ในการแสดงออกต่อหนา้สาธารณชน  
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ถึงความคาดหวงัของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต 7 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ทัว่ไป ดา้น

ความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนั ธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ โดยมีวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 3 ประการ ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต 7 ดา้น คือ ดา้น

คุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ทัว่ไป ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ ) ดา้นทกัษะทางปัญญา  ดา้น

ทกัษะความสัมพนั ธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 

2. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะการท างานของบณัฑิต ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี

การศึกษา 2553 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ ์

3. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงคุ ณลกัษณะของบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาและตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีพึง

ประสงค ์

กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน 84 คน โดยใชเ้คร่ืองมือใน

งานวจิยัเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอ บถาม ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุวฒิุ

การศึกษา  ประเภทของหน่วยงาน ความเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตในสายบงัคบับญัชา บณัฑิตในสาย

บงัคบับญัชาของท่านปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสายงานการตลาดหรือไม่ เป็นลกัษณะแบบสอบถาม

ปลายปิด (Close ended Questions) จ านวน 6 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต เป็น

ลกัษณะแบบสอบถามมีลกัษณะการตอบแบบมาตราส่วนการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

2. ดา้นความรู้ทัว่ไป  

3. ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) 

4. ดา้นทกัษะทางปัญญา   

5. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ     

6. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    

7. ดา้นพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 

 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นลกัษณะแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended 

Questions) จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามท่ีไม่ไดก้  าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งอิสระ 

 ดงันั้นผลการศึกษาความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต ท่ีส าเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์ เป็นผลจากการ

วเิคราะห์แบบสอบถามจ านวน 84 คน โดยผลส ารวจของความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ

คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ทัว่ไป ดา้นความรู้  (ทกัษะ

ทางวชิาชีพ ) ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนั ธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และดา้นพฤติกรรม

และบุคลิกภาพ  ผลของการศึกษาวจิยัผูว้จิยัน าเสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สรุปผลการวจิยั 

อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจัิย 

  1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ใช้บัณฑิต 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 45 คน มีอายรุะหวา่ง 50-59 ปี จ  านวน 32 คน 

รองลงมาอายรุะหวา่ง 40-49 ปี จ  านวน 30 คน โดยส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
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เทียบเท่าจ านวน 48 คน รองลงมาการศึกษาระดบัปริญญาโทจ านวน 22 คน ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนใหญ่

ปฏิบติังานในหน่วยงานประเภทบริษทัเอกชน จ านวน 61 คน รองลงมาประเภทส่วนราชการ 

จ านวน 18 คน โดยมีความเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตในสายบงัคบับญัชาเป็นหวัหนา้งาน จ านวน 39 คน 

รองลงมาเป็นหวัหนา้ฝ่ายหรือหวัหนา้แผนก จ านวน 37 คน และพบวา่บณัฑิตท่ีปฏิบติังานในสาย

บงัคบับญัชาไม่ไดป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสายงานการตลาด เป็นจ านวน  46 คน และบณัฑิตในสาย

บงัคบับญัชาปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานการตลาด เป็นจ านวน 38 คน  

 2. ความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ทั้ง 7 ด้าน  

  ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยล าดบัแรก คือ ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ รองลงมา 

คือ ดา้นบุคลิกภาพและพฤติกรรม ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ดา้นความรู้ทัว่ไป ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ ดา้นความรู้ 

(ทกัษะทางวชิาชีพ) ตามล าดบั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  2.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ล าดบัแรก คือ มีความซ่ื อสัตย ์สุจริต  

รองลงมา คือ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีวนิยั มีความรับผดิชอบ มี จิตอาสา มี

ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีความตรงต่อเวลา ตามล าดบั 

 2.2 ดา้นความรู้ทัว่ไปภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ล าดบัแรก คือ การ ปฏิบติังานใหส้ าเร็จอยา่ง

มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีก าหนด  รองลงมา คือ การ สังเคราะห์งานอยา่งเป็น

ระบบ มีการวางแผนการท างานและปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ และการคิดวเิคราะห์งานอยา่งเป็น

ระบบ  สามารถคน้หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ มีความรู้ควา มสามารถใน

สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษาและมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน  มีความรู้เชิงวชิาการท่ีใช้

ในการปฏิบติังาน และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามล าดบั 

  2.3 ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ล าดบัแรก คือ มีความรู้  ความ

เขา้ใจดา้นกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด  รองลงมา คือ สามารถน าความรู้ดา้นกลยทุธ์ส่วนประสม

การตลาดมาประยกุตใ์ชใ้นงานได้  มีความเขา้ใจในสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบนั สามารถ

วเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม สามารถวเิคราะห์พฤติกรรม
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ผูบ้ริโภคได ้และผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตดา้นความรู้ (ทกัษะ

ทางวชิาชีพ) ในระดบัปานกลาง  ล าดบัแรก  คือ สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจดา้นวจิยัการตลาดมา

ประยกุตใ์ชใ้นงานได ้และมีความรู้ ความเขา้ใจดา้นวจิยัการตลาด ตามล าดบั 

  2.4 ดา้นทกัษะทางปัญญาภาพรวมอยูใ่นร ะดบัมาก  ล าดบัแรก  คือ มีความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรคแ์ละกลา้คิด รองลงมา คือ เม่ือเกิดปัญหาสามารถวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  เม่ือ

เกิดปัญหาสามา รถเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาไดแ้ละ กลา้ตดัสินใจ สามารถแกไ้ขปัญหาท่ี

ซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ และสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมาะสม ตามล าดบั 

  2.5 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

โดยระดบัมาก ท่ีสุด  ล าดบัแรก คือ  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย รองลงมา คือ 

สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่ วมงาน  และในระดบัมากเป็นล าดบั

แรก  คือ  มีความสามคัคีในหมู่คณะ  รองลงมา คือ สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผดิชอบต่อ

ตนเอง มีความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น  รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง  เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

ตามล าดบั 

 2.6 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยภีาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ล าดบัแรก คือ สามารถอ่านภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รองลงมา คือ สามารถพดูภาษาไทย

ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถเขียนภาษาไทยได้

อยา่งถูกตอ้ง สามารถส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่ง เหมาะสม มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใช้

โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาใชใ้น

การปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อต่างๆไดอ้ยา่ง

เหมาะสม มีความสามารถในการใชท้กัษะทางคณิตสาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร )ไดอ้ยา่งแคลว้คล่อง  

สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยกุตใ์ชก้บังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามล าดบั และ ในระดบั

ปานกลาง  ล าดบัแรก คือ การ น าเสนอขอ้มูลตวัเลขไดอ้ยา่งเหมาะสม  รองลงมา คือ สามารถน า

ความรู้ทางสถิติมาช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆได ้ส่ือสารเชิงตวัเลขใหที้มงานเขา้ใจได้  สามารถ

ใชต้ัวเลขสถิติเก่าเพื่อวางแผนในอนาคตได้  มีความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานทางบญัชี สามารถ พดู
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ภาษา องักฤษ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถอ่าน ภาษา องักฤษ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถเขียน

ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามล าดบั 

  2.7 ดา้นบุคลิกภาพและพฤติกรรมภาพรวมอ ยูใ่นระดบัมาก  ล าดบัแรก คือ  การดูแลสุขภาพ

ร่างกายใหส้ะอาดอยูเ่สมอ  รองลงมา คือ มีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุส  รู้จกั วางตวัใหเ้หมาะกบั

กาลเทศะ  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม มีมารยาททางสังคมท่ีดี มีความขยนัหมัน่เพียร 

ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้จกัควบคุมตนเอง มีความเป็นผูต้ามท่ีดี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และ มี

ความเป็นผูน้ าท่ีดี ตามล าดบั 

  3. แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณลกัษณะของบัณฑิต  

3.1 บณัฑิตสาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษมี์ขอ้เด่น 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความคิดเห็นวา่บณัฑิตสาขาวชิาการตลาดมีความอดทนและมีความรับผดิชอบ

ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี  มีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุส รู้จกัวางตนใหเ้หมาะสมกบั

กาลเทศะ รวมถึงมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและสามารถร่วมงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.2 บณัฑิตสาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษค์วรปรับปรุงและพฒันา 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความคิดเห็นวา่บณัฑิตสาขาวชิาการตลาด ควรมีการปรับปรุง และพฒันา ใน

ดา้นความเช่ียวชาญทางดา้นภาษาองักฤษ ทั้งทกัษะการพดู การอ่าน และการเขียน รวมทั้งดา้นทกัษะ

ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การน าเสนอขอ้มูลในเชิงตวัเลข  และทางสาขาวชิาการตลาด ควรพฒันา

บณัฑิตใหมี้ความเช่ือมัน่ในการแสดงออกต่อหนา้สาธารณชน 

อภิปรายผล 

จากการศึกษา ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา 2553 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤก ษ ์สามารถอภิปราย ผลได้

ดงัน้ี 

ผูใ้ชบ้ณัฑิต มีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต ท่ีพึงประสงค์ ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ  (2547) ท่ี
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พบวา่ ความพึงพอใจ ของนายจา้ง ต่อบณัฑิตดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดบัมาก  คือ มีความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีวนิยั มีความรับผดิชอบ มีจิตอาสา 

และมีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อาจเป็นเพราะวา่หลกัสูตรของคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการตลาด มี การจดัการเรียนการสอน ท่ีสอดแทรกดา้นคุณธรรม จริยธรรมใหก้บันกัศึกษา

ในทุกรายวชิา  เช่น วชิาหลกัการตลาด มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของนกัการตลาดท่ีดี มี

ความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคและสังคม รวมถึงสาขาวชิาการตลาดไดมี้การจดั

โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึก ษาโดยเป็นการปลูกฝัง ดา้นคุณธรรม จริยธรรม

ใหก้บันกัศึกษาในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นความมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ ่ความรับผดิชอบ มีจิตอาสา 

และความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  

ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต ท่ีพึงประสงค์ดา้นความรู้ทัว่ไปและ

ดา้นความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริวรรณ สิริ

พุทไธวรรณ  (2547) ท่ีพบวา่ ความพึงพอใจของนายจา้งต่อบณัฑิตดา้นวชิาการ /วชิาชีพอยู่ในระดบั

มาก คือ ความรอบรู้ในสาขาวชิาการ  ความรอบรู้ในสาขาวชิาชีพ  สามารถน าความรู้มาประยกุต์ ใช้

กบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการวางแผนการท างานและปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงอาจเป็น

เพราะวา่ในการจดัการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด มีการจดัโครงการ

ต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาไดเ้ป็นผูด้  าเนินการเอง เช่น โครงการจดัสัมมนาเพิ่มความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพ

ของนกัศึกษา ซ่ึงในแต่ละโครงการนกัศึกษาจะเป็นผู ้ ด าเนินการเองในทุกขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมวาง

แผนการจดัโครงการ ติดต่อ วทิยากร บรรยาย จดัเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึ งการ

ประเมินผลหลงัจากส้ินสุดโครงการ ซ่ึงการจดัโครงการแต่ละคร้ังนกัศึกษาจะไดฝึ้กทกัษะในทุก

ดา้น เช่น การวางแผนการท างานและการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ การวเิคราะห์และสังเคราะห์

งานอยา่งเป็นระบบ สามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติังานให้

ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

 ผูใ้ชบ้ณัฑิต มีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต ท่ีพึงประสงค์ ดา้นทกัษะทาง

ปัญญาภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรคแ์ละกลา้คิด เม่ือเกิดปัญหาสามารถ

วเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  เม่ือเกิดปัญหาสามารถเสนอแนะแนวทางแ กไ้ขปัญหาไดแ้ละ 
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กลา้ตดัสินใจ ไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมาะสม  อาจเป็นเพราะวา่ ในการจดัการเรียนการสอนของคณะ

บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาดนั้น นอกจากการเรียนภายในหอ้งเรียนแลว้ ยงัมีการจดัโครงการ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการในทุกขั้นตอน จากการท่ีนกัศึ กษาได้

เขา้มามีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ท าใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะ ดา้นเชาว์ ปัญญา เช่น ใน

ดา้นความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ รวมถึงในกรณีท่ีเกิดปัญหาในโ ครงการ

นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 

 ผูใ้ชบ้ณัฑิต มีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน  อาจเป็นเพราะวา่

นอกจากการเรียนการสอนภายในหอ้งเรียนแลว้ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด ยงัมีกิจกรรม

ต่าง ๆ หลากหลาย ใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม เป็นการสร้างความรับผดิชอบ ของนกัศึกษา ต่อหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย รวมถึงสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคลใหเ้กิดข้ึนกบั

นกัศึกษา เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมรับนอ้ง เป็นตน้ 

 ผูใ้ชบ้ณัฑิต มีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต ท่ีพึงประสงค์ ดา้นทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยภีาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  คือ สามารถอ่าน  พดู

ภาษาไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถส่ือสารกบัเพื่อนร่วม งานไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถส่ือสารกบั

ผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมในคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น

การปฏิบติังาน สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม มี

ความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม การใชท้กัษะทางคณิตสาสตร์  

(บวก ลบ คูณ หาร)ไดอ้ยา่งแคลว้คล่อง และน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยกุตใ์ชก้บังานไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง อาจเป็นเพราะวา่ในหลกัสูตรของสาขาวชิาการตลาด มีการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาท่ี

ครอบคลุมกบัทกัษะการใชภ้าษาไทย ทกัษะทางตวัเลข และการใชเ้ทคโนโลย ีเช่น รายวชิา การ

คน้ควา้และเขียนรายงานซ่ึงในรายวชิาน้ีนกัศึกษาไดฝึ้กทกั ษะในการใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้งและ

เหมาะสม และรายวชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ซ่ึงในรายวชิาน้ีจะเป็นการฝึกทกัษะทางดา้น
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การใชค้อมพิวเตอร์  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการ ปฏิบติังาน และเทคโนโล ยท่ีีทนัสมยั

ใหก้บันกัศึกษา 

 ผูใ้ชบ้ณัฑิต มีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต ท่ีพึงประสงค์ ดา้นบุคลิกภาพ

และพฤติกรรมภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  คือ การดูแลสุขภาพร่างกายใหส้ะอาด  การแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยเหมาะสม มีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุส รู้จกัวางตวัใหเ้หมาะกบักาลเทศะ มีมารยาททางสังคม

ท่ีดี มีความขยนัหมัน่เพียร ความฉลาดทางอารมณ์ รู้จกัควบคุมตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และ

มีความเป็นผูน้ าท่ีดี อาจเป็นเพราะวา่ก่อนท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษา สาขาวชิาการตลาดมีการจดั

โครงการ “พฒันาบุคลิกภาพการเป็นนกักา รตลาด” ใหก้บันกัศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงใน

โครงการน้ีจะเป็นการบรรยายใหค้วามรู้กบันกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ เช่น การสร้างความบุคลิกภาพท่ี

ดี การดูแลรักษาร่างกายใหส้ะอาดอยูเ่สมอ การแต่งกายใหเ้หมาะสม การมีสัมมาคารวะ การวางตวั

ใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ เป็นการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีและสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา 

- จากผลการวจิยั  ผูใ้ชบ้ณัฑิตมี ขอ้เสนอแนะวา่บณัฑิตสาขาวชิาการตลาดควรปรับปรุง

ดา้นเช่ียวชาญทางดา้นภาษาองักฤษ ทั้งทกัษะทางดา้นการพดู อ่านและเขียน รวมถึงความเช่ียวชาญ

ทางดา้นคณิตศาสตร์ สถิติใหม้ากข้ึน  โดยวทิยาลยัราชพฤกษค์วรมีการจดัสอบวดัระดบัความรู้

ใหก้บันกัศึกษาใหม่ก่อนท่ีจะเขา้ศึกษา โดยก าหนดเกณฑก์ารวดัผลท่ีเป็นมาตรฐานของวทิยาลยัข้ึน 

นกัศึกษาใหม่ท่ีมีผลการสอบต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ทางวทิยาลยัควรจดัอบรมหลกัสูตร

ระยะสั้นดา้นภาษาองักฤษ ทั้งทกัษะการพดู การอ่าน การเขียน และดา้นคณิตศาสตร์ สถิติ หลงัจาก

อบรมเสร็จส้ินแลว้วทิยาลยัราชพฤกษค์วรมีการจดัสอบอีกคร้ัง  เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการเขา้

อบรมของนกัศึกษา  

จากผลการวจิยั ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความคิดเห็นต่อบณัฑิตสาขาวชิาการตลาด ยงัขาดความเช่ือมัน่

ในการแสดงออกต่อหนา้สาธารณชน  ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนของ สาขาวชิาการตลาด  

ควร ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการแสดงออก เช่น การน าเสนอหนา้ชั้นเรียนอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึง
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สาขาวชิาการตลาดควรมีการจดักิจกรรมฝึกอบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ในเร่ืองการสร้างความ

เช่ือมัน่ เพื่อเป็นการฝึกในเร่ืองการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ใหก้บันกัศึกษาก่อนส าเร็จ

การศึกษา 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

-     ทางหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด  สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็น

ประโยชน์ เพื่อ เป็น แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงคุณลกัษณะของบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาและตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีพึง

ประสงค์  ดงันั้นในการวจิยัคร้ังต่อไปผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ควรศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑิตเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 
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แบบสอบถามความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 

ค าช้ีแจง: คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษไ์ดผ้ลิตบณัฑิตสาขาวชิาการตลาดเขา้มาปฏิบติังานในหน่วยงาน
ของท่าน ในการน้ีวทิยาลยัมีความประสงคท่ี์จะติดตามบณัฑิตเพื่อประเมินคุณลกัษณะของบณัฑิตเก่ียวกบัความ
คาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงท่านเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตในอนาคต 

 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดตอบแบบสอบถาม เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนใหต้รงกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อไป 

 

แบบสอบถามแบ่งเป็น  3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิา 

การตลาด ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคภ์ายใตก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุ  

มีรายการประเมิน 6 ดา้นดงัน้ี 

1. ความคาดหวงัในดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
2. ความคาดหวงัในดา้นความรู้ 
3. ความคาดหวงัในดา้นทกัษะทางปัญญา 
4. ความคาดหวงัในดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
5. ความคาดหวงัในดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ความคาดหวงัในดา้นบุคลิกภาพและพฤติกรรม 

 ส่วนท่ี 3  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณลกัษณะของบณัฑิต 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน □ หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ    □ 1.)  ชาย   □ 2.)  หญิง 

2.อาย ุ   □  1.)  ต ่ากวา่ 30 ปี  □ 2.)  30-39 ปี 

    □ 3.)  40-49 ปี  □ 4.)  50-59 ปี 

    □ 5.)  60 ปีข้ึนไป 

3.วฒิุการศึกษาสูงสุด  □ 1.)  ต ่ากวา่ปริญญาตรี □ 2.)  ปริญญาตรี/เทียบเท่า 

    □ 3.)  ปริญญาโท/เทียบเท่า □ 4.)   ปริญญาเอก 

4. ประเภทหน่วยงาน  □ 1.)  ส่วนราชการ  □ 2.)   รัฐวสิาหกิจ 

    □ 3.)  บริษทั/เอกชน □ 4.)  หน่วยงานในก ากบัของรัฐ 

    □ 5.)  ธุรกิจส่วนตวั □ 6.)  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................ 

5. ความเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตในสายบงัคบับญัชา   

□ 1.) ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด 

    □ 2.) หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้แผนก  

    □ 3.) หวัหนา้งาน 

    □ 4.) เจา้ของกิจการ 

    □ 5.) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................... 

6.บณัฑิตในสายบงัคบับญัชาของท่านปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสายงานการตลาดหรือไม่ 

    □ 1.)  เก่ียวขอ้ง 

    □ 2.)  ไม่เก่ียวขอ้ง (ไม่ต้องตอบแบบสอบถามในหน้า 4 ส่วนที ่2 ข้อ 3) 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามความคาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นต่อความคาดหวงัท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่าน  

ลกัษณะบัณฑิตทีค่าดหวงั 

ระดับความคาดหวงั 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  มีความซ่ือสัตย ์สุจริต 

     

1.2  มีจิตอาสา      
1.3  มีวนิยั      
1.4  มีความรับผดิชอบ      
1.5  มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม      
1.6  มีความอ่อนนอ้ม ถ่อมตน      
1.7  มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ่      
1.8  มีความตรงต่อเวลา      
2.  ด้านความรู้ 
2.1  มีความรู้เชิงวชิาการท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

     

2.2  มีความรู้ความสามารถในสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา      
2.3  สามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ช้กบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
2.4  มีการวางแผนการท างานและปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ       
2.5  คิดวเิคราะห์งานอยา่งเป็นระบบ      
2.6  สังเคราะห์งานอยา่งเป็นระบบ      
2.7  ปฏิบติังานใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

     

2.8 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน      
2.9  คน้หาความรู้ใหม่ๆเพื่อพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ      
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รายการประเมิน 

ระดับความคาดหวงั 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

3.  ด้านความรู้ (ทกัษะทางวชิาชีพ) 
3.1 มีความเขา้ใจในสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบนั 

     

3.2 สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

     

3.3 สามารถวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคได ้      
3.4 มีความรู้ ความเขา้ใจดา้นกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด      
3.5 สามารถน าความรู้ดา้นกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานได ้

     

3.6 มีความรู้ ความเขา้ใจดา้นวจิยัการตลาด      
3.7 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจดา้นวจิยัการตลาดมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานได ้

     

4. ด้านทกัษะทางปัญญา 
4.1  มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ 

     

4.2  เม่ือเกิดปัญหาสามารถวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม      
4.3  แกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ      
4.4  เม่ือเกิดปัญหาสามารถเสนอแนะแนวทาง แกไ้ขปัญหา      
4.5  กลา้คิด      
4.6  กลา้ตดัสินใจ      
4.7  ตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมาะสม      
5.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 
5.1  มีความสามคัคีในหมู่คณะ 

     

5.2  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
5.3  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง      
5.4  มีความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น      
5.5  รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง      
5.6  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้      
5.7  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน      
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5.8  สามารถท างานเป็นทีม      
5.9 เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น      
6. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
6.1 สามารถน าความรู้ทางสถิติมาช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆได ้

     

6.2 สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยกุตใ์ชก้บังานได้
อยา่งถูกตอ้ง  

     

6.3 มีความสามารถในการใชท้กัษะทางคณิตสาสตร์(บวก ลบ 
คูณ หาร)ไดอ้ยา่งแคลว้คล่อง 

     

6.4 น าเสนอขอ้มูลตวัเลขไดอ้ยา่งเหมาะสม      
6.5 สามารถใชต้วัเลข  สถิติเก่าเพื่อวางแผนในอนาคตได้      
6.6 ส่ือสารเชิงตวัเลขใหที้มงานเขา้ใจได้      
6.7 มีความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานทางบญัชี      
6.8 สามารถพดูภาษาไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม      
6.9 สามารถอ่านภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง      
6.10 สามารถเขียนภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง      
6.11 สามารถพดูภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสม      
6.12 สามารถอ่านภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสม      
6.13 สามารถเขียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง      
6.14 สามารถส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งเหมาะสม      
6.15  สามารถส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งเหมาะสม      
6.16 มีความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อต่างๆได้
อยา่งเหมาะสม 

     

6.17 มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมในคอมพิวเตอร์ท่ี
ใชใ้นการปฏิบติังาน 

     

6.18 สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสืบคน้ขอ้มูล 
มาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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7.ด้านบุคลกิภาพและพฤติกรรม 
7.1 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  เหมาะสม 

     

7.2 ดูแลสุขภาพร่างกายใหส้ะอาดอยูเ่สมอ      
7.3 มีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุส      
7.4 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง      
7.5 มีความขยนัหมัน่เพียร      
7.6 มีมารยาททางสังคมท่ีดี      
7.7 รู้จกัวางตวัใหเ้หมาะกบักาลเทศะ      
7.8 ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้จกัควบคุมตนเอง      
7.9 มีความเป็นผูน้ าท่ีดี      
7.10 มีความเป็นผูต้ามท่ีดี      

 

ส่วนที ่3   แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณลกัษณะบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์ 

1. ท่านคิดว่าบัณฑิตสาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์มีข้อเด่นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดว่าบัณฑิตสาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์ควรปรับปรุงและพฒันาอะไรบ้าง  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ข้อเสนอแนะเพิม่เติมอืน่ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีส่ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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