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หัวข้องานวิจยั ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์
ชื่อผูเ้ ขียน

นางสาวนันทิตา เพชราภรณ์

อาจารย์ที่ปรึ กษา รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
สาขาวิชา

การตลาด

ปี การศึกษา

2553

บทคัดย่อ
การศึกษาความคาดหวั งของผูใ้ ช้บณั ฑิต ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์

มีวตั ถุประสงค์ใน

การศึกษา คือ 1.) เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 7 ด้าน คือ
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ทัว่ ไป ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ ) ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ

2.) เพื่อศึกษาถึง

ลักษณะการทางานของบัณฑิต ที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชา
การตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ 3.) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งคุณลักษณะของบัณฑิต
ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรตามก รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิตที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บณั ฑิตจานวน 84 คน เครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูใ้ ช้บณั ฑิต ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 50-59 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจานวน 48 คน ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานประเภทบริ ษทั เอกชน มีความ
เกี่ยวข้องกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชาเป็ นหัวหน้างาน บัณฑิต ที่ปฏิบตั ิงาน ในสายบังคับ บัญชา
ส่ วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการตลาด

2. ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั 7 ด้านในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในระดับมากเป็ นลาดับแรก คือ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ และพฤติกรรม ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ทวั่ ไป ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ) ตามลาดับ
3. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งคุณลักษณะของบัณฑิต
ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีขอ้ เสนอแนะว่าบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดควรปรับปรุ งด้านเชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะทางด้านการพูด อ่านและเขียน รวมถึงความเชี่ยวชาญทางด้านคณิ ตศาสตร์
สถิติให้มากขึ้น ดังนั้น วิทยาลัยราชพฤกษ์ควรมีการจัดสอบวัดระดับความรู ้ให้กบั นักศึกษาใหม่
ก่อนที่จะเข้าศึกษา โดยกาหนดเกณฑ์การวัดผลที่เป็ นมาตรฐานของวิทยาลัยขึ้น นักศึกษาใหม่ที่มีผล
การสอบต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ควรจัดอบรมหลักสู ตรระยะสั้นด้านภาษาอังกฤษ และ
ด้านคณิ ตศาสตร์ สถิติ หลังอบรมเสร็ จควรมีการจัดสอบอีกครั้ง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์

และผูใ้ ช้

บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ว่ายัง ขาดความเชื่อมัน่ ในการแสดงออกต่อหน้า
สาธารณชน ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนของสาขาวิชาการตลาด ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี ความ
กล้าในการแสดงออกให้มากขึ้น
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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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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษานับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญยิง่ ในการพัฒนาคนให้เกิดความรู ้ ความสามารถ ทักษะและ
ความ เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาต่างๆเฉพาะด้า น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้นบั เป็ นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริ ญก้ าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ เหตุน้ ีสถาบันการศึกษาจึงมีบทบาท
สาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริ มสร้างพลังที่มีอยู่ ในตัวมนุษย์ให้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กล่าวว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เ ป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ”
(หนังสื อราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา)
วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นสถาบันอุดมศึก ษาที่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เป็ นสถาบันการศึกษาจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บาง
ขนุน อ.บางกรวยจ.นนทบุรี โดยเป็ นสถาบันแห่งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ ที่ตระหนักถึงความคาดหวังและ
ความมุ่งมัน่ ของนักศึกษาทุ กคน จึงเสริ มสร้างความรู้ทางด้านวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ จริ ยภาพ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน มีความมุ่งมั่ นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็ นคนเก่ง มีความรู ้ ทักษะ ความชานาญของแต่ละ
สาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม และสามา รถอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข เพื่อนาความรู้
ความสามารถเป็ นกาลังสาคัญ ในการพัฒนาตนเองและสังคมประเทศชาติ ดังปรัชญาของวิทยาลัย
ที่วา่ “ สถาบันแห่งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ คุณภาพ คุณธรรมนา หน้าสู่ สากล ” ตลอดระยะเวลา 5 ปี ใน
การจัดการการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ในการมุ่งมั่ นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ สังคม วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ได้มีการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร วิธีการจัดการเรี ยนการสอน ให้มีความทันสมัยและให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่ งหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ ตลาดก็
เช่นเดียวกัน ได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มี ความเชี่ยวชาญทางการตลาดยุคใหม่
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
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1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควา มรู้ในวิชาชีพด้านการตลาดแบบสากล

เพิ่มพูนความรู ้และ

ส่ งเสริ ม ให้บณั ฑิตเป็ นผูร้ ู้คิด รู้ทา โดยนาความรู้ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้ในสาขาการตลาดไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อผลิตให้เป็ นผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ที่มีศกั ยภา พด้านการตลาดตรงความต้องการของ
ภาคธุ รกิจ ซึ่ งก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
3. เพื่อให้บณั ฑิตเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้กบั การตลาดแบบสากลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีคุณ ธรรม มีความเสี ยสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และ ประเทศชาติ
5. เพื่อให้บณั ฑิตตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติ
ในปี การศึกษา 2553 นี้มีบณั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต

คณะ

บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด เป็ นจานวน 141 คน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้ บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา

2553

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะนาไปเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา
ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐา นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552)
โดยกาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโน โลยีสารสนเทศ

รวมถึงพัฒนาบัณฑิต ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ หลักสู ตร

บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่ตอ้ งการผลิตบัณฑิต ที่มีควา มรู้ในวิชาชีพด้านการตลาดแบบ
สากล จึงศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต เพิ่มอีก 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ ) และด้าน
บุคลิกภาพและพฤติก รรม ให้สมกับปรัชญาของสาขาวิชาการตลาดที่วา่ “เชี่ยวชาญการตลาด มี
ความฉลาดทางอารมณ์ รู้จกั ใช้ปัญญา รู้จกั พัฒนาตน เปี่ ยมล้นคุณธรรม”
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผูใ้ ช้บ ัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 7 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ทัว่ ไป ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ ) ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
2. เพื่อศึกษาถึงลักษณะการทางานของบัณฑิต

ที่ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี

ปี

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้อง

กับ

การศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์

หลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและตามความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่พึง
ประสงค์
1.3 ประโยชน์ ของงานวิจัย
1.เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2.เพื่อนาผลการศึกษาไป ใช้ ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่พึงประสงค์
1.4 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา โดยจะศึกษาลักษณะการทางานของ บัณฑิตและความคาดหวังของผูใ้ ช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชา
การตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ท้ งั 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู้ ทัว่ ไป
ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ ) ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้คือ ผูใ้ ช้บณั ฑิต จานวน 84 คน
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ขอบเขตสถานที่และเวลา เก็บข้อมูลด้วยตนเองที่สถานประกอบการขอ งผูใ้ ช้บณั ฑิต ทั้ง 84
แห่ง โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 – 31 มกราคม 2555
ข้อจากัดงานวิจยั เนื่องจากบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาใน สาขาวิชาการตลาด ในปี การศึกษา
2553 มีภาวะมีงานทาเพียง 84 คน จึงขอใช้จานวนผูใ้ ช้บณั ฑิต 84 คนในการวิจยั ครั้งนี้
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
บัณฑิต หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการ ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชา
การตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์
ผูใ้ ช้บณั ฑิต หมายถึง ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่ควบคุม ดูแลและมอบหมายงานให้เป็ นไป
ตามอานาจหน้าที่
ลักษณะการทางาน หมายถึง ลักษณะงานที่บณั ฑิตปฏิบตั ิ หน้าที่ ตรงตามสาขาวิชาการตลาด
รวมถึง ประเภทของ สถานประกอบการ ที่บณั ฑิตปฏิบตั ิงาน ประเภทส่ วนราชการ หน่วยงานใน
กากับของรัฐ หรื อบริ ษทั /เอกชน
ความคาดหวัง หมายถึง ความคิดเห็นที่ ปรารถนามุ่งหวังให้มีต่อคุณลักษณะของบั ณฑิตทั้ง
7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู้ ทวั่ ไป ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ ) ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติประจาตัวของบัณฑิตที่ตอ้ งมีในการปฏิบตั ิงาน
ในสถานประกอบการทั้ง 7 ด้าน ได้แก่
1.ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม หมายถึง

มี ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีจิตอาสา มีวนิ ยั

มี ความ

รับผิดชอบ มีความเสี ยสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อ
เผือ่ แผ่ มีความต่อตรงเวลา
2.ด้านความรู ้ทวั่ ไป หมายถึง ความรู ้ทวั่ ๆ ไปในการปฏิบตั ิงาน ทั้งการวางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และปฏิบตั ิงานงานอย่างเป็ น ระบบ รวมถึง ค้นหาความรู ้ใหม่ ๆ
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
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3.ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ) หมายถึง ความรู้เฉพาะทางวิชาชีพด้านการตลาด ทั้งความ
เข้าใจในสถานการณ์ทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความรู้ ความเข้าใจด้านกลยุท ธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด และการวิจยั การตลาด
4.ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง ความเข้าใจ และความสามารถศึกษา ถึงปัญหาที่ซบั ซ้อน
และเสนอแนะแนวทางในแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งกล้าคิดและกล้าตัดสิ นใจ
5.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถ ที่
ต้องมีดา้ นมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความสามัคคี
6.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
ความรู้ ความสามารถที่ตอ้ งมี ด้านคณิ ตศาสตร์ สถิติ การสื่ อสารระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสม และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7.ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกมาภายนอกในด้านต่างๆ การ
มีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส ความเชื่อมัน่ ในตนเอง มารยาททางสังคม รู้จกั วางตัว มีฉลาดทางอารมณ์
การรู้จกั ควบคุมตนเอง มีความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี

6

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จ การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ตารา บทความ วารสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะนาเสนอตามหัวข้อต่างๆโดย
ลาดับดังนี้
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
2.1.1 ความหมายของความคาดหวัง
2.1.2 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องในการศึกษา
2.1.1 ความหมายของความคาดหวัง
Son (1988) และ Clay (1988) (อ้างถึงใน สุ ขมุ เฉลยทรัพย์, 2552) ได้ศึกษาว่า
ความคาดหวังเป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตและเชื่ อว่าบางสิ่ งบางอย่างจะเกิดขึ้น หรื อเป็ น
ความเชื่อบางสิ่ งบางอย่างควรจะเกิดขึ้นหรื ออาจจะเกิดขึ้น หรื อค่าความน่าจะเป็ นขอ งสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ที่มุ่งหวังไว้
สุ ณีย ์ ธีรดากร (2542) กล่าวว่า ความคาดหวัง คือ ความคาดหวังว่าพฤติกรรมนั้นจะ
เป็ นสาเหตุให้เป็ นไปถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ใจไว้
พิสิฐ มหามงคล (2546) กล่าวว่า ความคาดหวังในความหมายทางจิตวิทยา มิได้
เจาะจงที่การกระทาอย่างเดียว แต่จะรวมถึงแรงจูงใจ ความเชื่อ ความรู ้สึก ทัศนคติและค่านิยมด้วย
ฉวีวรรณ หลิมวัฒนา (2546) กล่าวว่า ความคาดหวังเป็ นความรู ้สึกนึกคิดและการ
คาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยสิ่ งนั้นอาจ

เป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรมก็ได้ ทั้งนี้
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ความคิดและการคาดการณ์น้ ีอาจแตกต่างกันไปโดยจะขึ้นอยูก่ บั ภูมิหลังและประสบการณ์ ความ
สนใจและการเห็นคุณค่าของความสาร็ จและผลตอบแทนที่จะได้รับ
คนางค์ เชษฐบุตร (2550) กล่าวว่า ความคาดหวัง คือ การคาดการณ์ต่อเหตุการณ์
ต่างๆที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่นที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรื อต้องการให้
บุคคลนั้นประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตนเองต้องการหรื อคาดหวังเอาไว้
เฉลียว เกษจันทร์ทิวา (2553) กล่าวว่า ความคาดหวังเป็ นความคิด ความเชื่อ ความ
ต้องการ ความมุ่งหวังหรื อความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ง เช่น บุคคล การกระทาหรื อเหตุการณ์
เป็ นต้น จึงเป็ นการคิดล่วงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่ งที่เป็ นไปได้วา่ จะเกิดตามที่ตนคิดไว้ ทั้งนี้ความ
คาดหวังของบุคคลจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการและเป็ นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
กล่าวโดย สรุ ป ว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรื อการคาดการณ์
ล่วงหน้าของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นจริ งหรื อไม่อาจเกิดขึ้น และจะส่ งผลให้เกิด
ความพึงพอใจหรื อไม่พอใจต่อสิ่ งนั้น
2.1.2 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory) ซึ่ งนักจิตวิทยากลุ่มปั ญญานิยม เชื่อว่า
มนุษย์เป็ นสัตว์โลกที่ใช้ปัญญาหรื อความคิดในการตัดสิ นใจว่า จะกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อจะนาไปสู่ เป้ าหมายที่จะสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิดสมมติฐานดั งนี้ (อุไรวรรณ
เกิดผล (2539)
1. พฤติกรรมของมนุษย์ถูกกาหนดขึ้น โดยผลรวมของแรงผลักดันภายในของเขา
เองและแรงผลักดันจากสิ่ งแวดล้อม
2. มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการ ความปรารถนาและเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
3. บุคคลตัดสิ นใจที่จะทาพฤติกรรมโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอย่าง สิ่ งที่เป็ น
ข้อมูลให้เลือก ได้แก่ ความคาดหวังในค่าของผลลัพธ์ที่จะได้ภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้น
ไปแล้ว ความคาดหวัง (Expectation theory) เป็ นความเชื่อหรื อความคิดอย่างมีเหตุผล ในแนวทางที่
เป็ นไปได้ หรื อเป็ นความหวังที่คาดการณ์วา่ ต้องการจะได้ในอนาคตของบุคคล ความคาดหวังจึง
เป็ นสภาวะทางจิตที่บุคคลคาดคะเนล่วงหน้าแต่บางสิ่ งบางอย่างว่าควรจะมี ควรจะเป็ นหรื อควรจะ
เกิดขึ้นตามความเหมาะสม ในเรื่ องของความคาดหวังจึงมีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายท่า น ได้แก่ เคริ ท์
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เลย์วนิ (Kurt Lewin) เอ็ดเวิร์ด โทลแมน (Edword Tolman) วิคเตอร์ เฮซ. วรู ม (Victor H.Vroom)
พอร์ตเตอร์และลาเวอร์ (Portor and Lawer) เป็ นต้น ดังนั้นทฤษฎีความคาดหวังที่กล่าวนี้จะอยูใ่ นรู ป
ของกลุ่มทฤษฎีและเพื่อความเข้าใจจะกล่าวถึงทฤษฎีในกลุ่มนี้ตามลาดับดังนี้
ทฤษฎีความคาดหวังของเคิร์ท เลย์วนิ (Kurt Lewin) และ เอ็ดเวิร์ด โทลแมน (Edward
Tolman) ในประเด็นของการให้ผลตอบแทนทฤษฎีน้ ีกล่าวไว้วา่ การที่บุคคลจะทางานทุ่มเทมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย 2 ประการ คือ ระดับความเข้มข้นของความต้องการผลตอบแทนและ
ความคาดหวังของบุคคลนั้นว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะได้รับการตอบสนองดังกล่าว
ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีความต้องการที่จะได้รับเงินเดือนขั้นพิเศษประจาปี ด้วยเห็นว่าการได้รับขั้น
พิเศษนั้นมีคุณค่ากับตน และความคาดหวังไว้ถา้ ตนเองได้ทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่โอกาสใน
การได้รับขั้นพิเศษก็จะสู ง นาย ก. ก็จะพยายามทางานในลักษณะที่ทุ่มเทมากขึ้น ในทานองกลับกัน
ถ้านาย ก. ทราบว่าปี นี้ไม่มีนโยบายให้ข้ นั พิเศษ แม้วา่ นาย ก. จะมีความต้องการเพียงใดก็ไม่มี
โอกาส นาย ก. ก็จะไม่พยายามทุ่มเททางานดังนี้ เป็ นต้น
ทฤษฎีความคาดหวังของวรู ม (Vroom) ทฤษฎีน้ ีเสนอโดยวิคเตอร์ เอช. วรู ม (Victor
H.Vroom) (1994) มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของเลย์วนิ (Lewin) และโทลแมน (Tolman) แต่ได้
ขยายความโดยเสนอในรู ปของตัวแบบ (Model) ของความคาดหวังในการทางานที่เรี ยกว่า VIE
Model หรื อ VIE Theory
V = Valance คือ ระดับความรุ นแรงของความต้องการของบุคคลในเป้ าหมายรางวัลกล่าว
อีกนัยหนึ่ง คือ คุณค่าความสาคัญของรางวัลที่บุคคลให้กบั รางวัลนั้น
I = Instrumentality คือ ความเป็ นเครื่ องมือของผลลัพธ์ 1 ที่จะนาไปสู่ ผลลัพธ์ 2 เช่น การ
ทุ่มเทในการทางานจะนาไปสู่ การพิจารณาขั้นพิเศษเป็ นต้น
E = Expectancy คือ ความคาดหวังถึงความเป็ นไปของการได้ซ่ ึงผลลัพธ์หรื อรางวัลที่
ต้องการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง
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อริ ยา คูหา (2546) ได้กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ เมื่อเติบโตขึ้น ในช่วงอายุ
หนึ่งที่มีความต้องการ ความรู้สึกเป็ นของตัวเอง หรื อเมื่อมีวฒ
ุ ิภาวะเจริ ญเติบโตขึ้นในทางความคิด
ทุกคนต่างก็มีเป้ าหมายให้กบั ตัวเองเพื่อต้องการให้เกิดความสาเร็ จ

และในการเดินทางที่จะไปสู่

เป้ าหมายนั้น ทุกคนก็จะต้องมีความคาดหวังให้กบั ความสาเร็ จนั้น เพื่อให้ความคาดหวังนั้น อาจจะ
เป็ นความคาดหวังให้กบั ตัวเองหรื อเป็ นความคาดหวังให้กบั บุคคลอื่น โดยทาการคาดหวังให้บุคคล
อื่นเป็ นไปตามที่ตวั ต้องการตามเป้ าหมายที่วางไว้ผทู ้ ี่ให้ตน้ กาเนิดแห่งแนวคิดนี้คือ

เอ็ดวาร์ด โท

ลแมน (Edward Tolman) แต่ผทู ้ ี่ได้เผยแพร่ และสร้างทฤษฎีคือ วิคเตอร์ วรู ม (Victor Vroom) โดย
ที่วรู มให้ทรรศนะเกี่ยวกับสมมุติฐาน 4 ประการที่เป็ นบ่อเกิดแรงจูงใจในการทางาน กล่าวคือ
1. การคาดหวังว่าเมื่อแสดงพฤติกรรมไปแล้วจะทาสิ่ งนั้นได้หรื อไม่ มีความรู้ความสามารถ
และมีสิ่งเอื้ออานวยความสะดวกที่จะแสดงพฤติกรรมเพียงพอที่จะดาเนินได้มาก

เพียงใดและมี

บทบาทที่สามารถแสดงความสามารถทาได้ดีเพียงใด
2. การคาดหวังว่าเมื่อทางานนั้นแล้วทาได้ดีเพียงใด
3. การคาดหวังว่าเมื่อทางานนั้นได้แล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ตอ้ งการหรื อไม่
4. การตีผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทา ถ้าเขาเห็นว่ากระทาแล้วมีค่า เขาก็อยากทา แต่ถา้ ไม่มี
ค่าเขาก็ ไม่สนใจ จึงสรุ ปได้วา่ คนเรามีแรงจูงใจในการกระทาสิ่ งใด ๆ ย่อมมีความคาดหวังตาม
เงื่อนไขข้างต้น เพราะหากขาดสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดไปแล้วแรงจูงใจย่อมขาดหายไปด้วย เมื่อดูตามสภาพ
แล้วทฤษฎีเน้นเรื่ องการพัฒนา โดยที่วรู มเน้นว่า มนุษย์ควรรู้จกั ตนเอง รู ้ขีดจากัดและความสามารถ
ของตน
แบทเทริ น์และมาร์ติน (Bartal and Matin) (พิไลวรรณ จันทรสุ กรี . 2540 : 26 อ้างอิงใน
เฉลียว เกษจันทร์ทิวา (2553)) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวังตามแนวคิดของวรู ม ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ คือ
1. ความคาดหวังในความพยายามต่อการกระทาหรื อการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การที่บุคคล
คาดหวังไว้ล่วงหน้าว่าตนเองพยายามต่อกระทาพฤติกรรมได้ตามความสามารถแล้วโอกาสที่จะ
กระทาสิ่ งนั้นได้สาเร็ จมีมากน้อยเพียงใด เป็ นการคิดก่อนจะทาสิ่ งต่าง ๆ ว่าสามารถทาได้หรื อไม่
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2. ความคาดหวังในการกระทาต่อผลลัพธ์หรื อผลของการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การที่บุคคล
คาดหวังไว้ล่วงหน้าก่อนกระทาพฤติกรรมว่าถ้าหากกระทาพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้ผลลัพธ์แก่
ตนเองในทางที่ดีหรื อไม่
3. ความคาดหวังในคุณค่าของผลลัพธ์หรื อรางวัล หมายถึง คุณค่าจากผลของการกระทาที่
เกิดแก่บุคคลที่แสดงพฤติกรรมนั้น
ดังนั้นทฤษฎีความคาดหวังวรู ม (Expectation Theory) บางทีเรี ยกว่า VET Theory และได้
กาหนดเป็ นสู ตรไว้ดงั นี้
การจูงใจ (หรือแรงจูงใจ) = คุณค่ าของผลลัพธ์ x ความคาดหวัง x ความสั มพันธ์ ระหว่าง
การกระทากับผลลัพธ์
1. คุณค่าของผลลัพธ์แต่ละบุคคลจะขึ้นอยูก่ บั ความปรารถนาหรื อความต้องการ ถ้าต้องการ
มากจะมีค่าเป็ นบวก แต่เฉย ๆ ไม่รู้สึกยินดียนิ ร้าย จะมีค่าเป็ นศูนย์ และถ้าไม่ชอบหรื อไม่ตอ้ งการจะ
มีค่าติดลบ
2. ความคาดหวัง คือความน่าจะเป็ นที่การกระทาอย่างหนึ่งจะมีโอกาสที่ทาให้เกิดผลลัพธ์
ในระดับแรกมากน้อยเพียงใด ถ้าคนเชื่อแน่วา่ หากทางานเต็มที่จะสามารถทาให้ได้ผลผลิตสู งอย่าง
แน่นอน ความคาดหวังจะเท่ากับหนึ่ง ในทางตรงกันข้าม ถ้าเชื่อว่าถึงแม้จะพยายามทางานหนักสัก
เพียงใดก็ไม่สามารถทาผลงานออกมาในปริ มาณสู งได้เลย ความคาดหวังก็จะเท่ากับศูนย์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทากับผลลัพธ์ อธิบายได้ วา่ แรงจูงใจของแต่ละคนจะมาก
หรื อน้อยย่อมขึ้นอยูก่ บั ผลที่ได้รับหรื อที่คิดว่าสมควรจะได้รับเมื่อกระทาการนั้นสาเร็ จตามเป้ าหมาย
แล้ว ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ ส่ วนหนึ่งของแรงจูงใจที่บุคคลจะมีหรื อไม่ หรื อมีมากน้อยย่อมขึ้นกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทากับผลลัพธ์
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2.2 แนวคิดเกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2.2.1 ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

(Thai

Qualifications

Framework for Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง
จากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น

มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซ่ ึ งเพิ่ม

สู งขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสู ตรในแต่ ละระดับคุณวุฒิ ปริ มาณการเรี ยนรู้ที่
สอดคล้องกับเวลาที่ตอ้ งใช้ การเปิ ดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็ นการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมัน่ ใจในประสิ ทธิ ผลการดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส ถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิต
ให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
2.2.2 หลักการสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1. ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็ นเครื่ องมือในการนาแนวนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษาได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม เพราะกรอบมาตรฐา นคุณวุ ฒิระดับ อุดมศึกษามีแนวทางที่ชดั เจนในการพัฒนา
หลักสู ตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรี ยนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้เพื่อให้มนั่ ใจว่า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามที่มุ่งหวังได้จริ ง
2. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็ น
มาตรฐานขั้นต่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่ อสารให้หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้
เข้าใจและมัน่ ใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่ มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ
กาหนดมาตร ฐานผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน

หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึง
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องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่จะส่ งเสริ มให้บณั ฑิตบรรลุถึง
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้น้ นั อย่างสอดคล้องและส่ งเสริ มกันอย่างเป็ นระบบ
3. มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่ างๆ ที่ได้ดาเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกัน
และเชื่อมโยงเป็ นเรื่ องเดียวกัน ซึ่ งจะสามารถอธิ บายให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรื อปริ ญญาในระดับต่างๆ
4. มุ่งให้คุณวุฒิหรื อปริ ญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็ นที่
ยอมรับและเทียบ เคียงกันได้กบั สถาบันอุดมศึกษาที่ดีท้ งั ในและต่างประเทศ

เนื่องจากกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะช่วยกาหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอน
อย่างเป็ นระบบ โดยเปิ ดโอกาสให้สถาบัน อุดมศึกษาสามารถจัดหลักสู ตร ตลอดจนกระบวนการ
เรี ยนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมัน่ ใจถึงผล ผลิตสุ ดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพ
ของบัณฑิตซึ่ งจะมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุ ข
และภาคภูมิใจเป็ นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต และเป็ นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งแ ละขีด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
2.2.3 วัตถุประสงค์ ของการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1.เพื่อเป็ นกลไกหรื อเครื่ องมือในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตาม ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ น รู ปธรรม ด้วยการนาไปเป็ นหลักในการพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการ
เรี ยนการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
2.เพื่อกาหนดเป้ าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชดั เจนโดยกาหนดมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ของบัณฑิตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ /ปริ ญญาของสาขา /สาขาวิชาต่างๆ

และเพื่อให้

สถาบันอุดมศึกษาและผูท้ รงคุณวุฒิ /ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา /สาขาวิชาได้ใช้เป็ นหลัก และเป็ นแนวทาง
ในการวางแผน ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสู ตร การ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการเรี ยนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
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3.เพื่อเชื่อมโยงระดับต่างๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็ นระบบ เพื่อบุคคล
จะได้มีโอกาสเพิม่ พูนความรู ้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวติ มีความ
ชัดเจนและโปร่ งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ กับนานาประเทศได้
4.เพื่อช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็ นกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็ นกรอบอ้างอิงสาหรับผูป้ ระเมินของ
การประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรี ยนการสอน
5.เพื่อเป็ นกรอบของการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความ
มัน่ ใจในกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผูป้ กครอง ผูป้ ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ
ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะในการทางาน รวมทั้งคุณลักษณะอื่น ๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงมี
6.เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง
ในและต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบัน
และการรับรองคุณวุฒิผสู ้ าเร็ จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7.เพื่อให้มีการกากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา
8.เพื่อนาไปสู่ การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดาเนินการให้กบั
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
2.2.4 โครงสร้ างและองค์ ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ
2.2.4.1 ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปัญญาที่ตอ้ งการ และ
ความซับซ้อนของการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ยังกาหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเข้าหลังจากสาเร็ จการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย เพราะเป็ น
พื้นฐานความรู ้ ความสามารถที่สาคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เริ่ มต้นที่ระดับที่ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี ) และสิ้ นสุ ดที่ระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก ดังนี้

14

ระดับที่ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี )
ระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริ ญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งอาจ
ขึ้นอยูก่ บั คะแนนเฉลี่ยสะสม หรื อเงื่อนไขอื่นเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบ
ความสาเร็ จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซ้อนยิง่ ขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบ่งสายวิชาเป็ น 2 สาย ได้แก่ สายวิชาการ เน้น
ศาสตร์ บริ สุทธิ์ ทางด้านศิลปศาสตร์ หรื อด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆเป็ นหลักไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ

และสายวิชาชีพซึ่ งมุ่งเน้น

การศึกษาในลักษณะของศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และทักษะระดับสู งซึ่งจาเป็ น
ต่อการประกอบอาชีพ และนาไปสู่ การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรี ยนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สาคัญทั้งในการ
ทางานและการดารงชีพในชีวติ ประจาวัน ส่ วนหลักสู ตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข้องกับความเข้าใจ
การวิจยั และความรู้ทางทฤษฎีในสาขา /สาขาวิชาและสาขา /สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง และ
พัฒนาความสามารถในการคิดและ การแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม
หลักสู ตรทั้งสองสายดังกล่าวมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน

ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นในรายละเอียดของ

เนื้อหาสาระสาคัญและในชื่อปริ ญญา ผูส้ าเร็ จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาต่อ
ระดับสู งขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกาหนดเงื่อนไขบางประการของการ
เข้าศึกษาได้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีพ้นื ฐานความรู ้และทักษะที่จาเป็ นเพียงพอสาหรับการศึกษาต่อในระดับ
นั้นๆ และบรรลุผลการเรี ยนรู ้ตามที่หลักสู ตรนั้น ๆ คาดหวัง
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2.2.4.2 การเรียนรู้ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาของประเทศไทย
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นกั ศึกษาพัฒนาขึ้นใน
ตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กาหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้บณั ฑิตมี อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
(1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนา
นิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม

จริ ยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่ วนตนและ

ส่ วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวติ ในความขัดแย้งทางค่านิยม

การพัฒนานิสัยและการ

ปฏิบตั ิตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่ องส่ วนตัวและสังคม
(2) ด้ านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึก
คิดและการนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริ งในหลักการ

ทฤษฎี ตลอดจน

กระบวนการต่างๆ และสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองได้
(3) ด้ านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ต่างๆในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมา
ก่อน
(4)

ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม การ
แสดงถึงภาวะผูน้ า

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ความสามารถในการวางแผนและ

รับผิดชอบ ในการเรี ยนรู้ของตนเอง
(5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์
และสถิติความสามารถในการสื่ อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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นอกจากผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทาง
กายภาพสู ง เช่น การเต้นรา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จึงต้องเพิ่มการเรี ยนรู ้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่ งเป็ นผลที่มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาขึ้นจาก
การเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรี ยนและการเข้าร่ วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ท้ งั ในและนอกหลักสู ตรและแสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจและ
ความสามารถจากการเรี ยนรู ้เหล่านั้นได้อย่างเป็ นที่เชื่อถือเมื่อเรี ยนจบในรายวิชาหรื อหลักสู ตรนั้น
แล้ว
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งมีอย่างน้อย 5 ด้าน เป็ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของบัณฑิตทุก
คนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะ
และความรู ้จะเป็ นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ากว่าสู่ ระดับที่สูงขึ้นดังนั้น มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ในสาขา /สาขาวิชาเดียวกันของระดับ
คุณวุฒิที่ต่ากว่าด้วย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กบั นักศึกษาทุกคน แม้วา่ บางสาขา/
สาขาวิชานักศึกษาจาเป็ นต้องพัฒนาเป็ นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชี และนัก
กฎหมาย เป็ นต้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ และด้ านทักษะทางปัญญา จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สาขา/สาขาวิชาที่เรี ยน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสม
กับระดับคุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสู ตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
มุ่งหวังให้นกั ศึกษาทุกคนไม่วา่ จะเป็ นระดับคุณวุฒิและสาขา /สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ดา้ นเหล่านี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข

การสื่ อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นกั ศึกษาทุกคนไม่วา่ จะเป็ นระดับคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชาใด ต้อง
บรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นนี้

แต่สาหรับนักศึกษาที่เรี ยนในสาขา /สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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โดยตรงกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้น้ ีจะต้องเน้นให้มีความชานาญมากกว่านั กศึกษาสาขา/สาขาวิชา
อื่นๆ เช่น นักศึกษาที่เรี ยนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความชานาญและทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้และด้านทักษะทางปั ญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ ละด้ านของแต่ ละระดับคุณวุฒิ มีดงั นี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวังในระดับแรกเข้ า (สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพื้นฐานว่านักเรี ยนที่เข้าเรี ยนในระดับอุดมศึกษาจะต้อง
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าที่มีพ้นื ฐานความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พื้นฐานในที่น้ ีรวมถึงความรู ้ความสามารถใน
สาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่ม ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถใน
การคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ ใช้ความรู ้และทักษะทางปั ญญาเหล่านั้นเข้ากับสาขา /สาขาวิชา
ที่จะเรี ยนในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ซึ่ งนักเรี ยนบางคนอาจมีพ้นื ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นสาห รับ
สาขาวิชาที่เข้าเรี ยนไม่เพียงพอ ต้องเสริ มความรู ้พ้นื ฐานเพื่อให้มนั่ ใจว่านักเรี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นทาง
ภาษา ทักษะทางการเรี ยน และพื้นฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
สาเร็ จ ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต้องมีมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ในแต่ละ
ด้าน ดังนี้
(1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
มีความเข้าใจและซาบซึ้ งในค่านิยมของไทยและระบบของคุณธรรม

จริ ยธรรม สามารถ

ปฏิบตั ิตนได้อย่างกลมกลืนกับความเชื่อและค่านิยมส่ วนตัวด้วยความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาซึ่งเป็ นความขัดแย้งทาง
ค่านิยม สามารถสรุ ปผลการโต้แย้งและยอมรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจที่ได้ทาลงไป
(2) ด้ านความรู้
มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมถึงความรู ้ และทักษะที่สาคัญในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8
กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มพัฒนา
บุคลิกภาพ

(สุ ขศึกษาและพลานามัย ) ศิลปะดนตรี

การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
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ภาษาต่างประเทศ มีการเพิ่มเติมองค์ความรู ้ในกลุ่มสาระ /สาขาวิชาที่เลือกเรี ยนเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาหรื อในระดับ อุดมศึกษา
(3) ด้ านทักษะทางปัญญา
มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในวิชาที่ศึกษามีความสามารถในการ
ประยุกต์ ใช้ความรู ้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ งในการวิเคราะห์ขอ้ โต้แย้งและปั ญหาใหม่ๆในวิชาต่างๆ

ที่

เรี ยนและในชีวิ ต ประจาวัน ตระหนักในประเด็นปั ญหาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ประเทศอื่นๆ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่อง
แท้จากการศึกษาเล่าเรี ยนมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้น
(4) ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรี ยนและความประพฤติของตนเอง
พัฒนาการเรี ยนรู้ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ

สามารถที่จะริ เริ่ มและ

ของตนเองได้โดยมีการแนะนาบ้าง

เล็กน้อย สามารถที่จะไว้วางใจให้ทางานได้อย่างอิสระและทางานที่มอบหมายให้แล้วเสร็ จ
อาศัยการแนะนาปรึ กษาแต่เพียง เล็กน้อย

โดย

สามารถทางานกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อ

จุดมุ่งหมายร่ วมกัน
(5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตลอดจนใช้ทกั ษะทาง

คณิ ตศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานในการแก้ไขปั ญหาในการศึกษาในการทางาน และในสภาพแวดล้อมของ
สังคมสามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี )
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ ละด้ านของคุณวุฒิระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี ) อย่างน้อยต้อง
เป็ นดังนี้
(1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนหรื อของกลุ่ม

ตระหนักและประพฤติปฏิบตั ิได้

อย่างสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคาปรึ กษาเมื่อจาเป็ น สามารถ
ระบุและประเมินผลกระทบจากการกระทาของ ตนที่มีต่อผูอ้ ื่นในสถานการณ์ที่อาจนาไปสู่ ขอ้
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ขัดแย้งทางค่านิยมหรื อความสาคัญก่อนหลังก็สามารถอธิ บายลักษณะของความขัดแย้งนั้นได้อย่าง
ชัดเจน และสามารถตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่ควรกระทาได้
(2) ด้ านความรู้
มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับขอบข่ายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรี ยน

และรู้ลึกในความรู้

บางส่ วนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการที่สาคัญ มีความเข้าใจในปัญหาและงานวิจยั
ใหม่ๆ สาหรับหลักสู ตรที่มีการเตรี ยมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรื อผูช้ ่วยนักวิชาชีพนักศึกษา
จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ

ในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ

ตลอดถึ งความรู ้เกี่ยวกับ

ข้อกาหนดทางเทคนิคและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
(3) ด้ านทักษะทางปัญญา
สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลการวิจยั และใช้ในการ
ปฏิบตั ิโดยอาศัยคาแนะนาเพียงเล็กน้อย สามารถใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
ในการทางานในการวิเคราะห์ปัญหา

ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีในการแก้ไขรวมถึง

สามารถอธิบายผลกระทบของการตัดสิ นใจ
(4) ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถคิดและแสดงออกได้อย่างเสรี

มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มทางานที่มี

จุดมุ่งหมายร่ วมกัน มีภาวะผูน้ าในกลุ่มขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ได้รับมอบหมาย
สามารถค้นหาข้อบกพร่ องในความรู ้และทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดาเนินการเพื่อการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
(5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐานในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการ
วิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้าหาข้อมูล และการจัดทาการนาเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถสื่ อสารได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพื่อนาเสนอ ผลการวิเคราะห์และสรุ ปผล
อย่างกระชับในรู ปแบบที่ถูกต้อง
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ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ ละด้ านของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็ นดังนี้
(1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สึกของผูอ้ ื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมและจริ ยธรรม อาทิ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ เป็ นแบบอย่างที่ดี
เข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจโลก เป็ นต้น
(2) ด้ านความรู้
มีองค์ความรู ้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสู ตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู ้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ ส่ วนหลักสู ตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบตั ิ

จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(3) ด้ านทักษะทางปัญญา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้ มูลที่ได้ในการแก้ไขปั ญหาและงานอื่นๆด้วยตนเอง
สามารถศึกษาปั ญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย
คานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี

ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ

สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ

สาหรับ

หลักสู ตรวิชาชีพ นักศึก ษาสามารถใช้วธิ ี การปฏิบตั ิงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์

ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าหรื อ

สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าใ นสถานการณ์ที่ไม่ชดั เจนและต้องใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
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(5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมา ย
และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด
การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ ละด้ านของคุณวุฒิระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต อย่างน้อย
ต้องเป็ นดังนี้
(1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม

จริ ยธรรม และทางวิชาชีพโดยใช้การวินิจฉัยทาง

ค่านิยม ทางศีลธรรม ทางความรู้สึกของผูอ้ ื่น ทางค่านิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมระดับสู งในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้งทางค่านิยมและความสาคัญก่อนหลัง แสดงออกซึ่ งความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างสม่าเสมอโดย
คานึงถึงความเหมาะสมระหว่างเป้ าหมายและจุดประสงค์ส่วนตัวและส่ วนรวม เป็ นแบบอย่างและ
เป็ นผูน้ าในการทางานทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
(2) ด้ านความรู้
มีความรู ้ระดับสู งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในวิชาการหรื อวิชาชีพ ตลอดจนมีความรู้ใน
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กนั มีความรู ้เกี่ยวกับงานวิจยั และนวัตกรรมใหม่ๆในการปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความก้าวหน้าต่อทฤษฎีและการปฏิบตั ิที่ได้รับการยอมรับ
(3) ด้ านทักษะทางปัญญา
สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ เพื่อศึกษาประเด็นหรื อ
ปัญหาที่ซบั ซ้อน สามารถระบุแหล่งข้อมูลหรื อเทคนิคการวิเคราะห์เพิ่มเติมตามที่ตอ้ งการและ
คานึงถึงสถานการณ์จริ งที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์ประเด็น สรุ ป ผลและการจัดทาข้อเสนอใน
การแก้ไขปั ญหาหรื อกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิ
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(4) ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยตนเองและเป็ นกลุ่มในสถานการณ์ที่หลากหลาย
รวมทั้งสถานการณ์ใหม่หรื อที่ตอ้ งการไหวพริ บและความฉับไวอย่างสู ง

แสดงความรับผิดชอบ

อย่างสู งในหน้าที่การงานหรื อสถานการณ์อื่นๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ และความรู้ที่ตอ้ งการ ทั้งหน้าที่การงานในปั จจุบนั และการพัฒนาในอนาคต
(5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายอย่างชาญฉลาดในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการพูด การเขียนรวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการประเมินความสาเร็ จของการสื่ อสารต่อกลุ่ม
บุคคลต่างๆ เพือ่ ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ ละด้ านของคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท อย่างน้อยต้องเป็ น ดังนี้
(1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม

จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพ

โดย

คานึงถึงความรู้สึกของผูอ้ ื่น และเมื่อไม่มีขอ้ มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อไม่มีระเบียบข้อบังคับ
เพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผูร้ ู ้ดว้ ยความยุติธรรมและชัดเจนมี
หลักฐาน และตอบสนองปั ญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ขอ้ สรุ ปของ
ปั ญหาด้วยความไวต่อความรู ้สึกของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ ริ เริ่ มในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มี
อยูเ่ พื่อการทบทวนและแก้ไข

สนับสนุนอย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม

จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น

แสดงออกซึ่ง

ภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ในสภาพแวดล้อม
ของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(2) ด้ านความรู้
มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใ นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ มี
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ความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้ งในวิชาหรื อกลุ่มวิชาเฉพาะใน
ระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ใหม่ๆและการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ ความรู ้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพตระหนั กใน
ระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่ สภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(3) ด้ านทักษะทางปัญญา
ใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหาสามารถใช้
ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั
สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรื อรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้า
กับองค์ความรู ้เดิมหรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทายสามารถใช้เทคนิคทัว่ ไปหรื อเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ย วข้องในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ

สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ

โครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง

หรื อ

โดยการใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุ ปที่สมบูรณ์ซ่ ึงขยายองค์ความรู้หรื อแนวทางการปฏิบตั ิ
ในวิชาชีพที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
(4) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความยุง่ ยากระดับสู งทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
สามารถตัดสิ นใจในการดาเนิ นงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสู งได้

มีความรับผิดชอบในการ

ดาเนินงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่าง
แสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสม

ๆ

ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน

ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของกลุ่ม
(5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้อย่าง
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เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอ
รายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ ละด้ านของคุณวุฒิระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรชั้ นสู ง อย่างน้อย
ต้องเป็ น ดังนี้
(1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการกับปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้
ในกรณี ที่ปัญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรื อข้อมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิไม่เพียงพอ ก็สามารถ
วินิจฉัยได้อย่างเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของค่านิยมและหลักการที่ดี แสดงออกหรื อสื่ อสาร
ข้อสรุ ปโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ริ เริ่ มการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อการ

ทบทวนและปรับปรุ งแก้ไข ส่ งเสริ มผูอ้ ื่นอย่างจริ งจังในการใช้วจิ ารณญาณที่ประกอบด้วยคุณธรรม
จริ ยธรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น แสดงภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มความมี
คุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(2) ด้ านความรู้
มีความรู ้อย่างลึกซึ้ งและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติใน
สาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อสาขาวิชา ตระหนักถึงการ
ดาเนินการวิจยั ในปั จจุบนั และทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมีผล
ต่อความเชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจอย่างมืออาชีพ

มีความรู้และความเข้าใจในกฎ

ระเบียบและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ งในสาขาวิชา
(3) ด้ านทักษะทางปัญญา
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ซบั ซ้อน และใช้ความรู้ทางการวิจยั และการปฏิ บัติ
ล่าสุ ดในการพัฒนาและใช้วธิ ี การแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณี

สามารถริ เริ่ มและ

วิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างเข้มข้นโดยรวบรวมและประเมินคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
แหล่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแปลความหมาย และแปลงผล
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ที่เกิดขึ้นนี้ให้เป็ นความรู ้ทวั่ ไปที่จะช่วยพัฒนาการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ ใช้ทกั ษะทางปั ญญาอย่าง
สม่าเสมอเมื่อต้องปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาชีพ
(4) ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ และสามารถริ เริ่ มกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชา
ของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองได้อย่างเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการประเมินวัตถุประสงค์ในการทางานและวางแผนสาหรับการ
ปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นและผูร้ ่ วมงานในการสนับส นุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์

และแสดงออกความเป็ นผูน้ าในทางวิชาการหรื อ

วิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้อน
(5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่ อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถ สื่ อสาร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ

ทั้งในวงการวิชาการและ

วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ ละด้ านของคุณวุฒิระดับที่ 6ปริญญาเอก อย่างน้อยต้องเป็ น ดังนี้
(1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บททางวิชาการหรื อ
วิชาชีพ ในกรณี ที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหา
ที่เกิดขึ้นได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผล
และค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรื อสื่ อสารข้อสรุ ปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผูอ้ ื่นที่จะ
ได้รับผลกระทบ ริ เริ่ มชี้ให้เห็นข้อบกพร่ องของจรรยาบรรณที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อทบทวนและ
แก้ไข สนับสนุนอย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้ดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับความ
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ขัดแย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการ
ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(2) ด้ านความรู้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ งใน
องค์ความรู ้ที่เป็ นแก่นในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่เป็ นรากฐาน มีความรู้ที่เป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปั ญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้น รู้
เทคนิคการวิจยั และพัฒนาข้อสรุ ปซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด สาหรับหลักสู ตร
ในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อ

สาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า
(3) ด้ านทักษะทางปัญญา
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู ้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปั ญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์

โดย

บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสู งสามารถออกแบบ
และดาเนินการโครงการวิจยั ที่สาคัญในเรื่ องที่ซบั ซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่

หรื อ

ปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิในวิชาชีพอย่างมีนยั สาคัญ
(4) ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสู งในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผนวิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนสู งมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเองและองค์กรได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดด
เด่นในการเป็ นผูน้ าในทางวิชาการหรื อวิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้อน
(5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา
ที่สาคัญและซับซ้อน สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
เฉพาะ สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่ มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
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วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้า
ที่สาคัญ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
2552)
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ของแต่ ละระดับคุณวุฒิ
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี )
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี ) โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขา/สาขาวิชาที่เรี ยนรวมถึง
ระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
(2) ความสามารถในการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสื บค้น เพื่อใช้ในการ
แก้ไขข้อขัดแย้งและปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขา /สาขาวิชาที่เรี ยนและ /หรื อการทางาน ตลอดจนการ
พัฒนาแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานแห่งการวิเคราะห์
(3) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพ และนาเสนอข้อสรุ ปทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารที่เหมาะสม
(4) ความสามารถในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบในสาขาวิชาที่เรี ยน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) คิดและแสดงออกอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในการทางานร่ วมกับกลุ่ม
หรื อทีมงานอย่างสร้างสรรค์ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
(2) ยอมรับข้อจากัดในความรู ้ที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนาความรู ้ที่มีจากัดมาใช้
ในการวิเคราะห์และตีความ พร้อมที่จะแสวงหาความรู้/คาแนะนาจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมเมื่อจาเป็ น
(3) มีความคิดริ เริ่ มในการวางแผนเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และทักษะของตน
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(4) สามารถแยกแยะผลการก ระทาที่กระทบต่อผูอ้ ื่น และใช้หลักการด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรมในการประเมินการกระทาของตน พร้อมรับผิดชอบในการกระทาของตนเองหรื อของกลุ่ม
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็ นระบบในสาขา /สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึง
ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
(2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปั ญหาที่ซบั ซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้ งของตนเองและความรู ้จากสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้องโดยอาศัย
คาแนะนาแต่เพียงเล็กน้อย
(3) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่ อผลการวิเคราะห์
ต่อผูร้ ับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ
(4) ในกรณี ของหลักสู ตรวิชาชีพ สิ่ งสาคัญคือ ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในวิชาชีพนั้นๆ
(5) ในกรณี ของหลักสู ตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิในวิชาชีพ สิ่ งสาคัญคือ ความรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในผลงานวิจยั ต่างๆ

ในสาขา /สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปล

ความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสาคัญของการวิจยั ในการขยายองค์ความรู้ในสาขา /
สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและ
ของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบตั ิได้
(2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น ๆ
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(3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางใน การแก้ปัญหาทางวิชาการหรื อ
วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจากัดของธรรมชาติของความรู ้ในสาขาวิชาของตน
(4) มีส่วนร่ วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ ของตนให้ทนั สมัย และเพิ่มพูนความรู ้
และความเข้าใจของตนอยูเ่ สมอ
(5) มีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบสู งทั้งในบริ บททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถ
อย่างน้อยต่อไปนี้
(1) ความรู้ระดับสู งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาทั้งด้าน
วิชาการหรื อวิชาชีพเป็ นอย่างมาก
(2) ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและการปฏิบตั ิได้อย่างสร้างสรรค์ในการวางแผน
และการวิจยั ด้วยความรู ้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
(3) ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเทคนิคเชิงวิเคราะห์
อื่นๆ ในการค้นคว้าและรายงานผลเกี่ ยวกับประเด็นปั ญหาต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดริ เริ่ ม
ใหม่ๆ ด้วยปากเปล่า ด้วยการเขียน และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่ อสารกับผูฟ้ ังกลุ่มต่างๆ ได้แก่
กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพและชุมชน
(4) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสู งเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
และการประกอบวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) สามารถนาความรู้ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ทั้งในและนอกสาขาวิชามาประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปั ญหาใหม่ๆ
(2) แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพในการริ เริ่ มดาเนินการเรื่ องสาคัญ ๆ ในที่
ทางานและในชุมชนโดยคานึงถึงผูอ้ ื่น โดยสอดคล้องกับค่านิยมและหลักแห่งจริ ยธรรม
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(3) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในทางบวกต่อผูอ้ ื่น และมีภาวะผูน้ าในการดารงชีวติ ในวง
วิชาชีพและชุมชน
(4) มีส่วนร่ วมและช่วยในการริ เริ่ มวางแผนให้ผอู ้ ื่น เพื่อให้ผคู ้ นเหล่านั้นมีพฒั นาการที่ทนั
ต่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพของตน
ระดับ 4 ปริญญาโท
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่ 4 ปริ ญญาโท โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทฤษฎี ผลการวิจยั และพัฒนาการล่าสุ ดในระดับแนวหน้า
ทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ

และสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเหล่านี้ต่อองค์ความรู ้ใน

สาขาวิชา
(2) ความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจยั เพื่อศึกษาค้นคว้าในระดับสู ง
เพื่อใช้ในวิชาการหรื อการปฏิบตั ิ ทางวิชาชีพ และจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการดาเนินการวิจยั ที่สาคัญ
หรื อทาโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ
(3) ความสามารถในการสังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลของการวิจยั และพัฒนาการใหม่ๆ
ในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
(4) ความสามารถในการสื่ อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจยั โดยการเผยแพร่ ในรู ปแบบ
ของสื่ อต่างๆต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) ศึกษาค้นคว้าปั ญหาทางวิชาการหรื อวิชาชีพที่ซบั ซ้อนอย่างสม่าเสมอ สามารถแก้ไข
ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทกั ษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ที่จาเป็ นได้
แม้ไม่มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหานั้นๆ
(2) สามารถแสดงออกอย่างเป็ นอิสระในการจัดการและแก้ไขปั ญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และ
คาดการณ์ไม่ได้ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
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(3) ติดตามและกระตือรื อร้นในการสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นรู ้จกั ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมี
คุณธรรมและจริ ยธรรม อันเหมาะสมในการดาเนินการเกี่ยวกับปั ญหาที่ยงุ่ ยากซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน ซึ่ งอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม
(4) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และมีภาวะผูน้ าในการ
ให้โอกาสและสนับสนุนผูอ้ ื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง

โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้

ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้
(1) การประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ทนั สมัยและใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จากผลงานวิจยั ที่มีอยู่
ในการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้
(2) การประสานความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได้
อย่างเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปั ญหาต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจและการ
ให้คาแนะนาของตนเอง
(3) การมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุ่มที่จดั ขึ้นเพื่อดารง
ไว้และขยายองค์ความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพของตนให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น แสดงภาวะผูน้ าและ
สนับสนุนการพัฒนาผูร้ ่ วมงานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) การติดตามและส่ งเสริ มผูอ้ ื่นอย่างเข้มแข็งในการประยุกต์ใช้การวินิจฉัยด้วยคุณธรรม
จริ ยธรรมเพื่อจัดการกับปั ญหาที่ซบั ซ้อนและมีความละเอียดอ่อนซึ่ งอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทางค่านิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ทนั สมัยและใช้ความเข้าใจผลงานวิจยั ที่มีอยูอ่ ย่างถ่องแท้
ในการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้
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(2) สามารถประสานความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตน
ได้อย่างเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปั ญหาต่างๆด้วย ความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจและ
การให้คาแนะนาของตนเอง
(3) มีกิจกรรมของตนเองและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของกลุ่มที่จดั ขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อดารง
ไว้และขยายองค์ความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพของตนให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น แสดงภาวะผูน้ า
และสนับสนุนการพัฒนาผูร้ ่ วมงานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) ติดตามและส่ งเสริ มผูอ้ ื่นอย่างจริ งจังในการประยุกต์ใช้การวินิจฉัยอย่างมีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมเพื่อจัดการกับปั ญหาที่ซบั ซ้อนและละเอียดอ่อนซึ่ งอาจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางค่านิยม
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู ้ระดับสู งและการวิจยั ในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ
(2) ความคุน้ เคยกับประเด็นปั ญหาที่กาลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้าของสาขาวิชาการหรื อ
วิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปั ญหาเหล่านั้ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในปั จจุบนั และต่อ
ข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับกันอยูแ่ ล้ว
(3) การศึกษาค้นคว้าระดับสู งที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฎีและการวิจยั ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู ้และแปลความหมายขององค์ความรู ้ใหม่ทางการวิจยั ที่มี
ลักษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรื อการใช้ทฤษฎีและการวิจยั ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สาคัญต่อ
การปฏิบตั ิในวิชาชีพ
(4) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคนิคการวิจยั ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
(5) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจยั จากวิทยานิพนธ์

หรื อจากรายงานผลของ

โครงการและจากสิ่ งตีพิมพ์หรื อสื่ อต่างๆ ที่อา้ งอิงได้ในวงวิชาการหรื อวิชาชีพ
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คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ระดับสู งและ /หรื อความเข้าใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้
และการปฏิบตั ิในสาขาวิชาชีพของตนให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น และให้การสนับสนุนอย่างเต็มกาลังเพื่อ
พัฒนาความรู ้ความเข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ๆ
(2) สามารถแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในสาขาวิชาของตนในการแก้ไขปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อสรุ ปต่อกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่ผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) สามารถจัดการกับปั ญหาทางจริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บทของวิชาการหรื อวิชาชีพได้
มัน่ คงและรวดเร็ ว มีความคิดริ เริ่ มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน (ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
2552)
2.2.5 การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกาหนดกรอบแนวทางให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผูใ้ ช้
บัณฑิตและผูป้ ระเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในด้านความรู้
ทักษะและคุณลักษณะส่ วนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิต่างๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้เหล่านี้จะมีลกั ษณะกว้างๆและจะต้องแปลความหมายโดยผูม้ ีประสบการณ์ที่คุน้ เคยกับสาขา /
สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีดว้ ย
การทวนสอบ หมายถึง การดาเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต
การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจน์วา่ สิ่ งที่กาหนดขึ้นนั้นได้มีการ
ดาเนินการและบรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
เป็ นส่ วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่งซึ่ งจะต้องดาเนินการที่ให้ความมัน่ ใจได้วา่

มาตรฐาน ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังเป็ นที่เข้าใจ

ตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนจนบรรลุผลสาเร็ จนั้นคือต้องมีการ
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ทวนสอบ ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทวั่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบข้อสอบของ
นักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษา การ
ประเมินภาควิชาและหลักสู ตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดย
ผูใ้ ช้บณั ฑิต การทวนสอบมาตรฐานบางส่ วนอาจจะดาเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความ
ร่ วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั รายละเอียดของการจัดการและ
ความมี ประสิ ทธิ ภาพของการดาเนินการร่ วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนจะต้อง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่าเสมอ
2.2.6 ปัจจัยสู่ ความสาเร็จทีจ่ าเป็ นต่ อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ ในแต่ ละ
ด้ าน
การเรี ยนรู ้ของมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้น การ
บรรลุผลสาเร็ จในมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านจะต่างกัน การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่
เหมาะสมกับรู ปแบบต่างๆ ของการเรี ยนรู้ รวมทั้งมีการประเมินประสิ ทธิ ผลของกลยุทธ์การสอน
นั้นๆอย่างต่อเนื่อง ปั จจัยดังกล่าวจะเป็ นสัดส่ วนสาคัญของการประกันคุณภาพภายในขอ งสถาบันฯ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าปั จจัยสู่ ความสาเร็ จเหล่านี้เป็ นที่เข้าใจของคณาจารย์ผเู ้ กี่ยวข้อง และนาไปใช้ในการ
เรี ยนการสอน
ปัจจัยสู่ ความสาเร็จทีจ่ าเป็ นต่ อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน มีดงั นี้
1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาด้านนี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
ปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสิ นใจ ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการ
พัฒนาจะรวมถึงการเป็ นแบบอย่างที่ดี การวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ้ ื่น
ในสถานการณ์ ต่างๆกัน การอภิปรายเป็ นกลุ่มในเรื่ องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่ายๆและที่
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ซับซ้อนมากขึ้น จะช่วยให้นกั ศึกษาเห็นค่านิยมของตนเองได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น และเกิดความคิดโดยใช้
หลักการทัว่ ไปว่า สิ่ งที่ตนเชื่อควรเป็ นแนวทางกาหนดพฤติกรรมของตนเองได้

หลักในการ

ถ่ายทอดการเรี ยนรู ้จะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็ นไปได้ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ที่
นักศึกษาจะต้องเผชิญในชีวติ ภายหน้าและในการทางาน แม้วา่ ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นนี้อาจถูกจัดเป็ น
รายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริ มการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมในทุก
รายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
2. การแสวงหาความรู้
ปัจจัยสาคัญ คือ การจัดภาพรวมอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระใน
การเรี ยนการสอนไว้ล่วงหน้า และเมื่อมีขอ้ มูลใหม่เพิ่มขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จดั ไว้น้ นั
และเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมของนักศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและนามาใช้

การใช้

เครื่ องมือช่วยจาและการทบทวนเนื้อหาที่สาคัญเป็ นระยะๆจะช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลนั้นจะอยูใ่ น
ความทรงจาได้ในระยะยาว
3. การพัฒนาทักษะทางปัญญา
ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝึ ก
ปฏิบตั ิ การวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปั ญหาต่างๆเป็ นลาดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้และต้อง
ฝึ กปฏิบตั ิในหลายสถานการณ์ รวมทั้งที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้ในอนาคตเพื่อ
ช่วยในการถ่ายทอดความรู ้และนาไปใช้ในสถานการ

ณ์ต่างๆตามความเหมาะสม การพัฒนา

ความสามารถในการกาหนดและใช้ทกั ษะทางปั ญญาในการแก้ไขปั ญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
จาเป็ นต้องมีการทางานในการแก้ปัญหาแบบปลายเปิ ดโดยให้ความช่วยเหลือในการจาแนกแยกแยะ
และการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็ นการพัฒนาความสามารถในการ คิดและแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาควรถูกฝึ กให้สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับ
งานใหม่ๆที่ทา้ ทายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการคิดของตนเองเมื่อต้องแก้ไขประเด็น
ปั ญหาในลักษณะต่างๆ
4. การพัฒนาทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ คือ การมีโอกาสในการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับข้อมูลป้ อนกลับ
ต่อผลการทางานที่สร้างสรรค์

ข้อมูลป้ อนกลับดังกล่าวจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดถ้านักศึกษาได้
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วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดล้อมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเป็ นหลักในการแสดง
พฤติกรรมของตนเอง การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสาหรับการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
จาเป็ นต้องมอบหมายงานให้นกั ศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุน้ ความสามารถเหล่านั้นด้วยความ
มุ่งหวังให้มีผลงานที่กา้ วหน้าขึ้นตามลาดับ
5. การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิเป็ นลาดับขั้นตอนตามที่วางแผน
ไว้พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลย้อนกลับและคาแนะนาในการปรับปรุ งทักษะที่จาเป็ นทางด้านการคานวณ
อย่างง่ายๆ แก่นกั ศึกษา เพื่อปรับปรุ งทัก ษะที่จาเป็ นทางคณิ ตศาสตร์ อย่างง่ายๆ

และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร นักศึกษาที่เข้าเรี ยนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถ
ต่างกันในการใช้ทกั ษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่ อสาร ซึ่งบางคนต้องได้รับการสอน
เป็ นพิเศษ ทั้งนี้อาจทาได้โดยการสอนโดยตรงร่ วมกั บการฝึ กปฏิบตั ิ และควรให้ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาทักษะเหล่านี้ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังซึ่ งสู งขึ้นตามลาดับ
2.2.7 สถาบันทีจ่ ัดการเรียนการสอนและให้ คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
สถาบันที่จะจัดการเรี ยนการสอนและให้คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดการเรี ยนการสอน
ระดับปริ ญญาตามที่กฎหมายกาหนด
2.2.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรียนการ
สอน
ต้องสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณี การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณี การประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญของสาขา /สาขาวิชานั้นๆ หรื อสถาบันสามารถกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
เพิม่ เติมจากที่กาหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
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2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กุสุมา เจริ ญพันธุ์ (2552) ทาการศึกษาสารนิพนธ์ เรื่ อง การศึกษาการใช้บริ การรถโดยสาร
ประจาทาง และความคาดหวังของประชาชนต่อการใช้บริ การในเขตจังหวัดนนทบุรี มีวตั ถุประสงค์
ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้บริ การรถโดยสารประจาทางของประชาชน 2)
เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการใช้บริ การรถโดยสารประจาทาง 3) เพื่อเปรี ยบเทียบ
การใช้บริ การรถโดยสารประจาทาง จาแนกตามสถา นภาพส่ วนบุคคล ซึ่งสภาพการใช้รถโดยสาร
แบ่งเป็ น 6 ด้าน คือ ด้านค่าโดยสาร ด้านคุณลักษณะของผูใ้ ห้บริ การ ด้านความปลอดภัย ด้านความ
สบาย ด้านความสะดวก ด้านความเชื่อถือได้ในการให้บริ การ รายงานการศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิง
สารวจ (Survey Research) จากผูโ้ ดยสารรถประจาทางในเขตจังหวัดนนทบุรี จานวน 400 คน โดย
ทาการศึกษาระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2552 ผลการศึกษา พบว่า 1. สภาพการใช้
บริ การรถโดยสารประจาทางของผูโ้ ดยสารตามความเป็ นจริ งอยูใ่ นสภาพปานกลางทุกด้าน และการ
ใช้บริ การตามความคาดหวังอยูใ่ นระดั บมากทุกด้าน 2. ลักษณะสถานภาพบุคคลที่แตกต่างกัน
สภาพการใช้บริ การรถโดยสารประจาทางของผูโ้ ดยสารรถประจาทางตามความเป็ นจริ ง และความ
คาดหวังแตกต่างกันไม่ทุกด้านในภาพรวม ผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารประจาทางที่มีสถานภาพส่ วน
บุคคลด้านเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพการใช้บริ การรถโดยสาร
ประจาทาง และความคาดหวังไม่แตกต่างกัน สถานภาพส่ วนบุคคล ด้านอายุ และอาชีพต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้บริ การรถโดยสารประจาทางและความคาดหวังแตกต่างกัน

ที่

ระดับนัยสาคัญ .05 สถานภาพส่ วนบุคคลด้านรายได้แตกต่างกัน มีความคิด เห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ใช้บริ การรถโดยสารประจาทางแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 และในด้านความคาดหวังไม่
แตกต่างกัน จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ระบบรถโดยสารประจาทางในเขตจังหวัดนนทบุรี ยังไม่เป็ น
ที่พึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ สานักงานขนส่ งจังหวัดนนทบุรี ซึ่ งเป็ นหน่วยงานรายการที่กากับดูแลด้าน
การขนส่ งทางถนน และกากับดูแลระโดยสารประจาทาง ควรจะมีแนวคิดบูรณาการ การพัฒนาการ
ขนส่ งทางถนนด้วยรถโดยสาร ซึ่ งประกอบด้วยผูป้ ระกอบการ
พัฒนาคุณภาพรถโดยสารประจาทางให้ดียงิ่ ขึ้น

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

โดยเฉพาะเรื่ องความเชื่อถือการให้บ ริ การ ซึ่ง

ผูร้ ับบริ การให้ความคิดเห็นความความเป็ นจริ ง ในระดับน้อยที่สุด และมีความคาดหวังอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยในเบื้องต้นควรมีการสัมมนาผูป้ ระกอบการเพื่อรับทราบปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ
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เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่ วมกัน ทั้งการพัฒนาด้านคุณภาพตัวรถ คุณภาพด้านผูป้ ระ จารถ และเรื่ อง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆที่ทางราชการกาหนดหากมีปัญหาใด ๆ
คาปรึ กษาและช่วยสนับสนุนเพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพต่าง ๆ

ทางราชการต้องให้

ของผูป้ ระกอบการพัฒนายิง่ ขึ้นไป

และเป็ นการให้บริ การผูโ้ ดยสารที่มีประสิ ทธิภาพและได้รับความพึงพอใจในอนาคตอีกด้วย
สุ ขมุ เฉลยทรัพย์ (2552) ทาการวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังของคนกรุ งเทพฯต่อบทบาทและ
หน้าที่ของมหาวิทยาลัย จากการศึกษาพบว่า 1.ความคาดหวังของคนกรุ งเทพฯต่อบทบาทหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย พบว่า คนกรุ งเทพฯมีความคาดหวังทุกด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีความคาดหวัง
ด้านการเป็ นคนดีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเป็ นคนกล้า ด้านการเป็ นคนเก่งและด้านการใช้
ชีวติ อย่างมีสุข

2.ปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามบทบาหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพบว่า คน

กรุ งเทพฯมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นจริ งในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับปาน
กลางทุกด้าน โดยความเป็ นจริ งการดาเนินงานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การเป็ นคนกล้า รองลงมาคือ
ด้านการเป็ นคนเก่ง ด้านการเป็ นคนดี และด้านการใช้ชีวติ อย่างมีความสุ ข

3. เปรี ยบเทียบความ

คาดหวังของคนกรุ งเทพฯต่อบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย พบว่า ภาพรวมของทุก ลักษณะของ
ประชากรศาสตร์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เมื่อมี
เพศต่างกันความคาดหวังด้านการเป็ นคนดี และด้านการใช้ชีวติ อย่างมีความสุ ขไม่แตกต่างกัน
นอกนั้นแตกต่างกัน 4.เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่

ของ

มหาวิทยาลัย พบว่า ภาพรวมของทุกลักษณะประชากรศาสตร์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านกับลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 5.การเปรี ยบเทียบผลต่างระหว่างความคาดหวังและความเป็ นจริ งต่อบทบาท
หน้าที่ของมห าวิทยาลัย พบว่า ในภาพรวมความคาดหวังและความเป็ นจริ งแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความคาดหวังและความเป็ น
จริ งของบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ

.01

นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่คน้ พบจากการวิเคราะห์ความคาดหวังและความเป็ นจริ งต่อบทบาทหน้าที่
มหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างกันทุกด้านทุกประเด็นได้นามาทาการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) ภารกิจที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบตั ิ 4 ประการ คือ การจัดการเรี ยนการสอน การ
ให้บริ การแก่สั งคม และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างรู ปแบบและบทบาทหน้าที่ของ
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มหาวิทยาลัยไทย “IRSC Model” I = Instruction การจัดการเรี ยนการสอน R = Research การวิจยั S
= Social Contributionการให้บริ การแก่สังคม C = Culture การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
วิชชุดา จิตอัคคะ (2551) ทาการค้นคว้าอิสระ เรื่ อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การต่อรู ปแบบกิจกรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ

จากการศึกษาพบว่า

ด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ

15-20 ปี

ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพนักเรี ยน /นักศึกษา ลักษณะการเข้ามาใช้บริ การขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ มากับครอบครัว /ส่ วนตัว ส่ วนด้านรู ปแบบกิจกรรมที่เข้าร่ วมคือ กิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาระดับความคาดหวังทั้ง 3 ด้านสรุ ปได้วา่ ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
มีความคาดหวังต่อการใช้บ ริ การในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรี ยงลาดับความคาดหวังจากมาก
ไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร /เจ้าหน้าที่ และด้านรู ปแบบกิจกรรม
ตามลาดับ ในส่ วนของระดับความพึงพอใจทั้ง 3 ด้านสรุ ปได้วา่ ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริ การในระดับมากทุ กด้าน ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้ดงั นี้
ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ด้านรู ปแบบกิจกรรม และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ
อริ ศรา สิ งห์ปัน (2551) ทาวิทยานิพนธ์ เรื่ อง ความคาดหวังของคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ต่อคุณภาพบริ การของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า ระดับบริ การต่าสุ ดที่ยอมรับได้
และระดับบริ การที่ไ ด้รับจริ งอยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะที่ความค าดหวังในการบริ การอยูใ่ น
ระดับสู ง ส่ วนด้านคุณภาพการบริ การ พบว่า ค่าเฉลี่ยของการบริ การที่ได้รับจริ งอยูใ่ นช่วงขอบเขต
ของการยอมรับได้ ส่ วนช่องว่างของบริ การที่เพียงพอ พบว่ามีค่าเป็ นบวก ซึ่ งหมายถึงผูใ้ ช้สามารถ
ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามพบว่าคุณภาพการบริ การของห้องสมุดยังไม่สามารถสนองตอบต่อความ
คาดหวังได้ สาหรับช่องว่างของบริ การระดับสู งพบว่า คุณภาพการบริ การของห้องสมุดยังไม่
สามารถสนองตอบความคาดหวังของผูใ้ ช้เพราะมีผลเป็ นลบทุกปัจจัย
ฤทัยรัตน์ โสมนัส (2550) ทาการค้นคว้าอิสระ เรื่ อง ความคาดหวังของครู และผูป้ กครองต่อ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านทุ่งหลุก อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของครู และผูป้ กครองต่อการมีส่วนรวมใน
การพัฒนาจริ ยธรรมนักเรี ยนในโรงเรี ยนบ้านทุ่ง หลุก อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาแนว
ทางการพัฒนาจริ ยธรรมนักเรี ยน 5 ด้าน คือ ความมีระเบียบวินยั ความมีมารยาท ความซื่อสัตย์
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ความประหยัดและความรับผิดชอบ เก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามระดับความคาดหวัง
กลุ่มครู จานวน 14 คน กลุ่มผูป้ กครองจานวน 111 คน และการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง ผูศ้ ึกษาได้
นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง
มาหาความถี่และอภิปรายผล ผลการศึกษาพบว่า

ระดับความคาดหวังของครู และผูป้ กครองต่อ

บทบาทของผูป้ กครองในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาจริ ยธรรมนักเรี ยน 5 ด้าน อยู่ในระดับคาดหวัง
มากที่สุดทุกด้าน ควรสอดแทรกการพัฒนาจริ ยธรรมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนครู และผูป้ กครอง
มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดสม่าเสมอ จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม จริ ยธรรมด้านต่าง ๆ ครู และผูป้ กครอง
เป็ นแบบอย่างที่ดี
ศิริวรรณ สิ ริพุทไธวรรณ (2547) ทารายงานการวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่ อ
การจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผลงานวิจยั พบว่านายจ้าง /ผูป้ ระกอบการ/ผูใ้ ช้บณั ฑิตมี
ความพึงพอใจต่อบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยทัก ษิณในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.8537) องค์ประกอบ
หลักที่นายจ้างมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย =
3.9687) อันดับที่สอง คือด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.9520 ) และอันดับที่ 3 คือด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจ้างมี
ความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.6919) สาหรับองค์ประกอบย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณมากที่สุด ได้แก่ความซื่ อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน ความรับผิดชอบต่อ
งานที่ทาและอุทิศเวลา ความขยันหมัน่ เพียรและก ระตือรื อล้นในการทางาน การปฏิบตั ิงานตาม
กฎระเบียบของหน่วยงาน สาหรับองค์ประกอบย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณน้อยที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาอื่นๆ) ความสามารถในการวางแผนการทางาน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความสามารถในการทางานเป็ นทีม
สรุ ปภาพรวมที่ได้จากการวิจยั นี้พบว่า นายจ้าง /ผูป้ ระกอบการ /ผูใ้ ช้บณั ฑิต ได้สะท้อน
ภาพลักษณ์ คุณลักษณะสาคัญของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณมีความสอดคล้องกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ ในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่กาหนดไว้วา่ บัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็ นผูร้ อบรู ้ สู ้งาน และมีประสบการณ์เชิงปฏิบตั ิ ผลสาเร็ จของการหล่อหลอม
ดังกล่าวเกิดจากการจัดโปรแกรมการศึกษา การจัดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป การพัฒนากิจการนิสิต

41

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่ งประกอบกันเป็ นสิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาและวัฒนธรรมอันสมบูรณ์
โดยข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง แสดงถึงแนวโน้มที่บณั ฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณจะได้รับ
โอกาสต้องการขยายสัญญาจ้างสู ง โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r) = 0.7897 หรื อ r2 = 0.6236
ทิพย์พาพร มหาสิ นไพศาล (2546-2550) ได้ศึกษารายงานวิจยั เรื่ องความคาดหวังและความ
พึงพอใจของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพุทธศักราช 2542 ผลงานวิจยั พบว่า คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความ
คาดหวังว่าการนาระบบการประกันคุณภ าพการศึกษามาใช้สามารถพัฒนาสถาบันในด้านต่าง ๆ 3
อันดับแรก คือการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอน

การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ และการ

บริ หารงานของสถาบัน คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีระดับความพึงพอใจต่อระบบการ
ประกันคุณภาพการ ศึกษาที่สถาบันการศึกษาเอ กชนนามาใช้อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก คือ ความพึง
พอใจต่อคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก และคณะกรรมการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของคณาจารย์ใน

สถาบันอุด มศึกษาเอกชนต่อระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา 3 อันดับแรก คือ ต ระหนักถึง
ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ความพร้อมของผูด้ าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
และหัวหน้างาน นอกจากนี้พบว่า ปั ญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ การขาดความเข้าใจที่ถูกต้อ งต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการเรี ยนการส อน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล คณะผูบ้ ริ หารของสถาบัน และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ผลการวิจยั ครั้งนี้สามารถใช้เป็ นแนวทางการปรับปรุ ง แก้ไข และ
กาหนดนโยบายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีทิศทางที่
สอดคล้องเหมาะสมต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิต ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยใช้
แบบสอบถามในการวิจยั เป็ นหลัก นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ยังทาการศึกษาเอกสาร (Documentary Research)
ซึ่งทาการรวบรวมเอกสารทั้งทางด้านแนวคิ ด ทฤษฎี ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ที่เป็ น
ประโยชน์กบั งานวิจยั ในครั้งนี้มากที่สุด โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
คือ ผูใ้ ช้บณั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2553 จานวน 141 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
คือ ผูท้ ี่ใช้บณั ฑิตจานวน 84 คน
ข้ อจากัดงานวิจัย เนื่องจากบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาการตลาดปี การศึกษา 2553
มีภาวะมีงานทาเพียง 84 คน จึงขอใช้จานวนผูใ้ ช้บณั ฑิต 84 คนในการวิจยั ครั้งนี้
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ใช้ขอ้ มูลที่เป็ นปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) จานวน 84 ชุด เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่ งเนื้อหาของแบบ สอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผู ้ ใช้บณั ฑิต ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาสู งสุ ด ประเภทของ หน่วยงาน ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชา บัณฑิตใน
สายบังคับบัญชาของท่านปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับสายงานการตลาดหรื อไม่

เป็ นลักษณะ

แบบสอบถามปลายปิ ด (Close ended Questions) จานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต เป็ น
ลักษณะแบบสอบถามมีลกั ษณะการตอบแบบมาตราส่ วนการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยแบ่งออกเป็ น 7 ด้าน คือ
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2. ด้านความรู้ทวั่ ไป
3. ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ)
4. ด้านทักษะทางปัญญา
5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
6. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็ นลักษณะ แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open ended
Questions) จานวน 3 ข้อ ซึ่งเป็ นคาถามที่ไม่ได้กาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้า โดยเปิ ดโอกาสให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
2. นาแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นให้ผทู ้ รงคุณวุฒิทาการตรวจสอบความถูกต้อง

ของ

เนื้อหาและการใช้ภาษาในการสื่ อสาร และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั จากนั้นนา
คาแนะนาต่าง ๆ มาปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร,หลักทฤษฎี,ผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องหนังสื อทางวิชาการ รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. จัดเตรี ยมแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเก็บข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล และความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิต จานวน 84 ชุด
3. ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูล จานวน 84 ชุด โดยเข้าไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 – 31 มกราคม 2555
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ซ่ ึ งมีความสมบูรณ์ของข้อมูลมาทาการลง
รหัส (Coding) เพื่อให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถนามาประมวลผล ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
โปรแกรมที่ใช้เป็ น โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิ บายค่าความถี่และร้อยละของ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้อธิ บายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับ
ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง 7 ด้าน
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่อใช้อธิ บายค่าความแปรปรวน
ของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง 7 ด้าน ซึ่งในส่ วนที่ 2 ของแบบสอบถา มใช้ลกั ษณะของมาตรวัดตาม
แนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลของ
ค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้

45

คาดหวังมากที่สุด

มีค่าเท่ากับ

5

คะแนน

คาดหวังมาก

มีค่าเท่ากับ

4

คะแนน

คาดหวังปานกลาง

มีค่าเท่ากับ

3

คะแนน

คาดหวังน้อย

มีค่าเท่ากับ

2

คะแนน

คาดหวังน้อยที่สุด

มีค่าเท่ากับ

1

คะแนน

การแปลผลค่ าเฉลีย่ มีดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00

หมายถึง มีระดับความคาดหวังมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49

หมายถึง มีระดับความคาดหวังมาก

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49

หมายถึง มีระดับความคาดหวังปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49

หมายถึง มีระดับความคาดหวังน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49

หมายถึง มีระดับความคาดหวังน้อยที่สุดและควรปรับปรุ ง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 7 ด้าน ได้แก่
1.ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.ด้านความรู้ทวั่ ไป
3.ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ)
4.ด้านทักษะทางปัญญา
5.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
6.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ดังนั้นผลการศึกษา ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็ นผลจากการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม จานวน 84 ชุด โดยผลของการสารวจความคาดหวังทั้ง 7 ด้าน คือด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ทัว่ ไป ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ ) ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ผลของ
การวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถนาเสนอโดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั 7 ด้าน
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งคุณลักษณะของบัณฑิต
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
X

แทน ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)

S.D. แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

39

46.4

หญิง

45

53.6

รวม

84

100.0

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

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

14

16.7

ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า

48

57.1

ปริ ญญาโท/เทียบเท่า

22

26.2

รวม

84

100.0

เพศ

อายุ
ต่ากว่า 30 ปี

วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
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ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ าง (ต่ อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้ อยละ

ส่ วนราชการ

18

21.4

บริ ษทั /เอกชน

61

72.6

5

6.0

84

100.0

4

4.8

หัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้าแผนก

37

44.0

หัวหน้างาน

39

46.4

4

4.8

84

100.0

ประเภทหน่วยงาน

หน่วยงานในกากับของรัฐ
รวม
ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ด

เจ้าของกิจการ
รวม

บัณฑิตในสายบังคับบัญชาของท่านปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับสายงานการตลาดหรื อไม่
เกี่ยวข้อง

38

45.2

ไม่เกี่ยวข้อง

46

54.8

84

100.0

รวม

ตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 45 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.60 และเพศชาย มีจานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.4 มีอายุระหว่าง 50-59 ปี
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.1 รองลงมาอายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
35.7 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่าจานวน 48 คนคิดเป็ นร้อยละ 57.1 รองลงมาการศึกษาระดับปริ ญญาโทจานวน 22 คน คิด
เป็ นร้อยละ 26.2 และต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.7
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บัณฑิตส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานประเภทบริ ษทั เอกชน จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 72.6 รองลงมาประเภทส่ วนราชการ จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.4 และประเภทหน่วยงาน
ในกากับของรัฐ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 มีความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชาเป็ น
หัวหน้างาน จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.4 รองลงมาเป็ นหัวหน้าฝ่ ายหรื อหัวหน้าแผนก จานวน
37 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0 ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ด จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 และเจ้าของกิจการ
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 บัณฑิตที่ปฏิบตั ิงานในสายบังคับ บัญชาไม่ ได้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้อง
กับสายงานการตลาด เป็ นจานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.8 และบัณฑิตในสายบังคับ บัญชา
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการตลาด เป็ นจานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.2
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ตอนที่ 2 ความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ท้งั 7 ด้ าน
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตทีม่ ี
ต่ อคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต
ลักษณะบัณฑิตทีค่ าดหวัง

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน

ระดับ

อันดับ

มาตรฐาน
(X)

(S.D.)

1.ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

4.21

0.45

มาก

3

2.ด้านความรู้ทวั่ ไป

3.80

0.38

มาก

4

3.ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ)

3.64

0.37

มาก

7

4.ด้านทักษะทางปัญญา

3.72

0.48

มาก

5

5.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.44

0.50

มาก

1

3.65

0.36

มาก

6

4.29
4.00

0.48
0.33

มาก
มาก

2

และความรับผิดชอบ
6.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม
รวม

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พบว่า ผูต้ อบ

แบบสอบถาม มีระดับคว ามคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
4.00) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับมากเป็ นลาดับแรก คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ( X = 4.44) รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม ( X = 4.29)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ( X = 4.21) ด้านความรู้ ทวั่ ไป ( X = 3.80) ด้านทักษะทางปัญญา ( X = 3.72)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 3.65) และ
ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ) ( X = 3.64) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 คะแนนค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตทีม่ ีต่อ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
2.มีจิตอาสา
3.มีวนิ ยั
4.มีความรับผิดชอบ
5.มีความเสี ยสละและเห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวม
6.มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน
7.มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อ เผือ่ แผ่
8.มีความต่อตรงเวลา
รวม

ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ระดับ อันดับ
มาตรฐาน
(X)
(S.D.)
4.39
0.58
มาก
1
4.15
0.61
มาก
6
4.23
0.57
มาก
4
4.20
0.67
มาก
5
4.12
0.73
มาก
7
4.32
4.29
3.94
4.21

0.58
0.63
0.54
0.45

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2
3
8

พบว่า ผูต้ อบ

แบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.21) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับมากเป็ นลาดับแรก คือ มีความ
ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ( X = 4.39) รองลงมา คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ( X = 4.32) มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
( X = 4.29) มีวนิ ยั ( X = 4.23) มีความรับผิดชอบ ( X = 4.20) มีจิตอาสา ( X = 4.15) มีความเสี ยสละ
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ( X = 4.12) และมีความต่อตรงเวลา ( X = 3.94) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 คะแนนค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตทีม่ ีต่อ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านความรู้ ทวั่ ไป

ด้ านความรู้ ทวั่ ไป
1.มีความรู้เชิงวิชาการที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2.มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา
3.สามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับ
มอบหมาย
4.มีการวางแผนการทางานและปฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นระบบ
5.คิดวิเคราะห์งานอย่างเป็ นระบบ
6.สังเคราะห์งานอย่างเป็ นระบบ
7.ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตาม
เป้ าหมายและระยะเวลาที่กาหนด
8.มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
9.ค้นหาความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอ
รวม

ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ระดับ อันดับ
มาตรฐาน
(X)
(S.D.)
3.69
0.49
มาก
8
3.74
0.60
มาก
6
3.68

0.52

มาก

9

3.81

0.67

มาก

3

3.81
3.86
4.14

0.74
0.73
0.56

มาก
มาก
มาก

4
2
1

3.74
3.77

0.64
0.68

มาก
มาก

7
5

3.80

0.38

มาก

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พบว่า ผูต้ อบ

แบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู ้ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.80) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับมากเป็ นลาดับ แรก คือ การ ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมายและระยะเวลาที่กาหนด ( X = 4.14) รองลงมา คือ การสังเคราะห์
งานอย่างเป็ นระบบ ( X = 3.86) มีการวางแผนการทางานและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ และการคิด
วิเคราะห์งานอย่างเป็ นระบบ ( X = 3.81) สามารถ ค้นหาความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
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สม่าเสมอ ( X = 3.77) มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา และมีความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบตั ิงาน ( X = 3.74) มีความรู้เชิง วิชาการที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ( X = 3.69) และ
ความสามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย ( X = 3.68) ตามลาดับ

ตารางที่ 5 คะแนนค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตทีม่ ีต่อ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ)

ด้ านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ)
1.มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการตลาด
ปัจจุบนั
2.สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้
4.มีความรู้ ความเข้าใจด้านกลยุทธ์
ส่ วนประสมการตลาด
5.สามารถนาความรู ้ดา้ นกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดมาประยุกต์ใช้ในงานได้
6.มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิจยั การตลาด
7.สามารถนาความรู้ ความเข้าใจด้านวิจยั
การตลาดมาประยุกต์ใช้ในงานได้
รวม

ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ระดับ อันดับ
มาตรฐาน
(X)
(S.D.)
3.74
0.64
มาก
3
3.66

0.58

มาก

4

3.55
3.87

0.60
0.48

มาก
มาก

5
1

3.82

0.51

มาก

2

3.39
3.42

0.50
0.60

ปานกลาง
ปานกลาง

7
6

3.64

0.37

มาก

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู ้

พบว่า ผูต้ อบ

(ทักษะทางวิชาชีพ )
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ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับมากเป็ นลาดับแรก คือ มี
ความรู ้ ความเข้าใจด้านกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ( X = 3.87) รองลงมา คือ สามารถนาความรู้
ด้านกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมาประยุกต์ใช้ในงานได้ ( X = 3.82) มีความเข้าใจในสถานการณ์
ทางการตลาดปัจจุบนั ( X = 3.74) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ( X = 3.66) สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ ( X = 3.55) ตามลาดับ ส่ วนในระดับ
ปานกลางเป็ นลาดับแรก คือ สามารถนาความรู้ ความเข้าใจด้านวิจยั การตลาดมาประยุกต์ใช้ในงาน
ได้ ( X = 3.42) และมีความรู้ ความเข้าใจด้านวิจยั การตลาด ( X = 3.39) ตามลาดับ

ตารางที่ 6 คะแนนค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตทีม่ ีต่อ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านทักษะทางปัญญา

ด้ านทักษะทางปัญญา
1.มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์
2.เมื่อเกิดปั ญหาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
3.แก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
4.เมื่อเกิดปั ญหาสามารถเสนอแนะแนวทาง
แก้ไขปั ญหา
5.กล้าคิด
6.กล้าตัดสิ นใจ
7.ตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ วเหมาะสม
รวม

ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ระดับ อันดับ
มาตรฐาน
(X)
(S.D.)
3.81
0.57
มาก
1
3.79
0.64
มาก
3
3.67
3.71

0.77
0.63

มาก
มาก

6
4

3.81
3.71
3.57
3.72

0.59
0.67
0.65
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก

2
5
7
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จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พบว่า ผูต้ อบ

แบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้าน ทักษะทางปัญญาภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับมากเป็ นลาดับแรก คือ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และกล้าคิด ( X = 3.81) รองลงมา คือ เมื่อเกิดปั ญหาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ( X = 3.79) เมื่อเกิดปั ญหา สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาได้ และการกล้า
ตัดสิ นใจ ( X = 3.71) สามารถแก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างมีวจิ ารณญาณ ( X = 3.67) และตัดสิ นใจ
ได้อย่างรวดเร็ วเหมาะสม ( X = 3.57) ตามลาดับ

ตารางที่ 7 คะแนนค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตทีม่ ีต่อ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1.มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.มีความรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่น
5.รู้จกั หน้าที่ของตนเอง
6.สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
7.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
8.สามารถทางานเป็ นทีม
9.เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
รวม

ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ระดับ อันดับ
มาตรฐาน
(X)
(S.D.)
4.49
0.63
มาก
4
4.54
0.57
มากที่สุด
1
4.42
0.63
มาก
6
4.36
0.61
มาก
7
4.35
0.59
มาก
8
4.54
0.61
มากที่สุด
2
4.52
0.63
มากที่สุด
3
4.45
0.57
มาก
5
4.29
0.55
มาก
9
4.44
0.50
มาก
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จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พบว่า ผูต้ อบ

แบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ใน
ระดับมากที่สุดเป็ นลาดับแรก คือ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ( X = 4.54) รองลงมา
คือ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ( X = 4.54) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน ( X = 4.52)
ตามลาดับ ส่ วนในระดับมากเป็ นลาดับแรก คือ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ( X = 4.49) รองลงมา คือ
สามารถทางานเป็ นทีม ( X = 4.45) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ( X = 4.42) มีความรับผิดชอบต่อ
ผูอ้ ื่น ( X = 4.36) รู้จกั หน้าที่ของตนเอง ( X = 4.35) เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ( X =
4.29) ตามลาดับ

57

ตารางที่ 8 คะแนนค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตทีม่ ีต่อ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
1.สามารถนาความรู ้ทางสถิติมาช่วยใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆได้
2.สามารถนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กบั งานได้อย่างถูกต้อง
3.มีความสามารถในการใช้ทกั ษะทาง
คณิ ตสาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร)ได้อย่าง
แคล้วคล่อง
4.นาเสนอข้อมูลตัวเลขได้อย่างเหมาะสม
5.สามารถใช้ตวั เลขสถิติเก่าเพื่อวางแผน
ในอนาคตได้
6.สื่ อสารเชิงตัวเลขให้ทีมงานเข้าใจได้
7.มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางบัญชี
8.สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
9.สามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
10.สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
11.สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
12.สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
13.สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
14.สามารถสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่าง
เหมาะสม
15.สามารถสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานได้อย่าง
เหมาะสม

ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน
(X)
(S.D.)
3.39
0.66
ปานกลาง
12
3.52

0.61

มาก

10

3.68

0.66

มาก

9

3.40
3.35

0.58
0.55

ปานกลาง
ปานกลาง

11
14

3.38
3.31
4.42
4.43
4.25
2.98
2.96
2.94
4.20

0.54
0.62
0.72
0.65
0.58
0.61
0.57
0.57
0.74

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

13
15
2
1
4
16
17
18
5

4.26

0.66

มาก

3
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16.มีความสามารถในการนาเสนอข้อมูลโดย
ใช้สื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสม
17.มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
18.สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสื บค้นข้อมูล
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
รวม

3.70

0.56

มาก

8

3.79

0.58

มาก

6

3.74

0.61

มาก

7

3.65

0.36

มาก

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พบว่า ผูต้ อบ

แบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.65) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ในระดับมากเป็ นลาดับแรก คือ สามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ( X = 4.43) รองลงมา คือ
สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.42) สามารถสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานได้อย่าง
เหมาะสม ( X = 4.26) สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ( X = 4.25) สามารถสื่ อสารกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

( X = 4.20) มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมใน

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ( X = 3.79) สามารถใช้เ ทคโนโลยีเพื่อสื บค้นข้อมูลมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม ( X = 3.74) มีความสามารถในการนาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อต่างๆได้
อย่างเหมาะสม ( X = 3.70) มีความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิ ตสาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร)ได้
อย่างแคล้วคล่อง ( X = 3.68) สามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กบั งานได้อย่าง
ถูกต้อง ( X = 3.52) ตามลาดับ ส่ วนในระดับ ปานกลางเป็ นลาดับแรก คือ การ นาเสนอข้อมูลตัวเลข
ได้อย่างเหมาะสม ( X = 3.40) รองลงมา คือ สามารถนาความรู ้ทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆได้ ( X = 3.39) สื่ อสารเชิงตัวเลขให้ทีมงานเข้าใจได้ ( X = 3.38) สามารถใช้ต ั วเลขสถิติ
เก่าเพื่อวางแผนในอนาคตได้ ( X = 3.35) มีความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐานทางบัญชี ( X = 3.31)
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ( X = 2.98) สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
( X = 2.96) สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ( X = 2.94) ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 คะแนนค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตทีม่ ีต่อ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม

ด้ านบุคลิกภาพและพฤติกรรม
1.การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย เหมาะสม
2.ดูแลสุ ขภาพร่ างกายให้สะอาดอยูเ่ สมอ
3.มีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส
4.มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
5.มีความขยันหมัน่ เพียร
6.มีมารยาททางสังคมที่ดี
7.รู้จกั วางตัวให้เหมาะกับกาลเทศะ
8.ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้จกั ควบคุม
ตนเอง
9.มีความเป็ นผูน้ าที่ดี
10.มีความเป็ นผูต้ ามที่ดี
รวม

ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ระดับ อันดับ
มาตรฐาน
(X)
(S.D.)
4.42
0.64
มาก
4
4.49
0.61
มาก
1
4.46
0.61
มาก
2
4.12
0.68
มาก
9
4.36
0.55
มาก
6
4.39
0.60
มาก
5
4.45
0.57
มาก
3
4.17
0.69
มาก
7
3.93
4.15
4.29

0.69
0.70
0.48

จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

มาก
มาก
มาก

10
8

พบว่า ผูต้ อบ

แบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.29) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับมากเป็ นลาดับแรก คือ
การดูแลสุ ขภาพร่ างกายให้สะอาดอยูเ่ สมอ ( X = 4.49) รองลงมา คือ มีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส ( X =
4.46) รู้จกั วางตัวให้เหมาะกับ กาลเทศะ ( X = 4.45) การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย เหมาะสม ( X =
4.42) มีมารยาททางสังคมที่ดี ( X = 4.39) มีความขยันหมัน่ เพียร ( X = 4.36) ความฉลาดทางอารมณ์
การรู้จกั ควบคุมตนเอง ( X = 4.17) มีความเป็ น ผูต้ ามที่ดี ( X = 4.15) มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ( X =
4.12) และมีความเป็ นผูน้ าที่ดี ( X = 3.93) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งคุณลักษณะของบัณฑิต
1.บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์มีขอ้ เด่น
- มีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส รู ้จกั วางตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- มีความอดทนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็ นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถร่ วมงานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2.บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ควรปรับปรุ งและพัฒนา
- ควรมีการปรับปรุ งในด้านความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการพูด การอ่าน
และการเขียน
- ควรมีการปรับปรุ งในด้านทักษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ รวมถึงการนาเสนอข้อมูลใน
เชิงตัวเลข
- ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชื่อมัน่ ในการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ถึงความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 7 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ทวั่ ไป ด้าน
ความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ) ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 7 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ทัว่ ไป ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ ) ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
2. เพื่อศึกษาถึงลักษณะการทางานของบัณฑิต

ที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี

การศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งคุ ณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและตามความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่พึง
ประสงค์
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บณั ฑิต จานวน 84 คน โดยใช้เครื่ องมือใน
งานวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอ บถาม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประเภทของหน่วยงาน ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชา

บัณฑิตในสาย

บังคับบัญชาของท่านปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับสายงานการตลาดหรื อไม่ เป็ นลักษณะแบบสอบถาม
ปลายปิ ด (Close ended Questions) จานวน 6 ข้อ
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต เป็ น
ลักษณะแบบสอบถามมีลกั ษณะการตอบแบบมาตราส่ วนการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยแบ่งออกเป็ น 7 ด้าน คือ
1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
2. ด้านความรู้ทวั่ ไป
3. ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ)
4. ด้านทักษะทางปัญญา
5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
6. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็ นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open ended
Questions) จานวน 3 ข้อ ซึ่ งเป็ นคาถามที่ไม่ได้กาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้า โดยเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
ดังนั้นผลการศึกษาความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่สาเร็ จ

การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็ นผลจากการ
วิเคราะห์แบบสอบถามจานวน 84 คน โดยผลสารวจของความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ทัว่ ไป ด้านความรู้ (ทักษะ
ทางวิชาชีพ ) ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านพฤติกรรม
และบุคลิกภาพ ผลของการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั นาเสนอโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ บัณฑิต
ผูใ้ ช้บณั ฑิต ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 45 คน มีอายุระหว่าง 50-59 ปี จานวน 32 คน
รองลงมาอายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 30 คน โดยส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ
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เทียบเท่าจานวน 48 คน รองลงมาการศึกษาระดับปริ ญญาโทจานวน 22 คน ผูใ้ ช้บณั ฑิต ส่ วนใหญ่
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานประเภทบริ ษทั เอกชน จานวน

61 คน รองลงมาประเภทส่ วนราชการ

จานวน 18 คน โดยมีความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชาเป็ นหัวหน้างาน จานวน 39 คน
รองลงมาเป็ นหัวหน้าฝ่ ายหรื อหัวหน้าแผนก จานวน 37 คน และพบว่า บัณฑิต ที่ปฏิบตั ิงานในสาย
บังคับ บัญชาไม่ได้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับสายงานการตลาด เป็ นจานวน 46 คน และบัณฑิตในสาย
บังคับบัญชาปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการตลาด เป็ นจานวน 38 คน
2. ความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ท้งั 7 ด้ าน
ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยลาดับแรก คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมา
คือ ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ทวั่ ไป ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านความรู้
(ทักษะทางวิชาชีพ) ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ลาดับแรก คือ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
รองลงมา คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ มี จิตอาสา มี
ความเสี ยสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีความตรงต่อเวลา ตามลาดับ
2.2 ด้านความรู้ทวั่ ไปภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ลาดับแรก คือ การ ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมายและระยะเวลาที่กาหนด รองลงมา คือ การ สังเคราะห์งานอย่างเป็ น
ระบบ มีการวางแผนการทางานและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ และการคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็ น
ระบบ สามารถค้นหาความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีความรู ้ควา มสามารถใน
สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษาและมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน มีความรู้เชิงวิชาการที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงาน และสามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย ตามลาดับ
2.3 ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ลาดับแรก คือ มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด รองลงมา คือ สามารถนาความรู ้ดา้ นกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดมาประยุกต์ใช้ในงานได้ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบนั สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
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ผูบ้ ริ โภคได้ และผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู ้ (ทักษะ
ทางวิชาชีพ ) ในระดับ ปานกลาง ลาดับแรก คือ สามารถนาความรู้ ความเข้าใจด้านวิจยั การตลาดมา
ประยุกต์ใช้ในงานได้ และมีความรู้ ความเข้าใจด้านวิจยั การตลาด ตามลาดับ
2.4 ด้านทักษะทางปั ญญาภาพรวมอยูใ่ นร ะดับมาก ลาดับแรก คือ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และกล้าคิด รองลงมา คือ เมื่อเกิดปั ญหาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เมื่อ
เกิดปั ญหาสามา รถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาได้และ กล้าตัดสิ นใจ สามารถแก้ไขปั ญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างมีวจิ ารณญาณ และสามารถตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ วเหมาะสม ตามลาดับ
2.5 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยระดับมาก ที่สุด ลาดับแรก คือ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รองลงมา คือ
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน และในระดับมากเป็ นลาดับ
แรก คือ มีความสามัคคีในหมู่คณะ รองลงมา คือ สามารถทางานเป็ นทีม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่น รู้จกั หน้าที่ของตนเอง เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ตามลาดับ
2.6 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ลาดับแรก คือ สามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง รองลงมา คือ สามารถพูดภาษาไทย
ได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง สามารถสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่าง เหมาะสม มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสื บค้นข้อมูลมาใช้ใน
การปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม

มีความสามารถในการนาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อต่างๆได้อย่าง

เหมาะสม มีความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิ ตสาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร)ได้อย่างแคล้วคล่อง
สามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กบั งานได้อย่างถูกต้อง ตามลาดับ และ ในระดับ
ปานกลาง ลาดับแรก คือ การ นาเสนอข้อมูลตัวเลขได้อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ สามารถนา
ความรู ้ทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆได้ สื่ อสารเชิงตัวเลขให้ทีมงานเข้าใจได้ สามารถ
ใช้ต ั วเลข สถิติเก่าเพื่อวางแผนในอนาคตได้ มีความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐานทางบัญชี สามารถ พูด
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ภาษา อังกฤษ ได้อย่างเหมาะสม สามารถอ่าน ภาษา อังกฤษ ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ตามลาดับ
2.7 ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมภาพรวมอ ยูใ่ นระดับมาก ลาดับแรก คือ การดูแลสุ ขภาพ
ร่ างกายให้สะอาดอยูเ่ สมอ รองลงมา คือ มีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส

รู้จกั วางตัวให้เหมาะกับ

กาลเทศะ การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย เหมาะสม มีมารยาททางสังคมที่ดี มีความขยันหมัน่ เพียร
ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้จกั ควบคุมตนเอง มีความเป็ น ผูต้ ามที่ดี มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และ มี
ความเป็ นผูน้ าที่ดี ตามลาดับ
3. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์มีขอ้ เด่น
ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความคิดเห็นว่าบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดมีความอดทนและมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็ นอย่างดี

มีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส รู ้จกั วางตนให้เหมาะสมกับ

กาลเทศะ รวมถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถร่ วมงานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
3.2 บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ควรปรับปรุ งและพัฒนา
ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความคิดเห็นว่าบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ควรมีการปรับปรุ ง และพัฒนา ใน
ด้านความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งด้านทักษะ
ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ การนาเสนอข้อมูลในเชิงตัวเลข และทางสาขาวิชาการตลาด ควรพัฒนา
บัณฑิตให้มีความเชื่อมัน่ ในการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน
อภิปรายผล
จากการศึกษา ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤก ษ์ สามารถอภิปราย ผลได้
ดังนี้
ผูใ้ ช้บณั ฑิต มีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริวรรณ สิ ริพุทไธวรรณ (2547) ที่
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พบว่า ความพึงพอใจ ของนายจ้าง ต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริ ยธรรม อยู่ในระดับมาก คือ มีความ
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา
และมีความเสี ยสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อาจเป็ นเพราะว่าหลักสู ตรของคณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชาการตลาด มี การจัดการเรี ยนการสอน ที่สอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั นักศึกษา
ในทุกรายวิชา เช่น วิชาหลักการตลาด มีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมของนักการตลาดที่ดี มี
ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคและสังคม รวมถึงสาขาวิชาการตลาดได้มีการจัด
โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึก ษาโดยเป็ นการปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้กบั นักศึกษาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้าน ความมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อ เผือ่ แผ่ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา
และความเสี ยสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ผูใ้ ช้บณั ฑิต มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ดา้ นความรู้ ทัว่ ไปและ
ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริวรรณ สิ ริ
พุทไธวรรณ (2547) ที่พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตด้านวิชาการ /วิชาชีพ อยู่ในระดับ
มาก คือ ความรอบรู้ในสาขาวิชาการ ความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพ สามารถนาความรู้มาประยุกต์ ใช้
กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการวางแผนการทางานและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ

ซึ่ง อาจเป็ น

เพราะว่าในการจัดการเรี ยนการสอนของคณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด มีการจัดโครงการ
ต่าง ๆ ที่นกั ศึกษาได้เป็ นผูด้ าเนินการเอง เช่น โครงการจัดสัมมนาเพิ่มความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา ซึ่ งในแต่ละโครงการนักศึกษาจะเป็ นผู ้ ดาเนินการเองในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่ มวาง
แผนการจัดโครงการ ติดต่อ วิทยากร บรรยาย จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึ งการ
ประเมินผลหลังจากสิ้ นสุ ดโครงการ ซึ่ งการจัดโครงการแต่ละครั้งนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะในทุก
ด้าน เช่น การวางแผนการทางานและการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
งานอย่างเป็ นระบบ สามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบตั ิงานให้
สาเร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผูใ้ ช้บณั ฑิต มีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ด้านทักษะทาง
ปั ญญาภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์และกล้าคิด เมื่อเกิดปั ญหาสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เมื่อเกิดปั ญหาสามารถเสนอแนะแนวทางแ ก้ไขปั ญหาได้และ
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กล้าตัดสิ นใจ ได้อย่างรวดเร็ วเหมาะสม อาจเป็ นเพราะว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนของคณะ
บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาดนั้น นอกจากการเรี ยนภายในห้องเรี ยนแล้ว ยังมีการจัดโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการดาเนินการในทุกขั้นตอน จากการที่นกั ศึ กษาได้
เข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะ ด้านเชาว์ ปัญญา เช่น ใน
ด้านความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ รวมถึงในกรณี ที่เกิดปั ญหาในโ

ครงการ

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต มีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน อาจเป็ นเพราะว่า
นอกจากการเรี ยนการสอนภายในห้องเรี ยนแล้ว คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด ยังมีกิจกรรม
ต่าง ๆ หลากหลาย ให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วม เป็ นการสร้างความรับผิดชอบ ของนักศึกษา ต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย รวมถึงสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลให้เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา เช่น กิจกรรมกีฬาสี ภายใน กิจกรรมรับน้อง เป็ นต้น
ผูใ้ ช้บณั ฑิต มีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ สามารถอ่าน พูด
ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่ อสารกับเพื่อนร่ วม งานได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่ อสารกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่างเหมาะสม มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสื บค้นข้อมูลมาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม มี
ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสม การใช้ทกั ษะทางคณิ ตสาสตร์
(บวก ลบ คูณ หาร)ได้อย่างแคล้วคล่อง และนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กบั งานได้อย่าง
ถูกต้อง อาจเป็ นเพราะว่าในหลักสู ตรของสาขาวิชาการตลาด มีการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่
ครอบคลุมกับทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะทางตัวเลข

และการใช้เทคโนโลยี เช่น รายวิชา การ

ค้นคว้าและเขียนรายงานซึ่ งในรายวิชานี้นกั ศึกษาได้ฝึกทัก ษะในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและ
เหมาะสม และรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกิจ ซึ่ งในรายวิชานี้จะเป็ นการฝึ กทักษะทางด้าน
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การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการ ปฏิบตั ิงาน และเทคโนโล ยีที่ทนั สมัย
ให้กบั นักศึกษา
ผูใ้ ช้บณั ฑิต มีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ด้านบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ การดูแลสุ ขภาพร่ างกายให้สะอาด การแต่งกายสุ ภาพ
เรี ยบร้อยเหมาะสม มีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส รู้จกั วางตัวให้เหมาะกับกาลเทศะ มีมารยาททางสังคม
ที่ดี มีความขยันหมัน่ เพียร ความฉลาดทางอารมณ์ รู ้จกั ควบคุมตนเอง มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และ
มีความเป็ นผูน้ าที่ดี อาจเป็ นเพราะว่าก่อนที่นกั ศึกษาจะสาเร็ จการศึกษา สาขาวิชาการตลาดมีการจัด
โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพการเป็ นนักกา รตลาด” ให้กบั นักศึกษาก่อนออกสู่ ตลาดแรงงาน ซึ่ งใน
โครงการนี้จะเป็ นการบรรยายให้ความรู ้กบั นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างความบุคลิกภาพที่
ดี การดูแลรักษาร่ างกายให้สะอาดอยูเ่ สมอ การแต่งกายให้เหมาะสม การมีสัมมาคารวะ การวางตัว
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็ นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีและสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักศึกษา

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผู้ศึกษา
- จากผลการวิจยั ผูใ้ ช้บณั ฑิตมี ข้อเสนอแนะว่าบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดควรปรับปรุ ง
ด้านเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะทางด้านการพูด อ่านและเขียน รวมถึงความเชี่ยวชาญ
ทางด้านคณิ ตศาสตร์ สถิติให้มากขึ้น โดยวิทยาลัยราชพฤกษ์ควรมีการจัดสอบวัดระดับความรู้
ให้กบั นักศึกษาใหม่ก่อนที่จะเข้าศึกษา โดยกาหนดเกณฑ์การวัดผลที่เป็ นมาตรฐานของวิทยาลัยขึ้น
นักศึกษาใหม่ที่มีผลการสอบต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ทางวิทยาลัยควรจัดอบรมหลักสู ตร
ระยะสั้นด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการพูด การอ่าน การเขียน และด้านคณิ ตศาสตร์ สถิติ หลังจาก
อบรมเสร็ จสิ้ นแล้ววิทยาลัยราชพฤกษ์ควรมีการจัดสอบอีกครั้ง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ จากการเข้า
อบรมของนักศึกษา
จากผลการวิจยั ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความคิดเห็นต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ยังขาดความเชื่อมัน่
ในการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนของ สาขาวิชาการตลาด
ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการแสดงออก เช่น การนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนอย่างสม่าเสมอ รวมถึง
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สาขาวิชาการตลาดควรมีการจัด กิจกรรมฝึ กอบรมหรื อสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ในเรื่ องการสร้างความ
เชื่อมัน่ เพื่อเป็ นการฝึ กในเรื่ องการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ให้กบั นักศึกษาก่อนสาเร็ จ
การศึกษา
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
-

ทาง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด

สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ น

ประโยชน์ เพื่อ เป็ น แนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและตามความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่พึง
ประสงค์ ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า ควรศึกษาในเรื่ องความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตโดยการสัมภาษณ์ผใู้ ช้บณั ฑิตเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
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แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คาชี้แจง: คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดเข้ามาปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
ของท่าน ในการนี้วทิ ยาลัยมีความประสงค์ที่จะติดตามบัณฑิตเพื่อประเมิน คุณลักษณะของบัณฑิตเกี่ยวกับความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิต ซึ่ งท่านเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในอนาคต
จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถาม เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนให้ตรงกับความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตต่อไป

แบบสอบถามแบ่ งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1

ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

ส่ วนที่ 2

แบบสอบถามความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชา
การตลาด ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีรายการประเมิน 6 ด้านดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ความคาดหวังในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ความคาดหวังในด้านความรู้
ความคาดหวังในด้านทักษะทางปัญญา
ความคาดหวังในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ความคาดหวังในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ความคาดหวังในด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ส่ วนที่ 3

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งคุณลักษณะของบัณฑิต
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน □ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. เพศ

□

1.) ชาย

□

2.) หญิง

2.อายุ

□

1.) ต่ากว่า 30 ปี

□

2.) 30-39 ปี

□

3.) 40-49 ปี

□

4.) 50-59 ปี

□

5.) 60 ปี ขึ้นไป

□

1.) ต่ากว่าปริ ญญาตรี

□

2.) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า

□

3.) ปริ ญญาโท/เทียบเท่า □

4.) ปริ ญญาเอก

□

1.) ส่ วนราชการ

□

2.) รัฐวิสาหกิจ

□

3.) บริ ษทั /เอกชน

□

4.) หน่วยงานในกากับของรัฐ

□

5.) ธุ รกิจส่ วนตัว

□

6.) อื่นๆ(โปรดระบุ)................

3.วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

4. ประเภทหน่วยงาน

5. ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชา
□

1.) ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ด

□

2.) หัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้าแผนก

□

3.) หัวหน้างาน

□

4.) เจ้าของกิจการ

□

5.) อื่นๆ(โปรดระบุ).......................

6.บัณฑิตในสายบังคับบัญชาของท่านปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับสายงานการตลาดหรื อไม่
□

1.) เกี่ยวข้อง

□

2.) ไม่เกี่ยวข้อง (ไม่ ต้องตอบแบบสอบถามในหน้ า 4 ส่ วนที่ 2 ข้ อ 3)
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต
โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นต่อความคาดหวังที่มีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของท่าน

ลักษณะบัณฑิตทีค่ าดหวัง
1.ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
1.2 มีจิตอาสา
1.3 มีวนิ ยั
1.4 มีความรับผิดชอบ
1.5 มีความเสี ยสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
1.6 มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน
1.7 มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อ เผือ่ แผ่
1.8 มีความตรงต่อเวลา
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้เชิงวิชาการที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2.2 มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา
2.3 สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย
2.4 มีการวางแผนการทางานและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
2.5 คิดวิเคราะห์งานอย่างเป็ นระบบ
2.6 สังเคราะห์งานอย่างเป็ นระบบ
2.7 ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมายและ
ระยะเวลาที่กาหนด
2.8 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
2.9 ค้นหาความรู ้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)
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3. ด้ านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ)
3.1 มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบนั
3.2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3.3 สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้
3.4 มีความรู ้ ความเข้าใจด้านกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
3.5 สามารถนาความรู ้ดา้ นกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมา
ประยุกต์ใช้ในงานได้
3.6 มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิจยั การตลาด
3.7 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจด้านวิจยั การตลาดมา
ประยุกต์ใช้ในงานได้
4. ด้ านทักษะทางปัญญา
4.1 มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์
4.2 เมื่อเกิดปั ญหาสามารถวิเคราะห์ ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.3 แก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
4.4 เมื่อเกิดปั ญหาสามารถเสนอแนะแนวทาง แก้ไขปั ญหา
4.5 กล้าคิด
4.6 กล้าตัดสิ นใจ
4.7 ตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ วเหมาะสม
5. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
5.1 มีความสามัคคีในหมู่คณะ
5.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
5.4 มีความรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่น
5.5 รู้จกั หน้าที่ของตนเอง
5.6 สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
5.7 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
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5.8 สามารถทางานเป็ นทีม
5.9 เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
6. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 สามารถนาความรู ้ทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่างๆได้
6.2 สามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กบั งานได้
อย่างถูกต้อง
6.3 มีความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิ ตสาสตร์ (บวก ลบ
คูณ หาร)ได้อย่างแคล้วคล่อง
6.4 นาเสนอข้อมูลตัวเลขได้อย่างเหมาะสม
6.5 สามารถใช้ตวั เลข สถิติเก่าเพื่อวางแผนในอนาคตได้
6.6 สื่ อสารเชิงตัวเลขให้ทีมงานเข้าใจได้
6.7 มีความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐานทางบัญชี
6.8 สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
6.9 สามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
6.10 สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
6.11 สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
6.12 สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
6.13 สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
6.14 สามารถสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่างเหมาะสม
6.15 สามารถสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานได้อย่างเหมาะสม
6.16 มีความสามารถในการนาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อต่างๆได้
อย่างเหมาะสม
6.17 มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
6.18 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสื บค้นข้อมูล
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความคาดหวัง
มาก ปาน น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

78

รายการประเมิน

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความคาดหวัง
มาก ปาน น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

7.ด้ านบุคลิกภาพและพฤติกรรม
7.1 การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย เหมาะสม
7.2 ดูแลสุ ขภาพร่ างกายให้สะอาดอยูเ่ สมอ
7.3 มีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส
7.4 มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
7.5 มีความขยันหมัน่ เพียร
7.6 มีมารยาททางสังคมที่ดี
7.7 รู้จกั วางตัวให้เหมาะกับกาลเทศะ
7.8 ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้จกั ควบคุมตนเอง
7.9 มีความเป็ นผูน้ าที่ดี
7.10 มีความเป็ นผูต้ ามที่ดี
ส่ วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งคุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์
1. ท่านคิดว่าบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีข้อเด่ นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านคิดว่าบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ ควรปรับปรุ งและพัฒนาอะไรบ้ าง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมอืน่ ๆ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีส่ ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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