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บทคัดย่ อ
การวิจ ยั นี้ เป็ น การวิจยั เชิ งพรรณา เพื ่อ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต คณะครุ ศ าสตร์ และเปรี ย บเทีย บ
คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุด มศึกษาแห่ งชาติ ตามผลการประเมิ นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตและบัณฑิ ต กลุ่มตัวอย่าง คื อ 1) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ
2) บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากคณะครุ ศาสตร์ จานวนกลุ่มละ 259 คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่า ย เครื่ อ งมือ เป็ นแบบประเมิน คุณ ลักษณะบัณ ฑิต คณะครุ ศ าสตร์ ชนิ ด มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของ
ลิ เคิ ร์ ท ประกอบด้ ว ย 5 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม 2) ด้ า นความรู ้ 3) ด้า นทั ก ษะทางปั ญ ญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเ คราะห์เชิ งตัว เลขการ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบประเมิน ฉบับของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับ
.982 และฉบับของบัณฑิต เท่ากับ .987 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
แบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มอิ สระต่อกัน ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ 1) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตประเมินคุณ ลักษณะบัณ ฑิ ตคณะ
ครุ ศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ อยู่ในระดับ
มากที่ สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ตามลาดับ 2) บัณฑิตประเมินคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คุณ ลักษณะบัณฑิ ตคณะครุ ศาสตร์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด คื อ ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม รองลงมาคื อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านความรู ้ ด้านทักษะทาง
ปั ญ ญา และด้า นทัก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตัว เลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามล าดับ
3) คุณลักษณะบัณฑิต คณะครุ ศาสตร์ ตามผลการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตกับบัณฑิต ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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Abstract
The aims of this descriptive research were to investigate the attributes of the graduates from the Faculty
of Education, and to compare their attributes with Thai Qualification Framework for Higher Education based on
the opinions of the employers’ and the graduates. The sample included 1) 259 employers; and 2) 259 graduates
from the Faculty of Education obtained through simple random sampling. Data were collected using 5-point
Likert scale questionnaires, comprising items in 5 aspects: 1) Ethics and Moral; 2) Knowledge; 3) Cognitive
Skills; 4) Interpersonal Skills and Responsibility; and 5) Numerical Analysis, Communication and Information
Technology Skills. The reliability of the questionnaires for employers and graduates were .982, and .987
respectively. Data were analyzed using the mean, standard deviation and t-test for independent group. The
findings were as follows. 1) The employers evaluated the attributes of the graduates from the Faculty of
Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University at the high level. Regarding individual aspect,
interpersonal skills and responsibility, and ethics and moral were rated at the highest level. 2) The graduates from
the Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University evaluated their overall attributes at the high
level. Regarding individual aspect, it was also rated at the high level that could be ranged from the highest to the
lowest as follows: ethics and moral, interpersonal skills and responsibility, knowledge, cognitive skills, and
numerical analysis, communication and information technology skills respectively. 3) In general, the employers
evaluated the attributes of the graduates from the Faculty of Education differently from the self- evaluation of the
graduates at the .01 level of significance.
Keywords: Attributes of Graduates from the Faculty of Education, Thai Qualifications Framework for Higher
Education

บทนา
การจัด การศึ กษาระดับ อุด มศึ กษาเป็ นกลไกสาคัญ ในการผลิ ต กาลังคนในระดับสู ง เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม แต่ ส ภาพปั จจุบนั สถาบันอุดมศึ กษาไม่ส ามารถผลิ ตกาลังคนสนองตอบความต้องการ
กาลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม มีกาลังแรงงานเกินในบางสาขาวิชาและขาดแคลนบางสาขาวิชา ยังคง
เน้นสาขาสังคมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่ยงั ขาดศักยภาพในการพัฒนาวิชาการให้เป็ นที่
ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็ นมหาวิทยาลัยในกากับที่จะสามารถ
บริ ห ารงานได้อ ย่างอิ ส ระคล่ อ งตัวตามบทบาทของสถาบัน อย่างจริ งจัง (ส านัก งานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษา,
2551:46) ทาให้การบริ หารและจัดการศึ กษาของสถาบันอุดมศึ กษาจาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ดังที่ สุวิชยั หวันแก้ว (2548, น.239) ได้กล่าวถึ งแนวโน้มการจัดการศึ กษา
อุดมศึ กษาในอนาคต ประกอบด้วย 8 ประการ คื อ 1) การจัดการอุดมศึ กษาในประเทศไทยเปลี่ย นจากเดิ ม ที่ เป็ น
แบบการศึ ก ษาของหัว กะทิ (Elite Education) มาเป็ นแบบการศึ ก ษาของมวลชน (Massification) 2) การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ในโครงการจัดการศึกษาภายในประเทศและในการจัด
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การศึ กษาข้ามชาติ (Transnational Education) จากต่ างประเทศมี ม ากขึ้ น 3) การเพิ่ ม ขึ้ น จานวนหน่ ว ยงานและ
บริ ษ ทั ที่ จดั บริ การอุดมศึ กษาในฐานะที่ เป็ นธุ รกิ จอย่างหนึ่ ง ทั้งที่ เป็ นของต่างประเทศและของไทย รวมทั้งการร่ วม
ลงทุนในรู ปแบบต่างๆ มีมากขึ้ น 4) ค่ าใช้จ่า ยในการจัดการศึ กษาและค่ าเล่าเรี ยนสู งขึ้ น 5) การบริ หารจัดการที่
มุ ่ง แสวงหาผลก าไรมี ม ากขึ้ น 6) ความสามารถในการจัด สรรงบประมาณ ลดลงแต่ ค วามต้อ งการ
งบประมาณมี ม ากขึ้ น 7) คุณภาพและมาตรฐานประสบปั ญหา 8) ระบบทวิภาคี (Bilateralism) มีบทบาทมากขึ้ น
ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้หลายวิธี เช่นการสร้างภาพอนาคตโดยใช้การวิจยั อนาคต ซึ่ งเป็ น
การวิจยั ที่ อยู่บนฐานความเชื่ อว่าอนาคตเป็ นเรื่ องที่ สามารถศึ กษาได้อย่างเป็ นระบบ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้
มี ศ ัก ยภาพและตอบสนองความต้อ งการของสั งคมได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้น ภารกิ จ หรื อ พัน ธกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึ กษา จึ งมี ความสาคัญที่ ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องต้องตระหนัก เพราะถือเป็ นผูก้ าหนดทิ ศทางของประเทศ
ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในมาตรา 8 ที่ได้กาหนดภาระหน้าที่ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุ กแห่ งต้องปฏิ บตั ิ เป็ นหลัก หรื อที่ เรี ยกว่า 8 พันธกิ จ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ.2547
ประกอบด้วย 1) แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ค่คู ุณธรรมสานึ กในความเป็ นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีก
ทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิตในชุ มชนเพื่ อช่ วยให้ค นในท้องถิ่ นรู ้ เท่ าทันการเปลี่ ยนแปลง การผลิ ตบัณ ฑิ ต
ดังกล่ าวจะต้อ งให้มีจานวนและคุ ณ ภาพสอดคล้องกับ แผนการผลิ ต บัณ ฑิ ต ของประเทศ 3) เสริ มสร้ างความรู ้
ความเข้าใจในคุณค่าความสานึ กและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4) เรี ยนรู ้และเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของผูน้ าชุ มชนผูน้ าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึ กประชาธิ ปไตยคุณธรรมจริ ยธรรม
และความสามารถในการบริ หารงานพัฒ นาชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม 5) เสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งของวิชาชี พครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเป็ นวิชาชีพชั้นสูง 6) ประสานความร่ วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นและองค์กรอื่ นทั้งในและต่ างประเทศเพื่ อการพัฒ นาท้องถิ่ น 7) ศึ กษาและแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
รวมถึ ง การแสวงหาแนวทางเพื่ อ ส่ งเสริ มให้ เกิ ด การจั ด การการบ ารุ งรั ก ษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มอย่ า งสมดุ ล และยั่ง ยื น 8) ศึ ก ษาวิ จัย ส่ ง เสริ มและสื บสานโครงการ
อันเนื่ องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิ บตั ิ ภารกิ จของมหาวิทยาลัยเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่ น (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 2547, น.2)
จะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้กาหนดภารกิจสาคัญโดยเฉพาะด้านการ
ผลิตครู หากการผลิตครู มีความเหมาะสมทั้งเชิ งปริ มาณและคุณภาพ มีแนวทางการดาเนิ นการผลิตครู สอดคล้องกับ
สภาพที่ เป็ นจริ งและมี กระบวนการที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ ย่อมส่ งผลให้การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาของชาติ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ จาเป็ นต้องดาเนิ นการศึ กษาข้อมูลเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หารจัดการศึ กษา
ของคณะครุ ศ าสตร์ ให้ มี ค วามพร้ อ มมี น โยบายที่ ชัด เจน และเป็ นระบบในการสร้ างคุ ณ ภาพ และมาตรฐาน
อันจะส่ งผลดี ต่อการผลิ ตบัณ ฑิ ตครู ที่มีคุณ ภาพเป็ นทรัพยากรมนุ ษ ย์ที่สามารถพัฒ นาตนเอง สังคมท้องถิ่ นและ
ประเทศชาติ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของชาติและสร้างคุณภาพสังคมไทยให้แข็งแกร่ งและ
มัน่ คง สามารถก้าวสู่ยคุ แห่งการแข่งขันของโลกในปัจจุบนั ได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี (ละออง ภู่เงิน, 2556, น.5)
166 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560

คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

แต่ในปั จจุบ นั การผลิต ครู ยงั ไม่ส ามารถผลิต ครู ให้มีคุณ ภาพครบถ้วนตามคุณ ลักษณะของวิช าชี พ
สาเหตุมาจากตัวป้ อนเข้าของระบบการผลิตครู เนื่ องจากมีนกั เรี ยนที่ จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เป็ นนักเรี ยนชั้นเยี่ยม
ของประเทศสมัครเข้าเรี ยนครู เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และคุณภาพของคณาจารย์คณะครุ ศาสตร์ กเ็ ป็ นตัวป้ อนเข้าที่เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตครุ ศาสตร์ เช่ นกัน โดยมีผูต้ ้ งั ข้อสังเกตเกี่ ยวกับความรู ้ สมรรถนะ และ
พฤติ กรรมของคณาจารย์ค ณะครุ ศ าสตร์ บางคนว่า สามารถประกอบวิชาชี พคณาจารย์ได้อย่างเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชี พมากน้อยเพี ยงใด (ดิ เรก พรสี มา, 2552, น.7) ซึ่ งส่ งผลให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่
เป็ นหน่วยงานกากับและส่ งเสริ มการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาได้นาไปพิจารณาและได้จดั ทากรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดับอุ ดมศึ กษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) ขึ้ น
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการนานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติในส่ วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะมุ่งเน้นเป้ าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรี ยนรู ้ (Learning
Outcomes) ของนักศึ กษา เป็ นการประกันคุ ณภาพบัณฑิ ตที่ ได้รับคุ ณวุฒิ แต่ ละคุ ณวุฒิ เพื่ อสื่ อสารให้สังคมชุ มชน
รวมทั้งสถาบัน อุด มศึ ก ษาทั้งในและต่ า งประเทศ ได้เข้าใจตรงกัน และเชื่ อมัน่ ถึงผลการเรี ยนรู ้ที่บณ
ั ฑิตได้รับ
การพัฒนาว่า มีมาตรฐานที่ สามารถเที ยบเคี ยงกันได้กบั สถาบันอุดมศึ กษาที่ ดีท้ งั ในและต่างประเทศ โดยกาหนด
การเรี ยนรู ้และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยไว้ว่า การเรี ยนรู ้
หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมที่ นักศึ กษาพัฒ นาขึ้ นในตนเองจากประสบการณ์ ที่ได้รับระหว่างการศึ กษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้บณ
ั ฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน
คื อ 1) ด้านคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม (Ethics and Moral) 2) ด้านความรู ้ (Knowledge) 3) ด้านทักษะทางปั ญญา (Cognitive
Skills) 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลและความรั บผิด ชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ (Numerical Analysis,
Communication and Information Technology Skills) นอกจากผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน ดังกล่าวแล้ว บางสาขาวิชา
จาเป็ นต้องพัฒนาทักษะทางกายภาพเพิ่มสู งขึ้ น อาทิ การเต้นรา การดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึ กษา
การแพทย์ และวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ เป็ นต้น ซึ่ งต้องเพิ่ มการเรี ยนรู ้ ด ้านทั กษะพิ สั ยอี กด้ว ย (ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
การศึ กษาจึ งเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ มีความสาคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และครู ก็เป็ นบุคลากรที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาสังคมและการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากครู เป็ นปั จจัยสาคัญในการทาหน้าที่เอื้ออานวยให้
บุ คลากรในสังคมมี ความเจริ ญงอกงาม มี การศึ กษาแนวทางที่ พึ งประสงค์ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปพัฒนาชาติ
บ้านเมืองอย่างเต็มที่ ดังนั้นการพัฒนาครู ให้เป็ นบุคคลที่ มีศกั ยภาพสู งสุ ด จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการกระทาอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่ อง และในยุคปั จจุบนั เป็ นยุคที่ ทา้ ทายต่อการดารงอยู่และพัฒนาการของวิชาชี พครู การผลิตและพัฒนาครู อย่าง
เป็ นระบบ ทั้งกระบวนการผลิตครู กระบวนการใช้ครู รวมถึงกระบวนการพัฒนาครู ให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น จึงเป็ นภารกิจ
เร่ งด่ วนและท้าทายส าหรั บคณะครุ ศาสตร์ และคณะศึ กษาศาสตร์ (ละออง ภู่ เงิ น, 2556) ซึ่ งในการจัดการศึ กษา
ระดับอุดมศึ กษานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีคณะครุ ศาสตร์ เป็ นหน่วยงานหลักในการดูและรับผิดชอบการผลิตครู
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และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้มีการวางแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อให้สามารถผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง เพื่ อให้บณ
ั ฑิ ตได้รับการเรี ยนรู ้และมีการเปลี่ ยนแปลง
พฤติ กรรมที่ พฒั นาขึ้ นในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึ กษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติ ที่กาหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้บณ
ั ฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน อย่างมีคุณภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ผสู ้ อนคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
คุ ณ ลักษณะบัณ ฑิ ต คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ ตามผลการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิต และเพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะบัณฑิต
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ
ระหว่างผลการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิ ต โดยคาดหวังว่าจะสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูล ใน
การปรับปรุ งหลักสู ต ร (มคอ.2) ปรับเปลี่ย นกลวิธีการสอนของอาจารย์ ปรับกิ จกรรมสร้า งเสริ มคุณ ลักษณะ
บัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมปั จจุบนั รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้เ พื่อให้มนั่ ใจว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามที่ มุ่งหวัง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาคุ ณลักษณะบัณฑิ ตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามผลการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิต
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างผลการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิต

สมมติฐานของการวิจัย
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิตมีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คื อ กลุ่ม ผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต ซึ่ ง เป็ นผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการ หรื อ หัว หน้า งาน/
หัวหน้า ฝ่ ายของบัณ ฑิ ต คณะครุ ศาสตร์ และกลุ่มบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2557 จานวน กลุ่มละ 736 คน
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1.2 กลุ่มตัวอย่ าง คื อ กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต และกลุ่มบัณฑิต จานวน กลุ่มละ 259 คน โดยคานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของยามาเน่ ที่ ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Yamane, 1973 อ้างถึงในบุญใจ ศรี สถิตย์
นรากูร, 2553) และใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจยั
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คื อ สถานภาพของผุ ต้ อบแบบประเมิ น ได้แ ก่ ผู ใ้ ช้
บัณฑิ ต และบัณฑิต
2.2 ตั วแปรตาม (Dependent Variable) คื อ คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 5 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้า นคุณ ธรรมจริ ย ธรรม (Ethics and Moral) 2) ด้า นความรู ้
(Knowledge) 3) ด้านทักษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ 5 ด้าน ชนิ ด มาตรประมาณค่า 5
ระดับ (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา อยูใ่ นระดับดีทุกข้อ (IOC = 1.00) และมี
ค่าความเชื่ อมัน่ ฉบับของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับ .982 และฉบับของบัณฑิต เท่ากับ .987 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางไปรษณี ย ์
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที แบบ
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มอิสระต่อกัน (t-test for independent samples) ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ตามผลการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์

X

SD

ระดับ

1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.60
4.44
4.46
4.65
4.29
4.49

0.43
0.52
0.52
0.42
0.54
0.42

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมิน คุ ณลักษณะบัณฑิ ตคณะครุ ศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
( X =4.49) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ ( X =4.65) และด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ( X =4.60)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานคุ ณลักษณะบัณฑิ ตคณะครุ ศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ตามผลการประเมินของบัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์
1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

X

4.41
4.28
4.25
4.40
4.15
4.30

SD
0.49
0.49
0.50
0.48
0.55
0.44

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที ่ 2 พบว่า บัณ ฑิต ประเมิน คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต คณะครุ ศ าสตร์ ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( X =4.30) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณ ลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศ าสตร์ อยู่ใ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด คื อ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ( X =4.41) รองลงมาคื อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ( X =4.40) ด้านความรู ้ ( X =4.28) ด้านทักษะทางปั ญญา ( X =4.25) และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.25) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบคุ ณลักษณะบัณฑิ ตคณะครุ ศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ ตามผลการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

**p<.01
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สถานภาพ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
บัณฑิต
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
บัณฑิต
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
บัณฑิต
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
บัณฑิต
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
บัณฑิต
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
บัณฑิต

X

4.60
4.41
4.44
4.28
4.46
4.25
4.65
4.40
4.29
4.15
4.49
4.30

SD
0.43
0.49
0.52
0.49
0.52
0.50
0.42
0.48
0.54
0.55
0.42
0.44

t

p

5.56**

.000

5.02**

.000

5.73**

.000

8.03**

.000

4.16**

.004

6.37**

.000
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จากตารางที ่ 3 พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และบัณ ฑิตประเมิน คุ ณ ลักษณะบัณฑิ ตคณะครุ ศาสตร์ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ คณะผูว้ ิจยั นาประเด็นสาคัญมาอภิ ปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั ดังนี้
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ตามผลการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิ จารณารายด้า น พบว่า คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต คณะครุ ศ าสตร์ อ ยู ่ใ นระดับ มากที ่สุ ด 2 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ปลูกฝังนิ สิตนักศึกษาซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ให้มีความรับผิดชอบตนเอง
มีส ัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อ น รุ่ นพี ่ และครู อ าจารย์ รวมถึงเสริ มสร้างคุณ ธรรมจริ ยธรรม โดยกาหนดให้เข้าร่ วม
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (2548) ได้
ศึ กษาคุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ของบัณฑิ ตผูส้ าเร็ จการศึ กษาคณะศิ ลปนาฏดุ ริยางค์ สถาบันบัณ ฑิ ตพัฒนศิ ลป์
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อนายจ้างมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมในระดับมาก คือ บัณฑิตจาเป็ นต้องมีระเบี ยบวินยั ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความขยันหมัน่ เพียร ความอดทน
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา ประหยัด มีความประณี ตในการ
ทางานและมีเจตคติที่ดีต่อ งาน และยังสอดคล้องกับผ่องใส ถาวรจักร์ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณ ฑิตต่อการปฏิบตั ิงานของบัณ ฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นสาคัญ คือ
ความมีน้ าใจช่วยเหลือเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต สุ ภาพเรี ยบร้อย มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชี พ มีค วามขยันหมัน่ เพีย ร อดทน/สู ้งาน เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเคารพในคุณ ค่าและ
ศักดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุษ ย์ เคารพกฎระเบีย บและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีวินยั ตรงต่อเวลา
และความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม
2. ผลการศึ กษาคุณ ลักษณะบัณฑิ ตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ตามผลการประเมินของบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ
ด้านคุณ ธรรมจริ ยธรรม รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านความรู ้
ด้า นทักษะทางปั ญ ญา และด้า นทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื ่ อ สารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ตามล าดับ ทั้ง นี้ อ าจเนื ่ อ งมาจากนิ สิ ต นัก ศึก ษาได้ร ับ การปลูก ฝัง ให้เป็ น ผู ท้ ี ่ม ีค ุณ ธรรมจริ ย ธรรม มีท กั ษะ
ความสัม พันธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับ ผิดชอบ มีค วามรู ้ มีทกั ษะทางปั ญญา และมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย์คณะครุ ศาสตร์ ตามคุณลักษณะที่กาหนดไว้ใน
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หลักสู ตรอย่างเป็ นกัลยาณมิตร รวมทั้งนิ สิตนักศึกษาได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ องจนจบการศึกษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (2548) ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตผูส้ าเร็ จการศึกษา
คณะศิล ปนาฏดุริ ย างค์ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป์ ผลการวิจยั พบว่า บัณ ฑิต อาจารย์ และผูบ้ งั คับบัญ ชาหรื อ
นายจ้างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมากเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตผูส้ าเร็ จการศึกษา
ในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม คือ บัณฑิตจาเป็ นต้องมีระเบียบวินยั ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความขยันหมัน่ เพียร ความ
อดทน ความรับ ผิด ชอบต่อ ตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีม นุษ ยสัม พัน ธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา ประหยัด มีค วาม
ประณี ตในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่องาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของฉวีวรรณ แจ้งกิจ และคณะ (2554) ได้
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดศึกษาแห่ งชาติของสาขาวิชาอุสหกรรม
บริ การอาหาร มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร โดยคุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที ่มีค วามพึงพอใจการจัด
การศึกษาในหลักสู ตร พ.ศ.2550 ผลการศึกษาพบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความรู ้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านวิเคราะห์และสื่ อสาร และด้านทักษะพิสัย
3. ผลการเปรี ยบเทียบคุ ณ ลักษณะบัณ ฑิตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ตามผลการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิตในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิตประเมินคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ
ศาสตร์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ ตามผลการประเมินของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิต แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน ซึ่ งการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยการประเมินของบัณฑิตทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการศึกษาของคณะครุ ศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา ได้ด าเนิ น การจัด การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ อย่างครบถ้วน โดยหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555 ได้ปลูกฝังและสอดแทรกคุณลักษณะที่
พึงประสงค์สอดรับกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ท้ งั ในส่ วนของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และหมวดวิชาเฉพาะอย่าง
ครบถ้ว น เมื่อ บัณ ฑิต ได้ไ ปปฏิบ ตั ิงานในหน่วยงานต่า งๆ จึงได้ป ฏิบตั ิต นอย่างเป็ น ปกติวิส ัย เหมือนขณะที ่มี
สถานะเป็ นนิ สิตนักศึกษา ซึ่ งอาจเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่บณ
ั ฑิตไม่ได้ประเมินตนเองถึงความสามารถในคุณลักษณะ
นั้นๆ ว่าเป็ นเรื่ องพิเศษ สาหรับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ในฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานของบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ ได้
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยมีค่าเฉลี่ยการประเมินสู งกว่าการประเมินตนเองของบัณฑิตนั้น อาจเนื่ องมาจาก
บัณฑิตได้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน ให้เกิดผลเชิ งประจักษ์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับสแตนเลย์
(Stainley, 1964) ได้ศึกษาลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึ กษาในอนาคต โดยผลการศึ กษา พบว่า ผูส้ าเร็ จการศึ กษา
ในอนาคต จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีค วามรอบรู ้ มีการศึกษาดี มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ า มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็ นตัวของตัวเอง
มีจินตนาการ และมีความกล้าหาญ แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของไวท์ฟิลด์ (Whitefield, 2003) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาทักษะส่ วนบุคคลและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยเก็บข้อมูลกับ
อาจารย์ผสู ้ อน ผูส้ าเร็ จการศึ กษา และนายจ้างของบัณฑิตสาขาการบัญ ชี ผลการศึกษา พบว่า บัณ ฑิตมีทกั ษะส่ วน
บุคคล และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับต่ า โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ว่า หลักสู ตรเป็ นส่ วน
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สาคัญในการพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ งยังขาดการรับรู ้ของอาจารย์ และ
ของผูส้ าเร็ จการศึกษา อย่างไรก็ตาม หากนักวิชาการได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรการบัญชี ดว้ ยวิธีการบูรณาการ
ทักษะส่ วนบุคคลและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งการสื่ อสารให้กบั ผูเ้ รี ยนที่ชดั เจนตามการพัฒนา
ทักษะดังกล่าว อาจช่วยให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญของทักษะในการทางานได้ต่อไปในอนาคต

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้นาข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และบัณ ฑิต ในแต่ละด้าน มาสรุ ปเป็ น
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุ ณลักษณะบัณฑิ ตคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ได้ดงั นี้
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้า นคุณ ธรรมจริ ย ธรรม คณะครุ ศ าสตร์ ค วรส่ ง เสริ ม ให้บ ณ
ั ฑิต ตระหนัก ถึง ความมีว ิน ยั และ
กฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้เห็น
ความสาคัญของคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณความเป็ นครู
2. ด้านความรู ้ คณะครุ ศาสตร์ ควรเพิ่มเติมความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายครู และเน้นการเรี ยนรู ้เชิ งลึกของ
เนื้ อหามากขึ้น เพื่อให้สามารถนามาประยุกต์กบั สถานการณ์จริ งได้
3. ด้า นทัก ษะทางปั ญ ญา คณะครุ ศ าสตร์ ค วรจัด กิจ กรรมการเรี ย นรู ้ใ ห้แ สวงหาความรู ้ใ หม่ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชี พ จัดให้มีการแข่งขันเชิ งวิชาการเพื่อเปิ ดโอกาสให้บณ
ั ฑิตแสดงความสามารถ
และตื่นตัวในการพัฒนา รวมทั้งการจัดอบรมเกี่ยวกับการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
4. ด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คลและความรับ ผิด ชอบ คณะครุ ศ าสตร์ ค วรปลูก ฝังให้มี
มนุษยสัมพันธ์ภายในองค์กร เป็ นกันเองกับเพื่อนร่ วมงาน รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นให้มากขึ้ น และมีความ
อ่อนน้อม เคารพผูใ้ หญ่ โดยส่ งเสริ มกิจ กรรมที่เน้นการมีส่วนร่ วม เพื่อให้ต ระหนักถึงความรับผิด ชอบ และมี
ความอดทน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุ ศาสตร์
ควรส่ งเสริ มให้มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ การคิดคานวณได้อย่างถูกต้อง และเชื่ อมโยงงานให้เหมาะสมกับบริ บท
โดยส่ ง เสริ ม การใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ใ นการท างานได้ห ลายรู ป แบบ ตลอดจนควรเพิ ่ม ทัก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบคุ ณลักษณะบัณฑิ ตคณะครุ ศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรื อระหว่าง
มหาวิทยาลัยของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุ ศาสตร์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริ ง
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตของแต่ละคณะ และหน่วยงานผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อขยายมุมมองใน
การวิจยั และได้ทราบความต้องการของหน่วยจ้างงานได้ชดั เจนขึ้น
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3. ควรศึกษารู ปแบบการส่ งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตครุ ศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ปัจจุบนั ให้
มากที่สุด เพื่อให้ได้แง่มุมจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่กว้างและชัดเจนขึ้น รวมทั้งได้ผลลัพธ์ที่มีขอ้ เท็จจริ งตามสถานการณ์
มากขึ้น
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