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และการจัดการเรียนการสอนของสาขาฯ ใหมีคุณภาพย่ิงข้ึนตอไป 
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ในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณอาจารย และนิสิตสาขาวิชาการอุดมศึกษาท่ีไดมีสวนรวม และชวยในการสืบคน

ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล ทําใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

 

ความเปนมา 

ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

ความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะดานคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาน้ัน การศึกษาติดตามผล

ผูสําเร็จการศึกษาจึงมีความสําคัญย่ิง เน่ืองจากเปนวิธีการหน่ึงท่ีจะทําใหสถาบันการศึกษาไดรับทราบ

ขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ การนําความรูและประสบการณ

ท่ีไดรับไปใชในการทํางาน  ขอมูลเหลาน้ีจะสะทอนใหเห็นขอเท็จจริงวาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตลอดจนประสบการณตางๆ ท่ีผูเรียนไดรับ มีความเหมาะสมสอดคลองตามความตองการของผูเรียน 

สังคม และสภาพการทํางานไดเพียงใด เพื่อหนวยงานท่ีจัดการศึกษาจะไดนําขอมูลมาใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานดานตางๆ ตรงตามความตองการของสังคมตอไป ดังปฏิญญาโลกวาดวย

การอุดมศึกษา กลาวถึงภารกิจและหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาวา “ภารกิจในการกอใหเกิดการพัฒนา

ท่ีย่ังยืนและการปรับปรุงสังคมโดยรวมเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงและพลเมืองท่ีมีความ

รับผิดชอบเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการดําเนินภารกิจของทุกภาคของสังคมโดยการจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกันรวมท้ังการฝกอบรมวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดวยความรู และทักษะระดับสูง

โดยใชหลักสูตรและเน้ือหาท่ีเหมาะสมและสอดรับกับความตองการของสังคมท้ังในปจจุบันและ

อนาคตอยางตอเน่ือง (สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2542 : 10) 

นอกจากน้ี ตั้งแตกลาง ค.ศ.1990 เปนตนมา สถาบันอุดมศึกษาท่ัวโลกไดเร่ิมมุงเนนในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน เชนเดียวกับตอบสนอง

ความตองการของสังคม และตลาดแรงงาน ขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง และจุดออนของหลักสูตร หรือ

โปรแกรมการศึกษา จึงมีความสําคัญอยางมากสําหรับการบริหารจัดการคุณภาพของการจัด

การศึกษา ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตองแสดงขอมูลและจัดดําเนินงานดานตางๆ สู

สังคม และความสําเร็จของผลการจัดการศึกษาท่ีถือวาเปนความสําคัญมาก คือ คุณภาพของบัณฑิต

หรือผูสําเร็จการศึกษา ซ่ึงวัดไดจากสถานภาพของการจางงาน และการยอมรับของสังคม ผล

การศึกษาติดตามผลบัณฑิตจึงเปนเสนทางสูความสําเร็จดังกลาว (Freie University Berlin, 2009 : 

online) 

สถาบันอุดมศึกษาตางๆ จึงไดใหความสําคัญกับการศึกษาติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาใน

ทุกระดับการศึกษา และสาขาวิชาท่ีสถาบันไดจัดดําเนินการสอนหรือการผลิตบัณฑิต โดย

ทําการศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะๆ และอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี การไดรับการสนับสนุนจากฝาย

บริหารท้ังดานทรัพยากรตางๆ อาทิ เวลา และงบประมาณ ถือเปนความจําเปนอยางย่ิง รวมท้ังผูท่ี
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สมควรท่ีจะเปนผูดําเนินการศึกษา ควรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตร เพื่อ

สามารถนําขอมูลผลการศึกษามาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลตอไป (Swedish National Agency for Higher Education, 2009 : online) 

 สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปดสอนหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) และหลักสูตรการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต) โดยหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต ไดเปดรับนิสิตตั้งแตป

การศึกษา 2517 ปจจุบันมีนิสิตภาคปกติเปนรุนท่ี 33 และภาคพิเศษเปนรุนท่ี 17 สวนหลักสูตร 

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต เปดรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2532 โดยเปดรับปเวนป ปจจุบันมีนิสิตภาคปกติ

เปนรุนท่ี 10 และนิสิตภาคนอกเวลาราชการ รุนท่ี 1 ผูสําเร็จการศึกษาจากท้ัง 2 หลักสูตร สวนใหญ

ปฏิบัติงานเปนบุคลากรทางการศึกษาท้ังฝายวิชาการ (academic staff) และฝายสนับสนุนวิชาการ 

(academic supporting staff) ในสถาบันอุดมศึกษาประเภทตางๆ ของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รวมท้ังสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  

 จากการจัดการศึกษามาเปนระยะเวลายาวนานกวา 30 ป สาขาวิชาการอุดมศึกษายังไมมี

การศึกษาติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาอยางเปนทางการ ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความ

จําเปนในการศึกษาติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา เพื่อไดขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

และการศึกษาตอ ของผูสําเร็จการศึกษา ตลอดจนสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาการ ดานวิชาชีพ 

ดานทักษะในการทํางาน ดานความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธตามความคิดเห็นของผูสําเร็จ

การศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง เพื่อนํามาใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสาขาวิชาการอุดมศึกษาใหมีคุณภาพย่ิงข้ึนตอไป 

 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

2.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง ท่ีมีตอคุณลักษณะ 

และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน 

ดานความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ  

3.   เพื่อประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาโดยรวม และ

ในแตละดาน ตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง เปรียบเทียบกับเกณฑ  
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ความสําคัญของการวจัิย 

ผลการวิจัยน้ีจะทําใหสาขาวิชาการอุดมศึกษารับทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพการทํางาน

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา 

และผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรวมท้ังประสบการณการเรียนรูตางๆ ใหกับนิสิต

ในปจจุบันใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรงตามความตองการของสังคม นอกจากน้ี 

ยังเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูสําเร็จการศึกษาและไดขอมูลเกี่ยวกับผูสําเร็จการศึกษา เพื่อ

สรางเครือขายศิษยเกาสัมพันธตอไป 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี ไดแก  

1. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา ภาคปกติ 

รุนท่ี 1 - รุนท่ี 30 จํานวน 344 คน และภาคพิเศษ รุนท่ี 1 - รุนท่ี 13 จํานวน 196 คน รวม 540 คน 

2. ผูสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา รุนท่ี 1 - รุนท่ี 8 

จํานวน 67 คน  

3. ผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จํานวน 

540 คน และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 67 คน จํานวนรวม 

607 คน 

 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก 

1. ผูสําเร็จการศึกษา จําแนกเปน 

1.1 ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  

1.2 ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)  

2. ผูบังคับบัญชา/นายจาง จําแนกเปน 

2.1 ผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  

2.2 ผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)  

3. ลักษณะหนวยงานของผูบังคับบัญชา/นายจาง จําแนกเปน 

3.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

3.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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3.3 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

 

ตัวแปรตาม ไดแก  

1. สถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

2. ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง ท่ีมีตอคุณลักษณะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการ

ทํางาน ดานความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ 

 

 

ขอตกลงเบ้ืองตน 
1. การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาจากแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อสอบถามผูสําเร็จ

การศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การอุดมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
2. การวิจัยคร้ังน้ี จะทําการศึกษาเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาท่ียังคงปฏิบัติงานอยูใน

สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในประเทศ  
 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ในการวิจัยน้ี หมายถึง การรวบรวมขอมูลตางๆ ของ

ผูสําเร็จการศึกษา ไดแก สถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอ ตลอดจนความ

คิดเห็นของผูบังคับบัญชา และผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของผูสําเร็จการศึกษาดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน ดานความเปนผูนํา และ

ดานมนุษยสัมพันธ ดังน้ี 

1.1  ดานวิชาการ หมายถึง การเปนผูมีความรูและความสามารถทางวิชาการใน 

สาขาวิชาการอุดมศึกษาอยางลึกซ้ึง มีความรอบรูในสาขาวิชาการตางๆท่ีเกี่ยวของ มีความรูดาน

การวิจัยทางการอุดมศึกษา มีความสนใจใฝรูและพัฒนาตนเอง ติดตามความเจริญกาวหนาทาง

วิชาการและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

1.2  ดานวิชาชีพ หมายถึง การเปนผูมีความรูและความสามารถดานตางๆ เกี่ยวกับ

งานอาชีพท่ีปฏิบัติ ความเปนผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนผูมีความสามารถในการนําความรู

ความสามารถไปใชใหเกิดประโยชนในการทํางาน เปนผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

สามารถพัฒนางานอาชีพใหมีความเจริญกาวหนาได 

  1.3  ดานทักษะในการทํางาน หมายถึง การเปนผูมีความรู ความสามารถและ

ทักษะในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายหรือรับผิดชอบ มีความสามารถในการวางแผนการทํางาน
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และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับงาน 

ความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสารและความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ในการ

ปฏิบัติงานได 

  1.4  ดานความเปนผูนํา หมายถึง การเปนผูมีความสามารถในการเปนผูนําในการ

ทํางาน มีลักษณะความเปนผูนํา ไดแก การเปนผูมีวิสัยทัศน มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีความ

ยุติธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความนาเช่ือถือ มีความคิดสรางสรรค รวมท้ังมีความสามารถในการ

จูงใจใหผูรวมงานรวมมือกันทํางานใหบรรลุเปาหมายได 

  1.5  ดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง การเปนผูมีความสามารถในการทํางานและการ

ใชชีวิต อยูรวมกับผูรวมงาน และบุคคลอื่นๆท่ีเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม สามารถทํางานเปนทีมได 

เปนผูท่ียอมรับความแตกตางของบุคคล สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสม ท้ังในฐานะเพื่อนรวมงาน 

ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

 2. ผูสําเร็จการศึกษา ในการวิจัยน้ี หมายถึง ผู ท่ีเขารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต ภาคปกติ รุนท่ี 1– รุนท่ี 30 และภาคพิเศษ รุนท่ี 1– รุนท่ี 13 และหลักสูตรการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต รุนท่ี 1 ถึง รุนท่ี 8 และสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 3. ผูบังคับบัญชา/นายจาง ในการวิจัยน้ี หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือ

หนวยงานตางๆ ท่ีผูสําเร็จการศึกษากําลังปฏิบัติงานอยู โดยบุคคลเหลาน้ีเปนผูท่ีมีหนาท่ีดูแล และ

กํากับการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาโดยตรง 

 4. เกณฑ ในการวิจัยน้ี หมายถึง คาเฉลี่ยท่ีกําหนดข้ึนเพื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ 

ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการอุดมศึกษา ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะ

ในการทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความคิดเห็นกับเกณฑท่ี

กําหนด (3.50) ดังน้ี 

  4.1 ถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวา 3.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาสูงกวาเกณฑ 

  4.2 ถาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นต่ํากวา 3.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวาเกณฑ 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต โดยรวมและในแตละดาน ตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาแตกตางจากเกณฑ 



 6 

2. คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต โดยรวมและในแตละดาน ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจางแตกตางจาก

เกณฑ 

3. คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต โดยรวมและในแตละดานตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาแตกตาง

จากเกณฑ 

4. คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต โดยรวมและในแตละดาน ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจางแตกตางจาก

เกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 

การวิจัยเร่ืองการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในหัวขอตอไปน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 

2. สาระสําคัญเกี่ยวกับสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกับการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 

 ความหมายของการติดตามผล 

 ตามพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) Good (1973 : 565) ไดให

ความหมายของการติดตามผลวา เปนการประเมินความกาวหนาของบุคคลในการปฏิบัติงานโดย

อาศัยเคร่ืองมือและกระบวนการในการวัด 

 Norris and Others (1966 : 302) ไดใหความหมายวา การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาเปน

วิธีการหน่ึงท่ีใชในการประเมินผลผลิตของสถาบันการอุดมศึกษา เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเปน

ประโยชนจากผูสําเร็จการศึกษา 

 Miller and Others (1978 : 404) ไดใหความหมายวา การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา เปน

การรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสถาบันการศึกษา ไดแก ลักษณะอาชีพ การศึกษาตอ และ

ผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา 

 สรุปไดวา การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา เปนการศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ

ผูสําเร็จการศึกษาวา มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน การศึกษาตอ และการดํารงชีวิต

อยางไร ระดับใด เพื่อทราบผลของการจัดการศึกษาและเปนขอมูลนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถาบันการศึกษาใหมีคุณภาพย่ิงข้ึนตอไป 

 

 ความสําคัญของการติดตามผล 

 การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษามีความสําคัญ ดังน้ี (วินัย วีระวัฒนานนท. 2546 : 13 – 14) 

1. เปนการประเมินผลหลักสูตรและการสอน หลักสูตรท่ีใชในการผลิตบัณฑิตมีวัตถุประสงคท่ี

จะใหความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนท่ีสมบูรณ หลักสูตรและการ
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สอนสงผลตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพ หรือผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีไดจากขอมูลการทํางานและสมรรถนะในการทํางานจึงเทากับเปนการประเมินผล

หลักสูตรและการสอนโดยตรง 

2. เปนการไดขอมูลมาพัฒนาผูเรียนปจจุบัน ผูสําเร็จการศึกษาเม่ือไดเขาสูโลกของการ

ทํางานและการดํารงชีวิตท่ัวไปจะทราบดีวามีความตองการไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมอะไร ระหวาง

การศึกษามีสิ่งบกพรองอะไรท่ีผูเรียนจําเปนตองไดรับการพัฒนา การตรวจสอบติดตามผูสําเร็จ

การศึกษาจะทําใหสถาบันการศึกษาไดขอมูลสําคัญในการพัฒนาผูเรียน 

3. เปนขอมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประกันคุณภาพการศึกษาตัวบงช้ี

คุณภาพของบัณฑิตแสดงใหเห็นถึงระดับคุณภาพในการผลิตบัณฑิต การติดตามผลขอมูลเพื่อให

ทราบถึงคุณลักษณะและความสามารถในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาจึงมีความสําคัญท่ีจะสราง

ความเช่ือม่ันในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

4. การสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูสําเร็จการศึกษา ผูเขาศึกษาจะมีความผูกพันกับสถานศึกษา

เพราะเปนสถานท่ีท่ีผูสําเร็จการศึกษาเขามาใชชีวิตอยูในชวงเวลาหน่ึง ไมเฉพาะแตการเขามารับ

ความรูจากอาจารยเทาน้ัน การไดรับประสบการณจากสภาพแวดลอมในสถานศึกษาและการเขา

สังคมกับเพื่อนรวมสถาบันลวนเปนสวนสําคัญท่ีเปนประโยชนและอยูในความทรงจําของผูสําเร็จ

การศึกษา การไดสอบถามขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาจะทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูสําเร็จการศึกษากับสถาบันการศึกษาแสดงใหเห็นความใสใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ใหความสําคัญตอผูสําเร็จการศึกษา 

 

วิธีการศึกษาติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 

Wentling (1980 : 160–178) ไดเสนอแนะลําดับข้ันตอนของการดําเนินงานศึกษาติดตามผล 

ผูสําเร็จการศึกษาดังน้ี 

1. กําหนดกลุมประชากรท่ีจะศึกษาติดตามผล ในการติดตามผลตองกําหนดวาจะศึกษา

ในชวงระยะเวลาใดหรือปการศึกษาใดและจํานวนประชากรท่ีจะศึกษา 

2. เลือกวิธีการท่ีจะใชในการติดตามผลเน่ืองจากเทคนิคท่ีใชในการติดตามผลมีหลายวิธี

เชน การสัมภาษณหรือการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนตน ซ่ึงผูวิจัยจะตองเลือกเทคนิควิธีการท่ี

จะใชในการติดตามเอง 

3. การสงขอมูลกลับคืน ผูวิจัยตองคํานึงถึงขอมูลท่ีจะไดรับกลับคืนมาใหมากเพราะถา

ไดรับขอมูลกลับคืนนอย อาจทําใหงานวิจัยน้ันไดผลออกมาไมดีเทาท่ีควร ดังน้ันการสรางเคร่ืองมือ

หรือแบบสอบถามสําหรับงานการศึกษาติดตามผลตองออกแบบใหดี เพราะผูตอบแบบสอบถาม

อาจจะไมตอบกลับคืน หากพบวาแบบสอบถามน้ันไมมีสาระสําคัญ หรืออานแลวไมเขาใจเกิดความ

สงสัยข้ึน หรือขอมูลท่ีตอบไปจะสงผลรายตอผูตอบ และใชเวลาในการตอบแบบสอบถามมากไป ซ่ึง

สิ่งเหลาน้ีผูวิจัยจะตองระมัดระวังในการออกแบบสอบถาม 
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4. สํารวจจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษา หลังจากไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีจะ

ศึกษาแลวตองมีการสํารวจรายช่ือและท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดแนนอนเพื่อสามารถสงแบบสอบถาม

ถึงผูรับ 

5. จัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาเพื่อความสะดวกในการสงกลับคืน 

ผูวิจัยควรพิมพท่ีอยูถึงตนเองพรอมท้ังติดแสตมปใหเรียบรอย 

6. ติดตามผลสําหรับผูท่ียังไมไดตอบแบบสอบถาม หากไดรับกลับคืนมารอยละ 60 นับวา

ใชได แตผลอาจไมดีนัก ถาหากใหไดผลดีย่ิงข้ึนควรใหผลกลับมารอยละ 80 

7. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล หลังจากไดรับขอมูลกลับคืนมาเพียงพอแลว

ใหนําขอมูลมาจัดแยกเพื่อวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบตามท่ีกําหนดไวในวิธีการดําเนินการวิจัย

และสถิติท่ีจะใช 

นอกจากน้ีวินัย วีระวัฒนานนท (2546 : 14 - 15) ไดนําเสนอวิธีการศึกษาติดตามผลผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีจะทําใหไดขอมูล ดังตอไปน้ี 

1. ผูใหขอมูล ผูใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูสําเร็จการศึกษาท่ีจะแสดงใหเห็นคุณภาพของ

บัณฑิตและความตองการในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ซ่ึงนอกจากจะเปนตัวผูสําเร็จ

การศึกษาเองแลว ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ลูกคาหรือผูไดรับบริการจากผูสําเร็จการศึกษา และ

อาจารยผูสอนหรืออาจารยท่ีปรึกษาจะเปนแหลงสําคัญท่ีจะใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผลการศึกษา

ติดคตามผลผูสําเร็จการศึกษา การใหไดขอมูลท่ีสมบูรณจึงควรมีการสอบถามท้ังจากตัวผูสําเร็จ

การศึกษาและตัวบุคคลท่ีเกี่ยวของอื่นๆ รวมดวย 

2. วิธีการเก็บขอมูล การเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวกับผูสําเร็จการศึกษา มีวิธีการดังตอไปน้ี 

2.1 การใชแบบสอบถาม เปนวิธีท่ีนิยมใชกันมากเน่ืองจากเปนวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็ว

ในกรณีท่ีผูสําเร็จการศึกษามีจํานวนมากและกระจายกันอยูในพื้นท่ีหางไกล แตขอบกพรองของการ

ใชแบบสอบถามคือ อาจไดแบบสอบถามคืนกลับมานอยกวาจํานวนท่ีตองการ และอาจมีประเด็นท่ี

ไมครอบคลุมถึงสิ่งท่ีผูสําเร็จการศึกษาตองการใหขอมูลกับสถาบันการศึกษา ซ่ึงมีวิธีการแกไขได 

โดยการสงขอมูลซํ้าไปยังผูสําเร็จการศึกษาและโดยการสรางแบบสอบถามท่ีใหโอกาสผูตอบเพิ่มเติม

ขอมูลไดนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในแบบสอบถาม 

2.2 การสัมภาษณ มีขอดีท่ีทําใหไดขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาในเชิงลึก มีรายละเอียด

ไดมาก แตอาจทําใหเสียเวลาและคาใชจายมาก การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลมีความ

ยุงยาก นอกจากน้ันผูสัมภาษณและวิธีการสัมภาษณอาจกอใหเกิดขอจํากัดในการใหขอมูลอาจทําให

ไดขอมูลท่ีบกพรองไมเปนไปตามความจริงแตหากผูสัมภาษณเปนท่ีไววางใจของผูสัมภาษณและมี

ประสบการณเพียงพอก็จะแกไขขอบกพรองดังกลาวได สวนรูปแบบการสัมภาษณจําเปนจะตองมี

การเตรียมกรอบการสัมภาษณและการนัดหมายการสัมภาษณเพื่อใหไดเวลาท่ีสะดวกและเหมาะสม 

2.3 การประชุมสัมมนา เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชเน่ืองจากทําใหไดขอมูลท่ีรวบรัด 

รวดเร็ว สะดวก และเปดเผย การวางแผนการประชุมสัมมนาท่ีดีจะทําใหไดขอมูลครอบคลุมประเด็น
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ท่ีตองการและรวบรวมขอมูลไดตามตองการ แตการประชุมสัมมนาควรมีผูเกี่ยวของในการจัดประชุม

หลายคน และอาจมีคาใชจายมากหากตองการผูเขารวมประชุมจํานวนมาก 

2.4 วิธีอื่นๆ ท่ีใชกันอยูบาง เชน การใหผูเกี่ยวของหรือผูสําเร็จการศึกษาเลือกตอบ

คําถามท่ีตองการตอบ เขียนบรรยายสิ่งท่ีผูตอบตองการใหขอมูลรวมท้ังการใชโทรศัพทสอบถาม 

และการใชแบบสอบถามสงทางระบบอีเมล 

 

ลักษณะแบบสอบถามในการติดตามผล 

นวรัตน  สระบัว (2534 : 7-15) กลาวถึงลักษณะของการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาวา 

สามารถทําได 2 รูปแบบ คือ การประเมินเชิงปริมาณ โดยสํารวจวาจํานวนผูสําเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรตางๆ ของสถาบันน้ันๆ มีความเพียงพอตอความตองการของสังคมหรือไม ซ่ึงขอมูลเหลาน้ี

จะสัมพันธกับการจางในตลาดแรงงาน สําหรับการประเมินเชิงคุณภาพเปนการสํารวจวาผูท่ีสําเร็จ

การศึกษามีการทํางานเปนอยางไร หรือมีคุณลักษณะ สมรรถนะเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัด

หลักสูตรท่ีตั้งไวเพียงใด ซ่ึงสามารถกระทําไดโดย 

1. การถามบัณฑิตในประเด็นของการไดงานตรงกับวิชาท่ีเรียนหรือไม 

2. การถามผูใชบัณฑิตหรือนายจาง ซ่ึงเปนขอมูลยอนกลับท่ีสําคัญมาก เพราะจะเปน

ขอมูลท่ีสะทอนในอีกมุมหน่ึงเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิต 

3. การถามผูรวมงานและผูรับบริการ ซ่ึงอาจมีขอยกเวนท่ีอาจจะทําไมได  

ท้ังน้ี เน้ือหาในแบบสอบถามสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ควรมีคําถามท่ีเกี่ยวกับประเด็นตางๆ 

ดังน้ี 

1. ขอมูลวาผูสําเร็จการศึกษาไดไปศึกษาตอท่ีสถาบันใด หรือประกอบอาชีพใด และท่ีอยู

ของสถานท่ีทํางาน 

2. ผูสนับสนุนชวยเหลือผูสําเร็จการศึกษาในการเลือกสถานท่ีศึกษาตอหรือการประกอบ

อาชีพ 

3. ระยะเวลาในการหางานทํา 

4. วิชาตางๆ ท่ีไดเรียนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาน้ันๆ เปนพื้นฐานเพียงพอ

หรือไมสําหรับการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ 

5. ผูสําเร็จการศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพเพียงใด 

6. มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ เพราะเหตุใด 

7. ประโยชนท่ีไดรับจากการบริการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดให 

8. ความคิดเห็นตอบริการและกิจกรรมตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดให 

 

สรุปไดวาการติดตามผูสําเร็จการศึกษา นอกจากจะเปนการศึกษาประเมินคุณภาพของบัณฑิตท่ี

สําเร็จการศึกษาไปแลว วามีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไมแลว 
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ขอมูลท่ีไดจากการประเมินยังถือเปนขอมูลยอนกลับท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ัน สามารถนํามาใชเพื่อ

การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบริการ และกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริม

ผูเรียนใหประสบความสําเร็จ และมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานดวย 
 
 
สาระสําคัญเก่ียวกับสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ประวัติความเปนมา 

แผนกวิชาการอุดมศึกษา เปนแผนกวิชาท่ีเกิดข้ึนพรอมๆ กับการเปดสอนระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาอุดมศึกษาและการฝกหัดครู เม่ือป พ.ศ. 2504 ซ่ึงขณะน้ันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ยังเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยไดรับความชวยเหลือจากคณะผูเช่ียวชาญ

จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา การจัดทําหลักสูตรและเตรียมงานการดําเนินงานการ

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ควบคุมโดย “คณะกรรมการควบคุมการศึกษาในระดับปริญญา

ช้ันสูง”  ซ่ึงมีอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปนประธาน  

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในเวลานั้น แบงกลุมวิชาทางการศึกษาเปน 3 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการมัธยมศึกษา และสาขาวิชาการอุดมศึกษาและ

การฝกหัดครูโดยนิสิตจะตองเรียนวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะท่ีเปดสอนในคณะวิชาตางๆ วิชาใดวิชาหน่ึง

อีก 1 วิชา เชน วิชาเอกการแนะแนว วิชาเอกประวัติศาสตร วิชาเอกบรรณารักษศาสตร วิชาเอกคณิตศาสตร 

หรือวิชาการวัดผลการศึกษา ฯลฯ  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสมัยน้ันจึง

เปรียบเสมือนกับเปนวิชาเอกระหวางวิชาเอกทางการศึกษา (การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา และ

การอุดมศึกษาและการฝกหัดครู) กับวิชาเอกวิชาใดวิชาหน่ึง ซ่ึงผูท่ีสําเร็จการศึกษาจะไดนําไปใชสอนใน

โรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับตางๆ ได จนกระท่ังเม่ือวิทยาลัยวิชาการศึกษาไดรับการยกฐานะข้ึน

เปนมหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2517 และมีพระราชบัญญัติกําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนราชการของ

มหาวิทยาลัย จึงไดแตงตั้งกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยข้ึนตามพระราชบัญญัติเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2519 

ในสวนสถานท่ีตั้งของแผนกวิชาการอุดมศึกษา ในระยะเร่ิมแรก แผนกวิชาการอุดมศึกษามิได

มีสถานท่ีตั้งแนนอนและไมมีอาจารยประจําแผนกวิชาโดยเฉพาะ จนในป พ.ศ. 2517 ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วิจิตร  สินสิริ  ไดยายโอนมาจากภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร และคิดริเร่ิมจัดตั้งแผนก

วิชาการอุดมศึกษาใหเปนท่ีม่ันคงย่ิงข้ึน  โดยไดรวบรวมเอกสาร ตําราท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชาการอุดมศึกษา

ใหอยูรวมกันเปนสัดสวน สําหรับใหนิสิตไดใชศึกษาคนควาไดสะดวกและกั้นพื้นท่ีระเบียงหนาบันได

ตึก 9 ช้ัน 5 จัดวางโตะประชุมขนาดเล็กสําหรับเปนที่เรียน ที่ทํางาน และสถานที่พบปะกันระหวาง

ครูอาจารย และนิสิต สวนโตะทํางานของอาจารยในแผนกวิชายังคง กระจัดกระจายอยูตามหองพัก

อาจารยท่ีมีอยูเดิมท่ีตึก 9 ตึก 12 และตึก 3 แตในปจจุบันมีท่ีทําการอยูท่ีตึก 14 ช้ัน 3  

(http://highered.edu.swu.ac.th/main.htm) 
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ปรัชญาของสาขาวิชาการอุดมศึกษา 

“อุดมศึกษาพัฒนาศึกษิต” 

ปณิธาน 

สาขาวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

ดังปรัชญาและปณิธาน ดังน้ี  

“มุงหวังสรางสรรคบัณฑิต เปนศึกษิตไดอยางภูมิฐาน 

ภูมิรู ภูมิธรรม  ตระการ เช่ียวชาญเลิศล้ํานําคน 

มานะบากบ่ันม่ันใจ หนักเบาแคไหนไมบน  

องอาจแกลวกลาอดทน ฝกตนเลื่องช่ือลือไกล 

น่ีคือ  อุดมศึกษา ปญญาความคิดย่ิงใหญ  

บุกเบิกวิทยาเร่ือยไปริเร่ิมสิ่งใหมพัฒนา...........” 
 

วัตถุประสงค 

มุงเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีคุณธรรมและความรูความสามารถ

ในวิชาชีพและเปนผูนําทางการอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนา 

(http://highered.edu.swu.ac.th/main.htm) 

 
 

หลักสูตรที่เปดสอน 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา มีจุดมุงหมายในการสรางเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีคุณธรรม และความรู ความสามารถในวิชาชีพและเปนผูนําทาง

การศึกษาเพื่อสนองตอบการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตร ดังน้ี 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม มีความรู ความเขาใจ สามารถสอนและนิเทศการฝกสอน

และการฝกงานข้ันอุดมศึกษา 

2. เพื่อผลิตผูดําเนินการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในดานการบริหาร และดานหลักสูตรและ 

การสอน 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถคนควา วิจัยปญหาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการศึกษาหรือพัฒนา 

การบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 

http://highered.edu.swu.ac.th/main.htm�
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โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

หมวดวิชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกติ 

 วิชาเอกบังคับ  12 หนวยกิต 

 วิชาเอกเลือก  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

ปริญญานิพนธ  12 หนวยกิต 

  รวมไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

        

 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา มีจุดมุงหมายในการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีคุณธรรม และความรู ความสามารถในวิชาชีพ และเปนผูนําทาง

การศึกษาเพื่อสนองตอบการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงคและโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

วัตถุประสงคของหลักสูตร : มีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะอยางใดอยางหน่ึง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

1. เปนผูนําทางวิชาการ หรือเปนนักวิชาการท่ีทรงคุณธรรมและท่ีมีความสามารถในการ

วางแผน ออกแบบ จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

2. เปนผูบริหารการอุดมศึกษาท่ีมีความสามารถ ทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย การ

ตัดสินใจ และจัดการทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

3. เปนนักวิจัยท่ีสามารถทําวิจัยเร่ืองการอุดมศึกษา ประเมินผลทางการอุดมศึกษา และ

ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสรางสรรคการศึกษาของประเทศ 

 

โครงสรางหลักสูตร 

หมวด  ก  เทคนิคการวิจัยและสถิต ิ ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 

 วิชาบังคับ 9  หนวยกิต 

 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3  หนวยกิต 

หมวด  ข  พฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา 9  หนวยกิต 

 (เลือกเรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต) 
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หมวด  ค  การอุดมศึกษา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

  วิชาบังคับ 12 หนวยกิต 

  วิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   *  วิชาบังคับเพิ่มเติมสําหรับผูไมมีพื้นความรู 

      ทางวิชาการอุดมศึกษา  ไมนอยกวา  9   หนวยกิต 

ปริญญานิพนธ  บังคับ 15  หนวยกิต 

 

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทหนาท่ีในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถ

ทางวิชาการในระดับสูงเขาสูตลาดแรงงาน โดยจะตองผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงตามความตองการ

ของสังคมหรือผูใชบัณฑิต ตลอดจนสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของประเทศดานตางๆ คุณภาพ

บัณฑิตของแตละสถาบันจะสะทอนใหเห็นไดจากคุณลักษณะดานตางๆ ของผูสําเร็จการศึกษา ท้ังน้ี ไดมี

การศึกษาและนําเสนอคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังน้ี 

อารีย  วิชาชัย (2541 : 75-76) กลาวถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชนมีความตองการ ดังน้ี 

1. เปนบัณฑิตท่ีดี : เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ 

ม่ันคงทางอารมณ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละเพื่อสวนรวม ขยันหม่ันเพียร และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

2. เปนบัณฑิตท่ีเกง : มีความรู ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสรางสรรคดี กลาพูด กลาเขียน

และแสดงความคิดเห็น เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีความสามารถในการทํางานเปนกลุม 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศ ป พ.ศ.2549 เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา ซ่ึงประกาศ

ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ไดระบุตัวบงชี้ของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 3 ตัวบงช้ี  ไดแก 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551 : 5-7) 

1.  บัณฑิตมีความรู  ความเช่ียวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใช

ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดใน

ระดับสากล 

2.  บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม 

3.  บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเอง

อยางถูกตองเหมาะสม 

ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ข้ึน โดยมีสาระท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สรุปไดดังน้ี 
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1. บัณฑิตควรมีทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานท่ีขามพนความรู

วิชาการ (Base line competencies) การสะสมความรูและความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝงตัว (Tacit 

knowledge and ability) 

2. บัณฑิตควรมีทักษะทางดานภาษาและวัฒนธรรมของตางประเทศ เพื่อเปนการเปดโลกทัศน

และเตรียมความพรอมสําหรับสภาวะโลกาภิวัตน  

3. นอกเหนือจากวิชาการแลว บัณฑิตควรมีศักยภาพดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง พัฒนาการ

ทางดานการสื่อความ การตัดสินใจ การพัฒนาความเปนผูนํา การแกปญหา การทํางานเปนทีม 

ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ 

ในป พ.ศ.2552  กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551) ประกาศ 

เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

เม่ือวันท่ี 2 กรกฏาคม 2552 โดยจัดแบงคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาออกเปน 6 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา  

3 ป ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข้ันสูง และระดับปริญญาเอก พรอมท้ังกําหนดคุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิตองครอบคลุมมาตรฐาน

การเรียนรูตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา จึงไดออกประกาศ เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552  ซ่ึงสาระสําคัญตามประกาศฉบับนี้ ไดมีการกําหนดความรูความสามารถและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิไว โดยในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

มีรายละเอียด ดังน้ี 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยท่ัวไปจะตองมีความรู ความสามารถอยางนอย ตอไปน้ี 

1. ความเขาใจอยางถองแทในทฤษฎี ผลการวิจัย และพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนาท้ัง

วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และสิ่งท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการเหลาน้ีตอองคความรูในสาขาวิชา 

2. ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาคนควาในระดับสูง 

เพื่อใชในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลาน้ีในการดําเนินการวิจัยท่ีสําคัญ

หรือทําโครงการคนควาในวิชาชีพ 

3. ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนาการใหมๆ ใน

การปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนา และทดสอบสมมุติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทาง 

การแกไขปญหาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

4. ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพรในรูปแบบ

ของสื่อตางๆ ตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ ในชุมชน 
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และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีซับซอนอยางสมํ่าเสมอ สามารถแกไขปญหา

อยางสรางสรรคดวยดุลยพินิจท่ีเหมาะสม และใชทักษะเหลาน้ีในสถานการณท่ีจําเปนไดแมไมมีขอมูล

ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหาน้ันๆ 

2. สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหาท้ังท่ีคาดการณไดและ

คาดการณไมได ทํางานรวมกับผูอื่นได และแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในกลุมไดอยางเหมาะสม 

3. ติดตามและกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผูอื่นรูจักประยุกตใชดุลยพินิจอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปญหาท่ียุงยากซับซอนและละเอียดออน ซ่ึงอาจจะ

เกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม 

4. มีความรับผิดชอบอยางเต็มท่ีในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะผูนําในการให

โอกาสและสนับสนุนผูอื่นใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยท่ัวไปจะตองมีความรู ความสามารถอยางนอย ตอไปน้ี 

1. ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพ 

2. ความคุนเคยกับประเด็นปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึนในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการ หรือ

วิชาชีพ รวมท้ังความทาทายของประเด็นปญหาเหลาน้ันตอการปฏิบัติหนาท่ีในปจจุบัน และตอ

ขอสรุปท่ีเปนท่ียอมรับกันอยูแลว 

3. การศึกษาคนควาระดับสูงท่ีเกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฏีและการวิจัยในสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยท่ีมีลักษณะ

สรางสรรคโดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฏีและการวิจัยท่ีกอใหเกิดคุณประโยชนท่ีสําคัญตอการปฏิบัติ

ในวิชาชีพ 

4. ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยท่ีสามารถประยุกตใชในสาขาวิชาท่ีศึกษา 

5. ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือการรายงานผลของโครงการ

และจากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ท่ีอางถึงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังน้ี 

1. สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรูและ

การปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนาย่ิงข้ึน และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลังเพื่อพัฒนา

ความรูความเขาใจและกลยุทธใหมๆ 

2. สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึน 

รวมท้ังแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเช่ียวชาญและกลุมท่ีไมใชผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมท่ีซับซอนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได ม่ันคง

และรวดเร็ว มีความคิดริเร่ิมในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสม เพื่อแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอชุมชน 
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งานวิจัยที่เก่ียวของกับการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 

ไดมีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลบัณฑิตหรือผูสําเร็จการศึกษา ดังน้ี 

นวลลออ น่ิมอนันตกุล (2537 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การติดตามผลมหาบัณฑิต วิชาเอก

ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

มหาบัณฑิตและผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต 4 ดาน คือ 

ดานการสอน ดานวิชาการ ดานการบริการสังคม และคุณลักษณะดานการเปนผูนํา กลุมตัวอยางท่ี

ใชเปนมหาบัณฑิตท่ีมีหนาท่ีสอน จํานวน 29 คน และผูบังคับบัญชา จํานวน 29 คน พบวา ท้ัง

มหาบัณฑิตและผูบังคับบัญชามีความเห็นวาการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตอยูในเกณฑดี 

อโนทัย  ตรีวานิช และคณะ (2543) วิจัยเร่ือง การศึกษาคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ในทัศนะของผูบังคับบัญชา รุนปการศึกษา 2540 พบวา ผูบังคับบัญชาสวนใหญพอใจตอ

คุณภาพการทํางานโดยรวมของบัณฑิตในระดับปานกลาง และใหขอแนะนําสิ่งท่ีบัณฑิตควรปรับปรุง

ในการทํางาน เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพย่ิงข้ึนมากท่ีสุดอันดับแรก ไดแก ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ

กลาแสดงความคิดเห็น ผูบังคับบัญชาสวนใหญ เห็นวา บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความสามารถ 

ไมแตกตางจากบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ แตมีคุณลักษณะเดน คือ ความขยันและอดทน 

สําหรับคุณลักษณะท่ีหนวยงานตางๆ พึงประสงคมากท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบตองาน 

วลัยพร  ศรีเชียงราย (2545 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การศึกษาติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาโท

ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 

2542–2543 จํานวน 380 คน และผูบังคับบัญชาของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2542–2543 

จํานวน 309 คน พบวา บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสวนใหญมีงานทําและปฏิบัติงานอยูในหนวยงาน

ของรัฐ ความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาตามหลักสูตรสามารถนําไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานและชีวิตความเปนอยู โดยเน้ือหาวิชาท่ีไดจากการศึกษาสวนใหญจัดอยูในกลุมกระบวน

วิชาบังคับของแตละสาขาวิชา ในการปฏิบัติงานไดรับการยอมรับในดานวิชาการ ดานการแกไขปญหา 

ดานการทํางานรวมกับผูอื่น ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรับผิดชอบ และดานการมีวิสัยทัศน

และมีความภูมิใจท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม   

แววเนตร  แมนศรีพัฒนกุล (2546 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 218 คน เปนผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 115 คน และผูบังคับบัญชา จํานวน 

103 คน ผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา

มีคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน ดานความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับมาก สวน

ดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง   

ศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ (2547 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผลตอ

การจางงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเปนนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช
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บัณฑิตจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน 155 คน พบวา ความพึงพอใจตอบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยทักษิณในระดับมาก  องคประกอบหลักท่ีนายจางมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ อันดับท่ีสอง คือดานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ นายจาง

มีความพึงพอใจระดับมาก และอันดับท่ี 3 คือดานความรู ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจางมี

ความพึงพอใจระดับมาก องคประกอบยอยท่ีนายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ

นอยท่ีสุด ไดแก ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ (ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ) ความสามารถ

ในการวางแผนการทํางาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการ

ทํางานเปนทีม 

พรสถิตย  อัชวังกูร (2548 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดย

เปรียบเทียบคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาตามความคิดเห็น

ของผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษาโดยรวม และดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานความรูความสามารถ

ทางวิชาการ ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานคุณลักษณะสวนตัว และดานเจตคติตอ

วิชาชีพ โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 282 คน เปนผูบังคับบัญชา จํานวน 115 คน ผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 167 คน ผลการวิจัย พบวา ผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จ

การศึกษามีคุณลกัษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดาน 

ผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นวา ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานคุณลักษณะสวนตัว 

และดานเจตคติอยูในระดับมาก สวนดานความรูความสามารถทางวิชาการอยูในระดับปานกลาง สําหรับ

ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวาทุกดานอยูในระดับมาก  

ปยาภรณ  วงคคําจันทร (2548 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การติดตามผลการปฏิบัติงานผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 595 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2543-2545 รุนที่ 31-33 

จํานวน 280 คน ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงเปนหัวหนากลุมงานหรือหัวหนาหนวยงาน 

จํานวน 315 คน ผลการวิจัย พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานดานความรู

ความสามารถทางวิชาชีพ การสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมทาง

วิชาชีพ มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานความสนใจใฝรูในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองมี

ความเหมาะสมในระดับปานกลาง สําหรับผูบังคับบัญชา มีความคิดเห็นวา การปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยรวมและในแตละ 

ดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก นอกจากน้ี ผูบังคับบัญชาท่ีสังกัดหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

ความรูความสามารถทางวิชาชีพ และดานความสนใจใฝรูในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มีความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตางกัน 

สุภาพร  จตุรภัทร และกรองกาญจน  พรหมศรี (2552 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการสํารวจ

ความพึงพอใจผูบังคับบัญชา/นายจางตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2549 โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวนรวม 1,277 คน ซ่ึงเปน

ผูบังคับบัญชา/นายจาง จํานวน 528 คน และสถาบันผูผลิต จํานวน 749 คน ผลการวิจัย พบวา 

ผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ระดับ

ปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตโดยรวม และในดานตางๆ ไดแก ดานวิชาการ/วิชาชีพ 

ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานทักษะการครองตนและมนุษยสัมพันธในระดับมาก สวนสถาบันผูผลิต 

มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในดานวิชาการ/วิชาชีพ และ

ดานทักษะการครองตนและมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก สวนดานคุณธรรม/จริยธรรมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด สําหรับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในดานวิชาการ/

วิชาชีพอยูในระดับมาก สวนดานคุณธรรม/จริยธรรม และดานทักษะการครองตนและมนุษยสัมพันธ 

อยูในระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ีมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอยูในระดับมากทุกดาน 

 Porter (1996) วิจัยเร่ือง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาของ Polytechnic Institute and State University มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผล

ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา 

แบบสอบถามหรือแบบสํารวจ ไดรับการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของหลักสูตรในประเด็น

สําคัญ คือ 1) หลักสูตรสามารถเตรียมผูสําเร็จการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานดานการบริหารไดอยาง

มีประสิทธิผลหรือไม 2) หลักสูตรชวยใหผูสําเร็จการศึกษามีความกาวหนาในอาชีพหรือไม และหากไม 

ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางไร ผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นวา 

หลักสูตรมีประสิทธิผล เปนหลักสูตรท่ีทําใหผูเรียนมีมุมมองท่ีกวางขวาง ใหความรูท่ีชวยใหผูสําเร็จ

การศึกษามีความรูคิดในการบริหารการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจหลักสูตรในระดับมาก 

และหลักสูตรสงเสริม/สนับสนุนโอกาสสําหรับความกาวหนาทางอาชีพ นอกจากน้ี อาจารย/ผูสอนไดรับ

การยกยองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถสูง 

 Lin (1996) วิจัยเร่ือง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสมรรถนะของ

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานเทคนิค ดานธุรกิจ ดานมนุษยสัมพันธ 

และดานการรูคิด เพื่อเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจและการวางแผนการจัดการศึกษา กลุมตัวอยาง 

ประกอบดวยผูสําเร็จการศึกษา 610 คน ซ่ึงสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 9 แหง ไดแก Indiana 

State University, Towson State University, Western Carolina University, Marymount University, 

Pittsburg State University, St. Cloud State University, University of St. Thomas, Abilene Christian 

University และ Texas A & M University แบบสอบถามไดรับคืน 273 ฉบับ คิดเปนรอยละ 44.8 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัย พบวา 

ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญไดรับการจางงานในตําแหนงและบทบาทตางๆ ของวิชาชีพ และไดรับ

เงินเดือนมากกวา 40,000 เหรียญตอป ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นวา หลักสูตรชวยใหพวกเขา

ในเร่ืองงานท่ีปฏิบัติ และเปนหลักสูตรท่ีมีคุณคาสูง หากจะใหพวกเขาเลือกเรียนใหมอีกคร้ัง ก็จะเลือก
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เรียนหลักสูตรน้ี นอกจากน้ี การวิจัยยังพบวา ผูสําเร็จการศึกษาตางกันมีสมรรถนะและทักษะตางๆ 

ในสวนใหญไมแตกตางกัน 

 Liang (1996) วิจัยเร่ือง การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรปริญญาเอกทางการศึกษาของ 

Dalta State University โดยการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาและนายจาง มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา

จุดแข็งและจุดออนของหลักสูตรปริญญาเอกทางการศึกษา (The Doctor of Education Program) 

ตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และนายจาง และเพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุงหลักสูตร

ตอไป ประชากรประกอบดวยผูสําเร็จการศึกษาระหวางเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1984-เดือนพฤษภาคม 

ค.ศ.1995 และนายจางของผูสําเร็จการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึน 

2 ชุด สําหรับผูสําเร็จการศึกษา และสําหรับนายจาง แบบสอบถามไดรับคืนจากผูสําเร็จการศึกษา 

คิดเปนรอยละ 90 และจากนายจาง คิดเปนรอยละ 8 ผลการวิจัย พบวา 1) วัตถุประสงคของหลักสูตร

บรรลุเปาหมายเปนท่ีนาพึงพอใจ 2) ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจหลักสูตร และมีความคิดเห็นวา 

หลักสูตรมีจุดแข็งและมีประสิทธิผล 3) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา เปนจุดออนของหลักสูตร 

4) ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในระดับดีมาก  

5) อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เหมาะสมในระดับปานกลาง และ 6) นายจาง/ผูบังคับบัญชา 

มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษามีประสิทธิผลและแขงขันได เม่ือเปรียบเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกจากสถาบันอื่นๆ การวิจัยใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 1) ควรรักษาการดูแลเอาใจใสและ

ความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยและนักศึกษาเอาไว 2) ควรปรับปรุงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อ

การศึกษา 3) การประเมินเปาหมาย วัตถุประสงค กระบวนการ ขั้นตอน และผลลัพธของหลักสูตร 

ควรดําเนินการตอไป 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จะเห็นไดวา การศึกษาติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 

มีความสําคัญอยางย่ิง นอกจากน้ี คุณลักษณะและความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

โดยท่ัวไปมีประเด็นหลักๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน ดาน

ความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ และผลจากการศึกษา หนวยงานท่ีผลิตบัณฑิตสามารถนําขอมูล

ไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพย่ิงข้ึนตอไป  
 

 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา

ของสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงมีรายละเอียดใน

การดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัยน้ี  แบงเปน 2 กลุม ไดแก 

1. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา ภาคปกติ 

รุนท่ี 1 - รุนท่ี 30 จํานวน 344 คน และภาคพิเศษ รุนท่ี 1 -  รุนท่ี 13 จํานวน 196 คน รวม 540 คน และ

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา รุนท่ี 1 - รุนท่ี 8 จํานวน 

67 คน รวมจํานวน 607 คน 

2. ผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การอุดมศึกษา ภาคปกติ รุนท่ี 1 - รุนท่ี 30 และภาคพิเศษ รุนท่ี 1 - รุนท่ี 13 จํานวน 540 คน และ

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา รุนท่ี 1 - รุนท่ี 8 จํานวน 

67 คน รวมจํานวน  607 คน 

 

กลุมตัวอยาง 

ใชประชากรท้ังหมด เปนกลุมตัวอยาง 

 

 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 2 ชุด ไดแก ชุดท่ี 1 

แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษา และชุดท่ี 2 แบบสอบถามผูบังคับบัญชา/นายจาง 

 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา สิ่งพิมพ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 

2. สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของไลเคอรท (Likert) 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาและผูบังคับบัญชา/นายจาง 

3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 

30 คน และท่ีเปนผูบังคับบัญชา/นายจาง 30 คน 
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4. หาคาความเช่ือม่ัน ( Reliability) ของแบบสอบถามโดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธอัลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984 : 161) ซ่ึงแบบสอบถาม ชุดท่ี 1 ฉบับ

สอบถามผูสําเร็จการศึกษามีคาความเช่ือม่ัน .97 และแบบสอบถาม ชุดท่ี 2 ฉบับสอบถาม

ผูบังคับบัญชา/นายจาง มีคาความเช่ือม่ัน  .99 

 

ลักษณะของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม ชุดที่ 1 สําหรับสอบถามผูสําเร็จการศึกษา แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนการสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) 

และเติมคําในชองวาง 

ตอนท่ี 2 เปนการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษา

ตอของผูสําเร็จการศึกษา 

ตอนท่ี 3 เปนการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของผูสําเร็จการศึกษาใน 5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน ดาน

ความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ รวม 61 ขอ 

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม ชุดที่ 2 สําหรับสอบถามผูบังคับบัญชา/นายจาง แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนการสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) 

และเติมคําในชองวาง 

ตอนท่ี 2 เปนการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

ผูสําเร็จการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน ดานความเปนผูนํา 

และดานมนุษยสัมพันธ รวม 61 ขอ  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 

การกําหนดคานํ้าหนักคะแนน 

ผูวิจัยกําหนดคานํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

5 หมายถึง ผูตอบมีความคิดเห็นวาผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผูตอบมีความคิดเห็นวาผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานในระดับมาก 
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3 หมายถึง ผูตอบมีความคิดเห็นวาผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ผูตอบมีความคิดเห็นวาผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานในระดับนอย 

1 หมายถึง ผูตอบมีความคิดเห็นวาผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานในระดับนอยท่ีสุด 

 

การแปลความหมายของคาเฉลี่ย 

4.50 – 5.00  หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ในระดับมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49  หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ในระดับมาก 

2.50 – 3.49   หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49   หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ในระดับนอย 

1.00 – 1.49   หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยดําเนินการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับช่ือ ช่ือสกุล สถานท่ีทํางาน และท่ี

พักอาศัย พรอมท้ังหมายเลขโทรศัพท e-mail ท่ีเปนปจจุบันของผูสําเร็จการศึกษา 

2. จัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และดําเนินการแจกแบบสอบถามโดยผูชวยวิจัย 

แบบสอบถามไดรับคืน จํานวนรวม  360 ฉบับ ซ่ึงเปนแบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 

198 ฉบับ และแบบสอบถามของผูบังคับบัญชา/นายจาง จํานวน 162 ฉบับ (หมายเหตุ : ผูสําเร็จ

การศึกษาในรุนแรกๆ ไดเกษียณอายุราชการเปนสวนใหญ และผูบังคับบัญชา/นายจาง สวนหน่ึง

เปนผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาในหนวยงานเดียวกันหลายคน) ดังแสดงในตาราง 

3-1 
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ตาราง 3-1 จํานวนและรอยละของผูท่ีตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถาม 

หลักสูตร 
รวม 

กศ.ม. กศ.ด. 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ผูสําเร็จการศึกษา 160 44.4 38 10.6 198 55.0 

ผูบังคับบัญชา/นายจาง 124 34.4 38 10.6 162 45.0 

รวม 360 100.0 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา ตามจุดมุงหมายของการวิจัย ขอ 1 ทําการวิเคราะห

โดยหาคาความถี่ และคารอยละ 

2. การศึกษาความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอ

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดาน

ทักษะในการทํางาน ดานความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ โดยรวมและในแตละดาน ตาม

จุดมุงหมายของการวิจัย ขอ 2 ทําการวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. การศึกษาประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา

ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน ดานความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ 

โดยรวมและในแตละดาน ตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง

เปรียบเทียบกับเกณฑ ตามจุดมุงหมายของการวิจัย ขอ 3 ทําการวิเคราะหโดยการทดสอบที (t-test) 

4. ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหโดยการจัดกลุมคําตอบ และหาคาความถี่ 

 

 สถิติที่ใช 

1. สถิติท่ีใชตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

- คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) 

2. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

- ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกับเกณฑท่ีกําหนด โดยใชการทดสอบที (t – test)  

 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 

สัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

ผูวิจัย ใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 x  แทน คาเฉลี่ย 

 SD แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t แทน คาการทดสอบที 

 p แทน ความนาจะเปนสถิติท่ีใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมลู 

 การวิจัยน้ี ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ชุดท่ี 1 (สําหรับ

ผูสําเร็จการศึกษา) และชุดท่ี 2 (สําหรับผูบังคับบัญชา/นายจาง) เปน 5 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/

นายจาง วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 

 ตอนท่ี 2  การศึกษาสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถี่ และหาคารอยละ 

 ตอนท่ี 3  การศึกษาความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง ท่ีมีตอ

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และ

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต โดยรวม และในแตละดาน โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ตอนท่ี 4  การเปรียบความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอ

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และ

การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกับเกณฑท่ีกําหนด วิเคราะหโดยการทดสอบที (t-test) 

 ตอนท่ี 5  การสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด โดยการหา

คาความถี่  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/

นายจาง วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 4-1 ถึง 4-2 

  

ตาราง 4-1   จํานวนและคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 

ขอมูลท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษา 

กศ.ม. กศ.ด. 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

1.  เพศ 

1.1  ชาย 

1.2  หญิง 

 

45 

115 

 

28.1 

71.9 

 

13 

25 

 

34.2 

65.8 

รวม 160 100.0 38 100.0 

2.  อายุ     

2.1  ต่ํากวา 30 

2.2  31-40 ป 

2.3  41-50 ป 

2.4  50 ปข้ึนไป 

9 

44 

47 

60 

5.6 

27.5 

29.4 

37.5 

1 

- 

13 

24 

2.6 

- 

34.2 

63.2 

รวม 160 100.0 38 100.0 

3.  เหตุผลในการศึกษา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

3.1  ตองการเพิ่มวุฒิการศึกษา 

3.2  ตองการศึกษาท่ีคณะศึกษาศาสตร มศว 

3.3  ตองการทํางานเกี่ยวกับการอุดมศึกษา 

3.4  เปนสาขาวิชาท่ีตรงกับลักษณะของงานท่ี

ปฏิบัติอยู 

3.5  เปนความตองการของหนวยงาน 

3.6  ตองการเปลี่ยนงานท่ีกําลังปฏิบัติอยู 

3.7  ตองการนําความรูไปพัฒนางานท่ีปฏิบัติอยู 

3.8  ตองการเพิ่มพูนความรู/ทักษะการวิจัย 

 

136 

43 

73 

74 

 

17 

13 

114 

6 

 

85.0 

26.9 

45.6 

46.3 

 

10.6 

8.1 

71.3 

3.8 

 

27 

10 

16 

21 

 

4 

1 

33 

1 

 

71.1 

26.3 

42.1 

55.3 

 

10.5 

2.6 

86.8 

2.6 

 จากตาราง 4-1 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษา จํานวนรวม 198 คน 

จําแนกเปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. จํานวน 160 คน และผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. 

จํานวน 38 คน ดังน้ี 
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• ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. เปนชาย จํานวน 45 คน (รอยละ 28.1) หญิง จํานวน 115 

คน (รอยละ 71.9) มีอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 60 คน (รอยละ 37.5) รองลงมาคือ มีอายุ 41-

50 ป จํานวน 47 คน (รอยละ 29.4) มีอายุ 31-40 ป จํานวน 44 คน (รอยละ 27.5) และมี

อายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 9 คน (รอยละ 5.6) ท้ังน้ี ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. สวน

ใหญใหเหตุผลวา เขาศึกษาในระดับปริญญาโท เพราะตองการเพิ่มวุฒิการศึกษา จํานวน 

136 คน (รอยละ 85.0) รองลงมาคือ ตองการนําความรูไปพัฒนางานท่ีปฏิบัติอยู จํานวน 114 

คน (รอยละ 71.3) 

• ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. เปนชาย จํานวน 13 คน (รอยละ 34.2) หญิง จํานวน 25 คน 

(รอยละ 65.8) มีอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 24 คน (รอยละ 63.2) รองลงมาคือ มีอายุ 41-50 

ป จํานวน 13 คน (รอยละ 34.2) และมีอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 1 คน (รอยละ 2.6) ท้ังน้ี 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. สวนใหญใหเหตุผลวา เขาศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เพราะตองการนําความรูไปพัฒนางานท่ีปฏิบัติอยู จํานวน 33 คน (รอยละ 86.8) รองลงมาคือ 

ตองการเพิ่มวุฒิการศึกษา จํานวน 27 คน (รอยละ 71.1) 
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ตาราง 4-2   จํานวนและคารอยละของผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

การศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 

ขอมูลท่ัวไปของผูบังคับบัญชา/นายจาง 

กศ.ม. กศ.ด. 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

1.  สถานท่ีทํางาน 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

1.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

1.3 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

1.4 อื่นๆ (เชน บริษัท สถานีตํารวจ) 

 

74 

15 

22 

13 

 

59.7 

12.1 

17.7 

10.5 

 

33 

2 

3 

- 

 

86.8 

5.3 

7.9 

- 

รวม 124 100.0 38 100.0 

2.  ตําแหนงบริหาร 

2.1  อธิการบดี 

2.2  รองอธิการบดี 

2.3  ผูชวยอธิการบดี 

2.4  คณบด/ีผูอํานวยการ 

2.5  รองคณบดี/รองผูอํานวยการ 

2.6  หัวหนาภาควิชา/เลขานุการคณะ 

2.7  หัวหนาสาขา/หัวหนากอง 

2.8  หัวหนากลุม/หัวหนางาน 

2.9  อื่นๆ (เชน ผูจัดการ สารวัตร) 

2.10 ไมระบุ 

 

3 

8 

4 

41 

15 

4 

6 

10 

21 

12 

 

2.4 

6.5 

3.2 

33.1 

12.1 

3.2 

4.8 

8.1 

16.9 

9.7 

 

2 

4 

1 

19 

5 

2 

- 

- 

- 

5 

 

5.3 

10.5 

2.6 

50.0 

13.2 

5.3 

- 

- 

- 

13.2 

รวม 124 100.0 38 100.0 

3.  ประสบการณในการบริหาร 

3.1  นอยกวา 5 ป 

3.2  5-10 ป 

3.3  10 ปข้ึนไป 

3.4  ไมระบุ 

 

13 

34 

76 

1 

 

10.5 

27.4 

61.3 

0.8 

 

4 

13 

21 

- 

 

10.5 

34.2 

55.3 

- 

รวม 124 100.0 38 100.0 

 จากตาราง 4-2 แสดงวา ผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. 

ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 74 คน (รอยละ 59.7) ปฏิบัติงานในหนวยงานท่ี

เกี่ยวของกับการศึกษา จํานวน 22 คน (รอยละ 17.7) ผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตร กศ.ม. ดํารงตําแหนงบริหารเปนคณบดีหรือผูอํานวยการ จํานวน 41 คน (รอยละ 33.1) 
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เปนรองคณบดีหรือรองผูอํานวยการ จํานวน 15 คน (รอยละ 12.1) มีประสบการณในการบริหาร

มากกวา 10 ป จํานวน 76 คน (รอยละ 61.3) มีประสบการณบริหาร 5-10 ป จํานวน 34 คน (รอยละ 

27.4) สวนผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ จํานวน 33 คน (รอยละ 86.8) ดํารงตําแหนงบริหารเปนคณบดีหรือผูอํานวยการ จํานวน 19 คน 

(รอยละ 50.0) เปนรองคณบดีหรือรองผูอํานวยการ จํานวน 5 คน (รอยละ 13.2) และสวนใหญมี

ประสบการณในการบริหารมากกวา 10 ป จํานวน 21 คน (รอยละ 55.3) รองลงมาคือ มี

ประสบการณในการบริหาร 5-10 ป จํานวน 13 คน (รอยละ 34.2) 
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ตอนที่ 2  การศึกษาสถานภาพการทํางาน  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่

และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 4-3 ถึง 4-5 

ตาราง 4-3   สถานภาพการทํางาน และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร การศึกษา

มหาบัณฑิต  

สถานภาพการทํางาน และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. สภาพการทํางาน/สถานท่ีทํางาน   

1.1  ไมไดทํางาน - - 

1.2  ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 101 63.1 

1.3  ทํางานในสถาบันอดุมศึกษาเอกชน 16 10.0 

1.4  ทํางานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 32 20.0 

1.5  รัฐวิสาหกิจ - - 

1.6  อื่นๆ (เชน บริษัท) 9 5.6 

1.7  ไมระบุ 2 1.3 

รวม 160 100.0 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

2.1 งานสอน 35 21.9 

2.2 งานบริหาร 19 11.9 

2.3 งานสนับสนุนวิชาการ 67 41.9 

2.4 งานสอนและบริหาร 29 5.6 

2.5 งานสอนและสนับสนุนวิชาการ 10 6.2 

2.6 งานบริหารและสนับสนุนวิชาการ 4 2.5 

2.7 งานสอน งานบริหาร งานสนับสนุนวิชการ 5 3.1 

2.8 อื่นๆ (เชน การคา ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ) 11 6.9 

รวม 159 100.0 

จากตาราง 4-3 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ จํานวน 101 คน (รอยละ 63.1) รองลงมา คือ ปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

จํานวน 32 คน (รอยละ 20.0) สวนลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีผูปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ จํานวน 

67 คน (รอยละ 41.9) ปฏิบัติงานสอน จํานวน 35 คน (รอยละ 21.9) ปฏิบัติท้ังงานสอนและงาน

สนับสนุนวิชาการ จํานวน 10 คน (รอยละ 6.2) ผูท่ีปฏิบัติงานบริหารและงานสนับสนุนวิชาการ 

จํานวน 4 คน (รอยละ 2.5) ปฏิบัติงานท้ังงานสอน งานบริหาร และงานสนับสนุนวิชาการ จํานวน 5 

คน (รอยละ 3.1) 
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ตาราง 4-4   สถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต 

สถานภาพการทํางาน และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. สภาพการทํางาน/สถานท่ีทํางาน   

1.1  ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 34 89.4 

1.2  ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 5.3 

1.3  ทํางานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 2 5.3 

รวม 38 100.0 

2. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ   

2.1  งานสอน 3 7.9 

2.2  งานบริหาร 5 13.2 

2.3  งานสนับสนุนวิชาการ 1 2.6 

2.4  งานสอนและบริหาร 23 60.5 

2.5  งานสอนและสนับสนุนวิชาการ 3 7.9 

2.6  งานสอน งานบริหาร งานสนับสนุนวิชการ 2 5.3 

2.7  อื่นๆ (เชน รัฐวิสาหกิจ) 1 2.6 

รวม 38 100.0 

 จากตาราง 4-4 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ จํานวน 34 คน (รอยละ 89.4) ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 3 คน (รอยละ 5.3) 

และปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา จํานวน 3 คน (รอยละ 5.3) สวนลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ ปฏิบัติงานสอนและบริหาร จํานวน 23 คน (รอยละ 60.5) ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน 5 คน 

(รอยละ 13.2) ปฏิบัติงานสอน จํานวน 3 คน (รอยละ 7.9) ปฏิบัติงานสอนและสนับสนุนวิชาการ 

จํานวน 3 คน (รอยละ 7.9) 

 

ตาราง 4-5   สถานภาพการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎี

บัณฑิต 

การศึกษาตอ 
กศ.ม. กศ.ด. 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ไมไดศึกษาตอ 132  82.5 32  84.2 

ศึกษาตอ  28  17.5  6  15.8 

รวม 160 100.0 38 100.0 
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 จากตาราง 4-5 แสดงวา ผูสาํเร็จการศึกษาหลักสตูร กศ.ม. ไมไดศึกษาตอ จํานวน 132 คน 

(รอยละ 82.5) และศึกษาตอ จํานวน 28 คน (รอยละ 17.5) สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร  

กศ.ด.ไมไดศึกษาตอ จํานวน 32 คน (รอยละ 86.1) และศึกษาตอ จํานวน 6 คน (รอยละ 15.8) 

  
 
ตอนที่ 3  การศึกษาความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอคุณลักษณะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎี

บัณฑิต โดยรวม และในแตละดาน โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดง

ในตาราง 4-6 ถึง 4-17 

 

ตาราง 4-6  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอ

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต โดยรวม และในแตละดาน 

คุณลักษณะและสมรรถนะ

ในการปฏิบัตงิาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 

กศ.ม. (n=160) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

ดานวิชาการ 3.87 .51 มาก 4.21 .49 มาก 

ดานวิชาชพี 4.05 .47 มาก 4.37 .43 มาก 

ดานทักษะในการทํางาน 4.07 .42 มาก 4.34 .51 มาก 

ดานความเปนผูนํา 4.28 .46 มาก 4.54 .46 มากที่สุด 

ดานมนุษยสัมพันธ 4.40 .48 มาก 4.47 .50 มาก 

รวม 4.13 .41 มาก 4.38 .43 มาก 

 จากตาราง 4-6 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวาผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มี

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดานในระดับมาก สําหรับผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตร กศ.ด. มีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาในแตละดาน พบวา คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานในดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดาน

ทักษะในการทํางาน และดานมนุษยสัมพนัธอยูในระดับมาก สวนดานความเปนผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด 



ตาราง 4-7  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ดานวิชาการ เปนรายขอ  

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวชิาการ 
กศ.ม. (n=160) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

1.  ความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางองคกร  ระบบการบริหารงาน  และบทบาท

หนาที่ของหนวยงานตางๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

4.25 .61 มาก 4.45 .50 มาก 

2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธของหนวยงานภายนอกตางๆ ที่เก่ียวของ

กับการจัดดําเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา 

4.07 .64 มาก 4.39 .50 มาก 

3. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา 

3.89 .80 มาก 4.42 .55 มาก 

4. ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการวิจัย 3.80 .74 มาก 4.29 .52 มาก 

5. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานกิจการนิสิตนักศึกษา 3.80 .89 มาก 4.13 .78 มาก 

6. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานการบริหารบุคคล 3.88 .73 มาก 4.13 .66 มาก 

7. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานการเงิน  และงบประมาณของ

สถาบันอุดมศึกษา 

3.47 .83 ปานกลาง 3.74 .86 มาก 

8. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.83 .79 มาก 4.16 .79 มาก 

9. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานการบริการวิชาการแกสังคม 4.03 .66 มาก 4.21 .70 มาก 

10. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 3.92 .74 มาก 4.05 .70 มาก 

11. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานอาคารสถานที่ 3.51 .87 มาก 3.68 .81 มาก 

12. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการ

จัดการเรียนการสอน 

3.73 .77 มาก 3.95 .61 มาก 
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ตาราง 4-7 (ตอ) 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวชิาการ 
กศ.ม. (n=160) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

13. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย การวางแผน เพื่อพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศและมาตรฐานสากล 

3.77 .85 มาก 4.26 .69 มาก 

14. ความสามารถในการถายทอด หรืออธิบายความรูทางวชิาการ  3.88 .76 มาก 4.50 .60 มากที่สุด 

15. ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นทางวชิาการ 3.88 .72 มาก 4.45 .60 มาก 

16. ความรูความเขาใจในการเปนผูมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 4.20 .73 มาก 4.53 .60 มากที่สุด 

รวม 3.87 .51 มาก 4.21 .49 มาก 

 
จากตาราง 4-7 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ดานวิชาการโดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาการ ขอ 7 ความรูความสามารถเกี่ยวกับงานดานการเงิน  และ

งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา อยูในระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก  

สวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาการ ขอ 14 ความสามารถในการถายทอด หรืออธิบาย

ความรูทางวิชาการ และ ขอ 16 ความรูความเขาใจในการเปนผูมีจรรยาบรรณทางวิชาการ ในระดับมากท่ีสุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก 
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ตาราง 4-8 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ดานวิชาชีพ เปนรายขอ  

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวชิาชพี 
กศ.ม. (n=160) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

17. ความรูความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาทางอาชีพที่ปฏิบัต ิ 4.22 .67 มาก 4.24 .63 มาก 

18. ความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ทั้งดานวิชาการ และทักษะการปฏบิัติ 

เชน ติดตามความรูใหมๆ อยูเสมอ 

4.28 .67 มาก 4.45 .55 มาก 

19. ความรูความเขาใจในงานที่ปฏิบตัิ 4.42 .58 มาก 4.32 .57 มาก 

20. ความสามารถในการประยุกตใชหลักการทางวชิาการ/ความรูในการปฏิบัติงานตางๆ ที่

ไดรับมอบหมาย 

4.22 .62 มาก 4.42 .55 มาก 

21. ความสามารถในการพฒันา/ปรับปรุงระบบ งานที่รับผิดชอบใหเจริญกาวหนา ทันสมัยนํา

วิธีการทํางานรูปแบบใหมๆ มาใช 

4.14 .59 มาก 4.32 .53 มาก 

22. ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  และกระบวนการในการปฏิบัติงานในหนาที่ 4.30 .58 มาก 4.39 .59 มาก 

23. ความสามารถในการสราง /ผลิตผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการ  เชน บทความ ตํารา 

หนังสือ ฯลฯ 

3.39 .91 ปานกลาง 4.24 .59 มาก 

24. ความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวชิาการ/ผลงานวจิัยในที่ประชมุ/สัมมนาทาง

วิชาการระดับหนวยงาน/ชาต/ินานาชาต ิ

3.04 .03 ปานกลาง 4.18 .65 มาก 

25. ความสามารถในการจัดกิจกรรม/โครงการ เชน การจัดประชมุ/สัมมนาทางวชิาการ การ

จัดฝกอบรม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3.80 .92 มาก 4.45 .65 มาก 

26. การรูจักและสามารถติดตอประสานงานกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา  และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

3.98 .82 มาก 4.37 .63 มาก 
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ตาราง 4-8 (ตอ) 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวชิาชพี 
กศ.ม. (n=160) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

27. ความสามารถในการปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมการทํางาน 4.32 .66 มาก 4.47 .56 มาก 

28. การเปนผูมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 4.49 .60 มาก 4.55 .55 มากที่สุด 

รวม 4.05 .47 มาก 4.37 .43 มาก 

 
จากตาราง 4-8 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ดานวิชาชีพโดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาชีพ ขอ 23 ความสามารถในการสราง /ผลิตผลงานวิจัยผลงาน

ทางวิชาการ เชน บทความ ตํารา หนังสือ ฯลฯ และขอ 24 ความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยในท่ีประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับ

หนวยงาน/ชาติ/นานาชาต ิอยูในระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก  

สวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาชีพ ขอ 28 การเปนผูมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ในระดับมาก

ท่ีสุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก 
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ตาราง 4-9  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ดานทักษะในการทํางาน เปนรายขอ  

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานทักษะในการทํางาน 
กศ.ม. (n=160) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

29. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเสร็จตามกําหนด 4.43 .61 มาก 4.50 .60 มากที่สุด 

30. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 4.10 .62 มาก 4.32 .62 มาก 

31. ความสามารถในการเก็บรวบรวม ศึกษา/คนควา  วิเคราะห/สังเคราะห และสรุปสาระสําคัญของ

ขอมูลที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ 

4.17 .60 มาก 4.47 .60 มาก 

32. ความสามารถในการนําเสนอความรู  ความคิด  ขอเสนอแนะ และผลงานในที่ประชุม 3.96 .65 มาก 4.53 .56 มากที่สุด 

33. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอ ส่ือสารทั้งการฟง การพูด การอาน  และการ

เขียน 

4.29 .59 มาก 4.42 .72 มาก 

34. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอส่ือสารทั้งการฟง การพูด การอานและ  

การเขียน   

3.08 .81 ปานกลาง 3.66 .75 มาก 

35. ความเปนผูเคารพกฎ  ระเบียบของหนวยงาน 4.50 .56 มากที่สุด 4.50 .60 มากที่สุด 

รวม 4.07 .42 มาก 4.34 .51 มาก 

 
จากตาราง 4-9 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ดานทักษะในการทํางานโดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานทักษะในการทํางาน ขอ 34 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การติดตอสื่อสาร ท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียน อยูในระดับปานกลาง และขอ 35 ความเปนผูเคารพกฎ ระเบียบของหนวยงาน อยูในระดับมากท่ีสุด 

สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก  



 38 

สวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ดานทักษะในการทํางาน ขอ 29 ความสามารถในการบริหารจัดการงานท่ีไดรับมอบหมาย 

เพื่อใหเสร็จตามกําหนด ขอ 32 ความสามารถในการนําเสนอความรู ความคิด ขอเสนอแนะ 

และผลงานในท่ีประชุม และขอ 35 ความเปนผูเคารพกฎ ระเบียบของหนวยงาน ในระดับมาก

ท่ีสุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก 
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ตาราง 4-10  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ดานความเปนผูนํา เปนรายขอ  

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานความเปนผูนํา 
กศ.ม. (n=160) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

36. การเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล  และการคาดการณเก่ียวกับอนาคตบนฐานของขอมูล 3.94 .68 มาก 4.39 .59 มาก 

37. ความสามารถในการชักจงูหรือโนมนาวใหบุคคลอ่ืนเห็นดวย/คลอยตามความคิดเห็น  หรือ

การกระทําของตนเอง 

3.93 .63 มาก 4.34 .63 มาก 

38. ความเปนผูมีเหตุผลทั้งความคิดและการกระทํา 4.34 .58 มาก 4.58 .55 มากที่สุด 

39. ความเปนผูมีความจริงใจ  เปดเผย 4.54 .56 มากที่สุด 4.71 .52 มากที่สุด 

40. ความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น  และการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ  4.24 .70 มาก 4.55 .55 มากที่สุด 

41. การเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง  และหนวยงาน 4.59 .53 มากที่สุด 4.61 .55 มากที่สุด 

42. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน หรือยอมรับวิธีการทีแ่ตกตางของบุคคลอ่ืนในเปาหมาย

เดียวกัน 

4.46 .59 มาก 4.53 .56 มากที่สุด 

43. ความเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีความยุตธิรรม 4.65 .55 มากที่สุด 4.79 .41 มากที่สุด 

44. ความสามารถในการเปนผูนําทางวิชาการ  มีความรูทันสมัย 3.93 .74 มาก 4.53 .56 มากที่สุด 

45. ความสามารถในการใหคําปรึกษาและเปนที่พึ่งแกบุคคลอ่ืนๆ 4.26 .68 มาก 4.55 .55 มากที่สุด 

46. การเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 4.09 .72 มาก 4.42 .64 มาก 

47. ความสามารถในการวิเคราะหปญหา  และแกไขปญหาตางๆ 4.17 .64 มาก 4.53 .56 มากที่สุด 

48. การเปนผูเสียสละ อุทิศตนและเวลาเพื่อความสําเร็จ ความเจริญกาวหนาของหนวยงาน 4.44 .60 มาก 4.61 .55 มากที่สุด 

49. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของสังคม 4.34 .63 มาก 4.53 .60 มากที่สุด 

50. ความสามารถในการสรางบรรยากาศ  และสรางความสัมพันธทีดี่กับบุคคลในหนวยงาน 4.37 .63 มาก 4.50 .60 มากที่สุด 

รวม 4.28 .46 มาก 4.54 .46 มากที่สุด 
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จากตาราง 4-10 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานความเปนผูนําโดยรวมในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 39 ความเปนผูมีความจริงใจ เปดเผย ขอ 41 การเปนผูมีความ

รับผิดชอบตอตนเอง และหนวยงาน และขอ 43 ความเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม มี

ความยุติธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก  

สวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดาน 

ความเปนผูนําโดยรวมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 36 การเปนผูมีวิสัยทัศน

กวางไกลและการคาดการณเกี่ยวกับอนาคตบนฐานของขอมูล ขอ 37 ความสามารถในการชักจูงหรือ

โนมนาวใหบุคคลอื่นเห็นดวย/คลอยตามความคิดเห็น หรือการกระทําของตนเอง และขอ 46 

ความสามารถในการวิเคราะหปญหา และแกไขปญหาตางๆ อยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด 
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ตาราง 4-11  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ดานมนุษยสัมพันธ เปนรายขอ  

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานมนุษยสัมพันธ 
กศ.ม. (n=160) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

51. ความสามารถในการควบคุมอารมณ  มีความหนักแนน 4.22 .65 มาก 4.39 .55 มาก 

52. ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนๆ/ทํางานเปนทมี 4.39 .61 มาก 4.45 .60 มาก 

53. การใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน 4.46 .60 มาก 4.45 .55 มาก 

54. การเปนผูมีนํ้าใจกับเพื่อนรวมงานและบุคคลอ่ืน 4.53 .58 มากที่สุด 4.58 .50 มากที่สุด 

55. การเปนผูมีมารยาททางสังคม 4.55 .55 มากที่สุด 4.53 .56 มากที่สุด 

56. ความสามารถในปรับตัวและอยูรวมกับบคุคลอ่ืนที่มีความแตกตางกันดานความคิด  

ความเชื่อ  และวฒันธรรมประเพณี 

4.42 .62 มาก 4.50 .51 มากที่สุด 

57. ความสามารถในการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานระดับเดียวกัน 4.43 .55 มาก 4.45 .60 มาก 

58. ความสามารถในการปรับตัวเขากับผูบังคับบัญชา 4.23 .63 มาก 4.34 .63 มาก 

59. ความสามารถในการปรับตัวเขากับผูใตบังคับบญัชา 4.38 .59 มาก 4.53 .56 มากที่สุด 

60. ความสามารถในติดตอ ประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ ในหนวยงานเดียวกัน และ

หนวยงานที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

4.42 .61 มาก 4.50 .60 มากที่สุด 

61. ความสามารถในการส่ือสารเพื่อความเขาใจกันกับบุคคล/เพื่อนรวมงาน 4.40 .56 มาก 4.47 .60 มาก 

รวม 4.40 .48 มาก 4.47 .50 มาก 

รวมทัง้หมด 4.13 .42 มาก 4.38 .43 มาก 

จากตาราง 4-11 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานดานมนุษยสัมพันธโดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
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ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดาน

มนุษยสัมพันธ ขอ 54 การเปนผูมีนํ้าใจกับเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น และขอ 55 การเปนผูมี

มารยาททางสังคม อยูในระดับมากท่ีสุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก  

สวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด.มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดาน

มนุษยสัมพันธ ขอ 54 การเปนผูมีนํ้าใจกับเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น ขอ 55 การเปนผูมีมารยาท

ทางสังคมความสามารถในการบริหารจัดการงานท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหเสร็จตามกําหนด ขอ 56 

ความสามารถในปรับตัวและอยูรวมกับบุคคลอื่นท่ีมีความแตกตางกันดานความคิด ความเช่ือ และ

วัฒนธรรมประเพณี ขอ 59 ความสามารถในการปรับตัวเขากับผูใตบังคับบัญชา และขอ 60 

ความสามารถในติดตอประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ในหนวยงานเดียวกัน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

อื่นๆ ในระดับมากท่ีสุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก 

 

ตาราง 4-12  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจาง

ท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิตโดยรวม และในแตละดาน 

คุณลักษณะและสมรรถนะ

ในการปฏิบัตงิาน 

ผูบังคับบญัชา/นายจาง 

กศ.ม. (n=123) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

ดานวิชาการ 3.93 .56 มาก 4.34  .54 มาก 

ดานวิชาชพี 4.11 .52 มาก 4.45 .48 มาก 

ดานทักษะในการทํางาน 4.14 .52 มาก 4.45 .48 มาก 

ดานความเปนผูนํา 4.25 .53 มาก 4.51 .50 มากที่สุด 

ดานมนุษยสัมพันธ 4.38 .51 มาก 4.46 .55 มาก 

รวม 4.15 .49 มาก 4.44 .48 มาก 

 จากตาราง 4-12 แสดงวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละดานในระดับ

มาก สวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม 

ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน และดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก สวน

ดานความเปนผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด 
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ตาราง 4-13  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ดานวิชาการ เปนรายขอ 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาการ 
กศ.ม. (n=123) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางองคกร  ระบบการบริหารงาน  และบทบาทหนาที่

ของหนวยงานตางๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

4.14 .67 มาก 4.37 .63 มาก 

2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธของหนวยงานภายนอกตางๆ ที่เก่ียวของกับ

การจัดดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

4.00 .71 มาก 4.42 .60 มาก 

3. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา 

3.88 .84 มาก 4.58 .64 มากที่สุด 

4. ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการวิจัย 3.89 .69 มาก 4.50 .56 มากที่สุด 

5. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานกิจการนิสิตนักศึกษา 3.83 .84 มาก 4.21 .81 มาก 

6. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานการบริหารบุคคล 3.86 .70 มาก 4.18 .77 มาก 

7. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานการเงิน  และงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา 3.54 .81 มาก 4.03 .97 มาก 

8. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.89 .79 มาก 4.47 .76 มาก 

9. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานการบริการวิชาการแกสังคม 3.97 .79 มาก 4.39 .75 มาก 

10. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 4.05 .82 มาก 4.18 .69 มาก 

11. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานอาคารสถานที่ 3.67 .84 มาก 3.87 .91 มาก 

12. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการ

จัดการเรียนการสอน 

3.97 .74 มาก 4.32 .74 มาก 
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ตาราง 4-13 (ตอ) 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวชิาการ 
กศ.ม. (n=123) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

13. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย การวางแผน เพื่อพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศและมาตรฐานสากล 

3.83 .83 มาก 4.37 .71 มาก 

14. ความสามารถในการถายทอด หรืออธิบายความรูทางวชิาการ  4.07 .73 มาก 4.50 .56 มากที่สุด 

15. ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นทางวชิาการ 4.07 .70 มาก 4.42 .68 มาก 

16. ความรูความเขาใจในการเปนผูมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 4.19 .67 มาก 4.61 .55 มากที่สุด 

รวม 3.93 .56 มาก 4.34 .54 มาก 

 
จากตาราง 4-13 แสดงวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด.มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ดานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาการในระดับมากทุกขอ สวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. มี

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาการ ขอ 3 ความรูความสามารถเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ขอ 4 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวิจัย ขอ 14 ความสามารถในการถายทอด หรืออธิบายความรูทางวิชาการ และขอ 16 ความรูความเขาใจในการเปนผูมี

จรรยาบรรณทางวิชาการในระดับมากท่ีสุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก  
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ตาราง 4-14  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ดานวิชาชีพ เปนรายขอ 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาชีพ 
กศ.ม. (n=123) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

17. ความรูความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาทางอาชีพที่ปฏิบัต ิ 4.31 .63 มาก 4.55 .55 มากที่สุด 

18. ความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ทั้งดานวิชาการ และทักษะการปฏบิัติ 

เชน ติดตามความรูใหมๆ อยูเสมอ 

4.32 .66 มาก 4.55 .60 มากที่สุด 

19. ความรูความเขาใจในงานที่ปฏิบตัิ 4.45 .59 มาก 4.55 .60 มากที่สุด 

20. ความสามารถในการประยุกตใชหลักการทางวชิาการ/ความรูในการปฏิบัติงานตางๆ ที่

ไดรับมอบหมาย 

4.27 .64 มาก 4.55 .50 มากที่สุด 

21. ความสามารถในการพฒันา/ปรับปรุงระบบ งานที่รับผิดชอบใหเจริญกาวหนา ทันสมัยนํา

วิธีการทํางานรูปแบบใหมๆ มาใช 

4.14 .64 มาก 4.42 .64 มาก 

22. ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  และกระบวนการในการปฏิบัติงานในหนาที่ 4.27 .62 มาก 4.50 .56 มากที่สุด 

23. ความสามารถในการสราง /ผลิตผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการ  เชน บทความ ตํารา 

หนังสือ ฯลฯ 

3.49 .87 ปานกลาง 4.18 .80 มาก 

24. ความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวชิาการ/ผลงานวจิัยในที่ประชมุ/สัมมนาทาง

วิชาการระดับหนวยงาน/ชาต ิ/นานาชาต ิ

3.35 .96 ปานกลาง 4.11 .80 มาก 

25. ความสามารถในการจัดกิจกรรม/โครงการ เชน การจัดประชมุ/สัมมนาทางวชิาการ การ

จัดฝกอบรม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3.94 .88 มาก 4.45 .60 มาก 

26. การรูจักและสามารถติดตอประสานงานกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา  และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

4.09 .73 มาก 4.39 .64 มาก 
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ตาราง 4-14 (ตอ) 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวชิาชพี 
กศ.ม. (n=123) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

27. ความสามารถในการปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมการทํางาน 4.28 .63 มาก 4.47 .65 มาก 

28. การเปนผูมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 4.41 .61 มาก 4.66 .53 มากที่สุด 

รวม 4.11 .52 มาก 4.45 .48 มาก 

 
จากตาราง 4-14 แสดงวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานดานวิชาการอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาการ ขอ 23 ความสามารถในการสราง /ผลิตผลงานวิจัยผลงาน

ทางวิชาการ  เชน บทความ ตํารา หนังสือ ฯลฯ และ ขอ 24 ความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยในท่ีประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับ

หนวยงาน/ชาติ /นานาชาตใินระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ ระดับมาก  

สวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาการ ขอ 17 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาทาง

อาชีพท่ีปฏิบัติ ขอ 18 ความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ท้ังดานวิชาการ และทักษะการปฏิบัติ เชน ติดตามความรูใหมๆ อยูเสมอ ขอ 19 ความรู

ความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ ขอ 20 ความสามารถในการประยุกตใชหลักการทางวิชาการ/ความรูในการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ขอ 22 ความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกระบวนการในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และขอ 28 การเปนผูมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพในระดับมากท่ีสุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับ

มาก 



 47 

ตาราง 4-15  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ดานทักษะในการทํางาน เปนรายขอ 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานทักษะในการทํางาน 
กศ.ม. (n=123) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

29. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเสร็จตามกําหนด 4.48 .59 มาก 4.55 .50 มากที่สุด 

30. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 4.19 .63 มาก 4.42 .64 มาก 

31. ความสามารถในการเก็บรวบรวม ศึกษา/คนควา  วิเคราะห/สังเคราะห และสรุป

สาระสําคัญของขอมูลที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ 

4.19 .62 มาก 4.50 .56 มากที่สุด 

32. ความสามารถในการนําเสนอความรู  ความคิด  ขอเสนอแนะ และผลงานในที่ประชุม 4.10 .70 มาก 4.53 .60 มากที่สุด 

33. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอ ส่ือสาร  ทั้งการฟง การพูด การอาน  

และการเขียน 

4.28 .66 มาก 4.53 .51 มากที่สุด 

34. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอส่ือสาร  ทั้งการฟง การพูด การ

อานและ  การเขียน   

3.40 .80 ปานกลาง 4.08 .71 มาก 

35. ความเปนผูเคารพกฎ  ระเบียบของหนวยงาน 4.35 .65 มาก 4.55 .55 มากที่สุด 

รวม 4.14 .52 มาก 4.45 .48 มาก 

 
จากตาราง 4-15 แสดงวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด.มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานดานทักษะการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานทักษะในการทํางาน ขอ 34 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การติดตอสื่อสาร  ท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียน ในระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก  



 48 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด.มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานทักษะใน

การทํางาน ขอ 30 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

และขอ 34 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอ สื่อสารท้ังการฟง การพูด การอาน

และการเขียนในระดับมาก สวนขออื่นๆ อยูในระดับมากท่ีสุด 
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ตาราง 4-16  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  ดานความเปนผูนํา เปนรายขอ 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานความเปนผูนํา 
กศ.ม. (n=123) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

36. การเปนผูมีวิสัยทศันกวางไกล  และการคาดการณเก่ียวกับอนาคตบนฐานของขอมูล 4.02 .75 มาก 4.45 .65 มาก 

37. ความสามารถในการชักจงูหรือโนมนาวใหบุคคลอ่ืนเห็นดวย/คลอยตามความคิดเห็น  หรือ

การกระทําของตนเอง 

3.99 .70 มาก 4.32 .62 มาก 

38. ความเปนผูมีเหตุผลทั้งความคิดและการกระทํา 4.25 .66 มาก 4.55 .60 มากที่สุด 

39. ความเปนผูมีความจริงใจ  เปดเผย 4.39 .63 มาก 4.68 .47 มากที่สุด 

40. ความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น  และการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ  4.25 .65 มาก 4.55 .60 มากที่สุด 

41. การเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง  และหนวยงาน 4.41 .65 มาก 4.71 .52 มากที่สุด 

42. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน หรือยอมรับวิธีการทีแ่ตกตางของบุคคลอ่ืนในเปาหมาย

เดียวกัน 

4.32 .62 มาก 4.55 .60 มากที่สุด 

43. ความเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมมีความยุติธรรม 4.55 .56 มากที่สุด 4.58 .50 มากที่สุด 

44. ความสามารถในการเปนผูนําทางวิชาการ  มีความรูทันสมัย 3.93 .77 มาก 4.47 .60 มาก 

45. ความสามารถในการใหคําปรึกษาและเปนที่พึ่งแกบุคคลอ่ืนๆ 4.23 .62 มาก 4.61 .55 มากที่สุด 

46. การเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 4.17 .71 มาก 4.47 .65 มาก 

47. ความสามารถในการวิเคราะหปญหา  และแกไขปญหาตางๆ 4.18 .65 มาก 4.47 .60 มาก 

48. การเปนผูเสียสละ อุทิศตนและเวลาเพื่อความสําเร็จ ความเจริญกาวหนาของหนวยงาน 4.41 .62 มาก 4.39 .59 มาก 

49. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของสังคม 4.33 .65 มาก 4.45 .60 มาก 

50. ความสามารถในการสรางบรรยากาศ  และสรางความสัมพันธทีดี่กับบุคคลในหนวยงาน 4.27 .64 มาก 4.37 .63 มาก 

รวม 4.25 .53 มาก 4.51 .50 มาก 
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จากตาราง 4-16 แสดงวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานความเปนผูนํา 

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดาน

ความเปนผูนําอยูในระดับมากทุกขอ ยกเวนขอ 43 ความเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 

มีความยุติธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด 

สวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด.มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดาน

ความเปนผูนําขอ 38 ความเปนผูมีเหตุผลท้ังความคิดและการกระทํา ขอ 39 ความเปนผูมีความ

จริงใจ  เปดเผย ขอ 40 ความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น  และการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ 

ขอ 41 การเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง  และหนวยงาน ขอ 42 การยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น หรือยอมรับวิธีการท่ีแตกตางของบุคคลอื่นในเปาหมายเดียวกัน ขอ 43 ความเปนผูมี

ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมมีความยุติธรรม และขอ 45 ความสามารถในการใหคําปรึกษาและ

เปนท่ีพึ่งแกบุคคลอื่นๆ ในระดับมากท่ีสุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก 
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ตาราง 4-17  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  ดานมนุษยสัมพันธ เปนรายขอ 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานมนุษยสัมพันธ 
กศ.ม. (n=123) กศ.ด. (n=38) 

x  SD ระดับความคิดเห็น x  SD ระดับความคิดเห็น 

51. ความสามารถในการควบคุมอารมณ  มีความหนักแนน 4.23 .71 มาก 4.39 .82 มาก 

52. ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนๆ/ทํางานเปนทมี 4.36 .62 มาก 4.42 .66 มาก 

53. การใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน 4.36 .59 มาก 4.42 .55 มาก 

54. การเปนผูมีนํ้าใจกับเพื่อนรวมงานและบุคคลอ่ืน 4.45 .58 มาก 4.61 .50 มากที่สุด 

55. การเปนผูมีมารยาททางสังคม 4.49 .59 มาก 4.58 .50 มากที่สุด 

56. ความสามารถในปรับตัวและอยูรวมกับบคุคลอ่ืนที่มีความแตกตางกันดานความคิด  

ความเชื่อ  และวฒันธรรมประเพณี 

4.38 .59 มาก 4.45 .69 มาก 

57. ความสามารถในการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานระดับเดียวกัน 4.38 .56 มาก 4.45 .65 มาก 

58. ความสามารถในการปรับตัวเขากับผูบังคับบัญชา 4.37 .62 มาก 4.45 .65 มาก 

59. ความสามารถในการปรับตัวเขากับผูใตบังคับบญัชา 4.36 .58 มาก 4.50 .56 มากที่สุด 

60. ความสามารถในติดตอ ประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ ในหนวยงานเดียวกัน และ

หนวยงานที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

4.40 .58 มาก 4.37 .67 มาก 

61. ความสามารถในการส่ือสารเพื่อความเขาใจกันกับบุคคล/เพื่อนรวมงาน 4.40 .55 มาก 4.39 .68 มาก 

รวม 4.38 .51 มาก 4.46 .55 มาก 

จากตาราง 4-17 แสดงวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานดานมนุษยสัมพันธโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
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ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดาน

มนุษยสัมพันธอยูในระดับมากทุกขอ สวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. มีคุณลักษณะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานดานมนุษยสัมพันธ ขอ 54 การเปนผูมีนํ้าใจกับเพื่อนรวมงานและ

บุคคลอื่น ขอ 55 การเปนผูมีมารยาททางสังคม และขอ 59 ความสามารถในการปรับตัวเขากับ

ผูใตบังคับบัญชาในระดับมากท่ีสุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก 

 

ตอนที่ 4   การเปรียบความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจางที่มีตอ

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต กับเกณฑท่ีกําหนด วิเคราะหโดยการทดสอบที 

ดังแสดงในตาราง 4-18 ถึง 4-21 

 

ตาราง 4-18  การเปรียบเทียบคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โดยรวม และในแตละดานตามความคิดเห็นของ

ผูสําเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด (3.50) 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. (n=160) 

x  SD t p 

ดานวิชาการ 3.87 .51 9.100 .001 

ดานวิชาชพี 4.05 .48 14.609 .001 

ดานทักษะการทํางาน 4.07 .42 17.369 .001 

ดานความเปนผูนํา 4.28 .46 21.504 .001 

ดานมนุษยสัมพันธ 4.40 .48 23.929 .001 

รวม 4.13 .42 18.991 .001 

จากตาราง 4-18 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดานสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 4-19  การเปรียบเทียบคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต โดยรวม และในแตละดานตามความคิดเห็นของ

ผูสําเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด (3.50) 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. (n=38) 

x  SD t p 

ดานวิชาการ 4.21 0.49 8.969 .001 

ดานวิชาชพี 4.37 0.43 12.508 .001 

ดานทักษะการทํางาน 4.34 0.51 10.205 .001 

ดานความเปนผูนํา 4.54 0.46 13.991 .001 

ดานมนุษยสัมพันธ 4.47 0.50 12.092 .001 

รวม 4.38 0.43 12.619 .001 

จากตาราง 4-19 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด. มีคุณลักษณะและสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดานตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาสูงกวาเกณฑ

ท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตาราง 4-20  การเปรียบเทียบคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โดยรวม และในแตละดานตามความคิดเห็นของ

ผูบังคับบัญชา/นายจางเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด (3.50) 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ผูบังคับบญัชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

กศ.ม.  (n=123) 

x  SD t p 

ดานวิชาการ 3.93 .56 8.436 .001 

ดานวิชาชพี 4.11 .52 13.007 .001 

ดานทักษะการทํางาน 4.14 .52 13.837 .001 

ดานความเปนผูนํา 4.25 .53 15.679 .001 

ดานมนุษยสัมพันธ 4.38 .51 19.331 .001 

รวม 4.15 .49 14.828 .001 

จากตาราง 4-20 แสดงวา  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. มีคุณลักษณะและสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดานตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจาง สูงกวา

เกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 4-21  การเปรียบเทียบคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต โดยรวม และในแตละดานตามความคิดเห็นของ

ผูบังคับบัญชา/นายจางเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด (3.50) 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ผูบังคับบญัชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

กศ.ด. (n=38) 

x  SD t p 

ดานวิชาการ 4.34 .54 9.549 .001 

ดานวิชาชพี 4.45 .48 12.080 .001 

ดานทักษะการทํางาน 4.45 .48 12.109 .001 

ดานความเปนผูนํา 4.51 .50 12.523 .001 

ดานมนุษยสัมพันธ 4.46 .55 10.652 .001 

รวม 4.44 .48 11.956 .001 

 จากตาราง 4-21 แสดงวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ด.มีคุณลักษณะและสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดานตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจางสูงกวา

เกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

  

 ตอนที่ 5  การสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะห

โดยจัดกลุมคําตอบ และหาคาความถี่ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4-22 ถึง 4-23 
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ตาราง 4-22  คาความถี่ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจางเกี่ยวกับคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต เปนรายดาน  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูสําเร็จการศึกษา (คน) ผูบังคับบัญชา/นายจาง (คน) 

กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) 

ดานวิชาการ     

1.  มีความรูความสามารถดานวิชาการในเร่ืองตางๆ เชน การจัดทําหลักสูตร การ

บริหารหลักสูตร ฯลฯ ดี และ/หรือเพิ่มข้ึนจากเดิม 

1 - 3 6 

2.  แสวงหาความรู และติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อการ

พัฒนาตนเอง 

3 3 4 3 

3.  สามารถถายทอดความรูสูผูเรียนไดดี - 1 - - 

4.  สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนไดดี - 1 - - 

5.  ความรูท่ีเรียนบางสวนไมไดนําไปใชประโยชน เน่ืองจากไมสอดคลองกับลักษณะ

งานท่ีรับผิดชอบ 

3 2 - - 

6.  สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาไดอยางเปนระบบ 2 - - - 

ดานวิชาชีพ     

1.  สามารถประยุกตความรูทางวิชาการสูวิชาชีพได 19 2 4 3 

2.  สามารถพัฒนางานในวิชาชีพได 12 - 1 4 

3.  รักในวิชาชีพ มีความสุขในกับการทํางานในวิชาชีพ 1 2 - - 

4.  ยึดและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 1 - - - 
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ตาราง 4-22 (ตอ) 
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูสําเร็จการศึกษา (คน) ผูบังคับบัญชา/นายจาง (คน) 

กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) 

ดานทักษะในการทํางาน     

1. สามารถบริหารจัดการไดดี 1 - 2 1 

2. สามารถประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานท่ีทํา/ไดรับมอบหมายไดดี 1 - 1 2 

3. มีทักษะโดยรวมท่ีจําเปนสําหรับการทํางานท่ีรับผิดชอบดี 1 - 6 1 

4. ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดดี 1 - - - 

5. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 1 - - 3 

     

ดานความเปนผูนํา     

1. มีวิสัยทัศนกวางไกล - - 3 2 

2. ไดรับการยอมรับจากผูอื่น มีความเปนผูนํา 2 - 6 1 

3. มีความรับผิดชอบ - - 5 1 

4. กลาแสดงความคิดเห็น - - 3 - 

5. กลาตัดสินใจ 2 - 1 2 

6. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีเหตุผล 3 - 5 2 

7. มีความคิดสรางสรรค 2 - 3 2 

8. วางแผนอยางเปนระบบ - - 2 - 
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ตาราง 4-22 (ตอ) 
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูสําเร็จการศึกษา (คน) ผูบังคับบัญชา/นายจาง (คน) 

กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) 

ดานความเปนผูนํา (ตอ)     

9.  มีความเช่ือม่ันในตนเอง - - - 1 

10. สามารถใหคําปรึกษาแกผูอื่นได มีความเปนผูนําทางวิชาการ โดยเปนท่ีพึงใหแก

บุคคลอื่นในหนวยงานได 

- - 2 - 

11. มีความมุงม่ันในการทํางาน - - - 1 

     

ดานมนุษยสัมพันธ     

1.  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีท้ังกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 1 - 12 4 

2.  สามารถใชชีวิตในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางดี ปรับตัวไดดี - - 4 3 

3.  เปนท่ียอมรับของผูรวมงานทุกระดับ - - 1 - 

4.  ประสานงานท้ังกับหนวยงานภายในและภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ - - 3 1 

5.  รูจักออนนอม ถอมตน และวางตัวไดอยางเหมาะสม 1 - 1 1 

6.  ควบคุมอารมณไดดี รูจักใหอภัย - - 2 - 

7.  ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 1 - - - 

8.  ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 1 - - - 

9.  มีนํ้าใจ มองโลกใหแงบวก 1 - 3 1 
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ตาราง 4-23 คาความถี่ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา 

การอุดมศกึษา 

 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูสําเร็จการศึกษา (คน) ผูบังคับบัญชา/นายจาง (คน) 

กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) 

ดานวิชาการ     

1.  ควรเพิ่มรายวิชาเลือกการวิจัยเชิงคุณภาพ - 2 - 1 

2.  จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการเพิ่มข้ึน เชน สัมมนาเพื่อใหมีการนําเสนอ

ผลงานวิจัย ใหไปรวมประชุมวิชาการ มีวารสารเผยแพรผลงานตีพิมพ มีระบบให

คําปรึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ ใหศึกษาดูงานสถาบันตางๆ ฯลฯ ท้ังในและ

ตางประเทศ 

5 13 4 3 

3.  สงเสริมใหมีการใชภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน เชน บางรายวิชาเรียนเปน

ภาษาอังกฤษ เนนใหมีการคนควาวารสารตางประเทศมากข้ึน สงเสริมการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/คนควา 

3 2 5 2 

4.  ควรลดจํานวนหนวยกิตใหนอยลง - 1 - - 

5.  การเรียนการสอนควรเนนการบูรณาการดานตางๆ เพื่อใหนําไปใชประโยชนได

จริง เชน ดานบริการวิชาการกับการวิจัย 

1 1 2 1 

6.  เพิ่มรายวิชา/เน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ (รวม TQA) การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การวางแผนเชิงกลยุทธและประเมินผล การพัฒนาสถาบันและ

หลักสูตรใหไดมาตรฐานสากล การบริหารหลักสูตร 

3 7 - 1 
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ตาราง 4-23 (ตอ) 
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูสําเร็จการศึกษา (คน) ผูบังคับบัญชา/นายจาง (คน) 

กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) กศ.ม. f) กศ.ด. (f) 

ดานวิชาการ (ตอ)     

7.  รูปแบบการสอน ตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และศักยภาพทาง

วิชาการใหมากข้ึน 

1 1 - 1 

8.  ควรมีเครือขายกับสถาบันในตางประเทศ และเปดโอกาสใหผูเรียนไดไปศึกษาหรือ

รวมทําวิจัย หรือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันเหลาน้ัน 

- 1 - 3 

9.  เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับหลักการหรือเทคนิคในการเขียนตํารา 1 1 - - 

10. หลักสูตรควรมีความยืดหยุน และการเรียนการสอนควรเนนท้ังเชิงกวาง และลึกใน

วิชาการตางๆ 

2 - 1 1 

11. เนนใหมีการปฏิบัติในการคิดนอกกรอบ การคิดวิเคราะห การสังเคราะห และการ

ประยุกตใชองคความรูตางๆ  

1 1 - 3 

12. เพิ่มเกี่ยวกับการจัดการความรู 2 - - - 

13. เพิ่มเกี่ยวกับการใชสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานตางๆ เชน IT สําหรับการผลิตสื่อ  7 - - - 

14. ควรรักษามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยจากวิทยานิพนธใหเขมขนเชนเดิม 1 - - - 
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ตาราง 4-23 (ตอ) 
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูสําเร็จการศึกษา (คน) ผูบังคับบัญชา/นายจาง (คน) 

กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) 

ดานวิชาชีพ     

1.  ควรดําเนินการเพื่อใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาการอุดมศึกษา สามารถประกอบ

วิชาชีพผูบริหารไดเชนเดียวกับสาขาการบริหารการศึกษา 

1 - - - 

2.  ควรทําใหสาขาการอุดมศึกษา เปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะอยางย่ิงผูท่ี

ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเปน “การบริหารการ

อุดมศึกษา” 

1 1 - 1 

     

ดานทักษะในการทํางาน     

1.  สงเสริมทักษะในการทํางานท่ีสําคัญใหมากข้ึน เชน การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห/สังเคราะหทางวิชาการ 

3 - - - 

2.  จัดใหมีการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง (On the job training) หรือจัด  

workshop เพิ่มเพิ่มพูนทักษะบางอยางท่ีจําเปนสําหรับการทํางาน 

- - 1 - 

3.  จัดสถานการณเพื่อฝกทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนา - - 1 - 

4.  เนนการปฏิบัติดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ - 1 - - 
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ตาราง 4-23 (ตอ) 
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูสําเร็จการศึกษา (คน) ผูบังคับบัญชา/นายจาง (คน) 

กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) 

ดานความเปนผูนํา     

1.  ควรจัดเน้ือหาท่ีเนนท้ังทฤษฎี และการฝกปฏิบัติเพื่อเปนผูนํา 4 1 2 - 

2.  ควรฝกใหผูเรียนคิดเอง ทําเอง และแกปญหาเองใหมากข้ึนโดยมีอาจารยเปนผู

ช้ีแนะ 

1 1 - - 

3.  จัดใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานเปนทีม หรือ แสดงความคิดเห็นมากข้ึน   1 - - - 

4.  จัด workshop เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา หรือฝกประสบการณจริง หรือใหเรียนรู

จากตัวอยาง เชน บุคคลท่ีเปนแบบอยางของการเปนผูนําทางวิชาการท่ีดี  การ

ควบคุม EQ การเปนผูนําท่ีมีจิตสาธารณะ/จิตอาสา 

2 2 - 1 

5.  เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับผูนําการเปลี่ยนแปลง - - 1 1 

6.  ผูสอนควรเปนแบบอยางในการเปนผูนําทางวิชาการใหแกผูเรียน เชน มีการ

แสวงหาความรูอยางสมํ่าเสมอ มีผลงานวิชาการ/วิจัยอยางตอเน่ือง ฯลฯ 

- 1 - - 

     

ดานมนุษยสัมพันธ     

1.  สรางเครือขายศิษยเกาใหเขมแข็ง และใชประโยชนจากเครือขายในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือเกื้อกูล หรือสรางสัมพันธภาพท้ังระดับบุคคล และ

องคกร 

4 1 - - 
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ตาราง 4-23 (ตอ) 
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูสําเร็จการศึกษา (คน) ผูบังคับบัญชา/นายจาง (คน) 

กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) กศ.ม. (f) กศ.ด. (f) 

ดานมนุษยสัมพันธ (ตอ)     

2.  พัฒนาเครือขายสาขาอุดมศึกษาใหเขมแข็ง และจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ เชน 

สัมมนาการอุดมศึกษา เพื่อเปนศูนยรวมของอาจารยและผูสําเร็จการศึกษาสาขา

การอุดมศึกษาของทุกสถาบัน 

3 2 - - 

3.  เพิ่มเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดี 1 - - - 

4.  ควรจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิต มีโอกาส

พบปะและมีปฏิสัมพันธกันอยางสมํ่าเสมอ 

2 2 1 3 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และ

การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 2) ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/

นายจางที่มีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ดานวิชาการ 

ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน ดานความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ 3) ประเมิน

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาโดยรวม และในแตละดาน ตาม

ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจางเปรียบเทียบกับเกณฑ  

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 196 คน และผูบังคับบัญชา/นายจางของ

ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 162 คน รวม 360 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด ไดแก  

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษา แบงออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูล

ท่ัวไป ตอนท่ี 2 สถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอ ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น

ท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ 

ดานทักษะในการทํางาน ดานความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ  จํานวน 61 ขอ และตอนท่ี 4 

คําถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามผูบังคับบัญชา/นายจาง แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษา ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน ดานความเปนผูนํา และดานมนุษย

สัมพันธ จํานวน 61 ขอ และตอนท่ี 3 คําถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 

แบบสอบถามชุดท่ี 1  มีคาความเช่ือม่ัน  .97 

แบบสอบถามชุดท่ี 2  มีคาความเช่ือม่ัน  .99 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอ 

ของผูสําเร็จการศึกษา วิเคราะหโดยหาคาความถี่ และคารอยละ 

2. การศึกษาความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอ

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และคา

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. การประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาตามความ

คิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง เปรียบเทียบกับเกณฑ วิเคราะหโดยการ

ทดสอบที (t-test) 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จ

การศึกษา  

1.1  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต รอยละ 63.1 ปฏิบัติงานใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รอยละ 20.0 ปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา สําหรับ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รอยละ 41.9 ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ รอยละ 21.9 ปฏิบัติงานสอน และรอย

ละ 17.5 ศึกษาตอ  

1.2  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต รอยละ 89.4 ปฏิบัติงานใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รอยละ 5.3 ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรอยละ 5.3 

ปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี ่ยวของกับการศึกษา สําหรับลักษณะงานที่ปฏิบัติ รอยละ 60.5 

ปฏิบัติงานสอนและงานบริหาร รอยละ 13.2 ปฏิบัติงานบริหาร และรอยละ 15.8 ศึกษาตอ  

2. ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มี

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดานในระดับมาก สวนผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม และใน

แตละดานในระดับมาก สําหรับดานความเปนผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด 

3. ผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มี

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละดานในระดับมาก สวนผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและ

ในแตละดานในระดับมาก สําหรับดานความเปนผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด 

4.   ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มี

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดานสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ และผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มีคุณลักษณะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดานสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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5. ผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มี

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดานสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ และผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มีคุณลักษณะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดานสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทาง 

สถิติ 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง ท่ีมีตอคุณลักษณะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลในประเดน็ท่ีนาสนใจ ดังน้ี  

1. ผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละ

ดานอยูในระดับมาก และสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

โครงสรางของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษาไดกําหนดใหผูเรียนเรียน

รายวิชาตางๆ 3 หมวดวิชา ไดแก หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย ตองเรียนรวมไมนอยกวา 8 

หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชาพื้นฐานทางการศึกษา ซ่ึงรายวิชาเปนเน้ือหาสาระเกี่ยวกับปรัชญาของ

การศึกษา สังคมกับการศึกษา จิตวิทยาของการศึกษา และเทคโนโลยีของการศึกษา ผูเรียนสามารถ

เลือกเรียนไดรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต และกลุมวิชาวิจัยทางการศึกษา รายวิชาเปนเน้ือหาสาระ

เกี่ยวกับวิธีการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัย ซ่ึงผูเรียนสามารถเลือกเรียนไมนอย

กวา 2 หนวยกิต สําหรับหมวดวิชาเอกบังคับ รวม 12 หนวยกิต จํานวน 4 รายวิชา เนื้อหาสาระ

ครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนระดับอุดมศึกษา การจัดและดําเนินงานการ

อุดมศึกษา การบริหารกิจการนิสิตและการพัฒนานิสิต และสัมมนาปญหาและการว ิจ ัยใน

ระดับอุดมศึกษา และใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเอกอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต นอกจากน้ี 

ยังมีหมวดวิชาเลือกเสรีท่ีใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ จํานวนไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

และปริญญานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต (สาขาวิชาการอุดมศึกษา. เอกสารเผยแพร. มปป.) ซึ่งจะ

เห็นไดวา โครงสรางหลักสูตร และรายวิชาตางๆ ดังกลาวท่ีกําหนดไว สอดคลองกับจุดมุงหมายของ

ห ลั ก สู ต ร  ท่ี มุ ง พั ฒ น า ผู เ รี ย น ใ ห มี คุ ณ ธ ร ร ม  ค ว า ม รู  ค ว า ม ส า ม า ร ถ 

ในวิชาชีพ คนควา วิจัยปญหา และนําไปประยุกตใชพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในดานการบริหาร 

หลักสูตรและการสอน ดังน้ัน เม่ือผูเรียนไดศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรดังกลาวอยางครบถวน

สมบูรณ จะมีความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในระดับหน่ึง และหากเปนผูมีประสบการณหรือเปนผูกําลังปฏิบัติงานในสถาบัน 

อุดมศึกษาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ก็จะย่ิงทําใหเกิดความรูความ เขาใจอยางลึกซึ้ง สามารถนํา

ความรูไปใชไดจริง ดังท่ี สุบิน ปนขยัน (2530 : 3-7) ไดกลาววา หลักสูตรเปรียบเสมือนทิศทางของ

แหลงวิทยาการท่ีผูเตรียมหลักสูตรตองการใหผูเรียนมีความรู ทักษะ มีคุณลักษณะและเจตคติ ที่พึง
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ประสงคสามารถประยุกตใชในการทํางานไดหลายๆ ดาน นอกจากโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา

ตางๆ ดังกลาวแลว สาขาวิชาฯ ไดมีการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนของ

หลักสูตรอยางหลากหลายรูปแบบท้ังกิจกรรมภายในหองเรียน กิจกรรมนอกหองเรียน รวมท้ัง

กิจกรรมเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากการบรรยายในช้ันเรียน เชน การศึกษาดูงานในสถาบัน อุดมศึกษา

ประเภทตางๆ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ การเชิญอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชาตางๆ สําหรับกระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนไดรับ

มอบหมายใหทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง แลวจัดทําเปนรายงาน เพื่อนําเสนอในช้ันเรียนภายใต

การดูแลและแนะนําอยางใกลชิดจากอาจารย ซ่ึงการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูตาง  ๆ

ดังกลาวขางตน มุงเนนความสําคัญท่ีจะหลอหลอมใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานสอดคลองตามปรัชญาและเปาหมายของหลักสูตร สามารถตอบสนองตอความตองการของ

ผูเรียนโดยใหสามารถประยุกตใชความรูและประสบการณสําหรับการปฏิบัติงานได ดังท่ี ทาบา (Taba 

1962 : 10) กลาววาเน้ือหาวิชาในหลักสูตรเปนการเลือกสรรและจัดหาวิชาความรู และประสบการณ

ตางๆ ท่ีจะชวยใหผูเรียนพัฒนาไปสูความมุงหมายตามท่ีไดกําหนดไว ผลงานวิจัยน้ีสอดคลองกับ

งานวิจัยของฉลองรัฐ ศรีปรีชา (2545 : บทคัดยอ) เร่ือง การติดตามผล ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประจําวิทยาลัยการทัพบก พบวา ผูสําเร็จการศึกษา มีความเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสม 

สามารถนําความรูและความสามารถจากการศึกษาวิชาตางๆ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได 

และงานวิจัยของวันตา เทือกขันตี (2541 : 128) เร่ือง การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลกัสตูรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับชนะชัย ศรีรัตอําไพ (2545 : 79) ซ่ึงวิจัยเร่ือง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม พบวา ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จ

การศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานดานตางๆ อยูในระดับมาก เชนเดียวกับปยาภรณ วงค

คําจันทร (2548 : บทคัดยอ) ท่ีวิจัยเร่ือง การติดตามผลการปฏิบัติงานผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล พบวา ผูบังคับ

บัญชาและผู สําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา การปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในแตละดานและโดยรวมมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก 

นอกจากน้ี ผลการวิจัย พบวา ผูบังคับบัญชา/นายจางและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวิจัย และมี

ความสามารถในการสราง/ผลิตผลงานวิจัย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ สาขาวิชาการอุดมศึกษา จัดหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต แผน ก ซ่ึงมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการวิจัย และใน

โครงสรางหลักสูตร กําหนดใหผูเรียนตองเรียนรายวิชาในกลุมวิจัย ไมนอยกวา 2 หนวยกิต และตอง

ทําปริญญานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต จึงจะสําเร็จการศึกษาได สําหรับในดานการนําเสนอ
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ผลงานวิจัย ซึ่งผลการวิจัย พบวา อยูในระดับปานกลางนั้น อาจเปนเพราะ ถึงแมวาการจัดการ

เรียนรู/ประสบการณโดยใหผูเรียนไดมีโอกาสนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน หรือการนําเสนองานวิจัย/

ปริญญานิพนธเพื่อสอบปริญญานิพนธ และการเขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ 

และนานาชาต ิแตผูเรียนยังไมมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการอื่นๆ ในเวทีของการ

ประชุม/สัมมนาทางวิชาการในที่ตางๆ ผู เรียนจึงยังขาดประสบการณจริงในการนําเสนอตอ 

ท่ีประชุม/สัมมนาวิชาการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของแววเนตร แมนศรีพัฒนกุล. (2546 : 56-57) เร่ือง 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตร

เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา ผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือนายจาง และผูสําเร็จการศึกษา มี

ความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานดานวิชาการ 

ประเด็นเกี่ยวกับการสรางองคความรูใหม ความสามารถในการนําเสนอผลงานวิชาการรูปแบบตางๆ 

และความสามารถในการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ อยูในระดับปานกลาง 

เนื่องจากยังขาดการแสดงออกทางดานวิชาการ จึงไดเสนอแนะวา นอกจากผูสําเร็จการศึกษาตอง

ทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมแลว ยังตองแสดงออกทางดานวิชาการดวย 

สําหรับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารท้ังการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน ซึ่งผลการวิจัย พบวา อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในการจัด การเรียน

การสอนของหลักสูตรใชภาษาไทยในการสื่อสารเปนหลัก ถึงแมวาผูสอนจะสงเสริม/สนับสนุนใหผูเรียน

ศึกษาคนควา และแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเปนภาษาอังกฤษอยูบางก็ตาม แตพื ้น

ฐานความรูดานภาษาอังกฤษของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาวิชาเอกในระดับปริญญาตรีมีความ

แตกตางกัน อีกทั้งหลักสูตรมุงเนนเพียงที่จะใหผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการแสวงหา

ความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลตางประเทศเทาน้ัน นอกจากน้ี ลักษณะของงานท่ีผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโทปฏิบัติอยู นั ้น สวนใหญเปนงานสนับสนุนวิชาการ ซื ่งจะเนนความรู

ความสามารถเฉพาะดานที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน เชน นักวิชาการศึกษา เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน ฯลฯ โดยท่ีการปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ เหลานี้ โดยทั่วไปแลวมีโอกาสท่ีจะใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคอนขางนอยท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เม่ือ

เปรียบเทียบกับผู ท่ีมีปฏิบัติงานในสายวิชาการซ่ึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองศึกษาคนควา

แสวงหาความรูใหมๆ ตลอดจนมีโอกาสท่ีจะติดตอสื่อสารกับอาจารยหรือผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ 

ท้ังน้ี การท่ีผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโทสวนใหญ มีโอกาสนอยท่ีไดใชภาษาอังกฤษใน

การสื่อสาร ท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียนนั้น ยอมทําใหขาดความชํานาญและขาดความ

เช่ือม่ันในตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรสถิตย อัชวังกูร (2547 : 85) เรื่อง การติดตามผล

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี พบวา ผูบังคับบัญชาข้ันตน/นายจาง มีขอเสนอแนะวา ผูสําเร็จการศึกษาควรรับ

การเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน และศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ (2547 : 64) ซ่ึงวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผลตอ

การจางงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา องคประกอบยอยท่ีสรางความพึงพอใจแกนายจาง
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ไดนอยท่ีสุดเปนอันดับแรก คือ ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและอื่นๆ) ซ่ึง

สะทอนไดอยางชัดเจนวา ผูบังคับบัญชา/นายจางในองคกรตางๆ ใหความสําคัญกับทักษะดาน

ภาษาอังกฤษของบัณฑิต ดังท่ีพระเทพเวที (2536 : 16-17) ไดกลาวไววา ภาษาอังกฤษมีบทบาท คือ 

มหาบัณฑิตท่ีจบออกไปทํางานแลว ยังจําเปนตองศึกษาคนควาหาความรูในวิทยาการ เทคนิคใหมๆ 

ท่ีกาวหนาอยางรวดเร็ว ซ่ึงเอกสาร ตําราตางๆ สวนใหญจะเปนภาษาอังกฤษ หากมหาบัณฑิตไม

สามารถใชภาษาอังกฤษไดดียอมเสียโอกาสในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง และสอดคลอง

กับสาระของกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ท่ีสรุปเกี่ยวกับ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค วา บัณฑิตควรมีทักษะทางดานภาษาและว ัฒนธรรมของ

ตางประเทศ เพื่อเปนการเปดโลกทัศน และเตรียมความพรอมสําหรับสภาวะโลกาภิวัตน (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551) 

2.  ผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแตละดาน

อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานความเปนผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด และทุกดานสูงกวาเกณฑท่ี

กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สาขาวิชาการอุดมศึกษา จัดโครงสราง

หลักสูตรท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาระท้ังในเชิงลึกและเชิงกวาง ประกอบดวย หมวด ก เทคนิคการวิจัยและ

สถิติ โดยเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต หมวด ข พฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตร โดยเลือก

เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต และหมวด ค การอุดมศึกษา โดยเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต และ

สําหรับผูท่ีไมมีพื้นฐานความรูทางวิชาการอุดมศึกษา หรือเปนผูท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โททางการอุดมศึกษา ตองเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต นอกจากน้ี ปริญญา

นิพนธเพื่อสําเร็จการศึกษา 15 หนวยกิต ซ่ึงตลอดโครงสรางหลักสูตรกําหนดใหผูเรียน เรียน

รายวิชาตางๆ รวมไมนอยกวา 51 หนวยกิต (สาขาวิชาการอุดมศึกษา. เอกสารเผยแพร. มปป.) 

ในสวนของรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร มุงเนนใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและเชื่อมโยงบริบททาง

สังคมและศาสตรอื่นๆ เขากับศาสตรการอุดมศึกษา อันจะนําไปสูการสรางแนวคิดทางการศึกษาและ

วิชาการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา และการแกไขปญหาของประเทศไดอยางเหมาะสมและ

สอดคลองกับสภาวการณจริงในสภาพสังคมปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ประกอบกับตามหลักการและแนวคิดที่ใชสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู/ประสบการณของ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการศึกษาคนควา 

วิจัย และนําความรูไประยุกตใชในการพัฒนาทางการศึกษา เพื่อสรางโอกาสทางการแขงขันใหแก

ประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยผูสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในดานวิชาการและสามารถตอบสนอง

ตอความตองการกําลังคนทางดานการศึกษาของประเทศไดน้ัน ทําใหการจัดกระบวนการเรียนรู/

ประสบการณของหลักสูตรในทุกรายวิชาใชรูปแบบการสอน/กิจกรรมที่หลากหลาย มุงเนนให

ผูเรียนไดรับการกระตุน/สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด เชน การอภิปรายในช้ันเรียน

รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน รวมท้ังผูเรียนกับผูเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น 

การใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง การมอบหมายใหทํารายงานเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
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รวมท้ังการนําเสนอรายงาน/ผลงานในรายวิชาตางๆ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการทํางานเปนทีม 

ทักษะการคนควาขอมูลทางวิชาการ การคิด การเขียน และการวิเคราะหอยางเปนระบบ ตลอดจน

การนําความรูมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานหรือประยุกตใชในทางวิชาการได การศึกษาดูงานใน

สถาบันอุดมศึกษาประเภทตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ การฟงบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ/

ผูเช่ียวชาญ ตลอดจนการสงเสริมใหผูเรียนเขามีสวนรวมในการประชุมวิชาการท่ีเกี่ยวของในเวที

ตางๆ ท้ังในฐานะผูเขารวมการประชุม และ/หรือนําเสนอผลงาน ฯลฯ เปนการเปดโลกทัศนและให

โอกาสไดรับประสบการณตรงในบรรยากาศทางวิชาการอยางแทจริง ซ่ึงหลอหลอมใหผูเรียนมีความ

รอบรู และรูรอบ กระตุนใหเกิดแนวคิดและสรางใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถใหคําแนะนํา

ปรึกษาแกผูอื่น ตลอดจนเผยแพรหรือใหบริการทางวิชาการแกสังคมได ซ่ึงการใชรูปแบบกิจกรรม

หรือเทคนิควิธีการสอนในลักษณะดังกลาวน้ี เปนกลยุทธประการหน่ึงท่ีชวยหลอหลอมแนวความคิด

และประสบการณใหแกผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามปรัชญาและวัตถุประสงค

ของหลักสูตรท่ีมุงเนนใหเปนผูนําทางวิชาการ เปนผูบริหารการอุดมศึกษา และเปนนักวิจัยทางการ

อุดมศึกษาท่ีสรางสรรคผลงานเพื่อพัฒนาประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาพร จตุรภัทร และ

กรองกาญจน พรหมศรี (2551 : บทคัดยอ) เร่ือง การสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง

ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป

การศึกษา 2549 พบวา ผูบังคับบัญชา/นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกท้ังโดยรวมและในแตละดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของแววเนตร แมนศรีพัฒ

นกุล (2546 : บทคัดยอ) เร่ือง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(นานาชาต)ิ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และงานวิจัยของปยาภรณ  

วงคคําจันทร (2548 : บทคัดยอ) เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

แพทยศาตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีผลการวิจัย

สอดคลองกันวา ผูบังคับบัญชาช้ันตนหรือนายจาง และผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จ

การศึกษามีคุณลักษณะและความ สามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก 

สําหรับการที่ผู สําเร็จการศึกษาและผู บังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผู สําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานในดาน

ความเปนผูนําอยูในระดับมากท่ีสุดน้ัน อาจเปนเพราะ ผูท่ีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกสวนใหญ

มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ วุฒิภาวะ และตําแหนงหนาท่ีงาน ท้ังงานสอน งานบริหาร และงานดานตางๆ ในระดับ

หน่ึงแลว ประกอบกับมากกวารอยละ 80 ไดกําหนดเปาหมายการเรียนไวอยางชัดเจน ดังจะเห็นได

จากการท่ีผูสําเร็จการศึกษาระบุเหตุผลในการเขาศึกษาวา จะนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปพัฒนางานท่ี

ปฏิบัติอยู และบางคนวางแผนเพื่อเตรียมการกาวสูการดํารงตําแหนงผูบริหารขององคกร ดังน้ัน เม่ือ

ไดเขาศึกษาในหลักสูตรแลว ผูเรียนจึงมีความตั้งใจ และใสใจตอการเรียนเปนอยางมาก และพยายาม

ท่ีจะเก็บเกี่ยวความรูใหไดมากท่ีสุดเพื่อจะไดนําไปใชเพื่อพัฒนางานตามท่ีไดตั้งใจไว ซ่ึงสอดคลองกับ

ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย ท่ีกลาวไววา เปาหมายจะกําหนดระดับความพยายามในการทํางาน 

การตั้งเปาหมายจะทําใหไดผลการทํางานท่ีดีกวาไมไดตั้งเปาหมายไว (Locke และ Latham. 1991 : 
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212-247) อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ ยังเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะในการเปน

ผูนํา โดยผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง

วิชาการและการปฏิบัติงานตางๆ กับอาจารย และผูทรงคุณวุฒิ/วิทยากร รวมทั้งจากการศึกษาดูงาน 

นอกจากนี้ ในระหวางการศึกษา สาขาวิชาฯ ไดมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการตางๆ หลากหลาย

โครงการ ซ่ึงโครงการเหลาน้ัน ผูท่ีเรียนหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ไดรับมอบหมายใหเปนผูนําใน

การจัดดําเนินงานรวมกับผูเรียนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ภายใตการใหคําปรึกษาของ

คณาจารย ทําใหเพิ่มพูนประสบการณ และเรียนรูในการทํางานกับบุคคลระดับตางๆ ดวยเหตุผล

ดังกลาว ทําใหเมื่อสําเร็จการศึกษาจึงสามารถทํางานรวมกับผูอื่นท้ังระดับผูใตบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน และผูบังคับบัญชาไดอยางดี และสามารถใหคําปรึกษาและเปนท่ีพึ่งแกบุคคลอื่นๆ ได มี

ความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องตางๆ อยางมีเหตุผลทั้งความคิดและการ

กระทํา ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื ่น หรือยอมรับวิธีการท่ีแตกตางของบุคคลอื่นในเปาหมาย

เดียวกันดวยความจริงใจ เปดเผย โดยยึดม่ันในความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีความยุติธรรม เปนผู

มีความรับผิดชอบตอตนเอง และหนวยงาน สามารถปฏิบัติงานภารกิจตางๆ ที่ไดรับมอบหมายให

บรรลุตามเปาหมายไดอยางราบรื่น ไมมีปญหาหรือเกิดความขัดแยง สมกับการเปนศึกษิต คือ เปน

ผูมี ภูมิฐาน ภูมิรู และภูมิธรรม (http://highered.edu.swu.ac.th/main.htm) ซึ่งผูสําเร็จการศึกษา

สวนใหญไดรับการสนับสนุน/แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางการบริหารในระดับตางๆ ดังผลการวิจัย พบวา 

ภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตแลว มีผูท่ีปฏิบัติงานดานงานบริหารเพิ่มมาก

ข้ึน คิดเปนรอยละ 79 สอดคลองกับเทียนชัย  เจาตระกูล (2544 : 12) ท่ีกลาวไววา การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเปนการศกึษาท่ีเนนดานเดียว ลึกซ้ึง เปนความชํานาญพิเศษ สืบเสาะแสวงหาวิชาการ

และพัฒนาคนไปสูสภาวะที่เปนเลิศในวิถีแหงปญญา ผูที่ไดรับการศึกษาระดับนี้จะออกไปเปนผู

เปลี่ยนแปลงสังคม เปนนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญ นักแสวงหาขอมูล ตลอดจนเปนนักคิดและนักปฏิบัติ 

โดยอาจกลาวไดวา ผลผลิตของการศึกษาระดับน้ีจะเปนผูท่ีมีความรูความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะ

สาขา มีความเปนผูนําและมีความเปนนักวิชาการ  

 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังน้ี  

1. จากผลการวิจัย พบวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มี

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสาร ศึกษาคนควา ท้ังการพูด การฟง การอาน และ

การเขียน รวมท้ังความสามารถในการนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในระดับปานกลาง ดังน้ัน 

สาขาวิชาฯ ควรสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร และศึกษาคนควา รวมท้ังจัดประสบการณใหแกผูเรียนในการนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงาน

วิชาการอื่นๆ ในท่ีประชุมทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

http://highered.edu.swu.ac.th/main.htm�
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2. จากผลการวิจัยจากแบบสอบถามปลายเปด พบวา ผูสําเร็จการศึกษาใหขอเสนอแนะใหมี

การพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับประสบการณตางประเทศ และการสรางเครือขายในกลุมสาขาวิชาการ

อุดมศึกษา ดังนั้น การจัดการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาฯ ควร

สรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ เพื่อผูเรียนจะไดมีโอกาสไปศึกษาหรือรวมทําวิจัย 

และควรพัฒนาเครือขายสาขาวิชาการอุดมศึกษาใหเขมแข็ง และจัดกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

เชน สัมมนาการอุดมศึกษา เพื่อเปนศูนยรวมของอาจารยและผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการอุดมศึกษา

ภายในประเทศและตางประเทศ 

3. เน่ืองจากมีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

จากสาขาวิชาการอุดมศึกษาเปนจํานวนมาก รวมท้ังขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปดใหมี

การติดตอสัมพันธอยางตอเนื ่อง สาขาวิชาฯ ควรสรางเครือขายศิษยเกาใหเขมแข็ง เพื ่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือเกื้อกูล รวมท้ังสรางสัมพันธภาพท้ังระดับบุคคล และองคกร 

4. จากผลการวิจัยจากแบบสอบถามปลายเปด พบวา ผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/

นายจาง มีความคิดเห็นวา บุคคลท่ัวไปสวนใหญ ยังไมเขาใจหลักสูตรของสาขาวิชาการอุดมศึกษา

ชัดเจน รวมทั้งผู ที ่ปฏิบัติงานอยูในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพื ่อใหชื่อสาขาวิชาสามารถสื ่อ

ความหมายใหบุคคลท่ัวไปเกิดความเขาใจไดชัดเจน และเปนท่ีรูจักในวงกวางข้ึน สาขาวิชาฯ ควร

เปลี่ยนช่ือหลักสูตรเปน “สาขาวิชาการบริหารการอุดมศึกษา”  

 

ขอเสนอแนะการทาํวิจัยครั้งตอไป 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัย มีขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยตอไป ดังน้ี 

1. ควรมีการสํารวจตลาดแรงงาน และความตองการของผูใชบัณฑิตแตละกลุมเปาหมาย  

2. ควรมีการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา โดยใชตัวแปรอื่นๆ ท่ีอาจจะเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ประเภทของหนวยงาน 

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสรางเครือขายศิษยเกา และเครือขายสาขาวิชา 

การอุดมศึกษา 

 



 ก 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

 
การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และ

การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 2) ศึกษาความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/ 

นายจางท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ดานวิชาการ ดาน

วิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน ดานความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ 3) ประเมินคุณลักษณะ

และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาโดยรวม และในแตละดานตามความคิดเห็น

ของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง เปรียบเทียบกับเกณฑ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จํานวน 160 คน ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 38 คน ผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต จํานวน 124 คน และผูบังคับบัญชา/นายจางของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 38 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ จํานวน 2 ชุด ชุดละ 61 ขอ ตอนทายของแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปด แบบสอบถาม

ชุดท่ี 1 มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ .97 แบบสอบถามชุดท่ี 2 มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ .99 สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

(t-test) ผลการวิจัย พบวา  

 1.  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต รอยละ 63.1 ปฏิบัติงานใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รอยละ 20.0 ปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา สําหรับ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รอยละ 41.9 ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ รอยละ 21.9 ปฏิบัติงานสอน  

และรอยละ 17.5 ศึกษาตอ  

 2.  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต รอยละ 89.4 ปฏิบัติงานใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รอยละ 5.3 ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รอยละ 5.3 ปฏิบัติงานใน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา สําหรับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รอยละ 60.5 ปฏิบัติงานสอนและ 

งานบริหาร รอยละ 13.2 ปฏิบัติงานบริหาร และรอยละ 15.8 ศึกษาตอ  

 3. ผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละ

ดานในระดับมาก และสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 4. ผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละ

ดานในระดับมาก สําหรับดานความเปนผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด และทุกดานสูงกวาเกณฑอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ ท้ังการพูด การฟง การอาน และการ

เขียนในระดับปานกลาง แมวาสวนหน่ึงเปนผลมาจากพี้นฐานความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ

ของผูเรียนซึ่งมีความแตกตางกัน แตก็สามารถพัฒนาได หากไดรับการสงเสริม/สนับสนุนอยาง

เหมาะสม และกระตุนใหมีการใชภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง ดังน้ัน สาขาวิชาฯ ควรเพิ่มกิจกรรม

การจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแกผูเรียน เชน การกําหนด 

ใหผูเรียนตองศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยจากตางประเทศ การมีเอกสารประกอบการสอน

บางสวนท่ีเปนภาษาอังกฤษ เปนตน   

2. ผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา/นายจาง มีความคิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มีทักษะในการนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ ในระดับ

ปานกลาง ดังนั้น เพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณทั้งการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน และในเวที

การประชุมทางวิชาการตางๆ ในบรรยากาศทางวิชาการจริงๆ สาขาวิชาฯ ควรสนับสนุนและสงเสริม

ใหแกผูเรียนไดมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

โดยดําเนินการในรูปแบบตางๆ เชน การจัดประชุมทางวิชาการท่ีมีคณาจารย และนักศึกษาจาก

สถาบันอื่นๆ เขารวมกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูดําเนินการจัดการประชุมดังกลาว หรือใหผูเรียน

นําผลงานไปเสนอในท่ีประชุมวิชาการตางๆ ท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก ตลอดจนกระตุนใหผูเรียน

เขารวมการประชุมแบบมีสวนรวม คือ ตองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ หรือซักถาม

ประเด็นตางๆ จากการนําเสนอผลงานของบุคคลอื่น  

3. ในการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพของสาขาวิชาการอุดมศึกษา สาขาวิชาฯ  

ควรรวมมือหรืออาจเปนแกนนําในการพัฒนาเครือขายในประเทศไทย และจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

เชน การจัดสัมมนาการอุดมศึกษา เพื่อสรางเครือขายของอาจารย และผูสําเร็จการศึกษา ภายใน 

ประเทศ ตลอดจนขยายผลการดําเนินงานไปสูการเปนศูนยกลางของการอุดมศึกษาในภูมิภาคตอไป 

4. ในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะสงผลกระทบ

ใหมีการเปดเสรีทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน สถาบันอุดมศึกษาจากตางประเทศ จะมีโอกาสเขามาจัดตั้ง

สถาบันในประเทศไทย หรือมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ เพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน 

สาขาวิชาฯ ควรสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําในตางประเทศ โดยมีความรวมมือกันใน

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบตางๆ การศึกษาดูงาน  

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนคณาจารยและผูเรียนท้ังในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

5. ศิษยเกา มีความสําคัญย่ิงตอสถาบันอุดมศึกษา ท้ังในการสรางช่ือเสียงใหแกสถาบันท่ี

สําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันฯ ในรูปแบบตางๆ เชน การสนับสนุน

งบประมาณ การสนับสนุนดานวิชาการ (เปนวิทยากร อาจารยพิเศษ แหลงศึกษาดูงาน) ฯลฯ ดังน้ัน 

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาสาขาวิชาฯ อยางย่ังยืน สาขาวิชาฯ ควรสรางเครือขาย



 ค 

ศิษยเกาใหเขมแข็งเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือเกื้อกูล รวมท้ังการสรางสัมพันธภาพท้ัง

ระดับบุคคล และองคกร 

6. การท่ีช่ือสาขาวิชาไมสามารถสื่อสารใหบุคคลท่ัวไปสวนใหญเขาใจเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของสาขาวิชาน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับช่ือสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังน้ัน เพื่อให

เกิดความเขาใจไดชัดเจน สาขาวิชาฯ ควรเปลี่ยนช่ือเปน “สาขาวิชาการบริหารการอุดมศึกษา”  
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ภาคผนวก ก   
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1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน  ภิญโญอนันตพงษ   

หัวหนาศูนยวิชาการประเมินผล  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. ดร.ทิพยอนงค เลื่อนพุควัฒน   

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3. นางสาวอาภรณ  ครองกิจการ  

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม เรื่อง การติดตามผลผูสําเร็จการศกึษา  

สาขาวิชาการอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เร่ือง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการอุดมศึกษา         

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คําชี้แจง :  

1. แบบสอบถามน้ีมีความมุงหมายเพื่อ 

1. ศึกษาสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

2. ศึกษาความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา และผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน  

ดานความเปนผูนํา  และดานมนุษยสัมพันธ   

3. เพื่อประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาโดยรวมและใน

แตละดานตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ   

4. เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของสาขาวิชาการอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ

ย่ิงข้ึนตอไป 

2. แบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จ

การศึกษา 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานของตนเอง 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

คําชี้แจง :  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองหนาขอความท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน   

1. เพศ (  )  ชาย (  )  หญิง 

2. อายุ (  )  ต่ํากวา 30 ป (  )  31 – 40 ป 

(  )  41 – 50 ป (  )  มากกวา 50 ป 

3. สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการอุดมศึกษา   (  ) ระดับปริญญาโท ป พ.ศ..................... 

  (  ) ระดับปริญญาเอก ป พ.ศ. ................ 

4. เหตุผลในการศึกษาระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มศว   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  )  ตองการเพิ่มวุฒิการศึกษา (  )  เปนความตองการของหนวยงาน 

(  )  ตองการศึกษาท่ีคณะศึกษาศาสตร มศว (  )  ตองการเปลี่ยนงานท่ีกําลังปฏิบัติอยู 

(  )  ตองการทํางานเกี่ยวกับการอุดมศึกษา (  )  ตองการนําความรูไปพัฒนางานท่ีปฏิบัติอยู 

(  ) เปนสาขาวิชาท่ีตรงกับลักษณะของงานท่ีปฏิบัติอยู  

(  ) อื่นๆ ระบุ .............................................. 

 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา 



 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จ

การศึกษา 

คําชี้แจง :  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองและกรอกขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

1. สภาพการทํางาน/สถานท่ีทํางานในขณะน้ี 

(  )  ไมไดทํางาน (ขามไปตอบ ตอนท่ี 4) 

(  )  ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (โปรดระบุช่ือสถาบัน)........................................... 

(  )  ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (โปรดระบุช่ือสถาบัน)........................................... 

(  )  ทํางานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา (โปรดระบุช่ือหนวยงาน)......................... 

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

2. ลักษณะของงานท่ีทําในขณะน้ี 

(  )  งานสอน (โปรดระบุสาขาวิชาท่ีสอน).......................................................................... 

(  )  งานบริหาร (โปรดระบุตําแหนงงาน).......................................................................... 

(  )  งานฝายสนับสนุนทางวิชาการ (โปรดระบุตําแหนงงาน)............................................. 

(  )  รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุช่ือหนวยงาน)......................................................................... 

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

3. หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททานไดศึกษาตอหรือไม 

(  )  ไมไดศึกษาตอ  เพราะ  (โปรดระบุ) ......................................................................... 

(  )  ศึกษาตอ (โปรดระบุ) ระดับปริญญา......................................................................... 

สาขาวิชา.................................................. สถาบัน................................................... 



ตอนที่ 2 แบบสอบถามสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จ

การศึกษา 

คําชี้แจง :  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองและกรอกขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

1. สภาพการทํางาน/สถานท่ีทํางานในขณะน้ี 

(  )  ไมไดทํางาน (ขามไปตอบ ตอนท่ี 4) 

(  )  ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (โปรดระบุช่ือสถาบัน)......................................... 

(  )  ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (โปรดระบุช่ือสถาบัน)........................................ 

(  )  ทํางานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา (โปรดระบุช่ือหนวยงาน)...................... 

(  )  รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุช่ือหนวยงาน)....................................................................... 

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

2. ลักษณะของงานท่ีทําในขณะน้ี 

(  )  งานสอน (โปรดระบุสาขาวิชาท่ีสอน)...................................................................... 

(  )  งานบริหาร (โปรดระบุตําแหนงงาน)....................................................................... 

(  )  งานฝายสนับสนุนทางวิชาการ (โปรดระบุตําแหนงงาน).......................................... 

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

3. หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทานไดศึกษาตอหรือไม 

(  )  ไมไดศึกษาตอ เพราะ  (โปรดระบุ) ....................................................................... 

(  )  ศึกษาตอ (โปรดระบุ) ระดับปริญญา...................................................................... 

สาขาวิชา...........................................  สถาบัน ..................................................... 

 



ตอนที่  3  แบบสอบถามคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา 

ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ  ดานทักษะในการทํางาน  ดานการเปนผูนํา  และดาน

มนุษยสัมพันธ 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว   

       การกําหนดคานํ้าหนักคะแนน 

5 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

3 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ  และสมรรถนะในการปฏิบตัิงานในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามคีุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏบิัติงานในระดับนอย 

1 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ  และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานในเร่ืองตอไปน้ี ในระดับใด 

ดานวิชาการ 

     

1.  ความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางองคกร  ระบบ

การบริหารงาน  และบทบาทหนาที่ของหนวยงาน

ตางๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

     

2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธของ

หนวยงานภายนอกตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัด

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

     

3. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานหลักสูตร  และ

การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

     

4. ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการวิจัย      

5. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานกิจการนิสิต

นักศึกษา 

     

6. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานการบริหาร

บุคคล 

     

7. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานการเงิน  และ

งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา 

     

8. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

     

9. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานการบริการวิชาการ

แกสังคม 

     

 



คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

10. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

     

11. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานอาคารสถานที่      

12. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการจัดการเรียน

การสอน 

     

13. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย การ

วางแผน เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ

และมาตรฐานสากล 

     

14. ความสามารถในการถายทอด หรืออธิบายความรู

ทางวชิาการ  

     

15. ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และสรุป

ประเด็นทางวิชาการ 

     

16. ความรูความเขาใจในการเปนผูมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

     

ดานวิชาชีพ      

17. ความรูความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาทางอาชีพ

ที่ปฏิบัต ิ
     

18. ความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ทั้ง

ดานวิชาการ และทักษะการปฏบิัติ เชน ติดตาม

ความรูใหมๆ อยูเสมอ 

     

19. ความรูความเขาใจในงานที่ปฏิบตัิ      

20. ความสามารถในการประยุกตใชหลักการทาง

วิชาการ/ความรูในการปฏิบัตงิานตางๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย 

     

21. ความสามารถในการพฒันา/ปรับปรุงระบบ งานที่

รับผิดชอบใหเจริญกาวหนา ทันสมัยนําวิธีการ

ทํางานรูปแบบใหมๆ มาใช 

     

22. ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  และ

กระบวนการในการปฏิบตัิงานในหนาที ่
     

23. ความสามารถในการสราง /ผลิตผลงานวิจัยผลงานทาง

วิชาการ เชน บทความ ตํารา หนังสือ  
     

24. ความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวชิาการ/

ผลงานวิจัยในที่ประชมุ/สัมมนาทางวชิาการระดับ

หนวยงาน/ชาติ /นานาชาต ิ

     

 



คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

25. ความสามารถในการจัดกิจกรรม/โครงการ เชน 

การจัดประชมุ/สัมมนาทางวชิาการ การจัด

ฝกอบรม กิจกรรมพฒันานักศึกษา 

     

26. การรูจักและสามารถติดตอประสานงานกับ

เครือขายสถาบันอุดมศึกษา  และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

     

27. ความสามารถในการปรับตัวใหทันกับการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมการทํางาน 

     

28. การเปนผูมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ      

ดานทักษะในการทํางาน      

29. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ไดรับ

มอบหมาย เพื่อใหเสร็จตามกําหนด 

     

30. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน 

     

31. ความสามารถในการเก็บรวบรวม ศึกษา/คนควา  

วิเคราะห/สังเคราะห และสรุปสาระสําคัญของ

ขอมูลที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ 

     

32. ความสามารถในการนําเสนอความรู  ความคิด  

ขอเสนอแนะ และผลงานในทีป่ระชุม 

     

33. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการ

ติดตอ ส่ือสาร  ทั้งการฟง การพูด การอาน  และ

การเขียน 

     

34. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ติดตอส่ือสาร  ทั้งการฟง การพดู การอานและ  

การเขียน   

     

35. ความเปนผูเคารพกฎ  ระเบียบของหนวยงาน      

ดานความเปนผูนํา      

36. การเปนผูมีวิสัยทศันกวางไกล  และการ

คาดการณเก่ียวกับอนาคตบนฐานของขอมูล 

     

37. ความสามารถในการชักจงูหรือโนมนาวให

บุคคลอ่ืนเห็นดวย/คลอยตามความคิดเห็น  

หรือการกระทําของตนเอง 

     

38. ความเปนผูมีเหตุผลทั้งความคิดและการกระทํา      

 



คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

39. ความเปนผูมีความจริงใจ  เปดเผย      

40. ความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น  และ

การตัดสินใจในเร่ืองตางๆ  
     

41. การเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง  และ

หนวยงาน 
     

42. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน หรือยอมรับ

วิธีการทีแ่ตกตางของบุคคลอ่ืนในเปาหมาย

เดียวกัน 

     

43. ความเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมมี

ความยตุิธรรม 
     

44. ความสามารถในการเปนผูนําทางวิชาการ  มี

ความรูทันสมัย 
     

45. ความสามารถในการใหคําปรึกษาและเปนที่พึ่ง

แกบุคคลอ่ืนๆ 
     

46. การเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค      

47. ความสามารถในการวิเคราะหปญหา  และแกไข

ปญหาตางๆ 
     

48. การเปนผูเสียสละ อุทิศตนและเวลาเพื่อความสําเร็จ 

ความเจริญกาวหนาของหนวยงาน 
     

49. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของสังคม      

50. ความสามารถในการสรางบรรยากาศ  และสราง

ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลในหนวยงาน 
     

ดานมนุษยสัมพันธ      

51. ความสามารถในการควบคุมอารมณ  มีความ

หนักแนน 
     

52. ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนๆ/

ทํางานเปนทีม 
     

53. การใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตางๆ 

ของหนวยงาน 
     

54. การเปนผูมีนํ้าใจกับเพื่อนรวมงานและบุคคลอ่ืน      

55. การเปนผูมีมารยาททางสังคม      

56. ความสามารถในปรับตัวและอยูรวมกับบคุคลอ่ืน

ที่มีความแตกตางกันดานความคิด  ความเชื่อ  

และวัฒนธรรมประเพณี 

     

 



 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

57. ความเสามารถในการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน

ระดับเดียวกัน 
     

58. ความเสามารถในการปรับตัวเขากับผูบังคับบัญชา      

59. ความเสามารถในการปรับตัวเขากับ

ผูใตบังคับบัญชา 
     

60. ความเสามารถในการติดตอ ประสานงานกับบุคคล

อ่ืนๆ ในหนวยงานเดียวกัน และหนวยงานที่

เก่ียวของอ่ืนๆ 

     

61. ความเสามารถในการส่ือสารเพื่อความเขาใจกันกับ

บุคคล/เพื่อนรวมงาน 
     

 

ตอนที่  4  แบบสอบถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

คําชี้แจง : กรอกขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานตามแบบสอบถามในแตละดาน 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานวิชาชีพ 

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

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

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

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

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

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

 



ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานทักษะในการทํางาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานความเปนผูนํา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานมนุษยสัมพันธ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

คณะผูวิจัย ขอขอบคุณเปนอยางย่ิงท่ีทานสละเวลาในการใหความรวมมือในคร้ังน้ี 

 



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เร่ือง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการอุดมศึกษา         

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คําชี้แจง :  

1.  แบบสอบถามน้ีมีความมุงหมายเพื่อ 

1. ศึกษาสถานภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

2. ศึกษาความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา และผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน 

ดานความเปนผูนํา และดานมนุษยสัมพันธ   

3. เพื่อประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาโดยรวมและใน

แตละดานตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ   

4. เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของสาขาวิชาการอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ

ย่ิงข้ึนตอไป 

2. แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจางท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะ

ในการ ปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา 

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

คําชี้แจง :  โปรดกรอกขอมูล หรือทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองหนาขอความท่ีตรงกับขอมูลสวนตัว

ของทาน   

1. ประเภทของหนวยงาน  

 (  )  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (  )  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (  )  สถาบันวิจัย (  )  รัฐวิสาหกิจ  

 (  )  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา (  )  อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 

2. ตําแหนง …………..……………………………………………………………………………. 

3. ประสบการณในการบริหารงาน 

 (  )  ต่ํากวา 5 ป (  )  5 – 10 ป (  )  มากกวา 10 ป 

4. ผูใตบังคับบัญชา/ลูกจางของทาน สําเร็จการศึกษา 

 (  )  ระดับปริญญาโท (  )  ระดับปริญญาเอก 

 

สําหรับผูบังคบับัญชา/นายจาง 



ตอนที่  2  แบบสอบถามคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา 

ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน ดานการเปนผูนํา และดาน

มนุษยสัมพันธ 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว   

       การกําหนดคานํ้าหนักคะแนน 

5 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

3 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ  และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามคีุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏบิัติงานในระดับนอย 

1 หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ  และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานในเร่ืองตอไปน้ี ในระดับใด 

ดานวิชาการ  

     

1.  ความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางองคกร  ระบบ

การบริหารงาน  และบทบาทหนาที่ของหนวยงาน

ตางๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

     

2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธของ

หนวยงานภายนอกตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัด

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

     

3. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานหลักสูตร  และ

การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

     

4. ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการวิจัย      

5. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานกิจการนิสิต

นักศึกษา 

     

6. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานการบริหาร

บุคคล 

     

7. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานการเงิน  และ

งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา 

     

8. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

     

9. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานการบริการวิชาการ

แกสังคม 

     



 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

10. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

     

11. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานอาคารสถานที่      

12. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการจัดการเรียน

การสอน 

     

13. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย การ

วางแผน เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ

และมาตรฐานสากล 

     

14. ความสามารถในการถายทอด หรืออธิบายความรู

ทางวชิาการ  

     

15. ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และสรุป

ประเด็นทางวิชาการ 

     

16. ความรูความเขาใจในการเปนผูมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

     

ดานวิชาชีพ      

17. ความรูความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาทางอาชีพ

ที่ปฏิบัต ิ
     

18. ความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ทั้ง

ดานวิชาการ และทักษะการปฏบิัติ เชน ติดตาม

ความรูใหมๆ อยูเสมอ 

     

19. ความรูความเขาใจในงานที่ปฏิบตัิ      

20. ความสามารถในการประยุกตใชหลักการทาง

วิชาการ/ความรูในการปฏิบัตงิานตางๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย 

     

21. ความสามารถในการพฒันา/ปรับปรุงระบบ งานที่

รับผิดชอบใหเจริญกาวหนา ทันสมัยนําวิธีการ

ทํางานรูปแบบใหมๆ มาใช 

     

22. ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  และ

กระบวนการในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
     

23. ความสามารถในการสราง /ผลิตผลงานวิจัยผลงาน

ทางวชิาการ  เชน บทความ ตํารา หนังสือ  
     

 

 



คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

24. ความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวชิาการ/

ผลงานวิจัยในที่ประชมุ/สัมมนาทางวชิาการระดับ

หนวยงาน/ชาติ /นานาชาต ิ

     

25. ความสามารถในการจัดกิจกรรม/โครงการ เชน 

การจัดประชมุ/สัมมนาทางวชิาการ การจัด

ฝกอบรม กิจกรรมพฒันานักศึกษา 

     

26. การรูจักและสามารถติดตอประสานงานกับ

เครือขายสถาบันอุดมศึกษา  และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

     

27. ความสามารถในการปรับตัวใหทันกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมการทํางาน 

     

28. การเปนผูมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ      

ดานทักษะในการทํางาน      

29. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ไดรับ

มอบหมาย เพื่อใหเสร็จตามกําหนด 

     

30. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อเพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

     

31. ความสามารถในการเก็บรวบรวม ศึกษา/คนควา  

วิเคราะห/สังเคราะห และสรุปสาระสําคัญของขอมูล

ที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ 

     

32. ความสามารถในการนําเสนอความรู  ความคิด  

ขอเสนอแนะ และผลงานในทีป่ระชุม 

     

33. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอ 

ส่ือสาร  ทั้งการฟง การพูด การอาน  และการเขียน 

     

34. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ติดตอส่ือสาร  ทั้งการฟง การพดู การอานและ  

การเขยีน   

     

35. ความเปนผูเคารพกฎ  ระเบียบของหนวยงาน      

ดานความเปนผูนํา      

36. การเปนผูมีวิสัยทศันกวางไกล  และการ

คาดการณเก่ียวกับอนาคตบนฐานของขอมูล 

     

37. ความสามารถในการชักจงูหรือโนมนาวใหบุคคล

อ่ืนเห็นดวย/คลอยตามความคิดเห็น  หรือการ

กระทําของตนเอง 

     

 



คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

38. ความเปนผูมีเหตุผลทั้งความคิดและการกระทํา      

39. ความเปนผูมีความจริงใจ  เปดเผย      

40. ความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น  และ

การตัดสินใจในเร่ืองตางๆ  
     

41. การเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง  และ

หนวยงาน 
     

42. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน หรือยอมรับ

วิธีการทีแ่ตกตางของบุคคลอ่ืนในเปาหมายเดียวกัน 
     

43. ความเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมมี

ความยตุิธรรม 
     

44. ความสามารถในการเปนผูนําทางวิชาการ  มี

ความรูทันสมัย 
     

45. ความสามารถในการใหคําปรึกษาและเปนที่พึ่งแก

บุคคลอ่ืนๆ 
     

46. การเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค      

47. ความสามารถในการวิเคราะหปญหา  และแกไข

ปญหาตางๆ 
     

48. การเปนผูเสียสละ อุทิศตนและเวลาเพื่อความสําเร็จ 

ความเจริญกาวหนาของหนวยงาน 
     

49. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของสังคม      

50. ความสามารถในการสรางบรรยากาศ  และสราง

ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลในหนวยงาน 
     

ดานมนุษยสัมพันธ      

51. ความสามารถในการควบคุมอารมณ  มีความ

หนักแนน 
     

52. ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนๆ/

ทํางานเปนทีม 
     

53. การใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ

หนวยงาน 
     

54. การเปนผูมีนํ้าใจกับเพื่อนรวมงานและบุคคลอ่ืน      

55. การเปนผูมีมารยาททางสังคม      

56. ความสามารถในปรับตัวและอยูรวมกับบคุคลอ่ืน

ที่มีความแตกตางกันดานความคิด  ความเชื่อ  

และวัฒนธรรมประเพณี 

     



คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

57. ความเสามารถในการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน

ระดับเดียวกัน 
     

58. ความเสามารถในการปรับตัวเขากับผูบังคับบัญชา      

59. ความเสามารถในการปรับตัวเขากับ

ผูใตบังคับบัญชา 
     

60. ความเสามารถในการติดตอ ประสานงานกับบุคคล

อ่ืนๆ ในหนวยงานเดียวกัน และหนวยงานที่

เก่ียวของอ่ืนๆ 

     

61. ความเสามารถในการส่ือสารเพื่อความเขาใจกันกับ

บุคคล/เพื่อนรวมงาน 
     

 



ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

คําชี้แจง : กรอกขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานตามแบบสอบถามในแตละดาน 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานวิชาชีพ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานทักษะในการทํางาน 

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

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

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

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

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