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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ผูวิจัยใชเทคนิคเดลฟายและ
การสอบทานกับกลุมที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดตัวบงชี้ที่เหมาะสําหรับนํามาใชบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประชากรที่ใชในการวิจัยมี 2 กลุม กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา กลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกอยางเจาะจง (purposive sampling) เปนผูทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณการสอนวิจัยและประเมินผลการศึกษา จํานวน 14 คน สวนกลุมที่ 2 เปนกลุมที่เกี่ยวของ
กลุมตัวอยางเลือกมาโดยวิธีการสโนวบอลเทคนิค (Snowball technique) ประกอบดวย 3 กลุม คือผูที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทสาขาอื่นๆ และผูที่เกี่ยวของกับการใชบัณฑิตซึ่งอาจเปนหัวหนาสายงาน หัวหนากลุมสาระ หรือ
ผูบริหารหนวยงาน จํานวน 120 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิต สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อสอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 รอบ รอบที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอตัวบงชี้คุณภาพ
บัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ รอบที่ 2 เปนแบบ
สอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scales) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) จะมีชองแสดง
ความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญที่เห็นวาควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงตัวบงชี้ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองระหวางคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค
ของการศึกษา และรอบที่ 3 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาและชองแสดงความเห็น เพื่อให
ผูเชี่ยวชาญแสดงเหตุผลยืนยันความเห็นเดิม หรือปรับความเห็นใหม ใหสอดคลองกับความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญอื่นหรือคําตอบในภาพรวม นําแบบสอบถามที่ใชสอบถามผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 3 จัดทําเปน
แบบสอบถามเพื่อสอบทานกับกลุมที่เกี่ยวของ โดยเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating
scales) ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) เชนเดียวกัน
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูเชี่ยวชาญจํานวน 14 คน ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเองและ
สงทางไปรษณีย สวนกลุมที่เกี่ยวของเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา ตั้งแตรุนที่ 1 – 5 จํานวน 40 คน และมอบหมายให 40 คน นั้น เก็บ
รวบรวมขอมูลเพิ่มอีก 2 คน เปนผูที่ทํางานอยูในที่เดียวกันหรือใกลเคียงกันซึ่งสําเร็จการศึกษาปริญญาโท
สาขาอื่นๆ 1คน และผูที่เกี่ยวของกับการใชบัณฑิตอีก 1 คน รวมเปนกลุมที่เกี่ยวของ 120 คน
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญที่ไดจากแบบสอบถามรอบที่ 2 และรอบที่ 3
วิเคราะหโดยการคํานวณหาคามัธยฐาน (median) คาฐานนิยม (mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล
(interquatile range) เพื่อตัดสินคัดเลือกตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
โดยพิจารณาฉันทามติของผูเชี่ยวชาญ เกณฑที่ใช คือ ตองมีคาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 และมี
คาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยมไมเกิน 1.00 คามัธยฐานใชประกอบการพิจารณาหา
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ระดับความเหมาะสมสําหรับใชเปนตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิตตองมีคาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป สวนขอมูลจาก
กลุมที่เกี่ยวของวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานและการทดสอบคาเฉลี่ยโดยวิธีการทดสอบคาเอฟ (F-test)

สรุปผล
สวนที่ 1 การวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ ตอความเหมาะสมของตัวบงชี้แตละ
องคประกอบจากแบบสอบถามรอบที่ 3 สรุปผลตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นในเชิงระบบ ประกอบดวย ตัวบงชี้
ดานปจจัยนําเขา (input indicators) ตัวบงชี้ดานกระบวนการ (process indicators) และตัวบงชี้ดาน
ผลผลิต (output indicators) ดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดรับฉันทามติ 6 ตัวบงชี้ พิจารณาจาก Q3 – Q1
มีคา 1.00-1.25 และ |Median-Mode| มีคา 0.00-0.50 ไมเกินเกณฑที่กําหนดไว คือ ตัวบงชี้ 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5 และ1.6 แตกตางจากผลการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 ที่ไมไดรับฉันทามติ 2 ตัวบงชี้
คือ ตัวบงชี้ 1.5 และ 1.6 ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดมี 2 ตัวบงชี้ไดแก ตัวบงชี้ 1.1 และ 1.3
สวนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากมี 4 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 1.2, 1.4, 1.5 และ 1.6 ตัวบงชี้ที่ไดรับ
ฉันทามติทั้ง 6 ตัวบงชี้ ประกอบดวยตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา 1 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ดานกระบวนการ 2 ตัว
บงชี้ และตัวบงชี้ดานผลผลิต 3 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ไดแก ตัวบงชี้ 1.1 รูที่จะเรียนรู แกไขปญหาดานคุณธรรม จิรยธรรมที่
เกี่ยวของกับวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา และจรรยาบรรณของนักวิจัย
ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ไดแก ตัวบงชี้ 1.4 ริเริ่ม สนับสนุนใหผูอื่นใชเหตุผลเชิงคุณธรรม จิรย
ธรรมจัดการความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเอง ผูอื่นและสวนรวม และตัวบงชี้ 1.6 เปน
แบบอยางที่ดีใหกับผูอื่นดานคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณของนักวิจัย
ตัวบงชี้ดานผลผลิต ไดแก ตัวบงชี้ 1.2 แสดงพฤติกรรมทั้งทางกายหรือภาษาตามหลักการ
เหตุผล และคานิยมที่ดีงามเพื่อสื่อปญหากับผูอื่น ตัวบงชี้ 1.3 แสดงเหตุผลทั้งทางกายหรือภาษาโดยไม
กระทบความรูสึกของผูที่เกี่ยวของ และตัวบงชี้ 1.5 แสดงความเปนผูนําที่สงเสริมใหมีการประพฤติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย
2. องคประกอบที่ 2 ดานความรู ไดรับฉันทามติ 7 ตัวบงชี้ พิจารณาจาก Q3 – Q1 มีคา 1.00
และ |Median-Mode| มีคา 0.00 ไมเกินเกณฑที่กําหนดไว คือ ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
และ 2.7 แตกตางจากผลการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 ที่ไมไดรับฉันทามติ 2 ตัวบงชี้ คือตัวบงชี้ 2.4
และ 2.6 ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดมี 2 ตัวบงชี้ไดแก ตัวบงชี้ 2.2 และ 2.7 ตัวบงชี้ที่มีความ
เหมาะสมมากมี 5 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 และ 2.6 ตัวบงชี้ที่ไดรับฉันทามติทั้ง 7 ตัว
บงชี้ ประกอบดวยตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา 3 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ดานกระบวนการ 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้
ดานผลผลิต 3 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ไดแก ตัวบงชี้ 2.3 มีความเขาใจองคความรูในสาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษาทั้งดานกวางและดานลึก ตัวบงชี้ 2.6 มีความรู ความเขาใจกฎ ระเบียบหรือขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลตอสาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา และตัวบงชี้ 2.7 ตระหนักรับรูเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่มีผลตอ
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ไดแก ตัวบงชี้ 2.2 นําสาระ หลักการ และทฤษฎีการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา มาประยุกตใชในการศึกษาทางวิชาการหรือการปฏิบัติตนในวิชาชีพ
ตัวบงชี้ดานผลผลิต ไดแก ตัวบงชี้ 2.1 เขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักการและทฤษฎี
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา ตัวบงชี้ 2.4 รับรูและเทาทันความรูสาขาวิจัยและประเมินผล
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การศึกษา และตัวบงชี้ 2.5 รูเทาทันการประยุกต และผลกระทบจากการใชผลงานวิจัยที่มีตอความรูใน
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาและการปฏิบัติในวิชาชีพ
3. องคประกอบที่ 3 ดานทักษะทางปญญา ไดรับฉันทามติ 9 ตัวบงชี้ พิจารณาจาก Q3 – Q1
มีคา 0.00-1.25 และ |Median-Mode| มีคา 0.00-1.00 ไมเกินเกณฑที่กําหนดไว คือ ตัวบงชี้ 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 และ 3.9 แตกตางจากผลการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 ที่ไมไดรับ
ฉันทามติ 3 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ 3.1, 3.4 และ 3.8 ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดมี 2 ตัวบงชี้ไดแก
ตัวบงชี้ 3.3 และ 3.9 ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากมี 7 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7 และ 3.8 ตัวบงชี้ที่ไดรับฉันทามติทั้ง 9 ตัวบงชี้ ประกอบดวยตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา 1 ตัวบงชี้ ตัว
บงชี้ดานกระบวนการ 7 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ดานผลผลิต 1 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ไดแก ตัวบงชี้ 3.1 มีความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติดานการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา ที่จะทําความเขาใจ หรืออธิบายปญหาที่เกี่ยวของ
ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ไดแก ตัวบงชี้ 3.3 พัฒนาแนวคิดเชิงริเริ่มสรางสรรคเพื่อตอบสนองตอ
การสรางความเขาใจประเด็น หรือปญหาดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ตัวบงชี้ 3.4 ใชความรู
ดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาตัดสินใจสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ ตัวบงชี้ 3.5 สังเคราะห
และใชผลการวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ โดยพัฒนาความคิดเชิงบูรณาการกับ
ความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหม ตัวบงชี้ 3.6 ใชระเบียบวิธีการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
วิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค ตัวบงชี้ 3.8 วางแผนและดําเนินการโครงการ
ดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาไดดวยตนเอง โดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และตัว
บงชี้ 3.9 ใชระเบียบวิธีการวิจัยและประเมินผลการศึกษาสรางขอสรุปที่สมบูรณ สามารถขยายองค
ความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูใหกวางขวางขึ้น3.2 แกไขปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
โดยใชความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญ
ตัวบงชี้ดานผลผลิต ไดแก ตัวบงชี้ 3.7 พัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะผลการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
4. องคประกอบที่ 4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดรับฉันทามติ 6 ตัว
บงชี้ พิจารณาจาก Q3 – Q1 มีคา 1.00 และ |Median-Mode| มีคา 0.00 ไมเกินเกณฑที่กําหนดไว
คือ ตัวบงชี้ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 และ 4.6 สอดคลองจากผลการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 ที่
ไดรับฉันทามติทั้ง 6 ตัวบงชี้เชนกัน ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดมี 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 4.3
และ 4.5 ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากมี 4 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 4.1, 4.2, 4.4 และ 4.6 ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 4 ที่ไดรับฉันทามติทั้ง 6 ตัวบงชี้ ประกอบดวยตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา 1 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้
ดานกระบวนการ 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ดานผลผลิต 3 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ไดแก ตัวบงชี้ 4.4 มีความรับผิดชอบตอภารกิจของตนเองดานการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา
ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ไดแก ตัวบงชี้ 4.3 วางแผนปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา และตัวบงชี้ 4.5 รวมมือกับผูอื่นอยางเต็มความสามารถใน
การจัดการกับปญหาดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ตัวบงชี้ดานผลผลิต ไดแก ตัวบงชี้ 4.1 แกไขปญหาที่ซับซอนระดับสูงดานการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาดวยตนเอง ตัวบงชี้ 4.2 ตัดสินใจดําเนินงานดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ดวยตนเอง ประเมินตนเองได และตัวบงชี้ 4.6 แสดงทักษะความเปนผูนําดานการวิจัยและประเมินผล
การศึกษาไดเหมาะสมกับโอกาส สถานการณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานของกลุม
5. องคประกอบที่ 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดรับฉันทามติทั้ง 6 ตัวบงชี้ พิจารณาจาก Q3 – Q1 มีคา 1.00 และ |Median-Mode| มี
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คา 0.00 ไมเกินเกณฑที่กําหนดไว คือ ตัวบงชี้ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 และ 5.6 สอดคลองจากผลการ
ตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 ที่ไดรับฉันทามติทั้ง 6 ตัวบงชี้เชนเดียวกัน ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดมี 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 5.1, 5.5 และ 5.6 ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากมี 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัว
บงชี้ 5.2, 5.3 และ 5.4 ตัวบงชี้องคประกอบที่ 5 ที่ไดรับฉันทามติทั้ง 6 ตัวบงชี้ ประกอบดวยตัวบงชี้
ดานปจจัยนําเขา 1 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ดานกระบวนการ 3 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ดานผลผลิต 2 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ไดแก ตัวบงชี้ 5.4 มีวิธีดําเนินการสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลตางๆ
ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนทั่วไป
ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ไดแก ตัวบงชี้ 5.1 ใชขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสอดคลองกับ
สถิติที่เกี่ยวของและปญหาที่ศึกษา ตัวบงชี้ 5.3 เลือกแนวทางการสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสรางสรรค และตัวบงชี้ 5.6 เลือกและดําเนินการจัดทําสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ
วิทยานิพนธหรือโครงการคนควาโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสรางสรรค
ตัวบงชี้ดานผลผลิต ไดแก ตัวบงชี้ 5.2 สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ ได
อยางสมเหตุสมผล และตัวบงชี้ 5.5 นําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
6. องคประกอบที่ 6 ดานทักษะพิสัย ไดรับฉันทามติทั้ง 10 ตัวบงชี้ พิจารณาจาก Q3 – Q1 มี
คา 0.00-1.00 และ |Median-Mode| มีคา 0.00 ไมเกินเกณฑที่กําหนดไว คือ ตัวบงชี้ 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 และ 6.10 แตกตางจากผลการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 ที่ไดรับฉันทา
มติ 9 ตัวบงชี้ โดยที่ไดไมรับฉันทามติคือตัวบงชี้ 6.3 ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 3 ตัวบงชี้ ไดแก
ตัวบงชี้ 6.2, 6.7 และ 6.10 ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากมี 7 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 6.1, 6.3, 6.4,
6.5, 6.6, 6.8 และ 6.9 ตัวบงชี้องคประกอบที่ 6 ที่ไดรับฉันทามติทั้ง 10 ตัวบงชี้ ประกอบดวยตัวบงชี้
ดานปจจัยนําเขา 4 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ดานกระบวนการ 3 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ดานผลผลิต 3 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ไดแก ตัวบงชี้ 6.4 มีความพรอมในการฟงการบรรยายทางวิชาการหรือ
ผลการวิจัยทั้งรางกายและจิตใจ มีสมาธิยูกับการบรรยายที่ฟง ฟงดวยความกระตือรือรน มองเห็น
คุณคาและฟงโดยไมมีอคติ ตัวบงชี้ 6.5 มีหลักการสื่อสารผลงานทางวิชาการหรือผลการวิจัยกับผูอื่น พูด
เพื่อแนะนํา แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณไดเหมาะสม ตัวบงชี้ 6.8 มีแบบแผนที่ดีในการเขียน
ผลงานทางวิชาการหรือผลการวิจัย มีความชัดเจนในการใชคํา ขอความที่มีความหมายเฉพาะได
เหมาะสมกับผูอาน และตัวบงชี้ 6.10 ทราบแหลงขอมูลและฐานขอมูลที่ตองการสืบคน วิเคราะหและ
ประเมินผลลัพธสาระที่สืบคนได
ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ไดแก ตัวบงชี้ 6.1 อานงานทางวิชาการหรือผลการวิจัยอยางมี
วิจารณญาณโดยจําความหมาย เขาใจเนื้อเรื่อง สรุปมโนทัศน นําสาระจากการอานไปเทียบเคียงสาระ
อื่น ตัวบงชี้ 6.2 วิเคราะหรายละเอียดงานทางวิชาการหรือผลการวิจัยที่อาน สังเคราะห ประเมินผล
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และมีความประทับใจจากการอาน และตัวบงชี้ 6.6 พูดสื่อสารผลงานทางวิชาการ
หรือผลการวิจัยโดยบรรยากาศที่เปนกันเอง ใชทาทางประกอบที่ เหมาะสม และสรุปความรู ความ
คิดเห็นจากการพูดได
ตัวบงชี้ดานผลผลิต ไดแก ตัวบงชี้ 6.3 รับรูความหมายการบรรยายทางวิชาการหรือผลการวิจัย
จากบุคคลและสื่อตางๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อความรู และจรรโลงสติปญญา ตัวบงชี้ 6.7 แสดงความรู
ความคิด ความรูสึก และความตองการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการหรือผลการวิจัยเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหผูอานเขาใจตามที่ตองการ และตัวบงชี้ 6.9 กําหนดวัตถุประสงคของการสืบคนผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานวิจัย กําหนดคําที่ตองการสืบคนไดถูกตอง มีกลยุทธและวิธีในการสืบคนที่เหมาะสม
สวนที่ 2 การตรวจทานของกลุมที่เกี่ยวของ
1. องคประกอบที่ 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม ผูที่จบปริญญาโทสาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษามีความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตในภาพรวม x = 3.68, s.d. = 0.35
4

เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 1.5 ( x = 3.98, s.d. = 0.95)
รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 1.4 ( x = 3.90, s.d. = 0.90) และตัวบงชี้ 1.3 ( x = 3.73, s.d. = 0.72)
สวนผูที่จบปริญญาโทสาขาอื่นๆ มีความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตของ
องคประกอบที่ 1 ดานคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวม x = 3.84, s.d. = 0.38) เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มี
ความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 1.4 ( x = 4.12, s.d. = 0.76) รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 1.5
( x = 3.80, s.d. = 0.91) และตัวบงชี้ 1.3 ( x = 3.85, s.d. = 0.83)
สําหรับกลุมผูใชบัณฑิต มีความเห็นตอความเหมาะสมการบงชี้คุณภาพบัณฑิตขององคประกอบ
ที่ 1 ดานคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวม x = 3.75, s.d. = 0.28 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็น
เรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 1.4 ( x = 4.10, s.d. = 0.90) รองลงมาคือตัวบงชี้ 1.5 ( x = 3.98,
s.d. = 0.92) และตัวบงชี้ 1.2 ( x = 3.80, s.d. = 0.85)
2. องคประกอบที่ 2 ดานความรู ผูที่จบปริญญาโทสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษามี
ความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตในภาพรวม x = 3.68, s.d. = 0.41 เมื่อจําแนก
ตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือตัวบงชี้ 2.1 ( x = 3.83, s.d. = 1.08) รองลงมา คือ
ตัวบงชี้ 2.2 ( x = 3.83, s.d. = 0.98) และตัวบงชี้ 1.3 ( x = 3.83, s.d. = 1.03)
สวนผูที่จบปริญญาโทสาขาอื่นๆ มีความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตของ
องคประกอบที่ 2 ดานความรู ในภาพรวม x = 3.84, s.d. = 0.38 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็น
เรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 2.2 ( x = 4.10, s.d. = 1.00) รองลงมาคือตัวบงชี้ 2.5 ( x = 3.95,
s.d. = 0.71) และตัวบงชี้ 2.1 ( x = 3.72, s.d. = 1.01)
สําหรับกลุมผูใชบัณฑิต มีความเห็นตอความเหมาะสมการบงชี้คุณภาพบัณฑิตขององคประกอบ
ที่ 2 ดานความรู ในภาพรวม x = 3.69, s.d. = 0.52 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียงตามลําดับ
มากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 2.2 ( x = 3.88, s.d. = 0.88) รองลงมาคือตัวบงชี้ 2.1 ( x = 3.85, s.d. = 1.29)
และตัวบงชี้ 2.6 ( x = 3.80, s.d. = 0.88)
3. องคประกอบที่ 3 ดานทักษะทางปญญา ผูที่จบปริญญาโทสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มีความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตในภาพรวม x = 3.91, s.d. = 0.27 เมื่อ
จําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 3.5 ( x = 4.18, s.d. = 0.78)
รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 3.4 ( x = 4.18, s.d. = 0.84) และตัวบงชี้ 3.3 ( x = 4.10, s.d. = 0.78)
สวนผูที่จบปริญญาโทสาขาอื่นๆ มีความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตของ
องคประกอบที่ 3 ดานทักษะทางปญญา ในภาพรวม x = 3.77, s.d. = 0.33 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มี
ความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 3.5 ( x = 4.30, s.d. = 0.46) รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 3.8
( x = 3.90, s.d. = 0.96) และตัวบงชี้ 3.6 ( x = 3.88, s.d. = 0.97)
สําหรับกลุมผูใชบัณฑิต มีความเห็นตอความเหมาะสมการบงชี้คุณภาพบัณฑิตขององคประกอบ
ที่ 3 ดานทักษะทางปญญา ในภาพรวม x = 3.71, s.d. = 0.26 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียง
ตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 3.5 ( x = 4.45, s.d. = 0.50) รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 3.7 ( x = 4.02,
s.d. = 0.86) และตัวบงชี้ 3.4 ( x = 3.88, s.d. = 0.85)
4. องคประกอบที่ 4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ผูที่จบ
ปริญญาโทสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มีความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิต
ของ ในภาพรวม x = 3.82, s.d. = 0.35 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ
ตัวบงชี้ 4.5 ( x = 4.13, s.d. = 0.85) รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 4.4 ( x = 4.03, s.d. = 0.83) และตัวบงชี้
4.6 ( x = 4.03, s.d. = 0.86)
สวนผูที่จบปริญญาโทสาขาอื่นๆ มีความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตของ
องคประกอบที่ 4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในภาพรวม x = 3.78,
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s.d. = 0.35 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุดคือ ตัวบงชี้ 4.6 ( x = 4.28, s.d.
= 0.75) รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 4.4 ( x = 3.87, s.d. = 0.82) และตัวบงชี้ 4.5 ( x = 3.77, s.d. = 1.03)
สําหรับกลุมผูใชบัณฑิต มีความเห็นตอความเหมาะสมการบงชี้คุณภาพบัณฑิตขององคประกอบ
ที่ 4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในภาพรวม x = 3.64, s.d. = 0.41
เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 4.6 ( x = 4.03, s.d. = 0.77)
รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 4.5 ( x = 3.78, s.d. = 0.86) และตัวบงชี้ 4.1 ( x = 3.68, s.d. = 1.16)
5. องคประกอบที่ 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูที่จบปริญญาโทสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษามีความเห็นตอความเหมาะสมในการ
บงชี้คุณภาพบัณฑิตในภาพรวม x = 3.86, s.d. = 0.50 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียง
ตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 5.6 ( x = 4.00, s.d. = 0.88) รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 5.5 ( x = 3.90,
s.d. = 1.08) และตัวบงชี้ 5.3 ( x = 3.85, s.d. = 0.89)
สวนผูที่จบปริญญาโทสาขาอื่นๆ มีความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตของ
องคประกอบที่ 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ภาพรวม x = 3.78, s.d. = 0.35 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัว
บงชี้ 5.4 ( x = 3.95, s.d. = 0.81) รองลงมา คือตัวบงชี้ 5.1 ( x = 3.85, s.d. = 0.80) และตัวบงชี้ 5.6
( x = 3.83, s.d. = 1.08)
สําหรับกลุมผูใชบัณฑิต มีความเห็นตอความเหมาะสมการบงชี้คุณภาพบัณฑิตขององคประกอบ
ที่ 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม x =
3.85, s.d. = 0.44 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 5.1 ( x =
4.12, s.d. = 0.82) รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 5.4 ( x = 3.90, s.d. = 0.84) และตัวบงชี้ 5.2 ( x = 3.82,
s.d. = 0.84)
6. องคประกอบที่ 6 ดานทักษะพิสัย ผูที่จบปริญญาโทสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษามี
ความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตในภาพรวม x = 4.00, s.d. = 0.42 เมื่อจําแนก
ตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 6.1 ( x = 4.28, s.d. = 0.68) รองลงมา คือ
ตัวบงชี้ 6.5 ( x = 4.20, s.d. = 0.88) และตัวบงชี้ 6.3 ( x = 4.13, s.d. = 0.72)
สวนผูที่จบปริญญาโทสาขาอื่นๆ มีความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตของ
องคประกอบที่ 6 ดานทักษะพิสัย ในภาพรวม x = 3.94, s.d. = 0.28 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มี
ความเห็นเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 6.4 ( x = 4.27, s.d. = 0.72) รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 6.2
( x = 4.13, s.d. = 0.72) และตัวบงชี้ 6.7 ( x = 4.10, s.d. = 0.71)
สําหรับกลุมผูใชบัณฑิต มีความเห็นตอความเหมาะสมการบงชี้คุณภาพบัณฑิตขององคประกอบ
ที่ 6 ดานทักษะพิสัย ในภาพรวม x = 4.04, s.d. = 0.29 เมื่อจําแนกตามตัวบงชี้มีความเห็นเรียง
ตามลําดับมากที่สุด คือ ตัวบงชี้ 6.10 ( x = 4.32, s.d. = 0.47) รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 6.3 ( x = 4.17,
s.d. = 0.71) และตัวบงชี้ 6.7 ( x = 4.15, s.d. = 0.77)
7. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผล
แตละองคประกอบจําแนกตามกลุมผูใหขอมูล พบวาผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม มีความเห็นตอความเหมาะสม
ในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตของแตละองคประกอบแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
สวนที่ 1 การวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญโดยเทคนิคเดลฟาย
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1. องคประกอบที่ 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด มี 2 ตัวบงชี้
ไดแก ตัวบงชี้ 1.1 และ 1.3 สวนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมาก มี 4 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 1.2, 1.4, 1.5
และ 1.6 นั้น เนื่องจากโดยทั่วไปจริยธรรมตามพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยมักอิงอยูกับศาสนา ทั้งนี้
เพราะคําสอนทางศาสนามีสวนสรางระบบจริยธรรมใหสังคม ดังคํากลาวที่วา “จริยธรรมของสังคมไทย
ขึ้นกับระบบศีลธรรมของพุทธศาสนา
ศาสนาพุทธกําหนดหลักการปฏิบัติในชีวิตประจําไวอยางไร
หมายความวา ไดกําหนดหลักจริยธรรมไวใหปฏิบัติอยางนั้น” แตไมไดหมายความวา จริยธรรมอิงอยูกับ
หลักคําสอนทางศาสนาเพียงอยางเดียว ดานการศึกษาสามารถเกี่ยวของกับจริยธรรมไดเชนกัน จิรชัย
บูรณะฤทธิ์ทวี (2544, หนา 49) ใหความเห็นวา วิถีทางการพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของปจเจกบุคคลเปนวิธีการที่เปนธรรมแตควรเพิ่มวิถีแหงศาสนาที่มุงใหคนอยูรวมกันอยางสันติสุข จึง
สรุปวาแทที่จริงนั้นจริยธรรมหยั่งรากอยูบนขนบธรรมเนียมประเพณี โดยนัยนี้ บางคนเรียกหลักแหง
ความประพฤติอันเนื่องมาจากคําสอนทางศาสนาวา "ศีลธรรม" และเรียกหลักแหงความประพฤติอัน
พัฒนาจากแหลงอื่นๆ วา "จริยธรรม" ซึ่งสอดคลองกับ สมชาย เทศแสง (2544, หนา 27) สรุป
ความสัมพันธระหวางการศึกษากับจริยธรรมวาการปฏิรูปการศึกษาจึงควรเนนที่การพัฒนาจิตวิญญาณ
คุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชนเพื่อใหสามารถนําไปใชในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติตอไป
2. องคประกอบที่ 2 ดานความรู ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดมี 2 ตัวบงชี้ไดแก ตัวบงชี้
2.2 และ 2.7 สวนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมาก มี 5 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 และ
2.6 นั้น ถือเปนผลการวิจัยอีกประเด็นหนึ่งที่ใหความสําคัญกับความรูที่นักศึกษาควรไดรับ เนื่องจาก
ความรูมีอยูหลายลักษณะ เชน ความรูตามลักษณะ จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 ความรูที่
ฝงอยูในคน (tacit knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแต
ละบุคคล เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห และประเภทที่ 2 ความรูที่ชัดแจง
(explicit knowledge) เปน ความรูที่สามารถ ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึก การ
บรรยาย เปนตน หรือความรูตามโครงสราง จําแนกเปน 2 ประเภท เชนเดียวกัน ไดแก ประเภทที่ 1
โครงสรางสวนบนของความรู ไดแก Idea ปรัชญา หลักการ อุดมการณ และประเภทที่ 2 โครงสราง
สวนลางของความรู ไดแก ภาคปฏิบัติการของความรู ไดแกองคความรูที่แสดงในรูปของ ขอเขียน การ
แสดงออกในรูปแบบตาง ๆ เชน ศิลปะ การเดินขบวน โครงสรางสวนลางของความรูมีโครงสรางระดับ
ลึกคือ ความหมาย (significant) การใหความรูจึงควรพิจารณาลักษณะของความรูประกอบ ดังที่ วิลา
วัลย มาคุม (2549, หนา 57) ใหความเห็นวาความเขาใจระดับของความรู จะชวยใหเขาใจบุคคล เขาใจ
องคกร รูวาองคกรตองการบุคลากรที่มีความรูอยางไร และสามารถใชความรูที่มีอยูนั้นไปใชประโยชนได
แคไหน ซึ่งจะเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถของคนในการนําความรูไปใชในระดับตางๆ
ความรูลักษณะหนึ่งที่ควรปลูกฝงใหเกิดกับนักศึกษา คือ ความรูภายใตบริบทเฉพาะ (situated
knowledge) เปนความรูที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความหมายกับบางบริบท บางสถานการณเทานั้น
และเมื่อตองขามขอบเขตเนื้อหาสาระนั้นไปอีกความหมายอื่น บริบทอื่น หรือสถานการณอื่น การใช
ความรูที่ขึ้นกับขอบเขตบริบทเดิม อาจทําใหไมสามารถเรียนรูไดเทาที่ควรจะเปน ซึ่งสถานศึกษาตองให
ความสําคัญกับประเด็นนี้ ดังที่ สมจิต อุดม (2548, หนา 55) สรุปวาชีวิตของคนเราเกิดมาตองมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต แตความสําคัญอยูที่ผูจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองสรางใหเกิดขึ้น คือ สังคมแหง
การเรียนรู และสังคมแหงความรู เพื่อใหสามารถเขาใจความรูไดอยางถองแทและใหนักศึกษาพัฒนา
ตนเองไปสูจุดหมายสูงสุดของชีวิตได
3. องคประกอบที่ 3 ดานทักษะทางปญญา ไดรับฉันทามติจากกลุมผูเชี่ยวชาญ 9 ตัวบงชี้ โดย
ตัวบงชี้ที่กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นวา มีความเหมาะสมมากที่สุด มี 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 3.3 และ 3.9
สวนตัวบงชี้ที่กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นวา มีความเหมาะสมมาก มี 7 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 3.1, 3.2, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7 และ 3.8 นั้น เนื่องจากมาตรฐานดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) ซึ่งหมายถึง
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ความสามารถในการวิเคราะห สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมได
คาดคิดมากอน จึงเปนทักษะหนึ่งที่สําคัญมากที่ผูเรียนจะตองไดรับการปลูกฝง ดังที่ วันทนา เมืองจันทร
(2544, หนา 25) ใหความเห็นวาผูทํางานที่มีประสิทธิภาพตองมีความสามารถสรางภาพการทํางานให
ชัดเจนกอนลงมือทํางาน โดยใชความมีกัลยาณมิตรเขามาชวย เชน ชวยคิดวาอะไรเปนเงื่อนไขใหผูเรียน
ไมใฝใจในการเรียนรู โดยทุกฝายตองมารวมกันคิดคนหาสิ่งที่เปนเงื่อนไข อุปสรรค เสนอแนะวิธีการ
แกไขปญหา สรางกลไกดําเนินงาน ตกลงรวมกับทุกฝาย แลวดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนั้นทักษะทางปญญาทําใหคนแสดงพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและองคกร ดังนี้
1. มีการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ ดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ
2. มีความสามารถในการประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแกไขปญหาไดดี และสอดคลองกับสถานการณ
ทักษะทางปญญาจึงถูกคาดหวังวาควรมีการปลูกฝงใหกับบุคคล ซึ่งวิธีการปลูกฝงนั้นอาจมีอยู
หลากหลายวิธีการ เชน เชาวศิลป จินดาละออง (2544, หนา 21) เสนอแนะไววิธีการหนึ่งโดยการขจัด
ความคิดดานลบ คือ พยายามแสวงหาและเรียนรูทุกสิ่งอยางจากการอาน การฟงอานมีเปาหมาย เลิกคบ
หาสมาคมกับบุคคลที่มีแนวคิดดานลบ เพราะมักจะถูกครอบงําความคิดตามไปดวย การควบคุมความคิด
ใหนึกถึงแตสิ่งที่ดีงาม ทําใหจิตใจชุมฉ่ําอันมีแตแนวสรางสรรค จะทําชีวิตมีแตความสุข ความสงบ ดังที่
มัณฑรา ธรรมบุศย (2549, หนา 43) สรุปไววาการสอนที่มีประสิทธิภาพในยุคศตวรรษที่ 21 จึงควร
มุงเนนไปที่การจัดกระบวนการเรียนรู หรือสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดใหมากที่สุด
4. องคประกอบที่ 4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ตัวบงชี้ที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุดมี 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 4.3 และ 4.5 สวนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากมี 4 ตัว
บงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 4.1, 4.2, 4.4 และ 4.6 ทั้งนี้เนื่องจากเปนองคประกอบที่สอดคลองสัมพันธกับ
ธรรมชาติของมนุษยที่เปนสัตวสังคมที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากสัตวอื่นหลายประการ และเปน
ลักษณะที่ได เปรียบในขณะเดียวกันมนุษยมีความเสียเปรียบสัตวอื่นๆ ดวย เชน ในวัยเยาวจําเปนตอง
พึ่งพาอาศัยผูอื่นในการเลี้ยงดู ในการตอบสนองความตองการพื้นฐาน ดานอาหาร ที่อยูอาศัย ความ
ปลอดภัย และการอบรมจะใชเวลายาวนานกวาของสัตว จึงแตกตางไปจากสัตวอื่นที่เกิดออกมาแลวก็
สามารถเคลื่อนไหวและหาอาหารเลี้ยงตนเองได มนุษยไมมีเขี้ยวเล็บในการฉีกกินเนื้อและพืช ขยายพันธุ
ในแตละครั้งไดจํานวนต่ํากวาสัตวหลายชนิด การฟง การดมกลิ่น ดอยกวาสัตวบางชนิด สอดคลองกับ
ขอสรุปที่ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2544, หนา 9) เนนการเปนนักศึกษาที่ดี คือ ควรเปนผูมีนิสัยคุณภาพใน
การทํางานเปนทีม เนื่องจากคนแตละคนไมไดเกงทุกเรื่อง แตตองรวมกันประสานงานกันอยางเปนระบบ
กําหนดและปฏิบัติหนาที่อยางชัดเจน เปรียบเหมือนกับการเลนฟุตบอลที่ดี ความสําเร็จที่มียอมมาจาก
การสนับสนุนที่ดี และทุกคนทําหนาที่ของตนไดดี หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในลักษณะเกงคนเดียว ให
ความสําคัญ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ใหเกียรติและปรับสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงานทั้งปวง
ซึ่งถือเปนตัวอยางหนึ่งการความสัมพันธระหวางกันที่ทุกคนตองถูกสรางใหเกิดขึ้นในตัว ศักราช ฟาขาว
(2544, หนา 12) ใหความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้วาโดยความเปนจริงแลว บริบทสังคมไทยมีความ
หลากหลายทางความคิดที่มีวัฒนธรรมแหงการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หากสรางกระบวนการมีสวนรวม
ตั้งแตเริ่มตน ปญหาความแตกแยกทางสังคมจะไมเกิดขึ้น โดยมีตัวอยางความสําเร็จของการที่ทุกสวนมี
สวนรวมในโครงการตางๆ ที่มีความลอแหลมทางความคิด แตเมื่อทุกคนไดมีสวนรวมอยางตอเนื่อง ทําให
ทุกฝายยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอยางผสมผสานอยางกลมกลืน
การมีความสัมพันธระหวางกันของบุคคลกลุมตางๆ จึงมีความสําคัญมาก มนุษยรูจักรวมตัวเปน
หมูเหลาโดยระยะแรกๆ ไดรวมตัวกันอยูอยางงายๆ แลวจึงคอยๆ วิวัฒนาการมาตามลําดับจนกลายเปน
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สังคม เปนบานเมืองอยางทุกวันนี้ เหตุที่มนุษยตองรวมกันอยูเปนกลุมกอนหรือเปนสังคมนั้น ก็เพราะ
มนุษยตองพึ่งพาอาศัยกันในการดํารงชีพ เชน ชวยกันหาหรือผลิตอาหาร ชวยกันสรางบานหรือที่อยู
อาศัย ชวยกันสรางเครื่องมือหรืออาวุธ ชวยปองกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากการรุกราน
ของมนุษยดวยกัน และมนุษยยังมีความตองการอื่นๆ จากกันและกันอีกมาก รวมถึงการมีความสัมพันธ
ระหวางกันทําใหคนรูจักใหเกียรติ และเคารพกันจนนําไปสูการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข สอดคลองกัน
แนวคิดที่ ธีรนันต ไกรนิธิสม (2554, หนา 33 – 34) สรุปการอยูรวมกันบนหลักการพื้นฐานของ
ประชาธิปไตย คือ การยอมรับนับถือใหความสําคัญกับคุณคา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล ความ
เสมอภาคและเสรีภาพในการดํารงชีวิต โดยจะปรากฏใหเห็นเดนชัด 2 หลักการ ประการแรก เปนสิทธิ
ของพลเมือง สมาชิกในสังคมยอมมีความเสมอภาคกันในการเขาถึงอํานาจ และประการที่สอง พลเมือง
ยอมมีโอกาสไดรับสิทธิเสรีภาพที่รองรับโดยเสมอกัน
5. องคประกอบที่ 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดรับฉันทามติจากกลุมผูเชี่ยวชาญทั้ง 6 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นวา มีความ
เหมาะสมมากที่สุด มี 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 5.1, 5.5 และ 5.6 สวนตัวบงชี้ที่กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นวา
มีความเหมาะสมมาก มี 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 5.2, 5.3 และ 5.4 ถือเปนผลการวิจัยที่ใหความสําคัญ
กับการวิเคราะหเชิงตัวเลข ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับการวิเคราะหทางคณิตศาสตรเปนหลัก โดยปญหา
ทางคณิตศาสตร เปนสถานการณหรือคําถามที่มีเนื้อหาสาระกระบวนการ หรือความรูที่ผูเรียนไมคุนเคย
มากอนและไมสามารถหาคําตอบไดทันที การหาคําตอบตองใชความรูและประสบการณทางคณิตศาสตร
และศาสตรอื่นๆ ประกอบกับความสามารถดานการวิเคราะห การสังเคราะห และการตัดสินใจ ในทาง
ปฏิบัติการเรียนรูเกี่ยวกับการแกโจทยปญหาเปนการฝกใหนักเรียนมีวิธีการที่ดีในการแกปญหา มากกวา
สอนใหนักเรียนรูคําตอบของปญหา โดยพยายามสงเสริมใหนักเรียนคนพบรูปแบบหรือวิธีการแกปญหา
ตางๆ ดวยตนเอง นั่นคือ เนนทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนนั่นเอง กระบวนแกปญหาคณิตศาสตร
มีวิธีการที่หลากหลาย ประกอบดวยหลายขั้นหลายตอน แตมีเทคนิคหนึ่งเปนที่นิยมใชแพรหลายมาก คือ
เทคนิควิธีสอนแกโจทยปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya’s four- stage method) ซึ่งประกอบดวย
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทย (understanding the problem) ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา (devising a
plan) ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน (carrying out the plan) และขั้นที่ 4 ตรวจสอบ (looking back)
แนวคิดขางตนสอดคลองกับ สํานักวิชาการและมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 1)
ที่ไดสรุปไววาตัวเลขเกี่ยวของกับคณิตศาสตรมาก เปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูศาสตรตางๆ จึงมี
ประโยชนตอการดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
สอดคลองกับ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 3) ที่เนนวาผูเรียนจะมีความรูทาง
คณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น ตองมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถ
ในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค การประยุกต
ทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ เปนตน สําหรับ สมวงษ แปลงประสพโชค (2545, หนา 1)
ก็มีความเห็นในทํานองเดียวกันวาเกณฑมาตรฐานคณิตศาสตรระดับชาติ เนนการเชื่อมโยงความรูทาง
คณิตศาสตรกับชีวิตจริง กับศาสตรอื่นๆ และการนําความรูไปประยุกตใช
ในการจัดการศึกษาจึงตองคํานึงถึงการสื่อสารอยูตลอดเวลา และใชใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด
สุทัศน ยกสาน (2544, หนา 55) ชี้แนะวาผูใหญตองตระหนักถึงความตองการใหกําลังใจของเด็กจาก
ผูใหญ ตองการประคับประคองทางจิตใจ เพื่อที่จะรูวากิจกรรมที่เขาทําอยูคืออะไร มีจุดประสงคใด จึง
จะสามารถเขาไปชี้แนะใหแกปญหาได แลวผูใหญจึงคอยๆ ถอยตัวออกไป สอดคลองกับ วิมลรัตน
สุนทรโรจน (2549, หนา 2) ยกตัวอยางใหเห็นวาควรมีการนิเทศอยางใกลชิด มีการตรวจสอบผลงาน
เปนรายบุคคล จนครูสามารถวิเคราะหขอมูล สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัยได แลวจึงตรวจสอบ
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ความสมบูรณ ความเหมาะสมของการวิจัยในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง จึงจะถือวาไดวาใชการสื่อสารใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริง
สวนทักษะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น เนื่องจากเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต
เอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน การศึกษาพัฒนาองคความรูตางๆ เพื่อใหเขาใจ
ธรรมชาติ กฎเกณฑของสิ่งตางๆ และหาทางนํามาประยุกตใหเกิดประโยชน เทคโนโลยีจึงเปนคําที่มี
ความหมายกวาง เปนคําที่ไดพบเห็นไดยินตลอดมา สําหรับสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยแตละคนตั้งแตเกิดไดเรียนรูสิ่งตางๆ เปนจํานวนมาก เรียนรูสภาพ
สังคมความเปนอยู กฎเกณฑและวิชาการ ลองจินตนาการดูวาภายในสมองคนเก็บขอมูลอะไรเอาไวบาง
คงตอบไมไดอยางชัดเจน แตสามารถเรียกเอาขอมูลมาใชได ขอมูลที่เก็บไวในสมองเปนสิ่งที่สะสมกันมา
เปนเวลานาน ความรอบรูของแตละคนจึงขึ้นอยูกับการเรียกใชขอมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นไดชัดความรูเกิด
จากขอมูลขาวสารตางๆ ทุกวันนี้มีขอมูลรอบตัวเรามาก ขอมูลเหลานี้มาจากสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน
หนังสือพิมพ เครือขายคอมพิวเตอร หรือแมแตการสื่อสารระหวางบุคคล จึงมีผูกลาววายุคนี้เปนยุคของ
สารสนเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีการนําไปใชทั้งทางที่ถูกและผิด ดังที่ สมชาย เทพแสง (2549, หนา
41) ไดใหความเห็นวาเทคโนโลยีนับวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนวยปฏิบัติ
จําเปนตองสงเสริม สนับสนุน และนํามาใชวางระบบในการบริหารจัดการใหเกิดความรวดเร็ว ทันเวลา
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังชวยเก็บสารสนเทศใหถูกตอง สมบูรณ นํามาใชในการวางแผน
นโยบาย ในดานการบริหารทั่วไป โดยเฉพาะสามารถบูรณาการไวในหลักสูตร และสงเสริมกิจกรรมของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการจัดการศึกษามาก
6. องคประกอบที่ 6 ดานทักษะพิสัย ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด มี 3 ตัวบงชี้ไดแก ตัว
บงชี้ 6.2, 6.7 และ 6.10 สวนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากมี 7 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 6.1, 6.3, 6.4,
6.5, 6.6, 6.8 และ 6.9 ทั้งนี้ เนื่องจากทักษะพิสัยเปนทักษะหนึ่งที่นักศึกษาควรจะตองไดรับการปลูกฝง
ตอเนื่องจากมีความรูและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูแลว เนื่องจาก ทักษะพิสัย หมายถึง วัตถุประสงคการ
เรียนรูเกี่ยวกับทักษะทางกาย คือทําไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ราบรื่นเปนอัตโนมัติ เริ่มจากงายไป
จนถึงสลับซับซอน 6 ระดับ ดังนี้
1. กิริยาสะทอน หมายถึง พฤติกรรมการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่กระทําไปโดยอัตโนมัติ
2. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน หมายถึง การเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายอยางผสมกลมกลืน
3. การเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับการเรียนรู หมายถึง การแสดงพฤติกรรมตามการรับรู
4. การเคลื่อนไหวที่ทําไดแคลวคลองรวดเร็ว และทนทาน
5. การเคลื่อนไหวที่ถูกตอง แคลวคลองรวดเร็ว และราบรื่นเปนอัตโนมัติ
6. การเคลื่อนไหวรางกายเพื่อการสื่อสารแทนการพูด
การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดานทักษะนี้ไดตองมีการฝกฝน จนทําไดถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว
และราบรื่น เปนอัตโนมัติ ซึ่งจะตองใชเวลาและลงมือกระทําอยางจริงจัง จึงจะประสบความสําเร็จ ดังที่
สุวิพร ศรีสุพรรณถาวร (2554, หนา 15) สรุปวาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษามี
หลายประการ ที่สําคัญ คือ ดานตัวปอน สถานศึกษาตองมีหลักสูตรการเรียนรูที่สามารถนําไปปฏิบัติจริง
มีการสงเสริมทั้งเรื่องการเรียน การทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณดานตางๆ ดานกระบวนการ
นักศึกษาตองมีการฝกใหรูจักประสานกับภาคธุรกิจ วางแผนบริหารจัดการตามแนวโนมของตลาดแรงงาน
และมีโอกาสไดฝกประสบการณจริงซึ่งจะทําใหไดรับประสบการณตรง และดานผลผลิต คือ นักศึกษามี
งานทํา เปนผูมีทักษะทํางานได และทํางานเปน สอดคลองกับ นฤมล บุลนิม (2542, หนา 13) ที่เห็นวา
ไมวาจะเปนการพัฒนารูปแบบใดก็ตาม ครูตองเปนผูลงมือกระทํา (active) มากกวาเปนผูถูกกระทํา
(passive) รูปแบบการพัฒนาจึงควรปรับเปลี่ยนจากการฟงบรรยายมาเปนประชุมกลุม ระดมสมอง การ
ฝกปฏิบัติ และการปฏิบัติการภาคสนาม นักศึกษาจึงจะเกิดทักษะพิสัยไดตามตองการ
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7. ในสวนการตรวจทานของกลุมที่เกี่ยวของ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความเหมาะสมในการบงชี้
คุณภาพบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผล แตละองคประกอบจําแนกตามกลุมผูใหขอมูล พบวา ผูให
ขอมูลทั้ง 3 กลุม มีความเห็นตอความเหมาะสมในการบงชี้คุณภาพบัณฑิตของแตละองคประกอบ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากเปนพันธกิจที่สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ตองดําเนินการอยูแลว รวมถึงผูที่สําเร็จการศึกษา ถือเปนแหลงขอมูลสําคัญที่ยืนยันใหเห็นวาตัวบงชี้ที่ได
จากการศึกษากอใหเกิดประโยชน และสามารถนําไปใชไดในการปฏิบัติงานจริง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 7) เห็นวามาตรฐานสูงหมายถึงมีองคประกอบที่เปนคุณประโยชนเปน
จํานวนมาก คุณภาพสูง หมายถึง แตละองคประกอบและองครวมกอใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจ
ในระดับสูง ดังนั้น ในทางการศึกษาผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งในฐานะผูจัดและผูรับบริการตางก็ตองการ
มาตรฐานและคุณภาพในระดับสูงและสูงขึ้นไปเรื่อยๆ โดยอาศัยแนวเทียบจากบริบทและสังคมรอบดาน
รวมทั้งนานาประเทศดวย
ผลการศึกษาซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ซึ่งพัฒนาขึ้น
บนพื้นฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ครั้งนี้ จึงไดรับการยอมรับ
จากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย สุภสิทธิ์ ภูภักดี (2554, หนา 12) สนับสนุนวาปจจุบันนานาประเทศไดให
ความสําคัญกับการพัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติ เนื่องจากถือเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนากําลังคน
ใหมีความสามารถที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานทั้งระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งเปน
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยวิธีการเทียบโอนประสบการณ ทําใหมองเห็นถึงเสนทางแหงการ
เรียนรู ความกาวหนาอยางชัดเจน นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมการประกันคุณภาพหรือสมรรถภาพ
บุคคลแตละคุณวุฒิ จึงมีความเห็นที่สอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ในที่สุด

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ควรมีการรวมกัน
วางแผน ดําเนินการ และประเมินผลตามตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิตที่ไดพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ โดยจําแนกตาม
องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ และใหน้ําหนักคะแนนตามตัวบงชี้ที่กําหนด จะทําใหไดขอมูลตาม
สภาพการดําเนินการจริง และนําผลที่ไดมาปรับปรุงตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิต หรือการดําเนินการบริหาร
จัดการใหหลักสูตรสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2. ตัวบงชี้ที่ไดทั้ง 6 องคประกอบ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถนําไปใชสรางเปนขอมูลในลักษณะของการ
ใชผลการวิจัยเปนฐาน (research-baseline data) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ นาเชื่อถือ
สําหรับนํามาใชในการบริหารจัดการ และใชรายงานผลการดําเนินการตามหลักสูตรหรือการประเมินผล
หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทากับเปนการสรางความนาเชื่อถือภายในสาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษาในโอกาสตอไป
3. เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือในผลการวิจัยที่คนพบ สามารถนําตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิตที่ไดใน
ครั้งนี้ ไปวางแผน ออกแบบ เพื่อทดสอบความพรอมในการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา โดยใชกลุมเปาหมายที่ครอบคลุมมากขึ้น อาจจะทําใหทราบถึงความพรอม
ของสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เพื่อเตรียมการสําหรับการบริหารจัดการคุณภาพภายในตอไป
จนเปนหลักสูตรที่ไดรับความเชื่อถือในโอกาสตอไป
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4. สาขาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใชแนวทางนี้พัฒนาตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิตไดตาม
ความเหมาะสม เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน บริหารจัดการ หรือประเมินผล ใหสอดคลองกับ
ตัวบงชี้ ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเกิดขึ้นไดตามตองการ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ ในขั้นตอนการทําเทคนิคเดลฟาย ผูวิจัยศึกษาเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของกับสาขา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา 3 กลุมเทานั้น คือ ผูเชี่ยวชาญ ผูสอน และผูที่สําเร็จการศึกษา หากทํา
การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่กวางขวางขึ้นทั้งนักวิชาการระดับชาติ ประชาชนที่มี
สวนเกี่ยวของ หรือบุคคลอื่นๆ แมไมมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอเสนอแนะที่หลากหลาย สําหรับนํามาใชในการดําเนินการบริหารหลักสูตร
ใหเกิดความเชื่อมั่นใหกับสังคมภาพกวางๆ ในการจัดการศึกษาของสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
2. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เปนหลัก ดังนั้น เพื่อใหได
ภาพสําหรับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสํานักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดยภาพรวมที่อาจแตกตางไป ควรศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลความรู ความเขาใจ หรือขอเสนอแนะบน
กรอบแนวคิดอื่นๆ หลักการอื่นๆ อันจะเปนการลดขอจํากัดขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งอาจทําใหได
ขอมูล ความเขาใจ หรือขอเสนอแนะจากผูใหขอมูลบนกรอบแนวคิดอื่นๆ หลักการอื่นๆ ที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
3. การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเพื่อการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหมีความหลากหลาย
มากขึ้น ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบขอมูลตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิตกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น
เพื่อหาขอสรุปวามีความเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ครั้งนี้ ทําใหไดตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิตซึ่งเปนผล
ชั่วคราวและมีคาที่เกิดขึ้นชวงเวลาที่ศึกษาเทานั้น แตยังรับรองไมไดวาเมื่อเวลาสภาพแวดลอมของสังคม
เปลี่ยนแปลง ตัวบงชี้จะยังคงที่หรือปรับเปลี่ยนไป จึงสามารถเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิตไดอีกครั้ง
ตามชวงเวลาที่เหมาะสม

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). คูมือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ผูแตง.
จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี. (2544). การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง. วิทยาจารย.
100(7) : 49 ; ตุลาคม.
เชาวศิลป จินดาละออง. (2544). การปลูกฝงนิสัยใหม. วิทยาจารย. 100(9) : 20 – 21 ; ธันวาคม.
ธีรนันต ไกรนิธิสม. (2554). ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับประชาธิปไตย. วารสาร
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 31(4) : 31 – 39 ; ปงบประมาณ 2554.
นฤมล บุลนิม. (2542). การพัฒนาครูในภาวะการทํางานปกติ. วิทยาจารย. 98(8) : 13 – 14 ;
พฤศจิกายน.
12

มัณฑรา ธรรมบุศย. (2549). การสงเสริมกระบวนการคิดโดยใชยุทธศาสตร PBL. วิทยาจารย. 105(3) :
42 – 45 ; มกราคม.
วันทนา เมืองจันทร. (2544). การปฏิรูปการศึกษา : คุณธรรมของผูบริหารกับบทบาทในการประกัน
คุณภาพการศึกษา. วิทยาจารย. 100(9) : 22 – 25 ; ธันวาคม.
วิมลรัตน สุนทรโรจน. (2549). การพัฒนาความรูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา
มิตรภาพที่ 209 อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. วิทยาจารย. 105(6) : 19 – 24 ;
เมษายน.
วิลาวัลย มาคุม. (2549). ภายใตสังคมแหงความรูจะจัดการความรูอยางไรใหเปนเลิศ. วิทยาจารย.
105(4) : 56 – 61 ; กุมภาพันธ.
ศักราช ฟาขาว. (2544). ขอเสนอแนะการกระจายอํานาจทางการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น.
วิทยาจารย. 100(8) : 11 – 13 ; พฤศจิกายน.
สมจิต อุดม. (2548). เพื่อการเรียนรูของนิสิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษายุคโลกาภิวัตน. วิทยา
จารย. 100(7) : 54 – 57 ; สิงหาคม.
สมชาย เทพแสง. (2549). กุญแจสูความสําเร็จของการกระจายอํานาจ : ความทาทายทางการศึกษา.
วิทยาจารย. 105(3) : 38 – 41 ; มกราคม.
สมวงษ แปลงประสพโชค. (2545). ปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตรของเด็กไทยในปจจุบัน.
เอกสารประกอบการฝกอบรม. มปท.
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์. (2544). คนคุณภาพคือคุณภาพการศึกษา. วิทยาจารย. 100(8) : 8 – 10 ;
พฤศจิกายน.
สุทัศน ยกสาน. (2544). โลกแหงจินตนาการของเด็กเล็ก. วิทยาจารย. 100(5) : 54 – 55 ; สิงหาคม.
สุภสิทธิ์ ภูภักดี. (2554). ขาวยอยสภา : สกศ.เดินหนากรอบคุณวุฒิแหงชาติ. วารสารการศึกษาไทย.
8(84) : 12 – 13 ; กันยายน.
สุวิพร ศรีสุพรรณถาวร. (2554). หลากหลายมุมมอง : คุณภาพบัณฑิตที่โดยใจผูประกอบการ. วารสาร
การศึกษาไทย. 8(84) : 14 – 20 ; กันยายน.

13

