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บทคัดย่อ 
การศึกษาความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ์ท่ี

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2554  มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาระดบั
ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด  วิทยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554  2) เพื่อรวบรวมขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิต
ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงคุณลกัษณะของบณัฑิตใหส้อด 
คลอ้งกบัหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา  และคุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตั
ลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษท่ี์ตรงตามความตอ้งการของนายจา้ง กลุ่มตวัอยา่ง คือ นายจา้งของบณัฑิต
จาํนวน 65 คน และเคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. นายจา้งของบณัฑิตส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน  ตาํแหน่งงานของนายจา้งเป็นผูบ้ริหาร
ระดบักลาง  และระยะเวลาการทาํงานของบณัฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทาํงานมากกวา่ 6 เดือน - 1 ปี 

2. ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตใน 6 ดา้น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั  4.15  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความพึงพอใจของ
นายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่  ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (  = 4.63) รองลงมาคือ     
ดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์   (  = 4.32)  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
(  = 4.13)  ดา้นทกัษะทางปัญญา  (  = 4.05)  ดา้นความรู้  (  = 4.03)  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  (  = 3.75)  ตามลาํดบั     

3. นายจา้งของบณัฑิตมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณลกัษณะของ
บัณฑิตว่าบัณฑิตควรศึกษาเพิ่มเติมด้านความรู้ ทักษะและพฒันาทางวิชาการ การส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ และควรฝึกฝนทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์  อีกทั้งควรฝึกให้นกัศึกษารู้จกัคิด และ



วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ โดยฝึกการคิดใหส้ามารถแกไ้ขสถานการณ์และปัญหาได ้ รวมถึงการตรงต่อ
เวลา ความกระตือรือร้น ความมีระเบียบวินยั และความรอบคอบในการทาํงาน ความกลา้แสดงออกและ
มีบุคลิกท่ีมีความมัน่ใจ     

 
คาํสําคญั:  ความพึงพอใจของนายจา้ง  บณัฑิตสาขาวิชาการตลาด   
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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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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในการประเมินคุณภาพบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัราชพฤกษ์ เป็นการ
ประเมินผลการมีงานทาํของบณัฑิต เพื่อสาํรวจความพึงพอใจของนายจา้ง ทาํให้ทราบถึงคุณภาพ
บัณฑิตท่ีสํา เ ร็จการศึกษา   ซ่ึง เ ป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา
ไวว้า่ “ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” 
(หนงัสือราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา) การสาํรวจความพึงพอใจของนายจา้งจะทาํให้ทราบถึง
คุณภาพบณัฑิตของวิทยาลยัราชพฤกษใ์นดา้นความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมอยูใ่นระดบัใดเพ่ือให้
ผลิตบณัฑิตท่ีไดม้าตรฐานตามกรอบคุณวฒิุการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF: HEd) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)  

วิทยาลยัราชพฤกษ์ มีปรัชญาของวิทยาลยัท่ีว่า “สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ 
คุณธรรมนาํ หนา้สู่สากล” ในการจดัการการศึกษาของวิทยาลยัราชพฤกษมุ่์งมัน่ท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพสู่สังคม และมีการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร วิธีการจดัการเรียนการสอน ใหมี้ความทนัสมยั
และให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ดังนั้นหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การตลาดไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความเช่ียวชาญทางการตลาดยุคใหม่ให้
สอดคลอ้งกับความตอ้งการและเป็นท่ียอมรับของสังคมดังปรัชญาของสาขาวิชาการตลาดท่ีว่า 
“เช่ียวชาญการตลาด มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จกัใชปั้ญญา รู้จกัพฒันาตน เป่ียมลน้คุณธรรม” และ
ในปีการศึกษา 2554 มีบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด เป็นจาํนวน 198 คน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อ
บณัฑิตสาขาวิชาการตลาด ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2554 โดยศึกษาระดบั
ความพึงพอใจจาก  

1) คุณลกัษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF: HEd) 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
2. ดา้นความรู้  
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3. ดา้นทกัษะทางปัญญา  
4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ  
5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

 2) คุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษท่ี์สอดคลอ้งกบัปรัชญาและ
วิสยัทศัน์ของวิทยาลยั คือ  1. Smart (เก่งคิด) 2. Active (เก่งงาน) 3. Fun (เก่งคน) 

1. Smart (เก่งคิด) หมายถึง บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในวิชาการ สามารถนาํ 
ความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันา  ดงัน้ี 
   1.1 มีความรู้ และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
   1.2 มีความรอบรู้ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

2. Active (เก่งงาน) หมายถึง บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
   2.1 สามารถประยกุตค์วามรู้ไปใชก้บังานท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
   2.2 มีทกัษะในการส่ือสารและทกัษะในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  

หรือเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. Fun (เก่งคน) หมายถึง บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี เป็นผูมี้สุขภาพกาย  

สุขภาพจิตดี และมีทกัษะการใชชี้วิต   ดงัน้ี 
      3.1 มีความเสียสละ มีนํ้ าใจ ช่วยเหลือเก้ือกลูเพื่อนร่วมงาน มีจิตสาธารณะ 

มีบุคลิกภาพดี  
3.2 เป็นผูมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  

ในการติดตามคุณภาพของบณัฑิตโดยเฉพาะความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิต
สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ ์ รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ จึงเป็นขอ้มูลสะทอ้นไดเ้ห็นถึง
ความมีคุณภาพของบณัฑิตว่ามีความรู้ความสามารถตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานมาก
น้อยเพียงใด ควรจะปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของบณัฑิตในดา้นใด รวมทั้งการปรับปรุง
หลกัสูตรการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนายจา้ง ซ่ึงวิทยาลยัฯ จะนาํขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาคร้ังน้ีไปพฒันาคุณภาพของบณัฑิต และพฒันาการจดัการเรียนสอนใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนายจา้งต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยั 
ราชพฤกษ ์ ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 
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2. เพื่อรวบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตของวิทยาลยัราช
พฤกษ ์

3. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงคุณลกัษณะของบณัฑิตให้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และคุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของ
วิทยาลยัราชพฤกษท่ี์ตรงตามความตอ้งการของนายจา้ง 
 
1.3 ประโยชน์ของงานวจัิย 

1. ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด ท่ีสาํเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 ในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ (ความสามารถ
ทางวิชาการ) ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ  
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี และคุณลกัษณะบณัฑิตอนั
เป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์รวมทั้งขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

2. การนาํผลการศึกษาไปพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและการพฒันาคุณภาพของบณัฑิต ตรงกบัความ
ตอ้งการของนายจา้งและทนัต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 
1.4 ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การศึกษาระดบัความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราช

พฤกษ ์ท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554  ประกอบดว้ยประเด็นการสาํรวจ 6 
ดา้น  คือ 1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 6) คุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราช
พฤกษ ์

2. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  คือ  นายจ้างของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554  จาํนวนทั้งส้ิน 198  คน  
กลุ่มตวัอย่าง  คือ นายจา้งของบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ ์ ท่ีสําเร็จ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี   ปีการศึกษา 2554  และมีงานทาํหลงัจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 
ปี   ซ่ึงมีท่ีอยูท่ี่ทาํงานหรือหน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได ้ (โดยไม่นบัรวมบณัฑิตท่ีประกอบอาชีพ
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อิสระหรือธุรกิจส่วนตวั) จาํนวนทั้งส้ิน 65 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจงซ่ึงศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้ง 
65 คน 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2555 – เดือน

พฤศจิกายน 2556 
4. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
ศึกษาและเกบ็ขอ้มูลจากนายจา้งของบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ ์ 

 
1.5 กรอบแนวความคดิการวจัิย 
 
  ตวัแปนอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) 5 ด้าน  
ได้แก่ 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
2. ดา้นความรู้  
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา  
4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ  
5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

-คุณลักษณะบัณฑิตอันเป็นอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่สอดคล้องกับปรัชญาและ
วสัิยทศัน์ของวทิยาลยั  ได้แก่ 

1. Smart (เก่งคิด)  
2. Active (เก่งงาน)  
3. Fun (เก่งคน) 

ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมี
ต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด  
วิทยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีสาํเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2554 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
บัณฑิต  หมายถึง  ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2554  
นายจ้าง หมายถึง หัวหนา้งานหรือบุคคลท่ีปฏิบติังานในระดบัผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้ของ

กิจการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ีมีบณัฑิตของวิทยาลยัราชพฤกษป์ฏิบติังานอยู่ในปี
การศึกษา 2554    

ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของหวัหนา้หน่วยงานหรือนายจา้งหรือบุคคลท่ี
ปฏิบติังานในระดบัผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
บณัฑิตของวิทยาลยัราชพฤกษ ์   

คุณลกัษณะของบัณฑิต หมายถึง ลกัษณะท่ีพึงมีในตวับณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบดว้ย ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา  
ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยั 
    

 



บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
การสาํรวจความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ ์ 

ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะนาํเสนอดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.1.2 ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 
2.3 คุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

2.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ  
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบ ซ่ึงเป็นผลจาก

ประสบการณ์ ความเช่ือ ซ่ึงจะขอกล่าวถึง ความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ ดงัน้ี  
 ความหมายของความพึงพอใจ 

Hornby (2000) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีเม่ือประสบความสาํเร็จ หรือ
ไตรั้บส่ิงท่ี ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเป็นความรู้สึกท่ีพอใจ 

Kotler (1994: 98) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีผลจาก
การเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์หรือการทาํงานของผลิตภณัฑ ์
กบัการคาดหวงัของลูกคา้ 

Hut and Others (1988: 41) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ระดบั
ความรู้สึกท่ีดีของแต่ละคนเก่ียวกบังาน 

Quirk (1987) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ท่ีมีความสุขหรือความพอใจเม่ือไดรั้บ
ความสาํเร็จ หรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ 

Stuart (1984: 174-175) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจไว ้3 ประการ คือ 
1. ความพึงพอใจเป็นสภาพการณ์ท่ีเกิดจากผลสาํเร็จท่ีเป็นไปตามท่ีบุคคลคาดหวงัไว ้
2. ความพึงพอใจเป็นระดบัของความสาํเร็จท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ 
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3. ความพึงพอใจเป็นการท่ีงานไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดหรือตอบสนองคุณค่าของบุคคล 
Good (1973: 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดบัความพึง

พอใจซ่ึงเป็นผลมาจาก ความสนใจต่างๆ และทศันคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น 
Wolman (1971: 333) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกมีความสุขเม่ือไดรั้บ

ผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 
สมฤดี เพชรนาค (2550: 7) ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของบุคคล

ในทางท่ีดีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น บุคคล กลุ่มคน หรือสถานการณ์ เม่ือส่ิงเหล่านั้นตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจของบุคคลนั้น ความพึงพอใจเป็นเกณฑอ์ยา่งหน่ึงท่ีใช้
สาํหรับวดัคุณภาพของการใหบ้ริการของบุคคล หน่วยงาน หรือองคก์ารต่างๆ 

 ทยัพรรณ สุดใจ (2545: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมี
ต่อ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้น
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

สุพล (2540: 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นในลกัษณะเชิง
บวกของบุคคลเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการหรือไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้

สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต ์(2540: 17) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีได้รับการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาด
หายไป หรือส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออก
ของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใดๆ นั้น 

อรรถพร (2546: 29) ไดส้รุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบัความพึงพอใจ
ของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจาก
พื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบัของความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้

สายจิตร (2546: 14) ไดส้รุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไป
ไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่ถา้เม่ือใดท่ีส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือทาํให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงใดสร้างความรู้สึกผดิหวงัไม่
บรรลุจุดมุ่งหมาย กจ็ะทาํใหเ้กิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
 
 



8 
 

2.1.2  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
นักวิชาการได้พฒันาทฤษฎีท่ีอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิบาย

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไวห้ลายทฤษฎี ดงัน้ี  
โคร์แมน (Korman, A.K., 1977 อา้งถึงใน สมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง, 2542: 

161-162) ไดจ้าํแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1. ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มน้ีถือว่าความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความตอ้งการ

ส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบความสําเร็จตามเป้าหมายส่วน
บุคคล 

2. ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัคุณลกัษณะ
ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการทาํงาน 

มมัฟอร์ด (Manford, E., 1972 อา้งถึงใน สมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง, 2542: 162) 
ไดจ้าํแนกความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจงานจากผลการวิจยัออกเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี  

1. กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา กลุ่มน้ีไดแ้ก่ Maslow, A.H. , Herzberg. F และ 
Likert R.โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการความสาํเร็จของงาน
และความตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

2. กลุ่มภาวะผูน้าํมองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบติัของผูน้าํท่ีมีต่อผูใ้ต ้
บงัคบับญัชา กลุ่มน้ีไดแ้ก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.  

3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั เป็นกลุ่มท่ีมองความพึงพอใจจากรายได ้เงินเดือน และ
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ (Manchester 
Business School) 

4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานของ
องคก์ร ไดแ้ก่ Crogier M. และ Coulder G.M.  

5. กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเน้ือหาของตวังาน 
กลุ่มแนวคิดน้ีมาจากสถาบนัทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลยัลอนดอน 

ทฤษฎลีาํดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ 
อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นผูว้างรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาไดพ้ฒันา

ทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกนัเป็นอนัมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยู่
บนความคิดท่ีว่า การตอบสนองแรงขบัเป็นหลกัการเพียงอนัเดียวท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดซ่ึงอยูเ่บ้ือง 
หลงัพฤติกรรมของมนุษย ์  มาสโลวมี์หลกัการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัแรงจูงใจ โดยเนน้ในเร่ืองลาํดบัขั้น
ความตอ้งการเขามีความเช่ือว่า มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะมีความตอ้งการอนัใหม่ท่ีสูงข้ึนแรงจูงใจของ
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คนเรามาจากความตอ้งการพฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว ์แบ่ง
ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบัดว้ยกนั (http://web.rmut.ac.th) ไดแ้ก่ 

1. มนุษยมี์ความตอ้งการ และความตอ้งการมีอยูเ่สมอ ไม่มีท่ีส้ินสุด 
2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจสาํหรับพฤติกรรมต่อไป ความ

ตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
3. ความตอ้งการของคนซํ้ าซอ้นกนั บางทีความตอ้งการหน่ึง ไดรั้บการตอบสนองแลว้ยงั

ไม่ส้ินสุดกเ็กิดความตอ้งการดา้นอ่ืนข้ึนอีก 
4. ความตอ้งการของคนมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้น ความสาํคญักล่าวคือ เม่ือความตอ้งการใน

ระดบัตํ่าไดรั้บการสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงกจ็ะเรียกร้องใหมี้การตอบสนอง 
5. ความตอ้งการเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของตนเอง 
ลาํดบัความตอ้งการพื้นฐานของ Maslow เรียกวา่ Hierarchy of Needs มี 5 ลาํดบัขั้น ดงัน้ี 
1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นตอ้งการปัจจยั 4 เช่น ตอ้งการ

อาหารใหอ่ิ้มทอ้ง เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยั ความตอ้งการเหล่าน้ีมีความจาํเป็นต่อ
การดาํรงชีวิตของมนุษยทุ์กคน จึงมีความตอ้งการพื้นฐานขั้นแรกท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการบรรลุใหไ้ด้
ก่อน 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) หลงัจากท่ีมนุษยบ์รรลุความตอ้งการดา้น
ร่างกาย ทาํใหชี้วิตสามารถดาํรงอยูใ่นขั้นแรกแลว้ จะมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยัของชีวิต
และทรัพยสิ์นของตนเองเพิ่มข้ึนต่อไป  

3. ความตอ้งการความรักและการเป็นเจา้ของ (Belonging and love needs หรือ Social 
Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการท่ีมีชีวิตอยูร่อดแลว้ มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นแลว้ มนุษยจ์ะเร่ิมมองหาความรักจากผูอ่ื้น ตอ้งการท่ีจะเป็นจา้ของส่ิงต่างๆ ท่ีตนเอง
ครอบครองอยูต่ลอดไป  

4. ความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น (Esteem needs) เป็นความตอ้งการอีกขั้นหน่ึง
หลงัจากไดรั้บความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยั ความรักและเป็นเจา้ของแลว้ จะตอ้งการ
การยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ตอ้งการไดรั้บเกียรติจากผูอ่ื้น เช่น ตอ้งการการเรียกขานจากบุคคลทัว่ไป
อยา่งสุภาพ ให้ความเคารพนบัถือตามควรไม่ตอ้งการการกดข่ีข่มเหงจากผูอ่ื้น เน่ืองจากทุกคนมี
เกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั 

5. ความตอ้งการความเป็นตวัตนอนัแทจ้ริงของตนเอง (Self-actualization needs) เป็นความ
ตอ้งการขั้นสุดทา้ย หลงัจากท่ีผา่นความตอ้งการความเป็นส่วนตวั เป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ตนเอง ลดความตอ้งการภายนอกลง หันมาตอ้งการส่ิงท่ีตนเองมีและเป็นอยู ่ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
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ขั้นสูงสุดของมนุษย ์ แต่ความตอ้งการในขั้นน้ีมกัเกิดข้ึนไดย้าก เพราะตอ้งผา่นความตอ้งการในขั้น
อ่ืนๆ มาก่อนและตอ้งมีความเขา้ใจในชีวิตเป็นอยา่งยิง่ (http://research.doae.go.th) 

ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’ s Hierarchy Modified Need Theory) 
Alderfer ไดใ้หท้ฤษฎีท่ีเรียกวา่ E.R.G (Existence - Relatedness- Growth Theory) โดยแบ่ง 

ความตอ้งการของบุคคลออกเป็น 3 ประการ คือ ความตอ้งการมีชีวิตอยู ่(Existence needs) ความ
ตอ้งการสัมพนัธ์ภาพกบัคนอ่ืน (Relatedness needs) และ ความตอ้งการความเจริญกา้วหน้า 
(Growth needs) 

ทฤษฎคีวามต้องการของเมอร์เรย์ (Murry’s Manifest Needs) 
ทฤษฎีของ Murry สามารถอธิบายไดว้่า ในเวลาเดียวกนับุคคลอาจมีความตอ้งการดา้นใด

ดา้นหน่ึงท่ีจาํเป็นและสาํคญัเก่ียวกบัการทาํงานซ่ึงมีอยู ่ 4 ประการ คือ ความตอ้งการความสาํเร็จ 
(Needs for achievement) ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ (Needs for affiliation) ความตอ้งการอิสระ 
(Needs for autonomy) 

ทฤษฎีความต้องการแสวงหาของแมคคีแลนด์ (McClelland’s Acquired needs Theory) 
เป็นทฤษฎีท่ีบุคคลมุ่งความตอ้งการเฉพาะอยา่งมากกวา่ความตอ้งการอ่ืนๆ ความตอ้งการ 

ความสาํเร็จเป็นความปรารถนาท่ีบรรลุเป้าหมายซ่ึงมีลกัษณะทา้ทาย ทฤษฎีน้ีทาํความเขา้ใจถึง
รูปแบบการจูงใจความตอ้งการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ความตอ้งการอาํนาจ (Needs for power) 
ความตอ้งการความผูกพนั (Needs for affiliation) ความตอ้งการความสําเร็จ (Needs for 
achievement) 

ทฤษฎสีองปัจจัย (Two Factor Theory) 
เป็นทฤษฎีท่ี Frederick K. Herzberg ไดศึ้กษาทาํการวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน

ของบุคคล  เขาไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของคนในองคก์าร หรือการจูงใจจากการทาํงาน โดยเฉพาะ
เจาะจง โดยศึกษาวา่คนเราตอ้งการอะไรจากงานคาํตอบก็คือ บุคคลตอ้งการความสุขจากการทาํงาน 
ซ่ึงสรุปไดว้า่ ความสุขจากการทาํงานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานท่ีทาํ โดย
ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานท่ีทาํนั้น ไม่ไดม้าจากกลุ่มเดียวกนั แต่มีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัสองกลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์หรือ
สุขอนามยั (Maintenance or Hygiene Factors) 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจใหค้น
ชอบและรักงานท่ีปฏิบติัเป็นตวักระตุน้ ทาํให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ภายในของบุคคลไดด้ว้ย อนัไดแ้ก่ 
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1.1 ความสาํเร็จในงานท่ีทาํของบุคคล (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคล 
สามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ิน และประสบความสาํเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ 
การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมใน
ผลสาํเร็จของงานนั้นๆ 

1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบั 
ถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับคาํปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงาน การ
ยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชยแสดงความยนิดี การใหก้าํลงัใจ หรือการแสดงออก
อ่ืนใดท่ีก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดท้าํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใดบรรลุผลสาํเร็จ 
การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย 

1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (The Work Itself) หมายถึงงานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้ง 
อาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทายให้ลงมือทาํ หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระทาํไดต้ั้งแต่
ตน้จนจบโดยลาํพงัแต่ผูเ้ดียว 

1.4 ความรับผดิชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการ 
ไดรั้บมอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ย่างเต็มท่ีไม่มีการ
ตรวจ หรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

1.5 ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง ไดรั้บเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งใหสู้งข้ึน 
ของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

2. ปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์หรือสุขอนามยั (Maintenance or Hygiene Factors) 
หมายถึง ปัจจยัท่ีจะคํ้าจุนให้แรงจูงใจ ในการทาํงานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีใน
ลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ารบุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และเป็น
ปัจจยัท่ีมาจากภายนอกตวับุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงาน 
นั้นๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีทาํงาน 

2.2 โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การท่ี 
บุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถ
ไดรั้บความ กา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพดว้ย 

2.3 ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน  
(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่วา่จะเป็นกิริยาหรือ
วาจา ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 
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2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสงัคมท่ี 
มีเกียรติและศกัด์ิศรี 

2.5 นโยบายและการบริการ (Company Policy and Administration) หมายถึง การ 
จดัการและการบริหารขององคก์าร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 

2.6 สภาพการทาํงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน  
เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทาํงาน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

2.7 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ีไดรั้บ 
จากงานในหนา้ท่ี เช่น การท่ีบุคคลถูกยา้ยไปทาํงานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ทาํให้
ไม่มีความสุข และไม่พอใจกบัการทาํงานในท่ีแห่งใหม่ 

2.8 ความมัน่คงในการทาํงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ 
ความมัน่คงในการทาํงาน ความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

2.9 วิธีการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถ 
ของผูบ้งัคบั บญัชาในการทาํงาน หรือความยติุธรรมในการบริหาร 

จากทฤษฎีสองปัจจยั สรุปไดว้่าปัจจยัทั้ง 2 ดา้นน้ี เป็นส่ิงท่ีคนตอ้งการ เพราะเป็นแรงจูงใจ
ในการทาํงาน องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ทาํใหค้นเกิดความสุขในการ
ทาํงาน โดยมีความสัมพนัธ์กบักรอบแนวคิดท่ีว่า เม่ือคนไดรั้บการตอบสนองดว้ยปัจจยัชนิดน้ี จะ
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทาํงาน ผลท่ีตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถทาํงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัคํ้าจุน หรือสุขศาสตร์ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัป้องกนัมิใหค้นเกิดความไม่
เป็นสุข หรือ ไม่พึงพอใจในงานข้ึน ช่วยทาํให้คนเปล่ียนเจตคติจากการไม่อยากทาํงานมาสู่ความ
พร้อมท่ีจะทาํงาน  

นอกจากน้ี Herzberg ยงัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องคป์ระกอบทางดา้นการจูงใจจะตอ้งมีค่า
เป็นบวกเท่านั้น จึงจะทาํให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานข้ึนมาได ้แต่ถา้หากว่ามีค่าเป็น
ลบ จะทาํให้บุคคลไม่พึงพอใจในงาน ส่วนองคป์ระกอบทางดา้นการคํ้าจุน ถา้หากว่ามีค่าเป็นลบ 
บุคคลจะไม่มีความรู้สึก ไม่พึงพอใจในงานแต่อยา่งใดเน่ืองจากองคป์ระกอบทางดา้นปัจจยัน้ี มี
หนา้ท่ีค ํ้าจุนหรือบาํรุงรักษาบุคคลใหมี้ความพึงพอใจในงานอยูแ่ลว้ สรุปไดว้่า ปัจจยัทั้งสองน้ี ควร
จะตอ้งมีในทางบวก จึงจะทาํใหค้วามพึงพอใจในการทาํงานของบุคคลเพ่ิมข้ึน จากทฤษฎีสองปัจจยั
ของ Herzberg เป็นทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกบัขวญัโดยจะขวญัมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัความพึง
พอใจและการจูงใจ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนนัน่เอง (www.lib.kku.ac.th) 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 
2.2.1 ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ
ประเทศซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบั
หน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดบัของ
คุณวฒิุ  ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวฒิุ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช ้
การเปิดโอกาสใหเ้ทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมทั้งระบบและกลไกท่ีใหค้วามมัน่ใจในประสิทธิผลการดาํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 2.2.2  หลกัการสําคญัของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ยดึหลกัความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการนาํแนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพและ
มาตร ฐานการจดัการศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษามีแนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาหลกัสูตร 
การปรับเปล่ียนกลวธีิการสอนของอาจารย ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจนการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บณัฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงัไดจ้ริง 

2. มุ่งเนน้ท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต (Learning Outcomes) ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้น
ตํ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกนัคุณภาพบณัฑิตและส่ือสารให้หน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและ
มัน่ใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต โดยเร่ิมท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา คือ กาํหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัไวก่้อน หลงัจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้บณัฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้นั้นอยา่งสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ 

3. มุ่งท่ีจะประมวลกฎเกณฑแ์ละประกาศต่างๆ ท่ีไดด้าํเนินการไวแ้ลว้เขา้ดว้ยกนัและ
เช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงจะสามารถอธิบายให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจอย่างชัดเจนเก่ียวกบั
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาของคุณวฒิุหรือปริญญาในระดบัต่างๆ 
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4. มุ่งใหคุ้ณวุฒิหรือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและ
เทียบเคียงกนัไดก้บัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาจะช่วยกาํหนดความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาในทุกขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ 
โดยเปิดโอกาสใหส้ถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัหลกัสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้
อยา่งหลากหลาย โดยมัน่ใจถึงผลผลิตสุดทา้ยของการจดัการศึกษา คือ คุณภาพของบณัฑิตซ่ึงจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงั สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นท่ี
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และเป็นคนดีของสงัคม ช่วยเพิ่มความเขม้แขง็และขีดความสามารถในการ
พฒันาประเทศไทย 
 2.2.3 วตัถุประสงค์ของการจัดทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. เพื่อเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการนาํแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยการนาํไปเป็นหลกัในการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

2. เพื่อกาํหนดเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้ชดัเจนโดยกาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพ่ือให้สถาบนั 
อุดมศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใ้ชเ้ป็นหลกั และเป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงและพฒันาการจดัการศึกษา เช่น การพฒันาหลกัสูตร การ
ปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวดัและการประเมินผลนกัศึกษา 

3. เพื่อเช่ือมโยงระดบัต่างๆของคุณวุฒิในระดบัอุดมศึกษาให้เป็นระบบเพ่ือบุคคลจะไดมี้
โอกาสเพิ่มพนูความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและหลากหลายตามหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มีความชดัเจน
และโปร่งใส สามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัต่างๆ กบันานาประเทศได ้

4. เพื่อช่วยให้เกิดวฒันธรรมคุณภาพในสถาบนัอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการประกนั
คุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง และใชเ้ป็นกรอบอา้งอิงสาํหรับผูป้ระเมินของการ
ประกนัคุณภาพภายนอกเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิต และการจดัการเรียนการสอน 

5. เพื่อเป็นกรอบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและความมัน่ใจ
ในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาทิ นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบนัอ่ืนๆ ทั้งใน
และต่างประเทศเก่ียวกบัความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะในการทาํงาน รวมทั้งคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่บณัฑิตจะพึงมี 
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6. เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศในการยา้ยโอนนกัศึกษาระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา การลงทะเบียนขา้มสถาบนั และการ
รับรองคุณวฒิุผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

7. เพื่อใหมี้การกาํกบัดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิตกนัเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา 
8. เพื่อนาํไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดาํเนินการใหก้บั 

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความเขม้แขง็ 
 2.2.4 โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ระดบัคุณวฒิุ (Levels of Qualifications) 
ระดบัของคุณวฒิุแสดงถึงการเพ่ิมข้ึนของระดบัสติปัญญาท่ีตอ้งการ และความซบัซอ้นของ 

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั นอกจากน้ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติยงักาํหนดคุณ 
ลกัษณะของนักศึกษาระดับแรกเขา้หลงัจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย เพราะเป็นพื้น
ฐานความรู้ ความสามารถท่ีสาํคญัในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาเร่ิมตน้
ท่ีระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) และส้ินสุดท่ีระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) 
ระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี 
ระดบัท่ี 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
ระดบัท่ี 4 ปริญญาโท 
ระดบัท่ี 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
ระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก 
บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  

แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัหลกัเกณฑก์ารเขา้ศึกษาต่อของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงอาจข้ึนอยู่กบัคะแนน
เฉล่ียสะสม หรือเง่ือนไขอ่ืนเพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบความสาํเร็จใน
การศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนและซบัซอ้นยิง่ข้ึน   

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบ่งสายวิชาเป็น 2 สาย ไดแ้ก่ สายวิชาการ เนน้ศาสตร์บริสุทธ์ิ 
ทางดา้นศิลปศาสตร์หรือดา้นวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
เป็นหลกั ไม่ไดส้ัมพนัธ์โดยตรงกบัการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซ่ึงมุ่งเนน้การศึกษาใน
ลกัษณะของศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทกัษะระดบัสูงซ่ึงจาํเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ และนาํไปสู่การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพ  

การเรียนในสายวิชาการควรจะพฒันาความสามารถท่ีสาํคญัทั้งในการทาํงานและการดาํรง
ชีพในชีวิตประจาํวนั ส่วนหลกัสูตรสายวิชาชีพควรเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ การวิจยัและความรู้ทาง
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ทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง และพฒันาความสามารถใน
การคิดและการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามหลกัสูตรทั้งสองสาย
ดงักล่าวมีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงควรสะทอ้นใหเ้ห็นในรายละเอียดของเน้ือหาสาระสาํคญัและใน
ช่ือปริญญา ผูส้าํเร็จการศึกษาในสายวิชาหน่ึงสามารถเปล่ียนไปศึกษาต่อระดบัสูงข้ึนในอีกสายวิชา
หน่ึงได ้ ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาอาจจะกาํหนดเง่ือนไขบางประการของการเขา้ศึกษาได ้เพื่อใหผู้เ้รียน
มีพื้นฐานความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นเพียงพอสาํหรับการศึกษาต่อในระดบันั้นๆ และบรรลุผลการ
เรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรนั้นๆ คาดหวงั 

2. การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (อา้งจากสาํนกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552) 

การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพฒันาข้ึนในตนเองจาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติกาํหนดผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหบ้ณัฑิตมี อยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติ
อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม ดว้ยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการ
ปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทั้งในเร่ือง
ส่วนตวัและสงัคม 

(2) ดา้นความรู้ (Knowledge) หมายถึง  ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิด และการ
นาํเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์และจาํแนกขอ้เทจ็จริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ 
และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วิเคราะห์และการแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 

(4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้าํ ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

(5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถใน
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การส่ือสารทั้งการพดู การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นน้ี 
บางสาขาวิชาตอ้งการทกัษะทางกายภาพสูง เช่น การเตน้รํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลกั พล
ศึกษา การแพทย ์และวิทยาศาสตร์การแพทย ์จึงตอ้งเพ่ิมการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะพิสัย (Domain of 
Psychomotor Skill) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  คือ ขอ้กาํหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนพฒันาข้ึนจาก
การเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นท่ีไดรั้บการพฒันาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเขา้ร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัใหท้ั้งในและนอกหลกัสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจและ
ความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นไดอ้ยา่งเป็นท่ีเช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลกัสูตรนั้น
แลว้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บณัฑิตทุกคนในทุกระดบัคุณวุฒิ โดยแต่ละดา้นจะมีระดบัความซบัซอ้นเพิ่มข้ึน เม่ือระดบัคุณวุฒิ
สูงข้ึน ทกัษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดบัคุณวุฒิท่ีต ํ่ากว่าสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน  ดงันั้น 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดบัคุณวุฒิใดคุณวุฒิหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกนัของระดบัคุณวฒิุท่ีตํ่ากวา่ดว้ย 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใชก้บันกัศึกษาทุกคน แมว้่าบางสาขา/
สาขาวิชานกัศึกษาจาํเป็นตอ้งพฒันาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทยน์กับญัชี และนกั
กฎหมาย เป็นตน้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา จะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
สาขา/สาขาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงตอ้งระบุรายละเอียดของความรู้และทกัษะของสาขา/สาขาวิชาท่ีเหมาะสม
กบัระดบัคุณวฒิุไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ  มุ่งหวงัใหน้กัศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตอ้งบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นเหล่าน้ี 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวงัใหน้กัศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตอ้ง
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นน้ี แต่สาํหรับนกัศึกษาท่ีเรียนในสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งโดย 
ตรงกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้น้ีจะตอ้งเนน้ใหมี้ความชาํนาญมากกว่านกัศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืนๆ 
เช่น นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ จะตอ้งมีความชาํนาญและทกัษะตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้และดา้นทกัษะทางปัญญาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง
ในระดับแรกเข้า (สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิด
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พื้นฐานวา่นกัเรียนท่ีเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษาจะตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าท่ีมีพื้นฐานความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ พื้นฐานในท่ีน้ีรวมถึงความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ตามท่ีได้
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และ
ประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะทางปัญญาเหล่านั้นเขา้กบัสาขา/สาขาวิชาท่ีจะเรียนในสถานการณ์
ใหม่ๆ ได ้ ซ่ึงนกัเรียนบางคนอาจมีพื้นความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับสาขาวิชาท่ีเขา้เรียนไม่
เพียงพอ ตอ้งเสริมความรู้พื้นฐานเพื่อใหม้ัน่ใจว่านกัเรียนมีทกัษะท่ีจาํเป็นทางภาษา ทกัษะทางการ
เรียน และพ้ืนฐานทางวิชาการเพียงพอท่ีจะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาไดส้าํเร็จ ผูส้าํเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายควรจะตอ้งมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
มีความเขา้ใจและซาบซ้ึงในค่านิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถ

ปฏิบติัตนได้อย่างกลมกลืนกับความเช่ือและค่านิยมส่วนตวัด้วยความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาซ่ึงเป็นความขดัแยง้ทาง
ค่านิยม สามารถสรุปผลการโตแ้ยง้และยอมรับผดิชอบต่อการตดัสินใจท่ีไดท้าํลงไป 

(2) ดา้นความรู้ 
มีความเขา้ใจอย่างครอบคลุมถึงความรู้ และทกัษะท่ีสาํคญัในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 

กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กลุ่มพฒันา
บุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามยั) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ มีการเพิ่มเติมองคค์วามรู้ในกลุ่มสาระ/สาขาวิชาท่ีเลือกเรียนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษาหรือในระดบัอุดมศึกษา 

(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
มีความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญัในวิชาท่ีศึกษามีความสามารถในการ

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในการวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้และปัญหาใหม่ๆ ในวิชาต่างๆ ท่ี
เรียนและในชีวิตประจาํวนั ตระหนกัในประเดน็ปัญหาสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศอ่ืนๆ สามารถประยกุตค์วามเขา้ใจอนัถ่องแท้
จากการศึกษาเล่าเรียนมาใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้น 

(4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถท่ีจะริเร่ิมและ

พฒันาการเรียนรู้ทางวิชาการและการพฒันาลกัษณะอ่ืนๆ ของตนเองไดโ้ดยมีการแนะนาํบา้ง
เลก็นอ้ย สามารถท่ีจะไวว้างใจให้ทาํงานไดอ้ยา่งอิสระและทาํงานท่ีมอบหมายให้แลว้เสร็จ โดย
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อาศยัการแนะนําปรึกษาแต่เพียงเล็กน้อย สามารถทาํงานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
จุดมุ่งหมายร่วมกนั 

(5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถใช้ขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนใช้ทกัษะทาง

คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานในการแกไ้ขปัญหาในการศึกษาในการทาํงาน และในสภาพแวดลอ้มของ
สงัคมสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการพดูและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 
ระดับที ่1 อนุปริญญา (3 ปี) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวฒิุระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) อยา่งนอ้ยตอ้งเป็น
ดงัน้ี 

(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผดิชอบต่อการกระทาํของตนหรือของกลุ่มตระหนกัและประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่ง

สอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคาํปรึกษาเม่ือจาํเป็นสามารถระบุ
และประเมินผลกระทบ จากการกระทาํของตนท่ีมีต่อผูอ่ื้นในสถานการณ์ท่ีอาจนาํไปสู่ขอ้ขดัแยง้
ทางค่านิยมหรือความสาํคญัก่อนหลงัก็สามารถอธิบายลกัษณะของความขดัแยง้นั้นไดอ้ยา่งชดัเจน 
และสามารถตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีควรกระทาํได ้
 (2) ดา้นความรู้ 

มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขอบข่ายและลกัษณะของสาขาวิชาท่ีเรียน และรู้ลึกในความรู้
บางส่วนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลกัการท่ีสาํคญั มีความเขา้ใจในปัญหาและงานวิจยั
ใหม่ๆ สาํหรับหลกัสูตรท่ีมีการเตรียมนกัศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผูช่้วยนกัวิชาชีพนกัศึกษา
จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัพฒันาการใหม่ๆ ในการปฏิบติัทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู้เก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดทางเทคนิคและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลทางเทคนิคและขอ้มูลการวิจยั และใชใ้นการ

ปฏิบติัโดยอาศยัคาํแนะนาํเพียงเลก็นอ้ย สามารถใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการทาํงานในการวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีในการแกไ้ขรวมถึง
สามารถอธิบายผลกระทบของการตดัสินใจ 

(4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
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สามารถคิดและแสดงออกไดอ้ย่างเสรี มีปฏิสัมพนัธ์อย่างสร้างสรรคใ์นกลุ่มทาํงานท่ีมี
จุดมุ่งหมายร่วมกนั มีภาวะผูน้าํในกลุ่มขนาดเลก็ และความรับผดิชอบในภาระท่ีไดรั้บมอบหมาย
สามารถคน้หาขอ้บกพร่องในความรู้และทกัษะของตนเอง มีการวางแผนและดาํเนินการเพื่อการ 
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

(5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร์พื้นฐานในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการวิเคราะห์
ปัญหา คน้ควา้หาขอ้มูล และการจดัทาํการนาํเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพดู การเขียน การอภิปราย เพื่อนาํเสนอ ผลการวิเคราะห์และสรุปผลอยา่ง
กระชบัในรูปแบบท่ีถูกตอ้ง 
 
ระดับที ่2 ปริญญาตรี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวฒิุระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี อยา่งนอ้ยตอ้ง เป็นดงัน้ี 
(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม 

ความรู้สึกของผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก เป็นตน้ 

(2) ดา้นความรู้ 
มีองคค์วามรู้ในสาขาวิชาอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนกั รู้หลกัการและทฤษฎีใน

องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับหลกัสูตรวิชาชีพ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของความรู้
เฉพาะดา้นในสาขาวิชา และตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาและการต่อ
ยอดองคค์วามรู้ ส่วนหลกัสูตรวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบติั จะตอ้งตระหนักในธรรมเนียมปฏิบติั
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
สามารถคน้หาขอ้เทจ็จริง ทาํความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูลแนวคิดและหลกัฐาน

ใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย และใชข้อ้มูลท่ีไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงานอ่ืนๆ ดว้ยตนเอง 
สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดย
คาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจ 
สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับ
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หลกัสูตรวิชาชีพ นกัศึกษาสามารถใชว้ิธีการปฏิบติังานประจาํและหาแนวทางใหม่ในการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ย่างสร้างสรรค ์ ไม่ว่าจะเป็นผูน้าํหรือ

สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในสถานการณ์ท่ีไม่ชดัเจนและตอ้งใชน้วตักรรม
ใหม่ๆ ในการแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาตนเองและอาชีพ 

(5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถศึกษาและทาํความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกตใ์ชเ้ทคนิค

ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหา ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลแปลความหมาย 
และนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพดู 
การเขียน สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการนาํเสนอท่ีเหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้
 
ระดับที ่3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวุฒิระดบัท่ี 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตอยา่งนอ้ย
ตอ้งเป็นดงัน้ี 

(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใชก้ารวินิจฉัยทาง

ค่านิยม ทางศีลธรรม ทางความรู้สึกของผูอ่ื้น ทางค่านิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมระดบัสูงในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ขดัแยง้ทางค่านิยมและความสาํคญัก่อนหลงั แสดงออกซ่ึงความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งสมํ่าเสมอโดย
คาํนึงถึงความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายและจุดประสงคส่์วนตวัและส่วนรวม เป็นแบบอยา่งและ
เป็นผูน้าํในการทาํงานทั้งในระดบัครอบครัวและชุมชน 

(2) ดา้นความรู้ 
มีความรู้ระดบัสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีความรู้ใน

สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กนั มีความรู้เก่ียวกบังานวิจยัและนวตักรรมใหม่ๆ ในการ
ปฏิบติังานวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความกา้วหน้าต่อทฤษฎีและการปฏิบติัท่ีไดรั้บการ
ยอมรับ 
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(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
สามารถใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั เพื่อศึกษาประเด็นหรือ

ปัญหาท่ีซับซ้อน สามารถระบุแหล่งขอ้มูลหรือเทคนิคการวิเคราะห์เพิ่มเติมตามท่ีตอ้งการและ
คาํนึงถึงสถานการณ์จริงท่ีแตกต่างกนัในการวิเคราะห์ประเด็น สรุปผลและการจดัทาํขอ้เสนอใน
การแกไ้ขปัญหาหรือกลยทุธ์ในการปฏิบติั 

(4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
สามารถทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยตนเองและเป็นกลุ่มในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย

รวมทั้งสถานการณ์ใหม่หรือท่ีตอ้งการไหวพริบและความฉับไวอย่างสูง แสดงความรับผิดชอบ
อยา่งสูงในหนา้ท่ีการงานหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทางวิชาชีพ มีความรับผดิชอบในการพฒันาทกัษะ
ใหม่ๆ และความรู้ท่ีตอ้งการ ทั้งหนา้ท่ีการงานในปัจจุบนัและการพฒันาในอนาคต 

(5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ท่ีหลากหลายอยา่งชาญฉลาดในการศึกษาคน้ควา้

และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการพดู การเขียน รวมทั้ง
การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ มีการประเมินความสาํเร็จของการส่ือสารต่อกลุ่ม
บุคคลต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
ระดับที ่4 ปริญญาโท 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวฒิุระดบัท่ี 4 ปริญญาโท อยา่งนอ้ยตอ้งเป็น ดงัน้ี 
(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย

คาํนึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น และเม่ือไม่มีขอ้มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบั
เพียงพอท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผูรู้้ดว้ยความยติุธรรมและชดัเจนมี
หลกัฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลกัการ เหตุผล และค่านิยมอนัดีงาม ใหข้อ้สรุปของ
ปัญหาดว้ยความไวต่อความรู้สึกของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมี
อยู่เพื่อการทบทวนและแกไ้ข สนับสนุนอย่างจริงจงัให้ผูอ่ื้นใช้การวินิจฉัยทางดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น แสดงออกซ่ึง
ภาวะผูน้าํในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอ้ม
ของการทาํงานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 
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(2) ดา้นความรู้ 
มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ในเน้ือหาสาระหลกัของสาขาวิชา ตลอดจนหลกัการ

และทฤษฎีท่ีสาํคญัและนาํมาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการหรือการปฏิบติัในวิชาชีพ  
มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบติัทางวิชาชีพนั้นอยา่งลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะใน
ระดบัแนวหนา้ มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ๆและการประยกุต ์ ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบติัในวิชาชีพตระหนกัใน
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการ

และวิชาชีพ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาสามารถใช้
ดุลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใชผ้ลงานวิจยั 
ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพฒันาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการใหเ้ขา้
กบัองคค์วามรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทายสามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ี
เก่ียวขอ้งในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดาํเนินการโครงการสาํคญัหรือโครงการ
วิจยัคน้ควา้ทางวิชาการไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัตลอดถึงการ
ใชเ้ทคนิคการวิจยั และใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัในวิชาชีพท่ี
มีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

(4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวิชาชีพไดด้ว้ยตนเอง

สามารถตดัสินใจในการดาํเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้ มีความรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอย่างเต็มท่ีในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ
แสดงออกทักษะการเป็นผู ้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทาํงานของกลุ่ม 

(5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนาํมาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา 

สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการนาํเสนอ
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รายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการและวชิาชีพรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีสาํคญั 
 
ระดับที ่5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวุฒิระดบัท่ี 5 ประกาศนียบตัรชั้นสูงอยา่งนอ้ย
ตอ้งเป็น ดงัน้ี 

(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจดัการกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นในเชิงวิชาการและวิชาชีพได ้

ในกรณีท่ีปัญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือขอ้มูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบติัไม่เพียงพอก็สามารถ
วินิจฉยัไดอ้ยา่งเท่ียงตรงและยติุธรรมบนพื้นฐานของค่านิยมและหลกัการท่ีดี แสดงออกหรือส่ือสาร
ขอ้สรุปโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ริเร่ิมการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อการ
ทบทวนและปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมผูอ่ื้นอยา่งจริงจงัในการใชว้ิจารณญาณท่ีประกอบดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น แสดงภาวะผูน้าํในการส่งเสริมความมี
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในท่ีทาํงานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

(2) ดา้นความรู้ 
มีความรู้อย่างลึกซ้ึงและทันสมัยเก่ียวกับการพฒันาทั้ งในระดับชาติและนานาชาติใน

สาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อสาขาวิชา ตระหนกัถึงการ
ดาํเนินการวิจยัในปัจจุบนัและทฤษฎีท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซ่ึงจะมีผล
ต่อความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจอย่างมืออาชีพ มีความรู้และความเขา้ใจในกฎ ระเบียบและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพอยา่งลึกซ้ึงในสาขาวิชา 

(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีซบัซอ้น และใชค้วามรู้ทางการวิจยัและการปฏิบติั

ล่าสุดในการพฒันาและใชว้ิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละกรณี สามารถริเร่ิมและ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซอ้นไดอ้ย่างเขม้ขน้โดยรวบรวมและประเมินคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญจาก
แหล่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลท่ีเกิดข้ึนพร้อมทั้งแปลความหมาย และแปลงผล
ท่ีเกิดข้ึนน้ีให้เป็นความรู้ทัว่ไปท่ีจะช่วยพฒันาการปฏิบติังานในวิชาชีพ ใชท้กัษะทางปัญญาอยา่ง
สมํ่าเสมอเม่ือตอ้งปฏิบติักิจกรรมทางวิชาชีพ 

(4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และสามารถริเร่ิมกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชา

ของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีการประเมินผลและปฏิบติังานเพ่ือพฒันา
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ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการประเมินวตัถุประสงคใ์นการทาํงานและวางแผนสาํหรับการ
ปรับปรุง ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นและผูร่้วมงานในการสนับสนุนการพฒันาตนเองและวิชาชีพสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์ และแสดงออกความเป็นผูน้าํในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ และสงัคมท่ีซบัซอ้น 

(5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนาํมาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา 

สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการนาํเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผา่นส่ิงตีพิมพท์างวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีสาํคญั 
 
ระดับที ่6 ปริญญาเอก 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวุฒิระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก อยา่งนอ้ย ตอ้งเป็น 
ดงัน้ี 

(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นในบริบททางวิชาการหรือ

วิชาชีพ ในกรณีท่ีไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบัเพียงพอท่ีจะจดัการกบัปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนได ้กส็ามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งผูรู้้ ดว้ยความยติุธรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ยหลกัการท่ีมีเหตุผล
และค่านิยมอนัดีงาม แสดงออกหรือส่ือสารขอ้สรุปของปัญหาโดยคาํนึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะ
ไดรั้บผลกระทบ ริเร่ิมช้ีให้เห็นขอ้บกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัเพื่อทบทวนและ
แกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจริงจงัใหผู้อ่ื้นใชดุ้ลยพินิจทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัความ
ขดัแยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในการส่งเสริมใหมี้การ
ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทาํงานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

(2) ดา้นความรู้ 
สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงใน 

องคค์วามรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี หลกัการและ
แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาสาํคญัท่ีจะเกิดข้ึนรู้
เทคนิคการวิจยัและพฒันาขอ้สรุปซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาไดอ้ยา่งชาญฉลาด สาํหรับหลกัสูตร
ในสาขาวิชาชีพ จะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงใน
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วิชาชีพ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ การพฒันาสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาท่ีศึกษาคน้ควา้ 

(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
สามารถใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์

ประเด็นและปัญหาสาํคญัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ 
สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค ์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในขั้นสูงสามารถออกแบบและ
ดาํเนินการโครงการวิจยัท่ีสําคญัในเร่ืองท่ีซับซ้อนท่ีเก่ียวกบัการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ หรือ
ปรับปรุงแนวปฏิบติัในวิชาชีพอยา่งมีนยัสาํคญั 

(4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน 

วิเคราะห์และแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์และแสดงออกถึง
ความโดดเด่นในการเป็นผูน้าํในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสงัคมท่ีซบัซอ้น 

(5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาคน้ควา้ใน

ประเด็นปัญหาท่ีสําคญัและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ โดย
เจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบักลุ่ม
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการนาํเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพา์งวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการคน้ควา้ท่ีสาํคญั 

2.2.5 คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 
ระดับที ่1 อนุปริญญา (3 ปี) 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอยา่งนอ้ย
ต่อไปน้ี 

(1) ความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง หลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญัในสาขา/สาขาวิชาท่ีเรียนรวมถึง
ระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 

(2) ความสามารถในการประยกุตแ์นวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน้ เพื่อใชใ้นการ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา/สาขาวิชาท่ีเรียนและ/หรือการทาํงาน ตลอดจนการ
พฒันาแนวทางท่ีดีในการแกปั้ญหาบนพ้ืนฐานแห่งการวิเคราะห์ 
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(3) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และนาํเสนอขอ้สรุปทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีเหมาะสม 

(4) ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีการงานท่ีรับผดิชอบในสาขาวิชาท่ีเรียน 
คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
(1) คิดและแสดงออกอยา่งอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ในการทาํงานร่วมกบักลุ่ม

หรือทีมงานอยา่งสร้างสรรคใ์หบ้รรลุวตัถุประสงค ์
(2) ยอมรับขอ้จาํกดัในความรู้ท่ีตนมีและผลกระทบท่ีเกิดจากการนาํความรู้ท่ีมีจาํกดัมาใช้

ในการวิเคราะห์และตีความ พร้อมท่ีจะแสวงหาความรู้/คาํแนะนาํจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมเม่ือจาํเป็น 
(3) มีความคิดริเร่ิมในการวางแผนเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และทกัษะของตน 
(4) สามารถแยกแยะผลการกระทาํท่ีกระทบต่อผูอ่ื้น และใชห้ลกัการดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรมในการประเมินการกระทาํของตน พร้อมรับผดิชอบในการกระทาํของตนเองหรือของกลุ่ม 
 
ระดับที ่2 ปริญญาตรี 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างนอ้ย
ต่อไปน้ี 

(1) ความรู้ท่ีครอบคลุม สอดคลอ้ง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาท่ีศึกษา ตลอดถึงความ
เขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ความสามารถท่ีจะตรวจสอบปัญหาท่ีซบัซอ้นและพฒันาแนวทางในการแกปั้ญหาได้
อยา่งสร้างสรรคจ์ากความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยอาศยั
คาํแนะนาํแต่เพียงเลก็นอ้ย 

(3) ความสามารถในการคน้หา การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ
วิเคราะห์ และแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น ตลอดจนการเลือกใชก้ลไกท่ีเหมาะสมในการส่ือผลการวิเคราะห์ 
ต่อผูรั้บขอ้มูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ 

(4) ในกรณีของหลกัสูตรวิชาชีพ ส่ิงสาํคญัคือ ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ 

(5) ในกรณีของหลกัสูตรวิชาการท่ีไม่มุ่งเนน้การปฏิบติัในวิชาชีพ ส่ิงสาํคญัคือ ความรู้ 
ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในผลงานวิจยัต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสาํคญัของการวิจยัในการขยายองคค์วามรู้ในสาขา/
สาขาวิชา 
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คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
(1) มีความคิดริเร่ิมในการแกไ้ขปัญหา และขอ้โตแ้ยง้ทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของ

กลุ่ม โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมไปปฏิบติัได ้
(2) สามารถประยกุตค์วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาคน้ควา้ใน

สาขาวิชาของตนเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 
(3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยยอมรับขอ้จาํกดัของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน 
(4) มีส่วนร่วมในการติดตามพฒันาการในศาสตร์ของตนใหท้นัสมยั และเพิ่มพูนความรู้

และความเขา้ใจของตนอยูเ่สมอ 
(5) มีจริยธรรมและความรับผดิชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอยา่ง

สมํ่าเสมอ 
 

ระดับที ่3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัท่ี 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถ

อยา่งนอ้ยต่อไปน้ี 
(1) ความรู้ระดบัสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาทั้งดา้น

วิชาการหรือวิชาชีพเป็นอยา่งมาก 
(2) ความสามารถในการประยกุตท์ฤษฎีและการปฏิบติัไดอ้ยา่งสร้างสรรคใ์นการวางแผน

และการวิจยั ดว้ยความรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
(3) ความสามารถในการเลือกใชเ้ทคนิคต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเทคนิคเชิงวิเคราะห์

อ่ืนๆ ในการคน้ควา้และรายงานผลเก่ียวกบัประเด็นปัญหาต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดริเร่ิม
ใหม่ๆ ดว้ยปากเปล่า ดว้ยการเขียน และการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อส่ือสารกบัผูฟั้งกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ 
กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพและชุมชน 

(4) ความสามารถทางวิชาชีพในระดบัสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน
และการประกอบวิชาชีพ 

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
(1) สามารถนาํความรู้ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั ทั้งในและนอกสาขาวิชามาประยกุตใ์ช้

อยา่งกวา้งขวางในการแสดงความคิดเห็นประเดน็ปัญหาใหม่ๆ 
(2) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพในการริเร่ิมดาํเนินการเร่ืองสาํคญัๆ ในท่ี

ทาํงาน และในชุมชนโดยคาํนึงถึงผูอ่ื้น โดยสอดคลอ้งกบัค่านิยมและหลกัแห่งจริยธรรม 
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(3) ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างในทางบวกต่อผูอ่ื้น และมีภาวะผูน้าํในการดาํรงชีวิตในวง
วิชาชีพและชุมชน 

(4) มีส่วนร่วมและช่วยในการริเร่ิมวางแผนใหผู้อ่ื้น เพื่อใหผู้ค้นเหล่านั้นมีพฒันาการท่ีทนั
ต่อความกา้วหนา้ในสาขาวิชาชีพของตน 

 
ระดับ 4 ปริญญาโท 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัท่ี 4 ปริญญาโท โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอยา่งนอ้ย
ต่อไปน้ี 

(1) ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ ในทฤษฎี ผลการวิจยัและพฒันาการล่าสุดในระดบัแนวหนา้
ทางวิชาการหรือการปฏิบติัในวิชาชีพ และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการเหล่าน้ีต่อองคค์วามรู้ใน
สาขาวิชา 

(2) ความรอบรู้และความสามารถในการใชเ้ทคนิคการวิจยั เพื่อศึกษาคน้ควา้ในระดบัสูง
เพื่อใชใ้นวิชาการหรือการปฏิบติัทางวิชาชีพ และจะใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีในการดาํเนินการวิจยัท่ีสาํคญั
หรือทาํโครงการคน้ควา้ในวิชาชีพ 

(3) ความสามารถในการสังเคราะห์ และประยกุตใ์ชผ้ลของการวิจยั และพฒันาการใหม่ๆ 
ในการปฏิบติัทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พฒันาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

(4) ความสามารถในการส่ือถึงผลการศึกษาคน้ควา้และการวิจยั โดยการเผยแพร่ในรูปแบบ
ของส่ือต่างๆต่อกลุ่มนกัวิชาการ นกัวิชาชีพ และบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน 

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
(1) ศึกษาคน้ควา้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีซบัซอ้นอยา่งสมํ่าเสมอ สามารถแกไ้ข

ปัญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยดุลยพินิจท่ีเหมาะสม และใชท้กัษะเหล่าน้ีไดใ้นสถานการณ์ท่ีจาํเป็นได ้
แมไ้ม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหานั้นๆ 

(2) สามารถแสดงออกอยา่งเป็นอิสระในการจดัการและแกไ้ขปัญหาทั้งท่ีคาดการณ์ไดแ้ละ
คาดการณ์ไม่ได ้ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผูอ่ื้นรู้จกัประยุกตใ์ชดุ้ลยพินิจอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเก่ียวกับปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ทางค่านิยม 

(4) มีความรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีภาวะผูน้าํในการ
ใหโ้อกาสและสนบัสนุนผูอ่ื้นใหมี้การพฒันาทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
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ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัท่ี 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง โดยทัว่ไปจะมีความรู้ 

ความสามารถอยา่งนอ้ยต่อไปน้ี 
(1) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีทนัสมยัและใชค้วามเขา้ใจอยา่งถ่องแทจ้ากผลงานวิจยัท่ีมีอยูใ่น

การวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได ้
(2) การประสานความร่วมมือกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได้

อยา่งเหมาะสมในการจดัการกบัประเด็นปัญหาต่างๆ ดว้ยความรับผดิชอบในการตดัสินใจและการ
ใหค้าํแนะนาํของตนเอง 

(3) การมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุ่มท่ีจดัข้ึนเพื่อดาํรง
ไวแ้ละขยายองคค์วามรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพของตนให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน แสดงภาวะผูน้าํและ
สนบัสนุนการพฒันาผูร่้วมงานในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(4) การติดตามและส่งเสริมผูอ่ื้นอยา่งเขม้แขง็ในการประยกุตใ์ชก้ารวินิจฉยัดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีซบัซอ้นและมีความละเอียดอ่อนซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้
ทางค่านิยม 

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
(1) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีทนัสมยัและใชค้วามเขา้ใจผลงานวิจยัท่ีมีอยูอ่ยา่งถ่องแท้

ในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได ้
(2) สามารถประสานความร่วมมือกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตน

ไดอ้ย่างเหมาะสมในการจดัการกบัประเด็นปัญหาต่างๆดว้ยความรับผิดชอบในการตดัสินใจและ
การใหค้าํแนะนาํของตนเอง 

(3) มีกิจกรรมของตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มท่ีจดัข้ึนอยา่งเตม็ท่ีเพื่อดาํรงไว้
และขยายองคค์วามรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพของตนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน แสดงภาวะผูน้าํและ
สนบัสนุนการพฒันาผูร่้วมงานในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(4) ติดตามและส่งเสริมผูอ่ื้นอยา่งจริงจงัในการประยกุตใ์ชก้ารวินิจฉยัอยา่งมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ีซบัซอ้นและละเอียดอ่อนซ่ึงอาจเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางค่านิยม 

 
ระดับที ่6 ปริญญาเอก 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอยา่งนอ้ย
ต่อไปน้ี 

(1) ความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นองคค์วามรู้ระดบัสูงและการวิจยัในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
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(2) ความคุน้เคยกบัประเด็นปัญหาท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในระดบัแนวหนา้ของสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ รวมทั้งความทา้ทายของประเด็นปัญหาเหล่านั้นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในปัจจุบนั และต่อ
ขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอยูแ่ลว้ 

(3) การศึกษาคน้ควา้ระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์ทฤษฎีและการวิจยัในสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสร้างองคค์วามรู้และแปลความหมายขององคค์วามรู้ใหม่ทางการวิจยัท่ีมี
ลกัษณะสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะ หรือการใชท้ฤษฎีและการวิจยัท่ีก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์ท่ีสาํคญัต่อ
การปฏิบติัในวิชาชีพ 

(4) ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเทคนิคการวิจยัท่ีสามารถประยกุตใ์ชใ้นสาขาวิชาท่ีศึกษา 
(5) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจยัจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของ

โครงการและจากส่ิงตีพิมพห์รือส่ือต่างๆ ท่ีอา้งอิงไดใ้นวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
(1) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ระดบัสูงและ/หรือความเขา้ใจในวิชาชีพ เพื่อพฒันาความรู้

และการปฏิบติัในสาขาวิชาชีพของตนให้กา้วหนา้ยิ่งข้ึน และให้การสนบัสนุนอยา่งเตม็กาํลงัเพื่อ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจและกลยทุธ์ใหม่ๆ 

(2) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในสาขาวิชาของตนในการแกไ้ขปัญหาสาํคญัท่ีเกิดข้ึน 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอ้สรุปต่อกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มท่ีไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถจดัการกบัปัญหาทางจริยธรรมท่ีซบัซอ้นในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได้
มัน่คงและรวดเร็ว มีความคิดริเร่ิมในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสม เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ชุมชน 
 
2.3 คุณลกัษณะบัณฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

คุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาและ
วิสยัทศัน์ของวิทยาลยั ดงัน้ี   (อา้งจาก คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554) 

1. Smart (เก่งคิด) หมายถึง บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในวิชาการ สามารถนาํความรู้
ใหม่ๆ และเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันา  ดงัน้ี 
  1.1 มีความรู้ และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
  1.2 มีความรอบรู้ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

2. Active (เก่งงาน) หมายถึง บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
  2.1 สามารถประยกุตค์วามรู้ไปใชก้บังานท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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  2.2 มีทกัษะในการส่ือสารและทกัษะในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ 
เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. Fun (เก่งคน) หมายถึง บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี เป็นผูมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
และมีทกัษะการใชชี้วิต   ดงัน้ี 
     3.1 มีความเสียสละ มีนํ้ าใจ ช่วยเหลือเก้ือกลูเพื่อนร่วมงาน มีจิตสาธารณะมี 

บุคลิกภาพดี  

3.2 เป็นผูมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เดือนเพญ็ สนแย้ม และคณะ  (2555)  ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2554  พบว่า ผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตจาก ทุกคณะของมหาวิทยาลยั โดยมี
ความพึงพอใจในคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ (บณัฑิตมีคุณธรรม คุณภาพ) ของบณัฑิตของ 
มหาวิทยาลยั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 อยูใ่นระดบัมาก และมีความพึงพอใจในคุณลกัษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ดา้น (ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้น
ทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และ ดา้นทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ) ของ บณัฑิตของมหาวิทยาลยั 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 อยูใ่นระดบัมาก  

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ (2554: 2-3) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อการปฏิบติังานและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553 พบว่า ผูใ้ชบ้ณัฑิต ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานและ
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา ในภาพรวมระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 โดยจาํแนก
เป็น ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้น
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นทกัษะทางปัญญา 
และดา้นความรู้ ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ ในระดบัมากทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียเรียงตามลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ย ดงัน้ี 4.21 4.16 3.99 3.94 และ 3.70 ตามลาํดบั  ส่วนความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต
ต่อคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตของหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน พบว่า ในภาพรวมผูใ้ชบ้ณัฑิตทั้งสองหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เม่ือจาํแนกความพึงพอใจดา้นคุณธรรม
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จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และดา้นทกัษะ
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ผูใ้ชบ้ณัฑิตทั้งสองหน่วยงาน 
มีความพึงพอใจต่อบณัฑิตไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ส่วน
ความพึงพอใจในดา้นทกัษะทางปัญญา ผูใ้ชบ้ณัฑิตของหน่วยงานราชการมีความพึงพอใจต่อ
บณัฑิตแตกต่างกบัหน่วยงานเอกชนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ในภาพรวม
ผูใ้ชบ้ณัฑิตของหน่วยงานราชการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.09 ส่วนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของหน่วยงานเอกชนเท่ากบั 4.00 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าหน่วยงานเอกชนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ
บณัฑิตนอ้ยกวา่หน่วยงานราชการเลก็นอ้ย 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี (2554: 2) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ
ของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีต่อบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีการศึกษา 2553 พบว่า 
ความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการในแต่ละดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ นายจา้ง/ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 3.88) ส่วนคณะท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและคณะเทคโนโลยสีารสนเทศเท่ากนั (  = 3.81) 

2. ดา้นความรู้ความสามารถพื้นฐาน นายจา้ง/ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในการ 
ปฏิบติังานของบณัฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 3.92) ส่วนคณะท่ี
มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ คณะวิทยาการจดัการ (  = 3.82) 

3. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม นายจา้ง/ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจการปฏิบติังานของ
บณัฑิตจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 
3.96) ส่วนคณะท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (  = 3.89) 

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลยัแม่โจ้ (2554: 5)  ไดศึ้กษาเร่ือง  รายงานการ 
สาํรวจความพึงพอใจของผูป้ระกอบการในการทาํงานของบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั 
แม่โจ ้ ปีการศึกษา 2553 พบว่า ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตของมหาวิทยาลยั
แม่โจ ้ ในระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 3.86 คิดเป็นอตัราคะแนนร้อยละ 77.20 เม่ือพิจารณาความพึง
พอใจท่ีมีต่อบณัฑิตจาํแนกในแต่ละดา้น  พบว่า   ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ   
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม   โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.99   คิดเป็นอตัราคะแนนร้อยละ 79.80    
รองลงมาคือ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลคลและความรับผดิชอบ   โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.90     คิดเป็นอตัราคะแนนร้อยละ 78.00 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.82 คิดเป็นอตัราคะแนนร้อยละ 76.40 ดา้น
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ทกัษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.80 คิดเป็นอตัราคะแนนร้อยละ 76.00 และดา้นความรู้ 
โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.79 คิดเป็นอตัราคะแนนร้อยละ 75.80 

สถาบันวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร (2553: 36-37) ศึกษาเร่ือง รายงานผล
การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ท่ีสาํเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ 2552 ในภาพรวมพบว่า ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น (   = 3.96, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผลปรากฏดงัน้ี 

ดา้นความสามารถทางวิชาการ ตามลกัษณะงานในสาขานั้นๆ พบว่า  ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึง
พอใจดา้นความสามารถทางวิชากาตามลกัษณะงานในสาขานั้นๆ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
3.92, S.D. = 0.51)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

ดา้นความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน พบว่า ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจดา้น
ความสามารถพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.86, S.D. = 0.52) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ความพึงพอใจต่อการ
มีทกัษะและความชาํนาญในการใชภ้าษาต่างประเทศของบณัฑิต ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (   = 3.02, S.D. = 0.82) 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบว่า ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.16, S.D. = 
0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

พนัสยา วรรณวไิล และคณะ (2553)   ศึกษาเร่ือง   ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อบณัฑิต
ท่ีสาํเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2551  พบวา่   

1. บณัฑิตจาํแนกตามหลกัพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีจาํนวน 46 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.97 
ของจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด เม่ือจาํแนกเพศ อาย ุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 48.72 อายตุ ํ่ากว่า 
26 ปี ร้อยละ 58.97 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสําหรับเจา้
พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 23.08 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 
25.65 และไม่ศึกษาต่อ ร้อยละ 35.90 เงินเดือนเร่ิมตน้มากกว่าหรือเท่ากบั 7,940 บาท/เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 
 2. ระดบัความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.23, SD = .45) และค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ ความสามารถเชิงวิชาชีพดา้นการวิจยั (   = 3.76, SD=.54) 

วิทยา อนิทร์พงษ์พนัธ์ุ และคณะ (2553)  ศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพบณัฑิตและความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  สาขานนัทนาการเชิงพาณิชยแ์ละการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการ
พลศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า นายจา้งของบณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
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เพศหญิง มีอาย ุ 41–50 ปี ปฏิบติังานหนา้ท่ีระดบัหัวหนา้แผนก มีประสบการณ์ในการทาํงาน 
ระหวา่ง 11–15 ปี  และส่วนใหญ่ทาํงานในหน่วยงานภาคเอกช/กิจการส่วนตวั/กิจการครอบครัว  ซ่ึง 
ปัจจยัสําคญัท่ีผูใ้ชบ้ริการบณัฑิตจะพิจารณารับบณัฑิตเขา้ทาํงานจากสถาบนัการศึกษาเป็นปัจจยั
แรก  รองลงมาคือ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถพิเศษ สาขาวิชาเอก ผลการเรียนคุณลกัษณะท่ี 
พึงประสงคข์องบณัฑิตท่ีผูใ้ชบ้ริการบณัฑิตมีความตอ้งการรับเขา้ทาํงานใน 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาท่ีเรียนวิชาชีพมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความกระตือรือร้นในการ
ทาํงาน มีประสบการณ์ในการทาํงาน และความอดทนสู้งาน ตามลาํดบั คุณภาพการทาํงานของ
บณัฑิตทั้งดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ ดา้นทกัษะ ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการ
ทาํงาน ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพพอใชใ้นทุก
ดา้น ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและผลการเปรียบเทียบคุณภาพบณัฑิต
สถาบนัการพลศึกษากบับณัฑิตสถาบนัอ่ืน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัทดัเทียมกนัในทุกคุณลกัษณะ 

อจัฉรา บัวเลศิ และคณะ (2552)  ศึกษาเร่ือง การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท่ีสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549                     
พบวา่  

1. บณัฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ค่าคะแนนเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนใน 3 ดา้น เป็นดงัน้ี  

1.1 ความพึงพอใจดา้นความรู้  ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะงานในสาขา 
อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.02)  

1.2 ความพึงพอใจดา้นความรู้  ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน  อยูใ่น 
ระดบัมาก (  = 4.21)  

1.3 ความพึงพอใจดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  อยูใ่นระดบั 
มาก (  = 4.49)  

1.4 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมของทั้งสามดา้น อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.24)  
ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าผูใ้ชบ้ณัฑิตสาขาวิชาภาษาจีนมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตใน

ภาพรวมทุกดา้นในระดบั “มาก”  
2. บณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษ ค่าคะแนนเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้

บณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษใน 3 ดา้น เป็นดงัน้ี  
2.1 ความพึงพอใจดา้นความรู้  ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะงานในสาขา 

อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.74)  
2.2 ความพึงพอใจดา้นความรู้  ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน  อยูใ่น 
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ระดบัมาก (  = 3.68)  
2.3 ความพึงพอใจดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  อยูใ่นระดบั 

มาก  (  = 4.14)  
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมของทั้งสามดา้น อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.85)  ผลการศึกษาน้ี

แสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้ชบ้ณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตในภาพรวมทุกดา้นใน
ระดบั “มาก”  

3. บณัฑิตสาขาวิชาการท่องเท่ียว ค่าคะแนนเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้
บณัฑิตสาขาวิชาการท่องเท่ียวใน 3 ดา้น เป็นดงัน้ี  

3.1 ความพึงพอใจดา้นความรู้  ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะงานในสาขา  
อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.09)  

3.2 ความพึงพอใจดา้นความรู้  ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน  อยูใ่น 
ระดบัมาก (  = 3.85)  

3.3 ความพึงพอใจดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  อยูใ่นระดบั 
มาก (  = 4.31)  

3.4 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมของทั้งสามดา้น  อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.08)  
 ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ณัฑิตสาขาวิชาการท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อบณัฑิต
ในภาพรวมทุกดา้นในระดบั “มาก”  

4. บณัฑิตคณะศิลปศาสตร์ในภาพรวม ผูว้ิจยัไดน้าค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นของแต่ละสาขาวิชา
ท่ีแสดงดา้นบนมาคานวณหาค่าเฉล่ียรวมของบณัฑิตคณะศิลปศาสตร์ ไดผ้ลดงัน้ี  

4.1 ความพึงพอใจดา้นความรู้  ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะงาน  อยูใ่น 
ระดบัมาก (  = 3.95)  

4.2 ความพึงพอใจดา้นความรู้  ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน  อยูใ่น 
ระดบัมาก (  = 3.91)  

4.3 ความพึงพอใจดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  อยูใ่นระดบั 
มาก  (  = 4.31)  

4.4 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมของทั้งสามดา้น อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.06)  
ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าผูใ้ชบ้ณัฑิตคณะศิลปศาสตร์มีความพึงพอใจต่อบณัฑิตใน

ภาพรวมทุกดา้นในระดบั “มาก” 
พรหมมา วิหคไพบูลย์ (2551)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต วิทยาลยัการ

ฝึกหดัครู มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ปีการศึกษา 2549 – 2550  พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมี
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ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.45) เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสามารถทาง
วิชาการ ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ (  = 4.28) ดา้น
ความรู้ ความ สามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากทุกรายการ (  = 4.14) ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผูบ้งัคบับญัชา
ของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (  = 4.71) และดา้นคุณลกัษณะของ
บณัฑิต ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (  = 4.60) เม่ือ
จาํแนกเป็นรายสาขาพบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อผลการปฏิบติังาน และคุณลกัษณะของ
บณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร สาขาคณิตศาสตร์ พบว่า ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  =  4.66) เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความสามารถทางวิชาการ 
ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิต มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกรายการ (  =  4.40) ยกเวน้เร่ือง 
ความรอบรู้และทนัต่อการเปล่ียนแปลง ของเทคโนโลย ีผูบ้งัคบับงัชามีความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด (  =  4.56) ดา้นความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิต
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ (  =  4.31) ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (  =  4.91) และ
ดา้นคุณลกัษณะของบณัฑิต ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุก
รายการ (  =  4.88) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อผลการปฏิบติังาน และคุณลกัษณะของบณัฑิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร สาขาการศึกษาปฐมวยั พบว่า ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.36) เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสามารถทางวิชาการ 
ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกรายการ (  = 4.27) ยกเวน้เร่ือง 
ความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผูบ้งัคบับญัชามีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.56 เท่ากนั) ดา้นความรู้ ความสามารถ
พื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน ผูบ้งัคบั บญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 
(  =  4.07) ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  =  4.58) และดา้นคุณลกัษณะของบณัฑิต ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  =  4.49)  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อผลการปฏิบติังานและ
คุณลกัษณะของบณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครสาขาเทคโนโลยี และนวตักรรมการ ศึกษา
พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.26) เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น
พบว่า ดา้นความสามารถทางวิชาการ ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุก
รายการ (  = 4.08) ดา้นความรู้ ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน ผูบ้งัคบับญัชาของ
บณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกรายการ (  = 3.91) ยกเวน้เร่ืองทกัษะในการใช้



38 
 

ภาษา ต่างประเทศในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง (  = 2.80) ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผูบ้งัคบับญัชาของ
บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( =4.58)และด้านคุณลักษณะของบัณฑิต
ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกรายการ (  = 4.38) ยกเวน้เร่ือง 
จิตใจดีงาม และความภาคภูมิใจในสถาบนัท่ีสําเร็จการศึกษา ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.60 และ 4.80 ตามลาํดบั) 

อุมาพร จันทศร และคณะ  (2549)    ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ/
ผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั ประจาํปีการศึกษา 2542 – 2545 พบว่า บณัฑิตตวัอยา่งส่วนใหญ่ทาํงานในหน่วยงาน
ประเภทเอกชน/ธุรกิจส่วนตวัสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 89 เม่ือพิจารณาถึงประเภทของกิจการก็พบว่า 
บณัฑิตตวัอยา่งส่วนใหญ่ทาํงานในกิจการประเภทธุรกิจ/บริการสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 37 รองลงมา คือ 
ร้อยละ 30 อยูใ่นกิจการประเภทอุตสาหกรรม การประเมินความพึงพอใจในคุณสมบติัพึงประสงค์
ทั้ง 3 ดา้น ของบณัฑิตตวัอยา่งไดผ้ลดงัน้ี ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ ส่วนใหญ่ผูใ้ช้
บณัฑิตมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวขอ้ต่างๆ ยกเวน้
ความสามารถในการบริหารคนท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิต ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ดา้น
ความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจในระดบั 
มากต่อความรู้ความสามารถพื้นฐานในหวัขอ้ต่างๆ ยกเวน้ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ 
และความเป็นผูน้าํ ท่ีผูใ้ช้บณัฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมากต่อดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพในทุกหัวขอ้ สาํหรับระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิต พบว่า ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียในระดบัมากต่อ คุณสมบติัพึงประสงคข์อง
บณัฑิตทั้งในแต่ละดา้นและเม่ือพิจารณารวมทุกดา้น ส่วนผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ผูใ้ช้
บณัฑิตมีความพึงพอใจในคุณสมบติัพึงประสงคข์องบณัฑิตไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(p > 0.05) ไม่ว่าจะเปรียบเทียบระหว่างบณัฑิตเพศชายและเพศหญิง เปรียบเทียบระหว่างประเภท
ของหน่วยงานท่ีบณัฑิตเขา้ทาํงาน หรือเปรียบเทียบระหวา่งประเภทของกิจการท่ีบณัฑิตเขา้ทาํงาน  

ศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547)  ศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมีผลต่อ
การจา้งงานของบณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ  พบว่า  นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ/ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึง
พอใจต่อบณัฑิตของมหาวิทยาลยัทกัษิณในระดบัมาก  (  = 3.8537)  องคป์ระกอบหลกัท่ีนายจา้งมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพนัธ์ (  = 3.9687) อนัดบัท่ีสอง 
คือดา้นความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ นายจา้งมีความพึงพอใจระดบัมาก  (  = 3.9520) 
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และอนัดบัท่ี 3 คือดา้นความรู้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจา้งมีความพึงพอใจระดบัมาก 
(  = 3.6919) สาํหรับองคป์ระกอบยอ่ยท่ีนายจา้งมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตของมหาวิทยาลยัทกัษิณ
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน  ความรับผิดชอบต่องานท่ีทาํและอุทิศเวลา ความ
ขยนัหมั่นเพียรและกระตือรือล้นในการทาํงาน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของหน่วยงาน 
สําหรับองคป์ระกอบย่อยท่ีนายจา้งมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตของมหาวิทยาลยัทกัษิณน้อยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ (ทั้งภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนๆ) ความสามารถใน
การวางแผนการทาํงาน ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการ
ทาํงานเป็นทีม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  (2547)  ศึกษาเร่ือง การ
ติดตามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชท่ีสาํเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2546 – 2547  พบว่า  1. ขอ้มูลทัว่ไปของนายจา้งหรือผูป้ระกอบการผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.40  ท่ีเหลือเป็นเพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ 31.60  มีอาย ุระหว่าง  
41 – 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาอายรุะหว่าง 20–35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 26.30  อายรุะหว่าง 
51 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.30 อายรุะหวา่ง 56 – 60 ปี    คิดเป็นร้อยละ 12.30  อายรุะหว่าง 36 – 40 
ปี  คิดเป็นร้อยละ 7.00 และอายท่ีุมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อาย ุ60 ปีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 1.80  ซ่ึง
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 56.10  รองลงมาสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 29.80 และสาํเร็จการศึกษาในระดบัอนุปริญญาและอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 
7.00   ตาํแหน่งงานท่ีทาํของผูป้ระกอบการ เป็นหัวหนา้หน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ 68.40  รองลงมา
ดาํรงตาํแหน่งอ่ืน คิดเป็น ร้อยละ 21.10  และน้อยท่ีสุดเป็นเจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 10.50  
ส่วนใหญ่ปฏิบติังานในหน่วยงานราชการ  คิดเป็นร้อยละ 47.40 รองลงมาปฏิบติังานในหน่วยงาน
เอกชน  คิดเป็นร้อยละ 31.60  หน่วยงาน   รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 12.30 และปฏิบติังานใน
หน่วยงานอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 8.80  ตามลาํดบั  2. ขอ้มูลแสดงระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง
หรือผูป้ระกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะและความสามารถในการทาํงานของบณัฑิต ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากโดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.76 สาํหรับผล
การพิจารณาเป็นรายขอ้  ปรากฏวา่มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.39 – 3.25  ในการจัดลําดับค่าคะแนน 
พบว่า  ค่าคะแนนเฉล่ียในประเด็นความสามารถในการปรับตวัและความรับผิดชอบต่องานใน
หนา้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั  คือ 2.91 แต่ค่า S.D. ของความสามารถในการปรับตวัมีค่า .76 ซ่ึงมีค่าการ
กระจายของขอ้มูลนอ้ยกว่า   (หมายถึงผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นท่ีแตกต่างกนันอ้ยกว่า)  ค่า 
S.D. ของความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีมีค่า .80 แสดงว่าค่าเฉล่ียของความสามารถในการ
ปรับตวัไวเ้ป็นอนัดบัก่อนค่าเฉล่ียของความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีจึงจดัอนัดบัค่าเฉล่ียของ
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ความสามารถในการปรับตวัไวเ้ป็นอนัดบัก่อนค่าเฉล่ียของความรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี  ในการ
จดัลาํดบัมากไปหานอ้ย 

อุทุมพร ดุลยเกษม และคณะ  (2545) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2545  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
นครศรีธรรมราช  พบวา่  1. ความพึงพอใจในความสามารถทางวิชาการและการปฏิบติังาน โดยรวม
ท่ีประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิตและบณัฑิตอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.75, 3.88)  และผลการประเมินรายดา้น
พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน ความสามารถในการรักษาพยาบาล ความสามารถในการ
ป้องกนัโรคส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพความสามารถในการประสานงานและปฏิบติังานร่วม 
กบัผูอ่ื้น และความสามารถในการบริหารจดัการและพฒันางาน ตามการประเมินของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น (  = 3.68,3.81,3.80, 3.89 และ 3.59 ) และ ตามการประเมินของบณัฑิตก็อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น (  = 3.72, 3.96, 3.90, 4.11 และ 3.69) 2. ความพึงพอใจในความสามารถพื้นฐาน
ท่ีส่งผลต่อการทาํงานตามการประเมินของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.80) และตามการ
ประเมินตนเองของบณัฑิตอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.91) 3. ความพึงพอใจในคุณลกัษณะของพยาบาล 
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นคุณคุณธรรม และจริยธรรมและดา้นเจตคติต่อวิชาชีพ พบว่า 3.1 ดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม ตามการประเมินของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.11) และตามการ
ประเมินตนเองของบณัฑิตอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.33) 3.2 ดา้นเจตคติต่องานและวิชาชีพตามการ
ประเมินของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.00) และตามการประเมินตนเองของบณัฑิตอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.14)  4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจทั้ง 3 ดา้น ตามการประเมินของผูใ้ช้
บณัฑิต และ การประเมินตนเองของบณัฑิต พบวา่ 4.1 ความพึงพอใจระหว่างผูใ้ชบ้ณัฑิตกบับณัฑิต 
ในความสามารถทางวิชาการและการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
4.2 ความพึงพอใจระหวา่งผูใ้ชบ้ณัฑิตกบับณัฑิตในความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงานแตก 
ต่าง กนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4.3 ความพึงพอใจระหว่างผูใ้ชบ้ณัฑิตกบับณัฑิตใน
คุณลกัษณะของพยาบาล ดา้นคุณธรรม และจริยธรรมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
   
 
 
 
 
 



บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ ์ ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2554 โดยมีการดาํเนินการวิจยัตามรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3 การเกบ็รวมรวมขอ้มูล 
3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  
ไดแ้ก่  นายจา้ง  ผูป้ระกอบการ หวัหนา้ส่วนงาน  เจา้ของสถานประกอบการ ฝ่ายบุคคล/

ตวัแทนในระดบัผูบ้ริหารของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมี หรือเป็นผูท่ี้บณัฑิต
ทาํงานเก่ียวขอ้งดว้ยโดยมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ์ ท่ี
สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554  จาํนวนทั้งหมด 198 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ หรือบุคคลท่ีปฏิบติังานใน

ระดบัผูบ้ริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีบณัฑิตวิทยาลยัราชพฤกษ์
ปฏิบติังานอยูไ่ม่เกิน 1 ปีหลงัจากสาํเร็จ (ทั้งน้ีไม่นบัรวมบณัฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจ
ส่วนตวั)  จาํนวนทั้งส้ิน 65 คน   
 
3.2 เคร่ืองมือในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1  เป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบสําหรับสอบถามข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง /

ผูป้ระกอบการหรือบุคคลท่ีปฏิบติังานในระดบัผูบ้ริหาร   
ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้คาํถามแบบมาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัสาํหรับสอบถาม

ระดับความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบติังานของบณัฑิตสาขาวิชาการตลาดท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลยัราชพฤกษ ์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม ศึกษาแห่งชาติ (TQF: 



42 
 

HEd) 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ (ความสามารถทางวิชาการ) ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลย ี และคุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราช
พฤกษ ์

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ เป็นลกัษณะแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questions)  ซ่ึง
เป็นคาํถามท่ีไม่ไดก้าํหนดคาํตอบไวล่้วงหน้า โดยเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งอิสระ 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.3.1 ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  จากเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง หนงัสือทางวิชาการ รวมถึงแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

3.3.2 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) จาํนวน 10 ชุด แลว้นาํผลการตอบ
แบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient)  
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เม่ือ  =   ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
    k =   จาํนวนขอ้ของเคร่ืองมือ 
                                      =   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
                                 =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้ดลองใชก้บัผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นยา่นวิทยาลยัราชพฤกษ ์จาํนวน 10 
คน  ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.88 

3.3.3 เกบ็ขอ้มูล  
3.3.4 วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  

  3.3.5 สรุปผลการศึกษา 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอภิปรายผล ขอ้มูล 
ไดแ้ก่  

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายค่าความถ่ีและร้อยละของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนายจา้งบณัฑิต 

ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชอ้ธิบายค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกบั
ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตทั้ง 5 ดา้น ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) และคุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์
ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใชอ้ธิบายค่าความแปรปรวน
ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตท่ีมี
ต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตทั้ง 5 ดา้น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: 
HEd) และคุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ ซ่ึงในส่วนท่ี 2 ของ
แบบสอบถามใชล้กัษณะของมาตรวดัตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนนและเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลผลของค่าเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี 
  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก  มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจปานกลาง  มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจนอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
กาํหนดค่าเฉล่ียไว ้5 ระดบั ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑข์องเบสท ์(Best, 1981, 
p. 482)  ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีระดบัความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดและควร    

   ปรับปรุง 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยั

ราชพฤกษ ์ท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554  มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมิน
ความพึงพอใจนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาดใน 6 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) 
ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ    
5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 6) คุณลกัษณะ
บณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ โดยไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
นายจา้ง/ผูป้ระกอบการหรือบุคคลท่ีปฏิบติังานในระดบัผูบ้ริหารของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนท่ีมีอาํนาจในการบริหาร ให้คาํแนะนํา/ตกัเตือนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ โดยมี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด มีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 65 คน และนาํเสนอ
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี    

ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม     
ตอนที ่2  ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราช 

พฤกษ ์ท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554   
ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะหรือความตอ้งการท่ีจะใหว้ิทยาลยัฯ เพิ่มเติมคุณสมบติัของ 

บณัฑิต   
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ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของนายจ้างบัณฑิต 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
ประเภทหน่วยงาน 
- หน่วยงานราชการ                               
- หน่วยงานเอกชน                                
- รัฐวิสาหกิจ 

 
14 
45 
6 

 
21.54 
69.23 
9.23 

รวม 65 100 

ตําแหน่งงานของนายจ้างบัณฑิต 
- ผูบ้ริหารระดบัสูง 
- ผูบ้ริหารระดบักลาง 
- ผูบ้ริหารระดบัตน้ 

 
20 
23 
22 

 
30.77 
35.38 
33.85 

รวม 65 100 

ระยะเวลาการทาํงานของบัณฑิต 
- ระยะเวลานอ้ยกวา่ 3  เดือน  
- ระยะเวลา 3 เดือน - 6 เดือน  
- ระยะเวลามากกวา่  6 เดือน - 1 ปี  

 
18 
21 
26 

 
27.69 
32.31 
40.00 

รวม 65 100 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า นายจา้งของบณัฑิตส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 69.23  
รองลงมาเป็นหน่วยงานราชการ ร้อยละ 21.54  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.23  ตามลาํดบั  
ตาํแหน่งงานของนายจา้งบณัฑิต ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารระดบักลาง ร้อยละ 35.38 รองลงมาเป็น
ผูบ้ริหารระดบัตน้ ร้อยละ 33.85  และผูบ้ริหารระดบัสูง ร้อยละ 30.77  ตามลาํดบั ระยะเวลาการ
ทาํงานของบณัฑิต  ส่วนใหญ่ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน - 1 ปี ร้อยละ 40.00 รองลงระยะเวลา 3 
เดือน - 6 เดือน ร้อยละ 32.31  และระยะเวลานอ้ยกวา่ 3 เดือนร้อยละ 27.69  ตามลาํดบั 
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ตอนที ่2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยราชพฤกษ์                            
ทีสํ่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554   
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการ 
ปฏิบติังานของบณัฑิตโดยรวม ทั้ง 6 ดา้น 

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ อนัดับ 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม   
2. ดา้นความรู้    
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา    
4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ     
5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ   
6. คุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์
ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์

4.13 
4.03 
4.05 
4.63 
 
3.75 
 
4.32 

.315 

.415 

.418 

.199 
 
.467 
 
.399 

มาก 
มาก 
มาก 
มากท่ีสุด 
 
มาก 
 
มาก 
 

3 
5 
4 
1 
 
6 
 
2 

รวม 4.15 .195 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิต โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั  4.15  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความพึง
พอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียง
ตามลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (X  =  
4.63)  รองลงมาคือ ดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ (X  = 4.32)  
และดา้นคุณธรรมจริยธรรม (X  = 4.13)  ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
บณัฑิตโดยรวม ด้านคุณธรรมจริยธรรม   

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ อนัดับ 

1. มีระเบียบวินยั / ตรงต่อเวลา  4.31 .610 มาก 1 
2. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  4.29 .701 มาก 2 
3. มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  4.03 .790 มาก 4 
4. มีการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและถูก
กาลเทศะ 

4.22 .673 มาก 3 

5. มีความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 

3.82 .727 มาก 5 

รวม 4.13 .315 มาก  
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตดา้น
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.13 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิต ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีระเบียบวินยั/ตรงต่อเวลา (X = 4.31) รองลงมา
คือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต  (X = 4.29)  และการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและถูกกาลเทศะ (X = 
4.22)  ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
บณัฑิตโดยรวม ด้านความรู้   

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ อนัดับ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ี
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
2. มีความรู้ทางวิชาการ และสามารถพฒันา
ความรู้ใหม่ได ้
3. มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
สามารถประยกุตใ์ชก้บังานได ้
4. มีความชาํนาญในสาขาวิชาชีพและ
สามารถถ่ายทอดใหก้บัผูอ่ื้นได ้
5. มีความรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพในสาขาวิชา 

4.43 
 
4.08 
 
3.94 
 
3.92 
 
3.80 

.499 
 
.620 
 
.634 
 
.692 
 
.712 

มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

รวม 4.03 .415 มาก  
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตดา้น
ความรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.03  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิต ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดย
เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบติั (X = 4.43) รองลงมาคือ ความรู้ทางวิชาการ และสามารถพฒันาความรู้ใหม่ได ้ (X = 4.08) 
และความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถประยกุตใ์ชก้บังานได ้(X = 3.94)  ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
บณัฑิตโดยรวม ด้านทกัษะทางปัญญา   

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ อนัดับ 

1. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
2. มีความสามารถในการวางแผนการทาํงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ แกไ้ข
ปัญหาและการตดัสินใจ 
4. มีความพยายามใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
พฒันาตนเอง 
5. มีปฏิภาณไหวพริบและปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์ 

4.03 
4.32 
 
3.88 
 
3.86 
 
4.18 

.661 

.471 
 
.718 
 
.998 
 
.497 

มาก 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 

3 
1 
 
4 
 
5 
 
2 

รวม 4.05 .418 มาก  
 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตดา้นทกัษะ
ทางปัญญา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิต ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความสามารถในการวางแผนการทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ (X = 4.32) รองลงมาคือ ความสามารถในการจดัระบบงานและ
ควบคุมงาน (X = 4.18)  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(X = 4.03)  ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
บณัฑิตโดยรวม ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ  

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ อนัดับ 

1. มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องานใน
หนา้ท่ี 
2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
3. มีความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน มีสัมมา
คารวะ 
4. มีความสามารถในการปรับตวั การทาํงาน
เป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น 
5. ความมีนํ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพื่อน
ร่วมงานและผูอ่ื้น 

4.83 
 
4.28 
4.29 
 
4.97 
 
4.80 

.378 
 
.451 
.458 
 
.174 
 
.403 
 

มากท่ีสุด 
 
มาก 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 

2 
 
5 
4 
 
1 
 
3 
 

รวม 4.63 .199 มากท่ีสุด  
 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจเท่ากบั 4.63  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
ของบณัฑิต ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการปรับตวั การทาํงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น (X = 4.97) รองลงมาคือ ความ
รับผดิชอบ เอาใจใส่ต่องานในหนา้ท่ี  (X = 4.83)  และความมีนํ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมงาน
และผูอ่ื้น (X = 4.80)   ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
บณัฑิตโดยรวม ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ อนัดับ 

1. มีการประยุกต์ใชเ้ทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการ
ทาํงาน 
2. มีความรู้และทกัษะในการส่ือสารภาษา
ต่าง ประเทศระดบัพื้นฐาน 
3. มีความรู้และทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 
4. มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ 
ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศ 
5. มีความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีให้ เ กิดประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน 

3.37 
 
 
3.52 
 
4.09 
 
3.92 
 
3.83 

.651 
 
 
.793 
 
.701 
 
.669 
 
.601 

ปานกลาง 
 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

5 
 
 
4 
 
1 
 
2 
 
3 

รวม 3.75 .467 มาก  
 

จากตารางท่ี 7  พบว่า  ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตดา้น
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจของนายจา้ง
ท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิต ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่  ความรู้และทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั (X= 
4.09) รองลงมาคือ ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศ (X= 3.92) 
และความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ทางเทคโนโลยใีหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน (X= 3.83) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
บณัฑิตโดยรวม ด้านคุณลกัษณะบัณฑิตตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัราชพฤกษ์  

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง 

ค่าเฉลีย่ 
 

(X) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ อนัดับ 

1. มีความรู้ และความสามารถทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั 
2. มีความรอบรู้ และทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลย ี
3. สามารถประยกุตค์วามรู้ไปใชก้บังานท่ี 
รับผดิชอบไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
4. ทกัษะในการส่ือสารและทกัษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. มีความเสียสละ มีนํ้ าใจ ช่วยเหลือเก้ือกูล
เพื่อนร่วมงาน มีจิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดี 
6. เป็นผูมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 

4.06 
 
4.11 
 
4.35 
 
4.12 
 
 
4.77 
 
4.51 

.429 
 
.562 
 
.623 
 
.545 
 
 
.606 
 
.640 

มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 

6 
 
5 
 
3 
 
4 
 
 
1 
 
2 

รวม 4.32 .399 มาก  
 

จากตารางท่ี 8 พบว่า ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตดา้น
คุณลกัษณะบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจเท่ากบั 4.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
ของบณัฑิต ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความ
เสียสละ มีนํ้ าใจ ช่วยเหลือเก้ือกลูเพื่อนร่วมงาน มีจิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดี (X = 4.77) รองลงมา
คือ เป็นผูมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  (X = 4.51) และสามารถประยกุตค์วามรู้ไปใชก้บังานท่ี
รับผดิชอบไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์(X = 4.35) ตามลาํดบั 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะหรือความต้องการทีจ่ะให้วทิยาลยัฯ เพิม่เติมคุณสมบัติของบัณฑิต   
ตารางที่ 9 ขอ้เสนอแนะหรือความตอ้งการท่ีจะใหว้ิทยาลยัฯ เพิ่มเติมคุณสมบติัของบณัฑิตในดา้น
ต่าง ๆ 
ลาํดับ รายการ จํานวนผู้ให้ข้อมูล 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 

ควรเนน้เร่ืองการฝึกใหน้กัศึกษารู้จกัคิด และวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
ฝึกการคิดใหส้ามารถแกไ้ขสถานการณ์และปัญหาในการทาํงานได ้
เพิ่มเติมความรู้ ทกัษะและพฒันาทางวิชาการ และการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ  
ควรฝึกฝนทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
การตรงต่อเวลา ความกระตือรือร้น ความมีระเบียบวินยั  
การแสดงออกและบุคลิกท่ีไม่มีความมัน่ใจ  
ควรเพิ่มเติมความรู้ในการปฏิบติังาน  
ความรอบคอบในการทาํงาน (ความละเอียดถ่ีถว้น)  

1 
1 
5 
 
3 
2 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ์ ท่ีสําเร็จ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554  มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึงพอใจนายจา้ง
ต่อบณัฑิตของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ ปีการศึกษา 2554  ใน 6 ดา้น คือ   1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  2) 
ด้านความรู้   3) ด้านทักษะทางปัญญา   4) ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ    5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ    
6) คุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็น
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจและกิจการของตนเอง จาํนวน 65 ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตของวิทยาลยั
ราชพฤกษ ์ ปีการศึกษา 2554   การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงั
บณัฑิตเพื่อนาํไปให้นายจา้งท่ีบณัฑิตวิทยาลยัราชพฤกษป์ฏิบติังานอยู่ตอบกลบัและสัมภาษณ์ทาง
โทรศพัท ์ ระหว่างเดือน กุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2555 ทั้งหมด จาํนวน 65 คน โดยใชโ้ปรแกรม
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลทีไ่ด้จากการศึกษา 

1. ข้อมูลทัว่ไปของนายจ้างบัณฑิต 

นายจา้งของบณัฑิต ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 69.23 รองลงมาเป็นหน่วยงาน
ราชการ ร้อยละ 21.54  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.23  สาํหรับตาํแหน่งงานของนายจา้งบณัฑิต 
ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารระดบักลาง ร้อยละ 35.38  รองลงมาเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ ร้อยละ 33.85   
และเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ร้อยละ 30.77  และพบว่าระยะเวลาการทาํงานของบณัฑิตส่วนใหญ่มี
ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน - 1 ปี  ร้อยละ 40.00 รองลงมาระยะเวลา 3 เดือน - 6 เดือน ร้อยละ 32.31   
และระยะเวลานอ้ยกวา่ 3 เดือน ร้อยละ 27.69    

2. ความพงึพอใจของนายจ้างทีมี่ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
นายจา้งมีความพึงพอใจของต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตจากวิทยาลยัราชพฤกษ ์ แบ่ง

ออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้น
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ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  6) คุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราช
พฤกษ ์โดยรวมระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.15 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นายจา้งมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ไดแ้ก่  1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (X = 4.13)   2) ดา้นความรู้ (X   
= 4.03)   3) ดา้นทกัษะทางปัญญา  (X = 4.05)   4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ (X = 4.63)   5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (X = 3.75)   6) คุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ (X = 4.32)   

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิต
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  มีระเบียบวินยั/ตรงต่อเวลา  (X = 4.31) 
รองลงมาคือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต (X = 4.29)  และการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและถูกกาลเทศะ   
(X = 4.22)   

ดา้นความรู้ พบว่า ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตดา้นความรู้  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบติั  (X = 4.43) รองลงมาคือ ความรู้ทางวิชาการ และสามารถพฒันาความรู้ใหม่ได ้(X = 4.08)   
และความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถประยกุตใ์ชก้บังานได ้(X = 3.94)   

ดา้นทกัษะทางปัญญา พบว่า ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิต
ดา้นทกัษะทางปัญญา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ ความสามารถในการวางแผนการทาํงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ (X = 4.32) รองลงมาคือ ความสามารถในการจดัระบบงานและ
ควบคุมงาน (X = 4.18)  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(X = 4.03)   

ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า ความพึงพอใจของ
นายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  ความสามารถในการปรับตวั การทาํงานเป็นทีม 
รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น  (X = 4.97) รองลงมาคือ ความรับผดิชอบ เอาใจใส่ต่องานในหนา้ท่ี  (X = 
4.83)  และความมีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมงานและผูอ่ื้น (X = 4.80) 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 
ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการ
ใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั  (X = 4.09)  รองลงมาคือ ความสามารถใน
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การรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศ  (X = 3.92)  และความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยใีหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน (X  = 3.83)   

คุณลกัษณะบณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ พบว่า ความพึงพอใจของ
นายจา้งท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตดา้นคุณลกัษณะบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราช
พฤกษ ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเสียสละ มีนํ้ าใจ ช่วยเหลือเก้ือกลูเพื่อนร่วมงาน มีจิต
สาธารณะมีบุคลิกภาพดี  (X  = 4.77) รองลงมาคือ เป็นผูมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  (X  = 4.51)  
และสามารถประยกุตค์วามรู้ไปใชก้บังานท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์(X = 4.35)   
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราช
พฤกษ ์ท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

นายจา้งของบณัฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตในดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ  การท่ีบณัฑิตตอ้งมีระเบียบวินยั/ตรงต่อเวลาในการปฏิบติังาน มี
ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กรและต่อตนเอง และบัณฑิตท่ีดีนั้ นต้องมีการแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมและถูกกาลเทศะ  

นายจ้างของบณัฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในด้านความรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ บณัฑิตตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั และความรู้ทางดา้นวิชาการ อีกทั้งมีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
สามารถประยกุตใ์ชก้บังานได ้และบณัฑิตตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพในสาขาวิชาอยา่งถ่องแท ้

นายจา้งของบณัฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตในดา้นทกัษะทางปัญญา   
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  คือ  บณัฑิตควรมีความสามารถในการวางแผนการทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ และตอ้งสามารถจดัระบบงานและควบคุมงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งบณัฑิตตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

นายจ้างของบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การท่ี
บณัฑิตตอ้งมีความสามารถในการปรับตวั การทาํงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้นได ้ และตอ้งมี
ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องานในหน้าท่ีในการทาํงาน รวมทั้งบณัฑิตท่ีดีนั้นตอ้งมีนํ้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมงานและผูอ่ื้นอยา่งแทจ้ริง 
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นายจ้างของบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ  
บณัฑิตตอ้งมีความรู้และทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบติังาน และตอ้งมีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ทางเทคโนโลยใีหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการทาํงานไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและชาํนาญ 

นายจ้างของบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในด้านคุณลักษณะ
บณัฑิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ การท่ีบณัฑิตมี
ความเสียสละ มีนํ้ าใจ ช่วยเหลือเก้ือกูลเพื่อนร่วมงาน มีจิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดีทั้งกาย วาจา ใจ   
อีกทั้งตอ้งเป็นผูมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  และมีความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ไปใชก้บังาน
ท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา 
จากผลการวิจัย นายจ้างของบัณฑิตมีข้อเสนอแนะว่าบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดควร

ปรับปรุงดา้นความรู้ ทกัษะและพฒันาทางวิชาการ และการส่ือสารภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับกบั
การขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศไทยในประชาคมอาเซียน และควรฝึกฝนทกัษะทางดา้น
คอมพิวเตอร์ใหมี้ความชาํนาญในการใชง้านท่ีหลากหลายและสร้างสรรคง์านไดอ้ยา่งมีคุณภาพ อีก
ทั้งควรเน้นเร่ืองการฝึกให้นักศึกษารู้จกัคิด และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยการฝึกการคิดให้
สามารถแกไ้ขสถานการณ์และปัญหาในการทาํงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง และส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงก็
คือ การตรงต่อเวลา ความกระตือรือร้น ความมีระเบียบวินยั และความรอบคอบในการทาํงาน และ
การแสดงออกและบุคลิกใหมี้ความมัน่ใจของบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด ดงันั้นในการจดัการเรียน
การสอนของสาขาวิชาการตลาดจึงควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความกลา้ในการแสดงออก เช่น การ
นาํเสนอหนา้ชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงสาขาวิชาการตลาดควรมีการจดักิจกรรมฝึกอบรมหรือ
สัมมนาเชิงปฏิบติัการในเร่ืองการสร้างความเช่ือมัน่ เพื่อเป็นการฝึกในเร่ืองการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออกใหก้บันกัศึกษาก่อนสาํเร็จการศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าควรศึกษาในเร่ือง คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ ์ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์  ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2554 

 
คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลยั
ราชพฤกษ ์  ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2554  ขอความอนุเคราะห์ตอบตามความเป็นจริง ทั้งน้ีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจะวิเคราะห์ในภาพรวมซ่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันา 
การจดัการศึกษาของวิทยาลยัราชพฤกษ ์

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด  วิทยาลยัราชพฤกษ ์
ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะหรือความตอ้งการท่ีจะใหว้ิทยาลยัฯ เพิ่มเติมคุณสมบติัของบณัฑิต   

3.โปรดกรอกขอ้ความลงในช่องวา่งหรือเขียนเคร่ืองหมาย  ใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงและ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

____________________________________________________ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน     หรือเติมคาํ/ข้อความลงในช่องว่างทีก่าํหนดไว้ให้ 
1. ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู.่.........................................................ซอย......................ถนน...…..………………....…………………… 
ตาํบล/แขวง.............................................อาํเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั .…….….……………. 
รหสัไปรษณีย ์………………………….ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั....................................................................... 
ช่ือผูใ้หข้อ้มูล (นาย/นางสาว/นาง)...................................................................................................................... 
โทรศพัท.์....................................โทรสาร.................................E-mail .............................................................. 

2. ประเภทหน่วยงาน 
 1. หน่วยงานราชการ    2. หน่วยงานเอกชน 
 3. รัฐวิสาหกิจ    4. อ่ืนๆ ระบุ…………………………..…………………….. 

3. ตาํแหน่งงานของนายจา้งบณัฑิต 
 1. ผูบ้ริหารระดบัสูง     2. ผูบ้ริหารระดบักลาง  
 3. ผูบ้ริหารระดบัตน้     4. อ่ืนๆ ระบุ........................................................................... 



 
 

4. ระยะเวลาการทาํงานของบณัฑิต 
 1. ระยะเวลานอ้ยกวา่ 3  เดือน   2. ระยะเวลา 3 เดือน - 6 เดือน  
 3. ระยะเวลามากกวา่ 6 เดือน - 1 ปี 

  
ส่วนที ่2  ความพงึพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์ 
คาํช้ีแจง  ให้ท่านทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน ช่องรายข้อ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี ้

5  หมายความวา่  ความพึงพอใจคุณลกัษณะของบณัฑิตอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายความวา่  ความพึงพอใจคุณลกัษณะของบณัฑิตอยูใ่นระดบัมาก 
3  หมายความวา่  ความพึงพอใจคุณลกัษณะของบณัฑิตอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายความวา่  ความพึงพอใจคุณลกัษณะของบณัฑิตอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายความวา่  ความพึงพอใจคุณลกัษณะของบณัฑิตอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ความพงึพอใจนายจ้างทีมี่ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัราชพฤกษ์ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
        1.1 มีระเบียบวนิยั / ตรงต่อเวลา       
        1.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต       
        1.3 มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม       
        1.4 มีการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและถูก
กาลเทศะ 

     

        1.5 มีความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ      
2. ด้านความรู้ 
        2.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

     

        2.2 มีความรู้ทางวิชาการ และสามารถพฒันาความรู้
ใหม่ได ้

     

        2.3 มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
สามารถประยกุตใ์ชก้บังานได ้

     

        2.4 มีความชาํนาญในสาขาวิชาชีพและสามารถ
ถ่ายทอดใหก้บัผูอ่ื้นได ้

     

        2.5 มีความรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพในสาขาวิชา 

     



 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
       3.1 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
       3.2 มีความสามารถในการวางแผนการทาํงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  

     

       3.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา
และการตดัสินใจ  

     

       3.4 มีความพยายามใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันา
ตนเอง 

     

       3.5 มีปฏิภาณไหวพริบและปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์ 

     

4.ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ  
        4.1 มีความรับผดิชอบ เอาใจใส่ต่องานในหนา้ท่ี      
        4.2 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน      
        4.3 มีความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน มีสมัมาคารวะ      
        4.4 มีความสามารถในการปรับตวั การทาํงานเป็น
ทีม รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น  

     

       4.5 ความมีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมงาน
และผูอ่ื้น  

     

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
       5.1 มีการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการทาํงาน  

     

       5.2 มีความรู้และทกัษะในการส่ือสารภาษาต่าง 
ประเทศระดบัพื้นฐาน  

     

       5.3 มีความรู้และทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั  

     

       5.4 มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ 
ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศ  

     

       5.5 มีความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ทาง
เทคโนโลยใีหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน 
 

     



 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

6. คุณลกัษณะบัณฑิตตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
      6.1 มีความรู้ และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั 

     

       6.2 มีความรอบรู้ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ี

     

      6.3 สามารถประยกุตค์วามรู้ไปใชก้บังานท่ี 
รับผดิชอบไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

     

      6.4 มีทกัษะในการส่ือสารและทกัษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

      6.5 มีความเสียสละ มีนํ้ าใจ ช่วยเหลือเก้ือกูลเพื่อน
ร่วมงาน มีจิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดี 

     

       6.6 เป็นผูมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี       
 
 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะหรือความต้องการทีจ่ะให้วทิยาลยัฯ เพิม่เติมคุณสมบัติของบัณฑิตในด้านใดบ้าง 
 ............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
           ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงทีก่รุณาสละเวลาให้ข้อมูลต่อวทิยาลยัในคร้ังนี ้
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