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บทคัดย่อ
การศึ กษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 2) เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอด
คล้องกับหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษา และคุ ณลักษณะบัณฑิ ตอันเป็ นอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง กลุ่มตัวอย่าง คือ นายจ้างของบัณฑิต
จํานวน 65 คน และเครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายจ้างของบัณฑิตส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยงานเอกชน ตําแหน่งงานของนายจ้างเป็ นผูบ้ ริ หาร
ระดับกลาง และระยะเวลาการทํางานของบัณฑิตส่ วนใหญ่มีระยะเวลาการทํางานมากกว่า 6 เดือน - 1 ปี
2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิ บตั ิงานของบัณฑิ ตใน 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( = 4.63) รองลงมาคือ
ด้านคุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ( = 4.32) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
( = 4.13) ด้านทักษะทางปั ญญา ( = 4.05) ด้านความรู้ ( = 4.03) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 3.75) ตามลําดับ
3. นายจ้างของบัณฑิตมีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งคุณลักษณะของ
บัณ ฑิ ต ว่ า บัณ ฑิ ต ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด้า นความรู้
ทัก ษะและพัฒ นาทางวิ ช าการ การสื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศ และควรฝึ กฝนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ อีกทั้งควรฝึ กให้นกั ศึกษารู ้จกั คิด และ

วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยฝึ กการคิดให้สามารถแก้ไขสถานการณ์และปั ญหาได้ รวมถึงการตรงต่อ
เวลา ความกระตือรื อร้น ความมีระเบียบวินยั และความรอบคอบในการทํางาน ความกล้าแสดงออกและ
มีบุคลิกที่มีความมัน่ ใจ
คําสํ าคัญ: ความพึงพอใจของนายจ้าง บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
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Abstract
The purposes of studying the employers satisfaction of bachelor of marketing at
Ratchaphruek College for graduate with bachelor’s degree in 2011 are 1) to study the employers
satisfaction of bachelor of marketing at Ratchaphruek College for graduate with bachelor’s degree in
2011 2) to gather opinions and suggestions of the employer for Ratchaphruek graduate 3) to suggest
the development of the improvement to the graduate characteristics according to the standards of
higher educational qualifications and the graduate characteristics of Ratchaphruek identification to
meet the employers needs. The sample is the questionnaire of sixty five graduate employers. The
statistical analysis of data are the percentage, the average and the standard deviation.
The result of research summary :
1) Most of graduate employers are the middle management of the private agencies. Plus,
most period of the graduate work is more than 6 moths through a year.
2) The employers satisfaction of graduates work in those six areas is in high level overall.
The standard deviation is equal to 4.15. Considering the aspect, we find out that the employers
satisfaction of graduate work has the high average level in every area which sorted from the average
of maximum to minimum respectively including inextricably inter-personal skill and responsibility
( = 4.63), the graduate characteristics of Ratchaphruek identification ( = 4.32), morality ( =
4.13), intellectual skills ( = 4.05), knowledge ( = 4.03), the numerical analysis communication
and the use of information technology ( = 3.75).
3) The graduate employer have given a quideline on the development and the improvement
of graduate characteristics that the graduates should be more knowledge of educational development,
communication in foreign languages, and computer skills. Furthermore, graduates should be
instructed how to consider and analyze systematically by training the mind and intelligence to be

able to rectify the situation, punctuality, enthusiasm, discipline, work cautiousness, self-assertiveness,
and self-confidence.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในการประเมิ น คุ ณภาพบัณ ฑิ ตที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาจากวิท ยาลัยราชพฤกษ์ เป็ นการ
ประเมินผลการมีงานทําของบัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ทําให้ทราบถึงคุณภาพ
บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จการศึ ก ษา ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการปฏิ รู ปการศึ ก ษาที่ ก ํา หนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ไว้วา่ “ต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และ
คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข”
(หนังสื อราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา) การสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างจะทําให้ทราบถึง
คุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยราชพฤกษ์ในด้านความรู ้ และคุณธรรม จริ ยธรรมอยูใ่ นระดับใดเพื่อให้
ผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF: HEd) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552)
วิทยาลัยราชพฤกษ์ มี ปรั ชญาของวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ยุคใหม่ คุณภาพ
คุณธรรมนํา หน้าสู่สากล” ในการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์มุ่งมัน่ ที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสู่ สังคม และมีการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร วิธีการจัดการเรี ยนการสอน ให้มีความทันสมัย
และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุ ด มศึ กษา ดังนั้น หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จ บัณฑิ ต สาขาวิชา
การตลาดได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ ยวชาญทางการตลาดยุคใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการและเป็ นที่ ยอมรั บของสังคมดังปรั ชญาของสาขาวิชาการตลาดที่ ว่า
“เชี่ยวชาญการตลาด มีความฉลาดทางอารมณ์ รู ้จกั ใช้ปัญญา รู ้จกั พัฒนาตน เปี่ ยมล้นคุณธรรม” และ
ั ฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ในปี การศึกษา 2554 มีบณ
สาขาวิชาการตลาด เป็ นจํานวน 198 คน ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 โดยศึกษาระดับ
ความพึงพอใจจาก
1) คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) 5 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2. ด้านความรู ้
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3. ด้านทักษะทางปั ญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
2) คุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่สอดคล้องกับปรัชญาและ
วิสยั ทัศน์ของวิทยาลัย คือ 1. Smart (เก่งคิด) 2. Active (เก่งงาน) 3. Fun (เก่งคน)
1. Smart (เก่งคิด) หมายถึง บัณฑิตเป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้ในวิชาการ สามารถนํา
ความรู ้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ดังนี้
1.1 มีความรู ้ และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
1.2 มีความรอบรู ้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. Active (เก่งงาน) หมายถึง บัณฑิตเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
2.1 สามารถประยุกต์ความรู ้ไปใช้กบั งานที่รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์
2.2 มีทกั ษะในการสื่ อสารและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. Fun (เก่งคน) หมายถึง บัณฑิตเป็ นผูท้ ี่มีมนุษย์สมั พันธ์ดี เป็ นผูม้ ีสุขภาพกาย
สุ ขภาพจิตดี และมีทกั ษะการใช้ชีวิต ดังนี้
3.1 มีความเสี ยสละ มีน้ าํ ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่ วมงาน มีจิตสาธารณะ
มีบุคลิกภาพดี
3.2 เป็ นผูม้ ีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตดี
ในการติ ดตามคุ ณ ภาพของบัณ ฑิ ตโดยเฉพาะความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จึงเป็ นข้อมูลสะท้อนได้เห็นถึง
ความมีคุณภาพของบัณฑิตว่ามีความรู ้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมาก
น้อยเพียงใด ควรจะปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในด้านใด รวมทั้งการปรับปรุ ง
หลักสู ตรการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง ซึ่งวิทยาลัยฯ จะนําข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้ ไปพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต และพัฒนาการจัดการเรี ยนสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนายจ้างต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554
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2. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของวิทยาลัยราช
พฤกษ์
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง
1.3 ประโยชน์ ของงานวิจัย
1. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ที่สาํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 ในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ (ความสามารถ
ทางวิชาการ) ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี และคุณลักษณะบัณฑิตอัน
เป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ
2. การนําผลการศึกษาไปพัฒนาและปรั บปรุ งหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ตรงกับความ
ต้องการของนายจ้างและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 ประกอบด้วยประเด็นการสํารวจ 6
ด้าน
คือ 1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) คุณลักษณะบัณฑิ ตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย ในครั้ งนี้ คื อ นายจ้า งของบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้ น 198 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นายจ้างของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สําเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 และมีงานทําหลังจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1
ปี ซึ่ งมีที่อยูท่ ี่ทาํ งานหรื อหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ (โดยไม่นบั รวมบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ
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อิสระหรื อธุรกิจส่ วนตัว) จํานวนทั้งสิ้ น 65 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงซึ่ งศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง
65 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เริ่ มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 – เดือน
พฤศจิกายน 2556
4. ขอบเขตด้านสถานที่
ศึกษาและเก็บข้อมูลจากนายจ้างของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์
1.5 กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปนอิสระ
- คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) 5 ด้ าน
ได้ แก่
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
-คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต อั น เป็ นอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สอดคล้ องกับปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัย ได้ แก่
1. Smart (เก่งคิด)
2. Active (เก่งงาน)
3. Fun (เก่งคน)

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สาํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ปี การศึกษา 2554
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1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
บัณฑิต หมายถึง ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554
นายจ้ าง หมายถึง หัวหน้างานหรื อบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในระดับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าของ
กิจการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีบณ
ั ฑิตของวิทยาลัยราชพฤกษ์ปฏิบตั ิงานอยู่ในปี
การศึกษา 2554
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานหรื อนายจ้างหรื อบุคคลที่
ปฏิบตั ิงานในระดับผูบ้ งั คับบัญชาในหน่ วยงานหรื อสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของ
บัณฑิตของวิทยาลัยราชพฤกษ์
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง ลักษณะที่พึงมีในตัวบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็ นไปตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์
ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนําเสนอดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)
2.3 คุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็ นทางบวกหรื อลบ ซึ่ งเป็ นผลจาก
ประสบการณ์ ความเชื่อ ซึ่งจะขอกล่าวถึง ความหมาย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ดังนี้
ความหมายของความพึงพอใจ
Hornby (2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีเมื่อประสบความสําเร็ จ หรื อ
ไต้รับสิ่ งที่ ต้องการให้เกิดขึ้นเป็ นความรู ้สึกที่พอใจ
Kotler (1994: 98) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู ้สึกของลูกค้าที่มีผลจาก
การเปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรื อการทํางานของผลิตภัณฑ์
กับการคาดหวังของลูกค้า
Hut and Others (1988: 41) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ระดับ
ความรู ้สึกที่ดีของแต่ละคนเกี่ยวกับงาน
Quirk (1987) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้ที่มีความสุ ขหรื อความพอใจเมื่อได้รับ
ความสําเร็ จ หรื อได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการ
Stuart (1984: 174-175) ได้กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ 3 ประการ คือ
1. ความพึงพอใจเป็ นสภาพการณ์ที่เกิดจากผลสําเร็ จที่เป็ นไปตามที่บุคคลคาดหวังไว้
2. ความพึงพอใจเป็ นระดับของความสําเร็ จที่เป็ นไปตามความต้องการ
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3. ความพึงพอใจเป็ นการที่งานได้เป็ นไปตามที่คาดหรื อตอบสนองคุณค่าของบุคคล
Good (1973: 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรื อระดับความพึง
พอใจซึ่งเป็ นผลมาจาก ความสนใจต่างๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่ งนั้น
Wolman (1971: 333) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกมีความสุ ขเมื่อได้รับ
ผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรื อแรงจูงใจ
สมฤดี เพชรนาค (2550: 7) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็ นความรู ้สึกของบุคคล
ในทางที่ดีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เช่น บุคคล กลุ่มคน หรื อสถานการณ์ เมื่อสิ่ งเหล่านั้นตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจของบุคคลนั้น ความพึงพอใจเป็ นเกณฑ์อย่างหนึ่ งที่ใช้
สําหรับวัดคุณภาพของการให้บริ การของบุคคล หน่วยงาน หรื อองค์การต่างๆ
ทัยพรรณ สุ ดใจ (2545: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยอาจจะเป็ นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดนั้น
เป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
หมายถึง พอใจ ชอบใจ
สุ พล (2540: 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึก ความคิดเห็นในลักษณะเชิง
บวกของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรื อได้รับสิ่ งตอบแทนที่คาดหวังไว้
สุ ภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540: 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ
เป็ นความรู ้ สึกส่ วนตัว ที่ รู้สึกเป็ นสุ ข หรื อยิน ดี ที่ไ ด้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ ขาด
หายไป หรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดพฤติกรรมที่จะแสดงออก
ของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใดๆ นั้น
อรรถพร (2546: 29) ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรื อระดับความพึงพอใจ
ของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจาก
พื้นฐานของการรับรู ้ ค่านิ ยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้
สายจิตร (2546: 14) ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งเป็ นไป
ได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ แต่ถา้ เมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรื อทําให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู ้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่ งใดสร้างความรู ้สึกผิดหวังไม่
บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทําให้เกิดความรู ้สึกทางลบเป็ นความรู ้สึกไม่พึงพอใจ
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2.1.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
นัก วิชาการได้พฒ
ั นาทฤษฎี ที่อธิ บายองค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิ บาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี ดังนี้
โคร์ แมน (Korman, A.K., 1977 อ้างถึงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542:
161-162) ได้จาํ แนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. ทฤษฎีการสนองความต้องการ กลุ่มนี้ถือว่าความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความต้องการ
ส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายส่ วน
บุคคล
2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะ
ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็ นแนวทางในการประเมินผลการทํางาน
มัมฟอร์ ด (Manford, E., 1972 อ้างถึงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542: 162)
ได้จาํ แนกความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจยั ออกเป็ น 5 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา กลุ่มนี้ ได้แก่ Maslow, A.H. , Herzberg. F และ
Likert R.โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความต้องการของบุคคลที่ตอ้ งการความสําเร็ จของงาน
และความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น
2. กลุ่มภาวะผูน้ าํ มองความพึงพอใจงานจากรู ปแบบและการปฏิบตั ิของผูน้ าํ ที่มีต่อผูใ้ ต้
บังคับบัญชา กลุ่มนี้ได้แก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.
3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล เป็ นกลุ่มที่มองความพึงพอใจจากรายได้ เงินเดือน และ
ผลตอบแทนอื่น ๆ กลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริ หารธุ รกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (Manchester
Business School)
4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริ หารงานของ
องค์กร ได้แก่ Crogier M. และ Coulder G.M.
5. กลุ่มเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน
กลุ่มแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน
ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้ องการของมนุษย์ ของมาสโลว์
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็ นผูว้ างรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาได้พฒั นา
ทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริ กนั เป็ นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพ้ืนฐานอยู่
บนความคิดที่ว่า การตอบสนองแรงขับเป็ นหลักการเพียงอันเดียวที่มีความสําคัญที่สุดซึ่ งอยูเ่ บื้อง
หลังพฤติกรรมของมนุษย์ มาสโลว์มีหลักการที่สาํ คัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่ องลําดับขั้น
ความต้องการเขามีความเชื่อว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นแรงจูงใจของ
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คนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่ การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว์ แบ่ง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็ น 5 ระดับด้วยกัน (http://web.rmut.ac.th) ได้แก่
1. มนุษย์มีความต้องการ และความต้องการมีอยูเ่ สมอ ไม่มีที่สิ้นสุ ด
2. ความต้องการที่ได้รับการสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจสําหรับพฤติกรรมต่อไป ความ
ต้องการที่ไม่ได้รับการสนองเท่านั้นที่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของคนซํ้าซ้อนกัน บางทีความต้องการหนึ่ง ได้รับการตอบสนองแล้วยัง
ไม่สิ้นสุ ดก็เกิดความต้องการด้านอื่นขึ้นอีก
4. ความต้องการของคนมีลกั ษณะเป็ นลําดับขั้น ความสําคัญกล่าวคือ เมื่อความต้องการใน
ระดับตํ่าได้รับการสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรี ยกร้องให้มีการตอบสนอง
5. ความต้องการเป็ นตัวตนที่แท้จริ งของตนเอง
ลําดับความต้องการพื้นฐานของ Maslow เรี ยกว่า Hierarchy of Needs มี 5 ลําดับขั้น ดังนี้
1. ความต้องการด้านร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นต้องการปั จจัย 4 เช่น ต้องการ
อาหารให้อิ่มท้อง เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค รวมทั้งที่อยูอ่ าศัย ความต้องการเหล่านี้ มีความจําเป็ นต่อ
การดํารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน จึงมีความต้องการพื้นฐานขั้นแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องการบรรลุให้ได้
ก่อน
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หลังจากที่มนุษย์บรรลุความต้องการด้าน
ร่ างกาย ทําให้ชีวิตสามารถดํารงอยูใ่ นขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สินของตนเองเพิ่มขึ้นต่อไป
3. ความต้องการความรักและการเป็ นเจ้าของ (Belonging and love needs หรื อ Social
Needs) เป็ นความต้องการที่เกิดขึ้นหลังจากการที่มีชีวิตอยูร่ อดแล้ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแล้ว มนุ ษย์จะเริ่ มมองหาความรักจากผูอ้ ื่น ต้องการที่จะเป็ นจ้าของสิ่ งต่างๆ ที่ตนเอง
ครอบครองอยูต่ ลอดไป
4. ความต้องการการยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่น (Esteem needs) เป็ นความต้องการอีกขั้นหนึ่ง
หลังจากได้รับความต้องการทางร่ างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็ นเจ้าของแล้ว จะต้องการ
การยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่น ต้องการได้รับเกียรติจากผูอ้ ื่น เช่น ต้องการการเรี ยกขานจากบุคคลทัว่ ไป
อย่างสุ ภาพ ให้ความเคารพนับถือตามควรไม่ตอ้ งการการกดขี่ข่มเหงจากผูอ้ ื่น เนื่ องจากทุกคนมี
เกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์เท่าเทียมกัน
5. ความต้องการความเป็ นตัวตนอันแท้จริ งของตนเอง (Self-actualization needs) เป็ นความ
ต้องการขั้นสุ ดท้าย หลังจากที่ผา่ นความต้องการความเป็ นส่ วนตัว เป็ นความต้องการที่แท้จริ งของ
ตนเอง ลดความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการสิ่ งที่ตนเองมีและเป็ นอยู่ ซึ่ งเป็ นความต้องการ
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ขั้นสู งสุ ดของมนุษย์ แต่ความต้องการในขั้นนี้มกั เกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการในขั้น
อื่นๆ มาก่อนและต้องมีความเข้าใจในชีวิตเป็ นอย่างยิง่ (http://research.doae.go.th)
ทฤษฎีความต้ องการของแอลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer’ s Hierarchy Modified Need Theory)
Alderfer ได้ให้ทฤษฎีที่เรี ยกว่า E.R.G (Existence - Relatedness- Growth Theory) โดยแบ่ง
ความต้องการของบุคคลออกเป็ น 3 ประการ คือ ความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence needs) ความ
ต้องการสัมพันธ์ภาพกับคนอื่น (Relatedness needs) และ ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
(Growth needs)
ทฤษฎีความต้ องการของเมอร์ เรย์ (Murry’s Manifest Needs)
ทฤษฎีของ Murry สามารถอธิบายได้ว่า ในเวลาเดียวกันบุคคลอาจมีความต้องการด้านใด
ด้านหนึ่ งที่จาํ เป็ นและสําคัญเกี่ยวกับการทํางานซึ่ งมีอยู่ 4 ประการ คือ ความต้องการความสําเร็ จ
(Needs for achievement) ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Needs for affiliation) ความต้องการอิสระ
(Needs for autonomy)
ทฤษฎีความต้ องการแสวงหาของแมคคีแลนด์ (McClelland’s Acquired needs Theory)
เป็ นทฤษฎีที่บุคคลมุ่งความต้องการเฉพาะอย่างมากกว่าความต้องการอื่นๆ ความต้องการ
ความสําเร็ จเป็ นความปรารถนาที่บรรลุเป้ าหมายซึ่ งมีลกั ษณะท้าทาย ทฤษฎีน้ ี ทาํ ความเข้าใจถึง
รู ปแบบการจูงใจความต้องการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ความต้องการอํานาจ (Needs for power)
ความต้องการความผูกพัน (Needs for affiliation) ความต้องการความสําเร็ จ (Needs for
achievement)
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory)
เป็ นทฤษฎีที่ Frederick K. Herzberg ได้ศึกษาทําการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคคล เขาได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์การ หรื อการจูงใจจากการทํางาน โดยเฉพาะ
เจาะจง โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากงานคําตอบก็คือ บุคคลต้องการความสุ ขจากการทํางาน
ซึ่งสรุ ปได้วา่ ความสุ ขจากการทํางานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจในงานที่ทาํ โดย
ความพึงพอใจหรื อความไม่พึงพอใจในงานที่ทาํ นั้น ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยสองกลุ่ม คือ ปั จจัยจูงใจ (Motivational Factors) และปั จจัยคํ้าจุนหรื อปั จจัยสุ ขศาสตร์หรื อ
สุ ขอนามัย (Maintenance or Hygiene Factors)
1. ปั จจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คน
ชอบและรั กงานที่ ปฏิ บตั ิเป็ นตัวกระตุ น้
ทําให้เกิ ดความพึงพอใจให้แก่ บุคคลในองค์การให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็ นปั จจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ภายในของบุคคลได้ดว้ ย อันได้แก่
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1.1 ความสําเร็ จในงานที่ทาํ ของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถทํางานได้เสร็ จสิ้ น และประสบความสําเร็ จอย่างดี เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ
การรู ้ จกั ป้ องกันปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็ จจึ งเกิ ดความรู ้สึกพอใจและปลาบปลื้มใน
ผลสําเร็ จของงานนั้นๆ
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับ
ถือไม่ว่าจากผูบ้ งั คับบัญชา จากเพื่อน จากผูม้ าขอรับคําปรึ กษาหรื อ จากบุคคลในหน่ วยงาน การ
ยอมรับนี้ อาจจะอยูใ่ นรู ปของการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ หรื อการแสดงออก
อื่นใดที่ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทาํ งานอย่างหนึ่ งอย่างใดบรรลุผลสําเร็ จ
การยอมรับนับถือจะแฝงอยูก่ บั ความสําเร็ จในงานด้วย
1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (The Work Itself) หมายถึงงานที่น่าสนใจ งานที่ตอ้ ง
อาศัยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทา้ ทายให้ลงมือทํา หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะสามารถกระทําได้ต้ งั แต่
ต้นจนจบโดยลําพังแต่ผเู ้ ดียว
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการ
ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํ นาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการ
ตรวจ หรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น
ของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู ้เพิ่มหรื อได้รับการฝึ กอบรม
2. ปั จจัยคํ้าจุนหรื อปั จจัยสุ ขศาสตร์ หรื อสุ ขอนามัย (Maintenance or Hygiene Factors)
หมายถึง ปั จจัยที่จะคํ้าจุนให้แรงจูงใจ ในการทํางานของบุคคลมีอยูต่ ลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมีใน
ลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การบุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และเป็ น
ปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงาน
นั้นๆ เป็ นที่พอใจของบุคลากรที่ทาํ งาน
2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่
บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถ
ได้รับความ ก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย
2.3 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่วา่ จะเป็ นกิริยาหรื อ
วาจา ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทํางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี
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2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่
มีเกียรติและศักดิ์ศรี
2.5 นโยบายและการบริ การ (Company Policy and Administration) หมายถึง การ
จัดการและการบริ หารขององค์การ การติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ
2.6 สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน
เช่ น แสง เสี ยง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เช่ น อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้
2.7 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (Personal life) ความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดี อันเป็ นผลที่ได้รับ
จากงานในหน้าที่ เช่น การที่บุคคลถูกย้ายไปทํางานในที่แห่ งใหม่ ซึ่ งห่ างไกลจากครอบครัว ทําให้
ไม่มีความสุ ข และไม่พอใจกับการทํางานในที่แห่งใหม่
2.8 ความมัน่ คงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อ
ความมัน่ คงในการทํางาน ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรื อความมัน่ คงขององค์การ
2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถ
ของผูบ้ งั คับ บัญชาในการทํางาน หรื อความยุติธรรมในการบริ หาร
จากทฤษฎีสองปั จจัย สรุ ปได้ว่าปั จจัยทั้ง 2 ด้านนี้ เป็ นสิ่ งที่คนต้องการ เพราะเป็ นแรงจูงใจ
ในการทํางาน องค์ประกอบที่เป็ นปัจจัยจูงใจเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญ ทําให้คนเกิดความสุ ขในการ
ทํางาน โดยมีความสัมพันธ์กบั กรอบแนวคิดที่ว่า เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วยปั จจัยชนิดนี้ จะ
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน ผลที่ตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนปั จจัยคํ้าจุน หรื อสุ ขศาสตร์ทาํ หน้าที่เป็ นตัวป้ องกันมิให้คนเกิดความไม่
เป็ นสุ ข หรื อ ไม่พึงพอใจในงานขึ้น ช่วยทําให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการไม่อยากทํางานมาสู่ ความ
พร้อมที่จะทํางาน
นอกจากนี้ Herzberg ยังได้อธิ บายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่า
เป็ นบวกเท่านั้น จึงจะทําให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานขึ้นมาได้ แต่ถา้ หากว่ามีค่าเป็ น
ลบ จะทําให้บุคคลไม่พึงพอใจในงาน ส่ วนองค์ประกอบทางด้านการคํ้าจุน ถ้าหากว่ามีค่าเป็ นลบ
บุคคลจะไม่มีความรู ้สึก ไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใดเนื่ องจากองค์ประกอบทางด้านปั จจัยนี้ มี
หน้าที่ค้ าํ จุนหรื อบํารุ งรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยูแ่ ล้ว สรุ ปได้ว่า ปั จจัยทั้งสองนี้ ควร
จะต้องมีในทางบวก จึงจะทําให้ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลเพิ่มขึ้น จากทฤษฎีสองปั จจัย
ของ Herzberg เป็ นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับขวัญโดยจะขวัญมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความพึง
พอใจและการจูงใจ ซึ่งเกิดจากปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุนนัน่ เอง (www.lib.kku.ac.th)
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2.2 แนวคิดเกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF: HEd)
2.2.1 ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่ องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่ งไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซ่ ึ งเพิ่มสู งขึ้นตามระดับของ
คุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริ มาณการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ตอ้ งใช้
การเปิ ดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมัน่ ใจในประสิ ทธิผลการดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข องสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาว่า สามารถผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้บ รรลุ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
2.2.2 หลักการสํ าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1. ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็ นเครื่ องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตร ฐานการจัดการศึกษาตามที่ กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชดั เจนในการพัฒนาหลักสู ตร
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้เพื่อให้มนั่ ใจว่า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามที่มุ่งหวังได้จริ ง
2. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานขั้น
ตํ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่ อสารให้หน่ วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและ
มัน่ ใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่ มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ กําหนด
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ
ั ฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่จะส่ งเสริ มให้บณ
เรี ยนรู ้น้ นั อย่างสอดคล้องและส่ งเสริ มกันอย่างเป็ นระบบ
3. มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ดาํ เนิ นการไว้แล้วเข้าด้วยกันและ
เชื่ อมโยงเป็ นเรื่ องเดี ยวกัน ซึ่ งจะสามารถอธิ บายให้ผูเ้ กี่ ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรื อปริ ญญาในระดับต่างๆ
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4. มุ่งให้คุณวุฒิหรื อปริ ญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับและ
เทียบเคียงกันได้กบั สถาบันอุดมศึกษาที่ดีท้ งั ในและต่างประเทศ เนื่ องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะช่วยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ
โดยเปิ ดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสู ตร ตลอดจนกระบวนการเรี ยนการสอนได้
อย่างหลากหลาย โดยมัน่ ใจถึงผลผลิตสุ ดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่ งจะมี
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุ ขและภาคภูมิใจเป็ นที่
พึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และเป็ นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการ
พัฒนาประเทศไทย
2.2.3 วัตถุประสงค์ ของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1. เพื่อเป็ นกลไกหรื อเครื่ องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ด้วยการนําไปเป็ นหลักในการพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการ
สอน และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2. เพื่อกําหนดเป้ าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชดั เจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ของบัณฑิ ตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริ ญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพื่อให้สถาบัน
อุดมศึกษาและผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็ นหลัก และเป็ นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสู ตร การ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรี ยนรู ้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
3. เพื่อเชื่อมโยงระดับต่างๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็ นระบบเพื่อบุคคลจะได้มี
โอกาสเพิ่มพูนความรู ้ได้อย่างต่อเนื่ องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจน
และโปร่ งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้
4. เพื่อช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็ นกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ ง และใช้เป็ นกรอบอ้างอิงสําหรับผูป้ ระเมินของการ
ประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรี ยนการสอน
5. เพื่อเป็ นกรอบของการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความเข้าใจและความมัน่ ใจ
ในกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผูป้ กครอง ผูป้ ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงมี
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6. เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และการ
รับรองคุณวุฒิผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7. เพื่อให้มีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา
8. เพื่อนําไปสู่ การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการให้กบั
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง
2.2.4 โครงสร้ างและองค์ ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปัญญาที่ตอ้ งการ และความซับซ้อนของ
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง นอกจากนี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติยงั กําหนดคุณ
ลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเข้าหลังจากสําเร็ จการศึ กษาขั้นพื้นฐานด้วย เพราะเป็ นพื้น
ฐานความรู ้ ความสามารถที่สาํ คัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่ มต้น
ที่ระดับที่ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี ) และสิ้ นสุ ดที่ระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี )
ระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริ ญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก
บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แต่ท้ งั นี้ ข้ ึนอยู่กบั หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งอาจขึ้นอยู่กบั คะแนน
เฉลี่ยสะสม หรื อเงื่อนไขอื่นเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบความสําเร็ จใน
การศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซ้อนยิง่ ขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบ่งสายวิชาเป็ น 2 สาย ได้แก่ สายวิชาการ เน้นศาสตร์ บริ สุทธิ์
ทางด้านศิลปศาสตร์ หรื อด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
เป็ นหลัก ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชี พ และสายวิชาชีพซึ่ งมุ่งเน้นการศึกษาใน
ลักษณะของศาสตร์ เชิ งประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้และทักษะระดับสู งซึ่ งจําเป็ นต่อการ
ประกอบอาชีพ และนําไปสู่การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรี ยนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สาํ คัญทั้งในการทํางานและการดํารง
ชีพในชีวิตประจําวัน ส่ วนหลักสู ตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข้องกับความเข้าใจ การวิจยั และความรู ้ทาง
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ทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง และพัฒนาความสามารถใน
การคิดและการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามหลักสู ตรทั้งสองสาย
ดังกล่าวมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ซึ่ งควรสะท้อนให้เห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญและใน
ชื่อปริ ญญา ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาต่อระดับสู งขึ้นในอีกสายวิชา
หนึ่งได้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบางประการของการเข้าศึกษาได้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีพ้ืนฐานความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นเพียงพอสําหรับการศึกษาต่อในระดับนั้นๆ และบรรลุผลการ
เรี ยนรู ้ตามที่หลักสู ตรนั้นๆ คาดหวัง
2. การเรี ยนรู ้และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (อ้างจากสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2552)
การเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติกาํ หนดผล
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้บณ
ั ฑิตมี อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่ วนตนและส่ วนรวม ความสามารถในการ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบตั ิตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่ อง
ส่ วนตัวและสังคม
(2) ด้านความรู ้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการ
นําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริ งในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ
และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
(3) ด้านทักษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็ นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ าํ ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์และสถิติความสามารถใน
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การสื่ อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้านนี้
บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสู ง เช่น การเต้นรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พล
ศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพิ่มการเรี ยนรู ้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of
Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกําหนดเฉพาะซึ่ 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 ดังกล่าวข้างต้น เป็ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของ
บัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิ
สู งขึ้น ทักษะและความรู ้จะเป็ นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่าํ กว่าสู่ ระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้น
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของระดับคุณวุฒิใดคุ ณวุฒิหนึ่ งจะรวมมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่าํ กว่าด้วย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กบั นักศึกษาทุกคน แม้ว่าบางสาขา/
สาขาวิชานักศึกษาจําเป็ นต้องพัฒนาเป็ นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์นกั บัญชี และนัก
กฎหมาย เป็ นต้น
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้ และด้ านทักษะทางปั ญญา จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สาขา/สาขาวิชาที่เรี ยน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู ้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสม
กับระดับคุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มุ่งหวังให้นกั ศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็ นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นเหล่านี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นกั ศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็ นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้อง
บรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นนี้ แต่สาํ หรับนักศึกษาที่เรี ยนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดย
ตรงกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้น้ ี จะต้องเน้นให้มีความชํานาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ
เช่น นักศึกษาที่เรี ยนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ ละด้ านของแต่ ละระดับคุณวุฒิมาตรฐานผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
ในระดับแรกเข้ า (สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิด

18

พื้นฐานว่านักเรี ยนที่เข้าเรี ยนในระดับอุดมศึกษาจะต้องสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อเที ยบเท่าที่ มีพ้ืนฐานความรู ้ และทักษะเพียงพอที่ จะเข้าศึ กษาต่ อในระดับอุ ดมศึ กษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ พื้นฐานในที่น้ ี รวมถึงความรู ้ความสามารถในสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่ม ตามที่ได้
กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ความสามารถในการคิดอย่างสร้ างสรรค์ และ
ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะทางปั ญญาเหล่านั้นเข้ากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรี ยนในสถานการณ์
ใหม่ๆ ได้ ซึ่ งนักเรี ยนบางคนอาจมีพ้ืนความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับสาขาวิชาที่เข้าเรี ยนไม่
เพียงพอ ต้องเสริ มความรู ้พ้ืนฐานเพื่อให้มนั่ ใจว่านักเรี ยนมีทกั ษะที่จาํ เป็ นทางภาษา ทักษะทางการ
เรี ยน และพื้นฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้สาํ เร็ จ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรจะต้องมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน ดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
มีความเข้าใจและซาบซึ้ งในค่านิ ยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริ ยธรรมสามารถ
ปฏิ บตั ิ ตนได้อย่างกลมกลื นกับความเชื่ อและค่านิ ยมส่ วนตัวด้วยความรั บผิดชอบต่อครอบครั ว
ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาซึ่ งเป็ นความขัดแย้งทาง
ค่านิยม สามารถสรุ ปผลการโต้แย้งและยอมรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจที่ได้ทาํ ลงไป
(2) ด้านความรู ้
มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมถึงความรู ้ และทักษะที่สาํ คัญในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8
กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มพัฒนา
บุคลิ กภาพ (สุ ขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชี พและเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ มีการเพิ่มเติมองค์ความรู ้ในกลุ่มสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรี ยนเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาหรื อในระดับอุดมศึกษา
(3) ด้านทักษะทางปั ญญา
มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในวิชาที่ศึกษามีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ งในการวิเคราะห์ขอ้ โต้แย้งและปั ญหาใหม่ๆ ในวิชาต่างๆ ที่
เรี ยนและในชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปัญหาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ประเทศอื่นๆ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้
จากการศึกษาเล่าเรี ยนมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้น
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรี ยนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริ เริ่ มและ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองได้โดยมีการแนะนําบ้าง
เล็กน้อย สามารถที่จะไว้วางใจให้ทาํ งานได้อย่างอิสระและทํางานที่มอบหมายให้แล้วเสร็ จ โดย
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อาศัยการแนะนําปรึ กษาแต่ เพี ยงเล็ก น้อย สามารถทํางานกลุ่มได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อ
จุดมุ่งหมายร่ วมกัน
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้ขอ้ มู ลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ตลอดจนใช้ทกั ษะทาง
คณิ ตศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานในการแก้ไขปั ญหาในการศึกษาในการทํางาน และในสภาพแวดล้อมของ
สังคมสามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี )
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี ) อย่างน้อยต้องเป็ น
ดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนหรื อของกลุ่มตระหนักและประพฤติปฏิบตั ิได้อย่าง
สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึ กษาเมื่อจําเป็ นสามารถระบุ
และประเมินผลกระทบ จากการกระทําของตนที่มีต่อผูอ้ ื่นในสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่ ขอ้ ขัดแย้ง
ทางค่านิ ยมหรื อความสําคัญก่อนหลังก็สามารถอธิ บายลักษณะของความขัดแย้งนั้นได้อย่างชัดเจน
และสามารถตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่ควรกระทําได้
(2) ด้านความรู ้
มีความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับขอบข่ายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรี ยน และรู ้ลึกในความรู ้
บางส่ วนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการที่สาํ คัญ มีความเข้าใจในปั ญหาและงานวิจยั
ใหม่ๆ สําหรับหลักสู ตรที่มีการเตรี ยมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรื อผูช้ ่วยนักวิชาชีพนักศึกษา
จะต้องมีความรู ้ เกี่ ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิทางวิชาชี พ ตลอดถึงความรู ้เกี่ ยวกับ
ข้อกําหนดทางเทคนิคและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางเทคนิ คและข้อมูลการวิจยั และใช้ในการ
ปฏิบตั ิโดยอาศัยคําแนะนําเพียงเล็กน้อย สามารถใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
ในการทํางานในการวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีในการแก้ไขรวมถึง
สามารถอธิบายผลกระทบของการตัดสิ นใจ
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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สามารถคิดและแสดงออกได้อย่างเสรี มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มทํางานที่มี
จุดมุ่งหมายร่ วมกัน มีภาวะผูน้ าํ ในกลุ่มขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ได้รับมอบหมาย
สามารถค้นหาข้อบกพร่ องในความรู ้และทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้เทคนิ คทางสถิ ติและเทคนิ คคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานในการศึ กษาค้น คว้าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการวิเคราะห์
ปั ญหา ค้นคว้าหาข้อมูล และการจัดทําการนําเสนออย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพื่อนําเสนอ ผลการวิเคราะห์และสรุ ปผลอย่าง
กระชับในรู ปแบบที่ถูกต้อง
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี อย่างน้อยต้อง เป็ นดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิ ยม
ความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ค่านิ ยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชี พ แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมและจริ ยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ เป็ นแบบอย่างที่ดี
เข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจโลก เป็ นต้น
(2) ด้านความรู ้
มีองค์ความรู ้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง สําหรับหลักสู ตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู ้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู ้ ส่ วนหลักสู ตรวิชาชี พที่เน้นการปฏิบตั ิ จะต้องตระหนักในธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(3) ด้านทักษะทางปั ญญา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้ มูลที่ได้ในการแก้ไขปั ญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง
สามารถศึกษาปั ญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย
คํานึ งถึงความรู ้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ
สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้ อหาสาระทางวิชาการและวิชาชี พ สําหรั บ
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หลักสู ตรวิชาชี พ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบตั ิงานประจําและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่ วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อ
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าํ ในสถานการณ์ที่ไม่ชดั เจนและต้องใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิ ค
ทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในการพูด
การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 3 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตอย่างน้อย
ต้องเป็ นดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และทางวิชาชี พโดยใช้การวินิจฉัยทาง
ค่านิ ยม ทางศีลธรรม ทางความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ทางค่านิ ยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมระดับสู งในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้งทางค่านิ ยมและความสําคัญก่อนหลัง แสดงออกซึ่ งความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างสมํ่าเสมอโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมระหว่างเป้ าหมายและจุดประสงค์ส่วนตัวและส่ วนรวม เป็ นแบบอย่างและ
เป็ นผูน้ าํ ในการทํางานทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
(2) ด้านความรู ้
มีความรู ้ระดับสู งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในวิชาการหรื อวิชาชีพ ตลอดจนมีความรู ้ใน
สาขาอื่นที่เกี่ ยวข้องหรื อสัมพันธ์กนั มีความรู ้เกี่ ยวกับงานวิจยั และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชี พ ตลอดจนผลกระทบของความก้าวหน้าต่อทฤษฎี และการปฏิบตั ิที่ได้รับการ
ยอมรับ
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(3) ด้านทักษะทางปั ญญา
สามารถใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ เพื่อศึกษาประเด็นหรื อ
ปั ญหาที่ซับซ้อน สามารถระบุแหล่งข้อมูลหรื อเทคนิ คการวิเคราะห์เพิ่มเติมตามที่ตอ้ งการและ
คํานึ งถึงสถานการณ์จริ งที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์ประเด็น สรุ ปผลและการจัดทําข้อเสนอใน
การแก้ไขปัญหาหรื อกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิ
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยตนเองและเป็ นกลุ่มในสถานการณ์ที่หลากหลาย
รวมทั้งสถานการณ์ใหม่หรื อที่ตอ้ งการไหวพริ บและความฉับไวอย่างสู ง แสดงความรับผิดชอบ
อย่างสู งในหน้าที่การงานหรื อสถานการณ์อื่นๆ ทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ และความรู ้ที่ตอ้ งการ ทั้งหน้าที่การงานในปั จจุบนั และการพัฒนาในอนาคต
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกต์ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ที่หลากหลายอย่างชาญฉลาดในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในการพูด การเขียน รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ มีการประเมินความสําเร็ จของการสื่ อสารต่อกลุ่ม
บุคคลต่างๆ เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริ ญญาโท อย่างน้อยต้องเป็ น ดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนเชิ งวิชาการหรื อวิชาชีพ โดย
คํานึ งถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่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
อยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริ งจังให้ผูอ้ ื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น แสดงออกซึ่ ง
ภาวะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ในสภาพแวดล้อม
ของการทํางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
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(2) ด้านความรู ้
มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่สาํ คัญและนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรื อกลุ่มวิชาเฉพาะใน
ระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ใหม่ๆและการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพตระหนักใน
ระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(3) ด้านทักษะทางปั ญญา
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
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรื อโครงการ
วิจยั ค้นคว้าทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิตลอดถึงการ
ใช้เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุ ปที่สมบูรณ์ซ่ ึงขยายองค์ความรู ้หรื อแนวทางการปฏิบตั ิในวิชาชีพที่
มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สําคัญ
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความยุง่ ยากระดับสู งทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
สามารถตัดสิ นใจในการดําเนิ นงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรั บปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสู งได้ มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนิ นงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่างๆ
แสดงออกทัก ษะการเป็ นผู ้นํ า ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิ ทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา
สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนําเสนอ
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รายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาํ คัญ
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 5 ประกาศนี ยบัตรชั้นสู งอย่างน้อย
ต้องเป็ น ดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการกับปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้
ในกรณี ที่ปัญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรื อข้อมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิไม่เพียงพอก็สามารถ
วินิจฉัยได้อย่างเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของค่านิยมและหลักการที่ดี แสดงออกหรื อสื่ อสาร
ข้อสรุ ปโดยคํานึ งถึงผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้น ริ เริ่ มการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการ
ทบทวนและปรับปรุ งแก้ไข ส่ งเสริ มผูอ้ ื่นอย่างจริ งจังในการใช้วิจารณญาณที่ประกอบด้วยคุณธรรม
จริ ยธรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น แสดงภาวะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มความมี
คุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งในที่ทาํ งานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(2) ด้านความรู ้
มี ค วามรู ้ อย่า งลึ ก ซึ้ งและทัน สมัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาทั้ง ในระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ ใ น
สาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อสาขาวิชา ตระหนักถึงการ
ดําเนินการวิจยั ในปั จจุบนั และทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมีผล
ต่อความเชื่ อมัน่ ในการตัดสิ นใจอย่างมืออาชี พ มีความรู ้และความเข้าใจในกฎ ระเบียบและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชา
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ซบั ซ้อน และใช้ความรู ้ทางการวิจยั และการปฏิบตั ิ
ล่าสุ ดในการพัฒนาและใช้วิธีการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณี สามารถริ เริ่ มและ
วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้นโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญจาก
แหล่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแปลความหมาย และแปลงผล
ที่เกิดขึ้นนี้ ให้เป็ นความรู ้ทวั่ ไปที่จะช่วยพัฒนาการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ ใช้ทกั ษะทางปั ญญาอย่าง
สมํ่าเสมอเมื่อต้องปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาชีพ
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ และสามารถริ เริ่ มกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชา
ของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองได้อย่างเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนา
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ตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการประเมินวัตถุประสงค์ในการทํางานและวางแผนสําหรับการ
ปรั บปรุ ง ปฏิ บตั ิ ต่อผูอ้ ื่ นและผูร้ ่ วมงานในการสนับสนุ นการพัฒนาตนเองและวิชาชี พสร้ าง
ปฏิสัมพันธ์ในกิ จกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกความเป็ นผูน้ าํ ในทางวิชาการหรื อ
วิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้อน
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา
สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถสื่ อสาร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาํ คัญ
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก อย่างน้อย ต้องเป็ น
ดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บททางวิชาการหรื อ
วิชาชีพ ในกรณี ที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหา
ที่เกิดขึ้นได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผล
และค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรื อสื่ อสารข้อสรุ ปของปั ญหาโดยคํานึงถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่นที่จะ
ได้รับผลกระทบ ริ เริ่ มชี้ให้เห็นข้อบกพร่ องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั เพื่อทบทวนและ
แก้ไข สนับสนุนอย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มให้มีการ
ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในที่ทาํ งานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(2) ด้านความรู ้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งใน
องค์ความรู ้ที่เป็ นแก่นในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่เป็ นรากฐาน มีความรู ้ที่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปั ญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้นรู ้
เทคนิ คการวิจยั และพัฒนาข้อสรุ ปซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด สําหรับหลักสู ตร
ในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงใน
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วิชาชี พ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้องซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิ คการแสวงหาความรู ้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปั ญหาสําคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสู งสามารถออกแบบและ
ดําเนิ นการโครงการวิจยั ที่สําคัญในเรื่ องที่ซับซ้อนที่เกี่ ยวกับการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ หรื อ
ปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิในวิชาชีพอย่างมีนยั สําคัญ
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามสามารถสู ง ในการแสดงความเห็ น ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ สามารถวางแผน
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนสู งมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเองและ
องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึง
ความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าํ ในทางวิชาการหรื อวิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้อน
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัด กรองข้อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ นํา มาใช้ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า ใน
ประเด็นปั ญหาที่สําคัญและซับซ้อน สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ โดย
เจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งใน
รู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์างวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรื อโครงการค้นคว้าที่สาํ คัญ
2.2.5 คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ของแต่ ละระดับคุณวุฒิ
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี )
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับที่ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี ) โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง หลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในสาขา/สาขาวิชาที่เรี ยนรวมถึง
ระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
(2) ความสามารถในการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสื บค้น เพื่อใช้ในการ
แก้ไขข้อขัดแย้งและปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขา/สาขาวิชาที่เรี ยนและ/หรื อการทํางาน ตลอดจนการ
พัฒนาแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานแห่งการวิเคราะห์
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(3) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลข้อมูลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ และนําเสนอข้อสรุ ปทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารที่เหมาะสม
(4) ความสามารถในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบในสาขาวิชาที่เรี ยน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) คิดและแสดงออกอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในการทํางานร่ วมกับกลุ่ม
หรื อทีมงานอย่างสร้างสรรค์ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
(2) ยอมรับข้อจํากัดในความรู ้ที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนําความรู ้ที่มีจาํ กัดมาใช้
ในการวิเคราะห์และตีความ พร้อมที่จะแสวงหาความรู ้/คําแนะนําจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมเมื่อจําเป็ น
(3) มีความคิดริ เริ่ มในการวางแผนเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และทักษะของตน
(4) สามารถแยกแยะผลการกระทําที่กระทบต่อผูอ้ ื่น และใช้หลักการด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรมในการประเมินการกระทําของตน พร้อมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองหรื อของกลุ่ม
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ความรู ้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็ นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความ
เข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
(2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปั ญหาที่ซบั ซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู ้จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอาศัย
คําแนะนําแต่เพียงเล็กน้อย
(3) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่ อผลการวิเคราะห์
ต่อผูร้ ับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ
(4) ในกรณี ของหลักสู ตรวิชาชีพ สิ่ งสําคัญคือ ความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ
(5) ในกรณี ของหลักสู ตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิในวิชาชีพ สิ่ งสําคัญคือ ความรู ้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในผลงานวิจยั ต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสําคัญของการวิจยั ในการขยายองค์ความรู ้ในสาขา/
สาขาวิชา
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คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของ
กลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าํ ในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบตั ิได้
(2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ
(3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรื อ
วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจํากัดของธรรมชาติของความรู ้ในสาขาวิชาของตน
(4) มีส่วนร่ วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ ของตนให้ทนั สมัย และเพิ่มพูนความรู ้
และความเข้าใจของตนอยูเ่ สมอ
(5) มีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบสู งทั้งในบริ บททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่าง
สมํ่าเสมอ
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถ
อย่างน้อยต่อไปนี้
(1) ความรู ้ระดับสู งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาทั้งด้าน
วิชาการหรื อวิชาชีพเป็ นอย่างมาก
(2) ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและการปฏิบตั ิได้อย่างสร้างสรรค์ในการวางแผน
และการวิจยั ด้วยความรู ้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
(3) ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเทคนิ คเชิงวิเคราะห์
อื่นๆ ในการค้นคว้าและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดริ เริ่ ม
ใหม่ๆ ด้วยปากเปล่า ด้วยการเขียน และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่ อสารกับผูฟ้ ังกลุ่มต่างๆ ได้แก่
กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพและชุมชน
(4) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสู งเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
และการประกอบวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) สามารถนําความรู ้ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ทั้งในและนอกสาขาวิชามาประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปัญหาใหม่ๆ
(2) แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการริ เริ่ มดําเนิ นการเรื่ องสําคัญๆ ในที่
ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผูอ้ ื่น โดยสอดคล้องกับค่านิยมและหลักแห่งจริ ยธรรม
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(3) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในทางบวกต่อผูอ้ ื่น และมีภาวะผูน้ าํ ในการดํารงชีวิตในวง
วิชาชีพและชุมชน
(4) มีส่วนร่ วมและช่วยในการริ เริ่ มวางแผนให้ผอู ้ ื่น เพื่อให้ผคู ้ นเหล่านั้นมีพฒั นาการที่ทนั
ต่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพของตน
ระดับ 4 ปริญญาโท
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับที่ 4 ปริ ญญาโท โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทฤษฎี ผลการวิจยั และพัฒนาการล่าสุ ดในระดับแนวหน้า
ทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ และสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเหล่านี้ ต่อองค์ความรู ้ใน
สาขาวิชา
(2) ความรอบรู ้และความสามารถในการใช้เทคนิ คการวิจยั เพื่อศึกษาค้นคว้าในระดับสู ง
เพื่อใช้ในวิชาการหรื อการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ และจะใช้เทคนิ คเหล่านี้ในการดําเนินการวิจยั ที่สาํ คัญ
หรื อทําโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ
(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 ซ้อนอย่างสมํ่าเสมอ สามารถแก้ไข
ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทกั ษะเหล่านี้ ได้ในสถานการณ์ที่จาํ เป็ นได้
แม้ไม่มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ
(2) สามารถแสดงออกอย่างเป็ นอิสระในการจัดการและแก้ไขปั ญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และ
คาดการณ์ไม่ได้ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าํ ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
(3) ติดตามและกระตือรื อร้นในการสนับสนุ นให้ผอู ้ ื่นรู ้จกั ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมี
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมอัน เหมาะสมในการดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้อ นและ
ละเอียดอ่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม
(4) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และมีภาวะผูน้ าํ ในการ
ให้โอกาสและสนับสนุนผูอ้ ื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

30

ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับที่ 5 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้
ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้
(1) การประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ทนั สมัยและใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จากผลงานวิจยั ที่มีอยูใ่ น
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้
(2) การประสานความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได้
อย่างเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปั ญหาต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจและการ
ให้คาํ แนะนําของตนเอง
(3) การมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุ่มที่จดั ขึ้นเพื่อดํารง
ไว้และขยายองค์ความรู ้ ประสบการณ์ในวิชาชีพของตนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูน้ าํ และ
สนับสนุนการพัฒนาผูร้ ่ วมงานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) การติดตามและส่ งเสริ มผูอ้ ื่นอย่างเข้มแข็งในการประยุกต์ใช้การวินิจฉัยด้วยคุณธรรม
จริ ยธรรมเพื่อจัดการกับปั ญหาที่ซบั ซ้อนและมีความละเอียดอ่อนซึ่ งอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทางค่านิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ทนั สมัยและใช้ความเข้าใจผลงานวิจยั ที่มีอยูอ่ ย่างถ่องแท้
ในการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้
(2) สามารถประสานความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตน
ได้อย่างเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปั ญหาต่างๆด้วยความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจและ
การให้คาํ แนะนําของตนเอง
(3) มีกิจกรรมของตนเองและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของกลุ่มที่จดั ขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อดํารงไว้
และขยายองค์ความรู ้ และประสบการณ์ในวิชาชีพของตนให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น แสดงภาวะผูน้ าํ และ
สนับสนุนการพัฒนาผูร้ ่ วมงานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) ติดตามและส่ งเสริ มผูอ้ ื่นอย่างจริ งจังในการประยุกต์ใช้การวินิจฉัยอย่างมีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมเพื่อจัดการกับปั ญหาที่ซบั ซ้อนและละเอียดอ่อนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางค่านิยม
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู ้ระดับสูงและการวิจยั ในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ
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(2) ความคุน้ เคยกับประเด็นปั ญหาที่กาํ ลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้าของสาขาวิชาการหรื อ
วิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปั ญหาเหล่านั้นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในปั จจุบนั และต่อ
ข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับกันอยูแ่ ล้ว
(3) การศึกษาค้นคว้าระดับสู งที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฎีและการวิจยั ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู ้และแปลความหมายขององค์ความรู ้ใหม่ทางการวิจยั ที่มี
ลักษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรื อการใช้ทฤษฎีและการวิจยั ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สาํ คัญต่อ
การปฏิบตั ิในวิชาชีพ
(4) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคนิคการวิจยั ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
(5) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจยั จากวิทยานิ พนธ์ หรื อจากรายงานผลของ
โครงการและจากสิ่ งตีพิมพ์หรื อสื่ อต่างๆ ที่อา้ งอิงได้ในวงวิชาการหรื อวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ระดับสู งและ/หรื อความเข้าใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู ้
และการปฏิบตั ิในสาขาวิชาชีพของตนให้กา้ วหน้ายิ่งขึ้น และให้การสนับสนุ นอย่างเต็มกําลังเพื่อ
พัฒนาความรู ้ความเข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ๆ
(2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าํ ในสาขาวิชาของตนในการแก้ไขปั ญหาสําคัญที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อสรุ ปต่อกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่ผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) สามารถจัดการกับปั ญหาทางจริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บทของวิชาการหรื อวิชาชีพได้
มัน่ คงและรวดเร็ ว มีความคิดริ เริ่ มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน
2.3 คุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
คุณลักษณะบัณฑิ ตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่สอดคล้องกับปรั ชญาและ
วิสยั ทัศน์ของวิทยาลัย ดังนี้ (อ้างจาก คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2554)
1. Smart (เก่ งคิด) หมายถึง บัณฑิตเป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้ในวิชาการ สามารถนําความรู ้
ใหม่ๆ และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ดังนี้
1.1 มีความรู ้ และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
1.2 มีความรอบรู ้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. Active (เก่งงาน) หมายถึง บัณฑิตเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
2.1 สามารถประยุกต์ความรู ้ไปใช้กบั งานที่รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์
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2.2 มีทกั ษะในการสื่ อสารและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. Fun (เก่งคน) หมายถึง บัณฑิตเป็ นผูท้ ี่มีมนุษย์สมั พันธ์ดี เป็ นผูม้ ีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตดี
และมีทกั ษะการใช้ชีวิต ดังนี้
3.1 มีความเสี ยสละ มีน้ าํ ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่ วมงาน มีจิตสาธารณะมี
บุคลิกภาพดี
3.2 เป็ นผูม้ ีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตดี
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เดือนเพ็ญ สนแย้ ม และคณะ (2555) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี การศึกษา 2554 พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตจาก ทุกคณะของมหาวิทยาลัย โดยมี
ความพึงพอใจในคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพ) ของบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยูใ่ นระดับมาก และมีความพึงพอใจในคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 5 ด้าน (ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้าน
ทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) ของ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยูใ่ นระดับมาก
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2554: 2-3) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553 พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา ในภาพรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 โดยจําแนก
เป็ น ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะทางปั ญญา
และด้านความรู ้ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจ ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลําดับจาก
ั ฑิต
มากไปหาน้อย ดังนี้ 4.21 4.16 3.99 3.94 และ 3.70 ตามลําดับ ส่ วนความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ต่อคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต ของหน่ ว ยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน พบว่า ในภาพรวมผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทั้งสองหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อจําแนกความพึงพอใจด้านคุณธรรม

33

จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทั้งสองหน่วยงาน
มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่ วน
ความพึงพอใจในด้านทักษะทางปั ญญา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตของหน่ วยงานราชการมีความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตแตกต่างกับหน่วยงานเอกชนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในภาพรวม
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตของหน่วยงานราชการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.09 ส่ วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของหน่ วยงานเอกชนเท่ากับ 4.00 ซึ่ งจะเห็นได้ว่าหน่ วยงานเอกชนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตน้อยกว่าหน่วยงานราชการเล็กน้อย
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2554: 2) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการที่ต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี การศึกษา 2553 พบว่า
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการในแต่ละด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ นายจ้าง/ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ( = 3.88) ส่ วนคณะที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเท่ากัน ( = 3.81)
2. ด้านความรู ้ความสามารถพื้นฐาน นายจ้าง/ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 3.92) ส่ วนคณะที่
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ ( = 3.82)
3. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม นายจ้าง/ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจการปฏิบตั ิงานของ
บัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( =
3.96) ส่ วนคณะที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( = 3.89)
กองแผนงาน สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ (2554: 5) ได้ศึกษาเรื่ อง รายงานการ
สํารวจความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในการทํางานของบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ปี การศึกษา 2553 พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.86 คิดเป็ นอัตราคะแนนร้อยละ 77.20 เมื่อพิจารณาความพึง
พอใจที่มีต่อบัณฑิตจําแนกในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คิดเป็ นอัตราคะแนนร้อยละ 79.80
รองลงมาคือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลคลและความรับผิดชอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.90 คิดเป็ นอัตราคะแนนร้อยละ 78.00 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 คิดเป็ นอัตราคะแนนร้อยละ 76.40 ด้าน
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ทักษะทางปั ญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 คิดเป็ นอัตราคะแนนร้อยละ 76.00 และด้านความรู ้
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 คิดเป็ นอัตราคะแนนร้อยละ 75.80
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2553: 36-37) ศึกษาเรื่ อง รายงานผล
การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่สาํ เร็ จการศึกษา ในปี งบประมาณ 2552 ในภาพรวมพบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน ( = 3.96, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ผลปรากฏดังนี้
ด้านความสามารถทางวิชาการ ตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึง
พอใจด้านความสามารถทางวิชากาตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =
3.92, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจด้าน
ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.86, S.D. = 0.52)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ยกเว้น ความพึงพอใจต่อการ
มีทกั ษะและความชํานาญในการใช้ภาษาต่างประเทศของบัณฑิต ซึ่ งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( = 3.02, S.D. = 0.82)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจ
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.16, S.D. =
0.61) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
พนัสยา วรรณวิไล และคณะ (2553) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อบัณฑิต
ที่สาํ เร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปี การศึกษา 2551 พบว่า
1. บัณฑิตจําแนกตามหลักพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีจาํ นวน 46 คน คิดเป็ น ร้อยละ 58.97
ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เมื่อจําแนกเพศ อายุ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 48.72 อายุต่าํ กว่า
26 ปี ร้ อยละ 58.97 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรเที ยบโอนการศึ กษาสําหรั บเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ขชุมชน พ.ศ.2549) ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 23.08 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ
25.65 และไม่ศึกษาต่อ ร้อยละ 35.90 เงินเดือนเริ่ มต้นมากกว่าหรื อเท่ากับ 7,940 บาท/เดือน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.33
2. ระดับความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.23, SD = .45) และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ความสามารถเชิงวิชาชีพด้านการวิจยั ( = 3.76, SD=.54)
วิทยา อินทร์ พงษ์ พนั ธุ์ และคณะ (2553) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาคุณภาพบัณฑิตและความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต สาขานันทนาการเชิงพาณิ ชย์และการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการ
พลศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า นายจ้างของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
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เพศหญิง มีอายุ 41–50 ปี ปฏิบตั ิงานหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนก มีประสบการณ์ในการทํางาน
ระหว่าง 11–15 ปี และส่ วนใหญ่ทาํ งานในหน่วยงานภาคเอกช/กิจการส่ วนตัว/กิจการครอบครัว ซึ่ง
ปั จจัยสําคัญที่ผใู ้ ช้บริ การบัณฑิตจะพิจารณารับบัณฑิตเข้าทํางานจากสถาบันการศึกษาเป็ นปั จจัย
แรก รองลงมาคือ บุคลิกภาพ ความรู ้ความสามารถพิเศษ สาขาวิชาเอก ผลการเรี ยนคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ผใู ้ ช้บริ การบัณฑิตมีความต้องการรับเข้าทํางานใน 4 อันดับแรก ได้แก่
ความรู ้ความสามารถในสาขาวิชาที่เรี ยนวิชาชีพมากที่สุด รองลงมา คือ ความกระตือรื อร้นในการ
ทํางาน มีประสบการณ์ในการทํางาน และความอดทนสู ้งาน ตามลําดับ คุณภาพการทํางานของ
บัณฑิตทั้งด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะ ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการ
ทํางาน ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพพอใช้ในทุก
ด้าน ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพบัณฑิต
สถาบันการพลศึกษากับบัณฑิตสถาบันอื่น ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทัดเทียมกันในทุกคุณลักษณะ
อัจฉรา บัวเลิศ และคณะ (2552) ศึกษาเรื่ อง การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ที่สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2549
พบว่า
1. บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนใน 3 ด้าน เป็ นดังนี้
1.1 ความพึงพอใจด้านความรู ้ ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา
อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.02)
1.2 ความพึงพอใจด้านความรู ้ ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน อยูใ่ น
ระดับมาก ( = 4.21)
1.3 ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 4.49)
1.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมของทั้งสามด้าน อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.24)
ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสาขาวิชาภาษาจีนมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใน
ภาพรวมทุกด้านในระดับ “มาก”
2. บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษใน 3 ด้าน เป็ นดังนี้
2.1 ความพึงพอใจด้านความรู ้ ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา
อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.74)
2.2 ความพึงพอใจด้านความรู ้ ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน อยูใ่ น
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ระดับมาก ( = 3.68)
2.3 ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 4.14)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมของทั้งสามด้าน อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.85) ผลการศึกษานี้
แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมทุกด้านใน
ระดับ “มาก”
3. บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้
บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวใน 3 ด้าน เป็ นดังนี้
3.1 ความพึงพอใจด้านความรู ้ ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา
อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.09)
3.2 ความพึงพอใจด้านความรู ้ ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน อยูใ่ น
ระดับมาก ( = 3.85)
3.3 ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 4.31)
3.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมของทั้งสามด้าน อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.08)
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ในภาพรวมทุกด้านในระดับ “มาก”
4. บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ในภาพรวม ผูว้ ิจยั ได้นาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านของแต่ละสาขาวิชา
ที่แสดงด้านบนมาคานวณหาค่าเฉลี่ยรวมของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ได้ผลดังนี้
4.1 ความพึงพอใจด้านความรู ้ ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน อยูใ่ น
ระดับมาก ( = 3.95)
4.2 ความพึงพอใจด้านความรู ้ ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน อยูใ่ น
ระดับมาก ( = 3.91)
4.3 ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 4.31)
4.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมของทั้งสามด้าน อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.06)
ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตคณะศิลปศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใน
ภาพรวมทุกด้านในระดับ “มาก”
พรหมมา วิหคไพบูลย์ (2551) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต วิทยาลัยการ
ฝึ กหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี การศึกษา 2549 – 2550 พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมี
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ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.45) เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถทาง
วิชาการ ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกรายการ ( = 4.28) ด้าน
ความรู ้ ความ สามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากทุกรายการ ( = 4.14) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผูบ้ งั คับบัญชา
ของบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกรายการ ( = 4.71) และด้านคุณลักษณะของ
บัณฑิต ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกรายการ ( = 4.60) เมื่อ
จําแนกเป็ นรายสาขาพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อผลการปฏิบตั ิงาน และคุณลักษณะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาคณิ ตศาสตร์ พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.66) เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถทางวิชาการ
ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิต มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกรายการ ( = 4.40) ยกเว้นเรื่ อง
ความรอบรู ้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี ผูบ้ งั คับบังชามีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.56) ด้านความรู ้ ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิต
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกรายการ ( = 4.31) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกรายการ ( = 4.91) และ
ด้านคุ ณลักษณะของบัณฑิ ต ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิ ตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุดทุ ก
รายการ ( = 4.88) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อผลการปฏิบตั ิงาน และคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาการศึกษาปฐมวัย พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.36) เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถทางวิชาการ
ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกรายการ ( = 4.27) ยกเว้นเรื่ อง
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ งานในหน้า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และทัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผูบ้ งั คับบัญชามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.56 เท่ากัน) ด้านความรู ้ ความสามารถ
พื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน ผูบ้ งั คับ บัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกรายการ
( = 4.07) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.58) และด้านคุณลักษณะของบัณฑิต ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.49) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อผลการปฏิบตั ิงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการ ศึกษา
พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.26) เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านความสามารถทางวิชาการ ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุก
รายการ ( = 4.08) ด้านความรู ้ ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน ผูบ้ งั คับบัญชาของ
บัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกรายการ ( = 3.91) ยกเว้นเรื่ องทักษะในการใช้
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ภาษา ต่างประเทศในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ( = 2.80) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผูบ้ งั คับบัญชาของ
บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( =4.58)และด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต
ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกรายการ ( = 4.38) ยกเว้นเรื่ อง
จิตใจดีงาม และความภาคภูมิใจในสถาบันที่สําเร็ จการศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิตมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.60 และ 4.80 ตามลําดับ)
อุมาพร จันทศร และคณะ (2549) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ/
ผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บัณ ฑิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ประจําปี การศึกษา 2542 – 2545 พบว่า บัณฑิตตัวอย่างส่ วนใหญ่ทาํ งานในหน่วยงาน
ประเภทเอกชน/ธุรกิจส่ วนตัวสู งที่สุด คือ ร้อยละ 89 เมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจการก็พบว่า
บัณฑิตตัวอย่างส่ วนใหญ่ทาํ งานในกิจการประเภทธุรกิจ/บริ การสูงที่สุด คือ ร้อยละ 37 รองลงมา คือ
ร้อยละ 30 อยูใ่ นกิจการประเภทอุตสาหกรรม การประเมินความพึงพอใจในคุณสมบัติพึงประสงค์
ทั้ง 3 ด้าน ของบัณฑิตตัวอย่างได้ผลดังนี้ ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้
บัณฑิ ตมี ความพึงพอใจในระดับมากต่อความรู ้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ ยกเว้น
ความสามารถในการบริ หารคนที่ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้าน
ความรู ้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน ส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจในระดับ
มากต่อความรู ้ความสามารถพื้นฐานในหัวข้อต่างๆ ยกเว้นความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ั ฑิ ตส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านคุณธรรม
และความเป็ นผูน้ าํ ที่ผูใ้ ช้บณ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากต่อด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพในทุกหัวข้อ สําหรับระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ั ฑิตมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในระดับมากต่อ คุณสมบัติพึงประสงค์ของ
บัณฑิต พบว่า ผูใ้ ช้บณ
บัณฑิตทั้งในแต่ละด้านและเมื่อพิจารณารวมทุกด้าน ส่ วนผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ผูใ้ ช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณสมบัติพึงประสงค์ของบัณฑิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p > 0.05) ไม่ว่าจะเปรี ยบเทียบระหว่างบัณฑิตเพศชายและเพศหญิง เปรี ยบเทียบระหว่างประเภท
ของหน่วยงานที่บณ
ั ฑิตเข้าทํางาน หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างประเภทของกิจการที่บณ
ั ฑิตเข้าทํางาน
ศิ ริวรรณ สิ ริพุทไธวรรณ (2547) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อ
การจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า นายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึง
พอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับมาก ( = 3.8537) องค์ประกอบหลักที่นายจ้างมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ ( = 3.9687) อันดับที่สอง
คือด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจระดับมาก ( = 3.9520)
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และอันดับที่ 3 คือด้านความรู ้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจระดับมาก
( = 3.6919) สําหรับองค์ประกอบย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
มากที่สุด ได้แก่ความซื่ อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน ความรับผิดชอบต่องานที่ทาํ และอุทิศเวลา ความ
ขยัน หมัน่ เพี ย รและกระตื อ รื อล้น ในการทํา งาน การปฏิ บ ัติง านตามกฎระเบี ย บของหน่ ว ยงาน
สําหรั บองค์ประกอบย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัยทักษิณน้อยที่สุด
ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ) ความสามารถใน
การวางแผนการทํางาน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการ
ทํางานเป็ นทีม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช (2547) ศึกษาเรื่ อง การ
ติดตามความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราชที่สาํ เร็ จการศึกษาในปี
การศึกษา 2546 – 2547 พบว่า 1. ข้อมูลทัว่ ไปของนายจ้างหรื อผูป้ ระกอบการผูป้ ระกอบการส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 68.40 ที่เหลือเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 31.60 มีอายุ ระหว่าง
41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.30 รองลงมาอายุระหว่าง 20–35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.30 อายุระหว่าง
51 – 55 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.30 อายุระหว่าง 56 – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.30 อายุระหว่าง 36 – 40
ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.00 และอายุที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด ได้แก่ อายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 1.80 ซึ่ง
สําเร็ จการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 56.10 รองลงมาสําเร็ จการศึ กษาในระดับ
ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 29.80 และสําเร็ จการศึกษาในระดับอนุปริ ญญาและอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ
7.00 ตําแหน่ งงานที่ทาํ ของผูป้ ระกอบการ เป็ นหัวหน้าหน่ วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 68.40 รองลงมา
ดํารงตําแหน่ งอื่น คิดเป็ น ร้อยละ 21.10 และน้อยที่ สุดเป็ นเจ้าของกิ จการ คิดเป็ นร้ อยละ 10.50
ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานราชการ คิดเป็ นร้อยละ 47.40 รองลงมาปฏิบตั ิงานในหน่ วยงาน
เอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 31.60 หน่ วยงาน รัฐวิสาหกิ จ คิดเป็ นร้อยละ 12.30 และปฏิบตั ิงานใน
หน่ วยงานอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 8.80 ตามลําดับ 2. ข้อมูลแสดงระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
หรื อผูป้ ระกอบการที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถในการทํางานของบัณฑิต ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 สําหรับผล
การพิจารณาเป็ นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.39 – 3.25 ในการจั ด ลํา ดั บ ค่ า คะแนน
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ ยในประเด็นความสามารถในการปรั บตัวและความรั บผิดชอบต่องานใน
หน้าที่มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 2.91 แต่ค่า S.D. ของความสามารถในการปรับตัวมีค่า .76 ซึ่ งมีค่าการ
กระจายของข้อมูลน้อยกว่า (หมายถึงผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นที่แตกต่างกันน้อยกว่า) ค่า
S.D. ของความรั บผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่มีค่า .80 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของความสามารถในการ
ปรั บตัวไว้เป็ นอันดับก่ อนค่าเฉลี่ยของความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่จึงจัดอันดับค่าเฉลี่ยของ
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ความสามารถในการปรับตัวไว้เป็ นอันดับก่อนค่าเฉลี่ยของความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ในการ
จัดลําดับมากไปหาน้อย
อุทุมพร ดุลยเกษม และคณะ (2545) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา ในปี การศึกษา 2545 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรี ธรรมราช พบว่า 1. ความพึงพอใจในความสามารถทางวิชาการและการปฏิบตั ิงาน โดยรวม
ที่ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิตอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.75, 3.88) และผลการประเมินรายด้าน
พบว่า ความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน ความสามารถในการรักษาพยาบาล ความสามารถในการ
ป้ องกันโรคส่ งเสริ มสุ ขภาพ และฟื้ นฟูสภาพความสามารถในการประสานงานและปฏิบตั ิงานร่ วม
กับผูอ้ ื่น และความสามารถในการบริ หารจัดการและพัฒนางาน ตามการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ( = 3.68,3.81,3.80, 3.89 และ 3.59 ) และ ตามการประเมินของบัณฑิตก็อยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน ( = 3.72, 3.96, 3.90, 4.11 และ 3.69) 2. ความพึงพอใจในความสามารถพื้นฐาน
ที่ส่งผลต่อการทํางานตามการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.80) และตามการ
ประเมินตนเองของบัณฑิตอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.91) 3. ความพึงพอใจในคุณลักษณะของพยาบาล
ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านคุณคุณธรรม และจริ ยธรรมและด้านเจตคติต่อวิชาชีพ พบว่า 3.1 ด้าน
คุณธรรมและจริ ยธรรม ตามการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.11) และตามการ
ประเมินตนเองของบัณฑิตอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.33) 3.2 ด้านเจตคติต่องานและวิชาชีพตามการ
ประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.00) และตามการประเมินตนเองของบัณฑิตอยูใ่ น
ระดับมาก ( = 4.14) 4. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ตามการประเมินของผูใ้ ช้
บัณฑิต และ การประเมินตนเองของบัณฑิต พบว่า 4.1 ความพึงพอใจระหว่างผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตกับบัณฑิต
ในความสามารถทางวิชาการและการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 ความพึงพอใจระหว่างผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตกับบัณฑิตในความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางานแตก
ต่าง กันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.3 ความพึงพอใจระหว่างผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตกับบัณฑิตใน
คุณลักษณะของพยาบาล ด้านคุ ณธรรม และจริ ยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี
การศึกษา 2554 โดยมีการดําเนินการวิจยั ตามรายละเอียด ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ได้แก่ นายจ้าง ผูป้ ระกอบการ หัวหน้าส่ วนงาน เจ้าของสถานประกอบการ ฝ่ ายบุคคล/
ตัวแทนในระดับผูบ้ ริ หารของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี หรื อเป็ นผูท้ ี่บณ
ั ฑิต
ทํางานเกี่ ยวข้องด้วยโดยมีผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 จํานวนทั้งหมด 198 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ หรื อบุคคลที่ปฏิบตั ิงานใน
ระดับผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครั ฐและภาคเอกชนที่มีบณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปฏิบตั ิงานอยูไ่ ม่เกิน 1 ปี หลังจากสําเร็ จ (ทั้งนี้ ไม่นบั รวมบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรื อธุรกิจ
ส่ วนตัว) จํานวนทั้งสิ้ น 65 คน
3.2 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อ คํา ถามแบบเลื อ กตอบสํ า หรั บ สอบถามข้อ มู ล ทั่ว ไปของนายจ้า ง/
ผูป้ ระกอบการหรื อบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในระดับผูบ้ ริ หาร
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อคําถามแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับสําหรับสอบถาม
ระดับความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานของบัณฑิ ตสาขาวิชาการตลาดที่สําเร็ จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่ งชาติ (TQF:
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HEd) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ (ความสามารถทางวิชาการ) ด้านทักษะทาง
ปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี และคุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็ นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open ended Questions) ซึ่ง
เป็ นคําถามที่ไม่ได้กาํ หนดคําตอบไว้ล่วงหน้า โดยเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง หนังสื อทางวิชาการ รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) จํานวน 10 ชุด แล้วนําผลการตอบ
แบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient)
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ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทดลองใช้กบั ผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ นย่านวิทยาลัยราชพฤกษ์ จํานวน 10
คน ซึ่งได้ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือเท่ากับ 0.88
3.3.3 เก็บข้อมูล
3.3.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
3.3.5 สรุ ปผลการศึกษา
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอภิปรายผล ข้อมูล
ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายค่าความถี่และร้อยละของ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของนายจ้างบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้อธิ บายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF: HEd) และคุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใช้อธิ บายค่าความแปรปรวน
ของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตที่มี
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:
HEd) และคุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่ งในส่ วนที่ 2 ของ
แบบสอบถามใช้ลกั ษณะของมาตรวัดตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนและเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลของค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด
มีค่าเท่ากับ
5
คะแนน
ความพึงพอใจมาก
มีค่าเท่ากับ
4
คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง
มีค่าเท่ากับ
3
คะแนน
ความพึงพอใจน้อย
มีค่าเท่ากับ
2
คะแนน
1
คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
กําหนดค่าเฉลี่ยไว้ 5 ระดับ ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981,
p. 482) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดและควร
ปรับปรุ ง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 2)
ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) คุณลักษณะ
บัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
นายจ้าง/ผูป้ ระกอบการหรื อบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในระดับผูบ้ ริ หารของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ มีอาํ นาจในการบริ หาร ให้คาํ แนะนํา/ตักเตื อนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ โดยมี
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด มีผตู ้ อบแบบสอบถาม จํานวน 65 คน และนําเสนอ
ผลที่ได้จากการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะหรื อความต้องการที่จะให้วิทยาลัยฯ เพิ่มเติมคุณสมบัติของ
บัณฑิต
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนายจ้ างบัณฑิต
ข้ อมูลทัว่ ไป
ประเภทหน่ วยงาน
- หน่วยงานราชการ
- หน่วยงานเอกชน
- รัฐวิสาหกิจ
รวม
ตําแหน่ งงานของนายจ้ างบัณฑิต
- ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
- ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
- ผูบ้ ริ หารระดับต้น
รวม
ระยะเวลาการทํางานของบัณฑิต
- ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน
- ระยะเวลา 3 เดือน - 6 เดือน
- ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน - 1 ปี
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

14
45
6
65

21.54
69.23
9.23
100

20
23
22

30.77
35.38
33.85

65

100

18
21
26
65

27.69
32.31
40.00
100

จากตารางที่ 1 พบว่า นายจ้างของบัณฑิตส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 69.23
รองลงมาเป็ นหน่วยงานราชการ ร้อยละ 21.54 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.23 ตามลําดับ
ตําแหน่งงานของนายจ้างบัณฑิต ส่ วนใหญ่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง ร้อยละ 35.38 รองลงมาเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับต้น ร้อยละ 33.85 และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ร้อยละ 30.77 ตามลําดับ ระยะเวลาการ
ทํางานของบัณฑิต ส่ วนใหญ่ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน - 1 ปี ร้อยละ 40.00 รองลงระยะเวลา 3
เดือน - 6 เดือน ร้อยละ 32.31 และระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือนร้อยละ 27.69 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ความพึ ง พอใจของนายจ้ า งที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด วิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์
ทีส่ ํ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2554
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการ
ปฏิบตั ิงานของบัณฑิตโดยรวม ทั้ง 6 ด้าน
ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง
อันดับ
ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับ
รายการประเมิน
มาตรฐาน
(S.D)
(X)
1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
4.13
.315
มาก
3
2. ด้านความรู ้
4.03
.415
มาก
5
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
4.05
.418
มาก
4
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.63
.199
มากที่สุด 1
และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 3.75
.467
มาก
6
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ตอัน เป็ นอัตลัก ษณ์ 4.32
.399
มาก
2
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
รวม
4.15
.195
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยง
ตามลําดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X =
4.63) รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (X = 4.32)
และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (X = 4.13) ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของ
บัณฑิตโดยรวม ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง
ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับ
อันดับ
รายการประเมิน
มาตรฐาน
(S.D)
(X)
1. มีระเบียบวินยั / ตรงต่อเวลา
4.31
.610
มาก
1
2. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
4.29
.701
มาก
2
3. มีความเสี ยสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4.03
.790
มาก
4
4. มีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูก 4.22
.673
มาก
3
กาลเทศะ
5. มีความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณต่อ 3.82
.727
มาก
5
วิชาชีพ
รวม
4.13
.315
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากทุกข้อ โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่ มีระเบียบวินยั /ตรงต่อเวลา (X = 4.31) รองลงมา
คือ ความซื่อสัตย์สุจริ ต (X = 4.29) และการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ (X =
4.22) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของ
บัณฑิตโดยรวม ด้ านความรู้
ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง
ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับ
อันดับ
รายการประเมิน
มาตรฐาน
(S.D)
(X)
.499
มาก
1
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหาวิชาที่ 4.43
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
.620
มาก
2
2. มีความรู ้ทางวิชาการ และสามารถพัฒนา 4.08
ความรู ้ใหม่ได้
.634
มาก
3
3. มีความรู ้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ 3.94
สามารถประยุกต์ใช้กบั งานได้
.692
มาก
4
4. มี ค วามชํานาญในสาขาวิ ชาชี พและ 3.92
สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ ื่นได้
5. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎระเบียบและ 3.80
.712
มาก
5
จรรยาบรรณทางวิชาชีพในสาขาวิชา
รวม
4.03
.415
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตด้าน
ความรู ้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดย
เรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ (X = 4.43) รองลงมาคือ ความรู ้ทางวิชาการ และสามารถพัฒนาความรู ้ใหม่ได้ (X = 4.08)
และความรู ้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ใช้กบั งานได้ (X = 3.94) ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของ
บัณฑิตโดยรวม ด้ านทักษะทางปัญญา
ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง
ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับ
อันดับ
รายการประเมิน
มาตรฐาน
(S.D)
(X)
.661
มาก
3
1. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4.03
.471
มาก
1
2. มีความสามารถในการวางแผนการทํางาน 4.32
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นระบบ
.718
มาก
4
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไข 3.88
ปัญหาและการตัดสิ นใจ
.998
มาก
5
4. มีความพยายามใฝ่ หาความรู ้ใหม่ๆ เพื่อ 3.86
พัฒนาตนเอง
.497
มาก
2
5. มีปฏิภาณไหวพริ บและปรับตัวเข้ากับ 4.18
สถานการณ์
รวม
4.05
.418
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตด้านทักษะ
ทางปั ญญา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ความสามารถในการวางแผนการทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นระบบ (X = 4.32) รองลงมาคือ ความสามารถในการจัดระบบงานและ
ควบคุมงาน (X = 4.18) และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (X = 4.03) ตามลําดับ

50

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของ
บัณฑิตโดยรวม ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล และความรับผิดชอบ
ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง
ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับ
อันดับ
รายการประเมิน
มาตรฐาน
(S.D)
(X)
1. มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ต่องานใน 4.83
.378
มากที่สุด 2
หน้าที่
2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 4.28
.451
มาก
5
3. มีความสุ ภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมา 4.29
.458
มาก
4
คารวะ
4. มีความสามารถในการปรับตัว การทํางาน 4.97
.174
มากที่สุด 1
เป็ นทีม รับฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่น
5. ความมีน้ าํ ใจ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน 4.80
.403
มากที่สุด 3
ร่ วมงานและผูอ้ ื่น
มากที่สุด
รวม
4.63
.199
จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
ของบัณฑิต ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ความสามารถ
ในการปรับตัว การทํางานเป็ นทีม รับฟั งความคิดเห็นผูอ้ ื่น (X = 4.97) รองลงมาคือ ความ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ ต่องานในหน้าที่ (X = 4.83) และความมีน้ าํ ใจ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อเพื่อนร่ วมงาน
และผูอ้ ื่น (X = 4.80) ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของ
บัณฑิตโดยรวม ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง
ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับ
อันดับ
รายการประเมิน
มาตรฐาน
(S.D)
(X)
1. มีการประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติหรื อ 3.37
.651
ปานกลาง 5
คณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
ทํางาน
2. มีความรู ้และทักษะในการสื่ อสารภาษา 3.52
.793
มาก
4
ต่าง ประเทศระดับพื้นฐาน
3. มีความรู ้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 4.09
.701
มาก
1
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
4. มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ 3.92
.669
มาก
2
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
5. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ ทาง 3.83
.601
มาก
3
เทคโนโลยี ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ทํางาน
รวม
3.75
.467
มาก
จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด ได้แก่ ความรู ้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย (X=
4.09) รองลงมาคือ ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ (X= 3.92)
และความสามารถในการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน (X= 3.83)
ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของ
บัณฑิตโดยรวม ด้ านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง
ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับ
อันดับ
รายการประเมิน
มาตรฐาน
(S.D)
(X)
1. มีความรู ้ และความสามารถทั้งภาคทฤษฎี 4.06
6
.429
มาก
และภาคปฏิบตั ิ
2. มีความรอบรู ้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4.11
มาก
5
.562
ของเทคโนโลยี
3. สามารถประยุกต์ความรู ้ไปใช้กบั งานที่
มาก
3
4.35
.623
รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์
4. ทักษะในการสื่ อสารและทักษะในการใช้ 4.12
มาก
4
.545
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ หรื อเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. มีความเสี ยสละ มีน้ าํ ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล 4.77
มากที่สุด 1
.606
เพื่อนร่ วมงาน มีจิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดี
มากที่สุด 2
6. เป็ นผูม้ ีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตดี
4.51
.640
รวม
4.32
.399
มาก
จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตด้าน
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
ของบัณฑิต ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ความ
เสี ยสละ มีน้ าํ ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่ วมงาน มีจิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดี (X = 4.77) รองลงมา
คือ เป็ นผูม้ ีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตดี (X = 4.51) และสามารถประยุกต์ความรู ้ไปใช้กบั งานที่
รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์ (X = 4.35) ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะหรือความต้ องการทีจ่ ะให้ วทิ ยาลัยฯ เพิม่ เติมคุณสมบัติของบัณฑิต
ตารางที่ 9 ข้อเสนอแนะหรื อความต้องการที่จะให้วิทยาลัยฯ เพิ่มเติมคุณสมบัติของบัณฑิตในด้าน
ต่าง ๆ
ลําดับ
รายการ
จํานวนผู้ให้ ข้อมูล
1 ควรเน้นเรื่ องการฝึ กให้นกั ศึกษารู ้จกั คิด และวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
1
2 ฝึ กการคิดให้สามารถแก้ไขสถานการณ์และปัญหาในการทํางานได้
1
3 เพิ่มเติมความรู ้ ทักษะและพัฒนาทางวิชาการ และการสื่ อสาร
5
ภาษาต่างประเทศ
4 ควรฝึ กฝนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
3
5 การตรงต่อเวลา ความกระตือรื อร้น ความมีระเบียบวินยั
2
6 การแสดงออกและบุคลิกที่ไม่มีความมัน่ ใจ
1
7 ควรเพิ่มเติมความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
1
8 ความรอบคอบในการทํางาน (ความละเอียดถี่ถว้ น)
1

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สําเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจนายจ้าง
ต่อบัณฑิตของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554 ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 2)
ด้า นความรู ้ 3) ด้า นทัก ษะทางปั ญ ญา 4) ด้า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) คุณลักษณะบัณฑิ ตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็ น
หน่ วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจและกิจการของตนเอง จํานวน 65 ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยไ์ ปยัง
บัณฑิตเพื่อนําไปให้นายจ้างที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ปฏิบตั ิงานอยู่ตอบกลับและสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555 ทั้งหมด จํานวน 65 คน โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลทีไ่ ด้ จากการศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของนายจ้ างบัณฑิต
นายจ้างของบัณฑิต ส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 69.23 รองลงมาเป็ นหน่วยงาน
ราชการ ร้อยละ 21.54 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.23 สําหรับตําแหน่งงานของนายจ้างบัณฑิต
ส่ วนใหญ่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง ร้อยละ 35.38 รองลงมาเป็ นผูบ้ ริ หารระดับต้น ร้อยละ 33.85
และเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง ร้อยละ 30.77 และพบว่าระยะเวลาการทํางานของบัณฑิตส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน - 1 ปี ร้อยละ 40.00 รองลงมาระยะเวลา 3 เดือน - 6 เดือน ร้อยละ 32.31
และระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ร้อยละ 27.69
2. ความพึงพอใจของนายจ้ างทีม่ ีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์
นายจ้างมีความพึงพอใจของต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ แบ่ง
ออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้าน
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) คุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์ โดยรวมระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.15
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (X = 4.13) 2) ด้านความรู ้ (X
= 4.03) 3) ด้านทักษะทางปั ญญา (X = 4.05) 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (X = 4.63) 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (X = 3.75) 6) คุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (X = 4.32)
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีระเบียบวินยั /ตรงต่อเวลา (X = 4.31)
รองลงมาคือ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต (X = 4.29) และการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ
(X = 4.22)
ด้านความรู ้ พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตด้านความรู ้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหาวิชาที่ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ (X = 4.43) รองลงมาคือ ความรู ้ทางวิชาการ และสามารถพัฒนาความรู ้ใหม่ได้ (X = 4.08)
และความรู ้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ใช้กบั งานได้ (X = 3.94)
ด้านทักษะทางปั ญญา พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต
ด้านทักษะทางปั ญญา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความสามารถในการวางแผนการทํางานอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นระบบ (X = 4.32) รองลงมาคือ ความสามารถในการจัดระบบงานและ
ควบคุมงาน (X = 4.18) และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (X = 4.03)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า ความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อการปฏิ บตั ิ งานของบัณฑิ ตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล และความ
รับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว การทํางานเป็ นทีม
รับฟั งความคิดเห็นผูอ้ ื่น (X = 4.97) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ต่องานในหน้าที่ (X =
4.83) และความมีน้ าํ ใจ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อเพื่อนร่ วมงานและผูอ้ ื่น (X = 4.80)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความรู ้และทักษะในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย (X = 4.09) รองลงมาคือ ความสามารถใน
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การรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ (X = 3.92) และความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางาน (X = 3.83)
คุณลักษณะบัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า ความพึงพอใจของ
นายจ้างที่ มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิ ตด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความเสี ยสละ มีน้ าํ ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่ วมงาน มีจิต
สาธารณะมีบุคลิกภาพดี (X = 4.77) รองลงมาคือ เป็ นผูม้ ีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตดี (X = 4.51)
และสามารถประยุกต์ความรู ้ไปใช้กบั งานที่รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์ (X = 4.35)
อภิปรายผล
จากการศึ กษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
นายจ้างของบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตในด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ การที่บณ
ั ฑิตต้องมีระเบียบวินยั /ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิงาน มี
ความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ต่ อ องค์ก รและต่ อ ตนเอง และบัณ ฑิ ต ที่ ดี น้ ัน ต้อ งมี ก ารแสดงพฤติ ก รรมที่
เหมาะสมและถูกกาลเทศะ
นายจ้า งของบัณ ฑิ ต มี ค วามพึง พอใจต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของบัณ ฑิ ต ในด้า นความรู ้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ บัณฑิ ตต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับเนื้ อหาวิชาที่ ศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ และความรู ้ทางด้านวิชาการ อีกทั้งมีความรู ้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
สามารถประยุกต์ใช้กบั งานได้ และบัณฑิตต้องมีความรู ้ความเข้าใจในกฎระเบียบและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพในสาขาวิชาอย่างถ่องแท้
นายจ้างของบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตในด้านทักษะทางปั ญญา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ บัณฑิตควรมีความสามารถในการวางแผนการทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเป็ นระบบ และต้องสามารถจัดระบบงานและควบคุมงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้งบัณฑิตต้องมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
นายจ้ า งของบัณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของบัณ ฑิ ต ในด้ า นทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การที่
บัณฑิตต้องมีความสามารถในการปรับตัว การทํางานเป็ นทีม รับฟั งความคิดเห็นผูอ้ ื่นได้ และต้องมี
ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ต่องานในหน้าที่ในการทํางาน รวมทั้งบัณฑิตที่ดีน้ นั ต้องมีน้ าํ ใจ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อเพื่อนร่ วมงานและผูอ้ ื่นอย่างแท้จริ ง
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นายจ้า งของบัณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของบัณ ฑิ ต ในด้า นทัก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ
บัณฑิตต้องมีความรู ้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และต้องมีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถในการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ในการทํางานได้อย่างคล่องแคล่วและชํานาญ
นายจ้า งของบัณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของบัณ ฑิ ต ในด้า นคุ ณ ลัก ษณะ
ั ฑิตมี
บัณฑิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ การที่บณ
ความเสี ยสละ มีน้ าํ ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่ วมงาน มีจิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดีท้ งั กาย วาจา ใจ
อีกทั้งต้องเป็ นผูม้ ีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตดี และมีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ไปใช้กบั งาน
ที่รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผู้ศึกษา
จากผลการวิ จ ัย นายจ้า งของบัณ ฑิ ต มี ข ้อ เสนอแนะว่ า บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาดควร
ปรับปรุ งด้านความรู ้ ทักษะและพัฒนาทางวิชาการ และการสื่ อสารภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับกับ
การขยายตัวของเศรษฐกิ จประเทศไทยในประชาคมอาเซี ยน และควรฝึ กฝนทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ให้มีความชํานาญในการใช้งานที่หลากหลายและสร้างสรรค์งานได้อย่างมีคุณภาพ อีก
ทั้งควรเน้นเรื่ องการฝึ กให้นักศึกษารู ้จกั คิด และวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยการฝึ กการคิดให้
สามารถแก้ไขสถานการณ์และปั ญหาในการทํางานได้อย่างแท้จริ ง และสิ่ งสําคัญอีกประการหนึ่ งก็
คือ การตรงต่อเวลา ความกระตือรื อร้น ความมีระเบียบวินยั และความรอบคอบในการทํางาน และ
การแสดงออกและบุคลิกให้มีความมัน่ ใจของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ดังนั้นในการจัดการเรี ยน
การสอนของสาขาวิชาการตลาดจึ งควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความกล้าในการแสดงออก เช่ น การ
นําเสนอหน้าชั้นเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงสาขาวิชาการตลาดควรมีการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมหรื อ
สัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการในเรื่ องการสร้างความเชื่อมัน่ เพื่อเป็ นการฝึ กในเรื่ องการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออกให้กบั นักศึกษาก่อนสําเร็ จการศึกษา
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่าควรศึกษาในเรื่ อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
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ภาคผนวก

แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2554 ขอความอนุเคราะห์ตอบตามความเป็ นจริ ง ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจะวิเคราะห์ในภาพรวมซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์
2. แบบสอบถามมีท้ งั หมด 3 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์
ส่ วนที่ 3
ข้อเสนอแนะหรื อความต้องการที่จะให้วิทยาลัยฯ เพิม่ เติมคุณสมบัติของบัณฑิต
3.โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรื อเขียนเครื่ องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งและ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
____________________________________________________
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมคํา/ข้ อความลงในช่ องว่ างทีก่ าํ หนดไว้ ให้
1. ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................................................................................
ที่อยู.่ .........................................................ซอย......................ถนน...…..………………....……………………
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด .…….….…………….
รหัสไปรษณี ย ์ ………………………….ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ.......................................................................
ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล (นาย/นางสาว/นาง)......................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................E-mail ..............................................................
2. ประเภทหน่วยงาน
 1. หน่วยงานราชการ
 2. หน่วยงานเอกชน
 3. รัฐวิสาหกิจ
 4. อื่นๆ ระบุ…………………………..……………………..
3. ตําแหน่งงานของนายจ้างบัณฑิต
 1. ผูบ้ ริ หารระดับสูง
 2. ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
 3. ผูบ้ ริ หารระดับต้น
 4. อื่นๆ ระบุ...........................................................................

4. ระยะเวลาการทํางานของบัณฑิต
 1. ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน
 3. ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน - 1 ปี

 2. ระยะเวลา 3 เดือน - 6 เดือน

ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์
คําชี้แจง ให้ ท่านทําเครื่องหมาย  ลงใน ช่ องรายข้ อ โดยมีเกณฑ์ ในการประเมินดังนี้
5
หมายความว่า ความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4
หมายความว่า ความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตอยูใ่ นระดับมาก
3
หมายความว่า ความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายความว่า ความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายความว่า ความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ความพึงพอใจนายจ้ างทีม่ ีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินยั / ตรงต่อเวลา
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
1.3 มีความเสี ยสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
1.4 มีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูก
กาลเทศะ
1.5 มีความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2.2 มีความรู ้ทางวิชาการ และสามารถพัฒนาความรู ้
ใหม่ได้
2.3 มีความรู ้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
สามารถประยุกต์ใช้กบั งานได้
2.4 มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพและสามารถ
ถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ ื่นได้
2.5 มีความรู ้ความเข้าใจในกฎระเบียบและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพในสาขาวิชา

รายการประเมิน

มากทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้ อย
(4)
(3)
(2)

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3.2 มีความสามารถในการวางแผนการทํางานอย่าง
มีประสิ ทธิภาพและเป็ นระบบ
3.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
และการตัดสิ นใจ
3.4 มีความพยายามใฝ่ หาความรู ้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ตนเอง
3.5 มีปฏิภาณไหวพริ บและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์
4.ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล และความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ต่องานในหน้าที่
4.2 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
4.3 มีความสุ ภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
4.4 มีความสามารถในการปรับตัว การทํางานเป็ น
ทีม รับฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่น
4.5 ความมีน้ าํ ใจ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อเพื่อนร่ วมงาน
และผูอ้ ื่น
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรื อ
คณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการทํางาน
5.2 มีความรู ้และทักษะในการสื่ อสารภาษาต่าง
ประเทศระดับพื้นฐาน
5.3 มีความรู ้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
5.4 มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
5.5 มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางาน

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

รายการประเมิน

มากทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้ อย
(4)
(3)
(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
6.1 มีความรู ้ และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ
6.2 มีความรอบรู ้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
6.3 สามารถประยุกต์ความรู ้ไปใช้กบั งานที่
รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์
6.4 มีทกั ษะในการสื่ อสารและทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.5 มีความเสี ยสละ มีน้ าํ ใจ ช่ วยเหลือเกื้ อกูลเพื่อน
ร่ วมงาน มีจิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดี
6.6 เป็ นผูม้ ีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตดี

ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะหรือความต้ องการทีจ่ ะให้ วทิ ยาลัยฯ เพิม่ เติมคุณสมบัติของบัณฑิตในด้ านใดบ้ าง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่ างสู งทีก่ รุณาสละเวลาให้ ข้อมูลต่ อวิทยาลัยในครั้งนี้

