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บทคัดย่อ
 การวจิยัคร้ังน้ีมวัีตถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศึกษา

ของนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานการศกึษาทางวชิาการและวชิาชพี และเสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนในการพัฒนานกัศกึษาทีม่พ้ืีนฐานการศกึษาทีแ่ตกตา่ง โดยไดท้ำาการศกึษาประชากรที่
เปน็นักศกึษาชัน้ปีที ่2 ของสาขาเทคโนโลยีมลัตมิเีดยี คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำานวน 17 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของยามาเน่  
ทีร่ะดบัความนา่เช่ือถอื รอ้ยละ 95 ทำาใหไ้ด้ตัวอย่าง 16 คน ดำาเนนิการสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย เครือ่งมอืของ
การวจัิยน้ี คอื แบบสมัภาษณ ์และแบบสอบถาม ทีม่คีา่ความเชือ่มัน่เชงิสถติ ิเทา่กบั 0.99 และดำาเนนิการ
เกบ็ขอ้มลูในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2558 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ คอื คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบ่ียงเบน และคา่ที

 ผลการวิจยั พบวา่ กอ่นเขา้รบัการศึกษา นกัศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชีพมคีา่เฉลีย่ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะปัญญาในระดับน้อย และนักศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ด้านนี้ใน
ระดบัปานกลาง ผลการวเิคราะหค่์าทแีสดงใหเ้หน็วา่ นกัศกึษาทัง้สองกลุม่มผีลการเรยีนรูใ้นทกุดา้นกอ่น
เข้ารับการศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ภายหลังเข้ารับการศึกษา พบว่า 
นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ในระดับมาก แต่นักศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
เรียนรู้ด้อยกว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกด้านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
ทีร่ะดบั 0.05 และผลการสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนในรายวชิายนืยนัผลการเรยีนรูท้ีแ่ตกตา่งของนกัศกึษา
ท้ังสองกลุ่มจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนควรจัดแยกนักศึกษาสองกลุ่มนี้เพื่ออาจารย์จะได้เติม
เต็มทักษะที่ยังพร่องได้อย่างเต็มที่ให้กับนักศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพ การ
ทำางาน การปกครองตน และความรับผิดชอบ ในขณะท่ีนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพควรได้รับการ
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พัฒนาทักษะด้านการสื่อความ นอกจากนั้น การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา

คำ�สำ�คัญ: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 

Abstract
 The research objectives were to identify learning outcomes according to TQF 

among undergraduate students with academic and vocational backgrounds and to suggest  
more effective instructions. Data were collected from 16 out of 17 sophomores in the  
Multimedia Technology Program, Faculty of Management Technology, Rajamangala University  
of Technology–Isan, Surin Campus, during August 2015 through the interviews and the 
questionnaires with 0.99 statistical reliability and were analyzed by using means, standard 
deviations, and t-test. 

 The results revealed that before their studies in the program, students from vocational 
colleges had low-leveled intelligent skills and lower than students from secondary schools who 
were at moderate-leveled whereas the t-test showed that both had no statistically differences. 
However, after their schoolings, students of both groups gained their learning outcomes  
to high-leveled. The t-test identified that students from secondary schools had gained  
statistically less learning outcomes in all aspects than the other group with p<0.01 and 
p<0.05. Furthermore, the results of the instructors’ interviews confirmed the significant student  
developments of the groups. Therefore, the two groups should be instructed separately 
in order that instructors could effectively fulfill skills for students from secondary schools  
especially in vocational skills, working skills, self-directed and responsible skills while  
students from vocational colleges could be developed in communication skills. Moreover, 
instructions need to emphasize in fostering good characteristics to students.

Keywords: Thailand Qualification Frameworks for Higher Education, academic skills,  
vocational skills

บทนำา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นก

ลุ่มมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาให้กับผู้สำาเร็จการ
ศึกษาจากมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามหลักสูตรการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่นน้ทกัษะวชิาการ และผูส้ำาเรจ็

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม
หลักสูตรการอาชีวศึกษาท่ีเน้นทักษะวิชาชีพ เมื่อ
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว นักศึกษาทั้ง
สองกลุม่นีเ้รยีนในชัน้เรยีนเดียวกนั อาท ิหลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยี
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การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ที่ไม่ได้แยกกลุ่มนักศึกษาในระหว่างการ
เรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ดังนั้น การวิจัยนี้
จึงได้ทำาการศึกษาผลการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลัง
เขา้รบัการศกึษาของนักศึกษาท่ีมพ้ืีนฐานการศกึษา
แตกต่างเพื่อนำาไปสู่การเสนอแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างบัณฑิตคุณภาพ
ท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา (วีระวรรณ ศรตีะลานคุค,์  
2558: 17-30) งานวิจัยนี้มีกรอบการวิจัย  
ดังต่อไปนี้ 

1. ม�ตรฐ�นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ�

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552: 6-7) เป็นกรอบที่แสดงระบบ
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
ซ่ึงประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา 
ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละ
ระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ
ลกัษณะของหลกัสตูรในแต่ละระดับคณุวฒิุ โดยมุง่
เนน้มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติ (Learning  
Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำาเชิงคุณภาพ 
เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต และสื่อสารให้
หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต เมื่อพิจารณามาตรฐาน
หลักสตูรของประเทศไทยจะเห็นวา่มคีวามแตกต่าง
จากหลายประเทศ อาทิ 

มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ ซึ่งมีชื่อ
เสียงในด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงท่ีจะช่วยให้
ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทาย
ของสภาวะเศรษฐกิจที่มีเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ทวปีเอเชยีรวดเรว็ ทา่มกลางความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและให้ความสำาคัญกบัการมปีฏิสมัพันธ์

ของนักศึกษา รวมทั้งเน้นการเรียนรู้แบบสหสาขา 
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาองค์ความรู้
ไปใช้แก้ปัญหาในเอเชียที่มีความสำาคัญระดับ
นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Singapore  
Management University, 2016) 

สำาหรับประเทศเยอรมัน จุดเด่นด้านการ
ศึกษาคือ ระบบการพัฒนาทักษะฝีมือนักเรียน  
ที่ใช้บังคับกับนักเรียนทั้งหมด ยกเว้นนักเรียน 
ที่จะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สิ่งนี้เป็นจุด
เริ่มต้นของระบบการศึกษาแบบคู่ขนาน (dual  
education) ที่ประกอบด้วยการเรียนกับการ
ฝึกงาน โดยรัฐบาลกับนายจ้างรับผิดชอบร่วมกัน
ในการดำาเนนิงาน ในป ี1969 เยอรมนัใชก้ฎหมาย
การฝึกงานด้านอาชีวะ (Vocational Training 
Act of 1969) กำาหนดให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยม
และไม่ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยจะต้องเป็น
นักเรียนฝึกงานในหลักสูตรวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง 
ที่มีทั้งหมด 480 หลักสูตร สัญญาการฝึกงาน
มีระยะเวลา 2-3 ปี ช่วงการฝึกงาน ในสัปดาห์
หนึ่ง นักศึกษาใช้เวลาเรียน 1 วันที่สถาบันการ
ศึกษา และอีก 4 วันที่โรงงานของนายจ้าง ช่วง 
ฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับ ค่าแรงฝึกงาน หลังจาก 
การฝึกงานสิ้นสุดลงจะมีการสอบข้อเขียนและ
ประเมินผลงานการฝึกงาน นักศึกษาที่สอบ
ผ่านจะได้รับใบรับรองการฝึกงานที่ทุกบริษัทใน
เยอรมันให้การยอมรับ การศึกษาแบบฝึกงาน
ของเยอรมัน เป็นระบบที่ดำาเนินงานทั้งประเทศ 
การฝึกงานจะครอบคลุมทุกสาขาอาชีพเก่ียวกับ 
อุตสาหกรรมและบริการ ทำาให้เยอรมันมีแรงงาน
ที่มีทักษะมากที่สุดในโลก และคนที่เข้าสู่ตลาด
แรงงานครั้งแรกมีความเชื่อม่ันในความสามารถ
ของตัวเอง การเตรียมการอย่างดีเลิศของเยอรมัน
เพื่อผลิตแรงงานที่มี คุณภาพดังกล่าวจึงเป็น
กญุแจสำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ทางเศรษฐกจิ สำาหรบั
ประเทศญี่ปุ่นนั้น แม้ไม่มีระบบการศึกษาแบบ
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อาชวีะท่ีโดดเด่นเชน่เดียวกนักับเยอรมน ีแตบ่ริษัท
รับคนงานใหม่จากนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยดูจากคุณสมบัติที่เป็นความสามารถ
ทั่วไป การท่ีธุรกิจรับพนักงานจากคุณสมบัติ
ท่ัวไปดังกล่าว ทำาให้ญี่ปุ่นต้องวางหลักสูตร
การศึกษาระดับโรงเรียนให้มีมาตรฐานสูงมาก 
และบริษัทส่วนใหญ่จะมีหลักสูตรการฝึกฝน
อบรมแก่พนักงานใหม่ในด้านต่างๆ (ไทยพับ 
บลิเคชั่น, 2558) 

จะเหน็ไดว่้า ประเทศสงิค์โปรเ์น้นคณุภาพ
บัณฑิตท่ีสามารถทำางานกับวัฒนธรรมที่หลาก
หลายในเอเชียและเน้นการเป็นผู้นำา ในขณะที่
เยอรมันและญี่ปุ่นเน้นการผลิตแรงงานที่มุ่งตอบ
สนองต่อการสร้างความมั่นคงเชิงธุรกิจ สำาหรับ
ประเทศไทยแม้มีการกำาหนดกรอบและปริมาณ
การผลิตบัณฑิต แต่ยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจนัก 

การบริหารจัดการมาตรฐานหลักสูตรใน
ระดับ สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานและได้รับการ
อนุมัติให้เปิดสอน ดังเช่น หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีได้เปิด
ทำาการสอนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มี
ปรัชญาว่า บัณฑิตเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งทางวิชาการ
รวมทั้งวิชาชีพ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
โดยได้กำาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
1) เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่มีความ
รู้ความสามารถในวิชาทางด้านการสร้างสรรค์
เพื่อสื่อทางเทคโนโลยีสื่อประสมและสื่ออื่นๆ ที่
เกีย่วข้องท่ีใชใ้นการส่ือสารมวลชนมคีวามสามารถ
พิเศษในการวางแผน วิเคราะห์ วิจัย และการแก้

ปญัหา 2) เพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรม ความ
มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน 
หมั่นเพียร ความสำานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3) เพ่ือเสริมสร้างทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น 
มีภาวการณ์เป็นผู้นำาและผู้ตามสามารถเสนอ
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
และมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมาย 4) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานสื่อมวลชนรวมทั้งประกอบการ
ตดัสนิใจ และสามารถสือ่สารกบัผูอ่ื้นไดเ้ปน็อยา่งด ี 
และ 5) มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการผลิต
สื่อทางเทคโนโลยีสื่อประสม (คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อสีาน, 2555) หลกัสตูรนีไ้ดก้ำาหนดผลการเรยีนรู้  
5 ด้านของนักศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลกัสตูร ไดแ้ก ่ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นความรู ้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ และดา้นทกัษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การศึกษาครั้งนี้ได้นำารายการผลการ 
เ รี ยนรู้ ใ นแต่ ละด้ านข้ า งต้ นมาจั ดทำ า เป็ น
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาของสาขาวิชาน้ีเพื่อนำาไปสู่การเสนอ
แนวทางการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น

2. พื้นฐ�นก�รศึกษ�ของนักศึกษ�
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รับนักศึกษาพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่าง คือ 
นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย 
ปีที่ 6 หรือการศึกษาข้ันพื้นฐาน นักศึกษาที่
สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือการอาชีวศึกษา 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และนักศึกษา
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ที่สำาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน 
อย่างไรก็ดี การวิจัยนี้ได้ทำาการเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งการ
จดัการศึกษาท้ัง 2 ประเภทนี ้มกีารเนน้การพัฒนา
ผู้เรียนแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขป ได้
ดังนี้

2.1 นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2554: 8) ได้กำาหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเยาวชนไทยที่เน้นการสร้างสำานึก
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ที่มีการ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต อันจะนำาไปสู่การพัฒนา
หนา้ทีก่ารงานและการพัฒนาคณุภาพชีวติสว่นตน
และครอบครัว และเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
สำาหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนใน
อนาคต ทั้งนี้ ได้กำาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ผู้
เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2) ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 5) ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ำาเปน็ตาม
หลักสูตร และ 6) ผู้เรียนมีทักษะในการทำางาน  
รักการทำางานสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

2.2 นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อุดมการณ์ในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ (สำานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2558: 107-108) คือ การ

จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้อง
เป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนา
กำาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค 
และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำาความรู้
ในทางทฤษฏีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมา
พัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำาไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบ
อาชีพอิสระได้ ทั้งนี้ สำานักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษาไดก้ำาหนดยทุธศาสตร ์4 ประการ ไดแ้ก ่
1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประเทศ 3) ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา และ  
4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมี
มาตรการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทั้งในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรและความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคเอกชนในการฝึกอาชีพให้แก่
นักศึกษา จะเห็นได้ว่า การอาชีวศึกษาให้ความ
สำาคัญกับการสร้างทักษะและคุณลักษณะที่ตอบ
สนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันให้กับนักศึกษา จึง
ทำาให้นักศึกษาสามารถนำาทักษะและคุณลักษณะ
ที่มีไปใช้ในการดำารงชีพและหรือศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม

ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาที่มีพื้นฐานแตกต่างที่ได้รับการปลูกฝัง
ในเชิงวิชาการ และได้รับการฝึกวิชาชีพ จึงเป็น
สิ่งที่อาจารย์ผู้สอน และสถาบันอุดมศึกษาควรให้
ความสำาคัญอย่างยิ่ง การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งทำาการ
ศึกษาผลการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังเข้ารับการ
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ศึกษาของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มน้ี เพ่ือนำาข้อค้น
พบท่ีได้ไปสู่การเสนอแนวทางการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.  ศึกษาผลการเรียนรู้ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่
มีพื้นฐานการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. เสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการพัฒนานักศึกษาที่มี
พื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน 

วิธีดำาเนินการวิจัย
เน่ืองจากสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพิ่ง

เปิดดำาเนินการเรียนการสอนได้เพียง 2 ปี ดังนั้น 
ประชาการที่สามารถทำาการศึกษาได้จึงมีเพียง
นกัศกึษาชัน้ปทีี ่2 จำานวน 17 คน ซึง่เปน็นกัศกึษา
หญิง 2 คน และนักศึกษาชาย15 คน ดังนั้น การ
วจัิยน้ีจงึไมท่ำาการวิเคราะหเ์ปรยีบเทยีบพัฒนาการ
ของนักศกึษาทีม่เีพศสภาพแตกตา่งกนั การศกึษา
ทำาการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาโดยใช้
ตารางของยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ระดับ
ความน่าเชื่อถือ 95% ทำาให้ได้ตัวอย่าง จำานวน 
16 คน ดำาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือ 

ของการวิจัยนี้ คือ แบบสัมภาษณ์อาจารย์ และ
แบบสอบถาม ซึ่งได้จากการทบทวนเอกสาร
ที่เก่ียวข้องตามกรอบการวิจัย โดยข้อความใน
แบบสอบถามแบ่งเป็นก่อนและหลังเข้ารับการ
ศกึษา และมค่ีาความเชือ่มัน่ทางสถติ ิเทา่กบั 0.99 
การวิจัยนี้ดำาเนินการเก็บข้อมูลโดยให้นักศึกษา 
ปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ตอบแบบสอบถาม ในเดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2558 จำานวนแบบสอบถามที่ได้คืน เท่ากับ 
16 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำาเสนอเป็น 2 

ตอน โดยใชก้ารวเิคราะหค์า่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน และค่าที ดังนี้

1. ภ�พรวมของผลก�รเรียนรู้ของ
นักศึกษ�

ผลการเรยีนรูใ้นภาพรวมของนกัศกึษาทีม่ี
พืน้ฐานการศกึษาแตกตา่งกัน สามารถสรุป ไดด้งันี ้

1 .1 ผลการเรียนรู้ ในภาพรวมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม
ก่อนเข้ารับการศึกษา แสดงไว้ในตาราง 1 ดังนี้ 
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ตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้
ดา้นทักษะปัญญาในระดับนอ้ย ในขณะทีน่กัศึกษา
จากมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้
ด้านน้ีในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ผลการ
วเิคราะหค์า่ทแีสดงใหเ้หน็วา่ นักศกึษาทัง้สองกลุม่

มีผลการเรียนรู้ในทุกด้านก่อนเข้ารับการศึกษาไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

1.2 ผลการเรียนรู้ ในภาพรวมของ
นักศึกษาหลังเข้าศึกษา

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม
ภายหลังเข้าศึกษา ได้แสดงไว้ในตาราง 2 ดังนี้

ต�ร�ง 1 ผลการเรียนรู้ในภาพรวมของนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษา

ผลก�รเรียนรู้ วุฒิก�รศึกษ� SD คว�มหม�ย t

คุณธรรม จริยธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3.29 0.69 ปานกลาง

0.97
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3.02 0.67 ปานกลาง

ความรู้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2.75 0.74 ปานกลาง

0.14
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2.71 0.57 ปานกลาง

ทักษะปัญญา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2.94 0.93 ปานกลาง

1.46
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2.46 0.64 น้อย

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 3.12 0.60 ปานกลาง
1.53

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2.68 0.81 ปานกลาง

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 6 3.17 0.47 ปานกลาง
2.49

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2.55 0.73 ปานกลาง

*p>0.05 และ **p>0.01
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ตาราง 2 แสดงว่า นักศึกษาท้ังสอง
กลุ่มมีค่าเฉล่ียผลการเรียนรู้ในระดับมาก แต่เมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าที พบว่า นักศึกษา
จากมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนรู้ด้อยกว่า
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกด้าน โดย
มีผลการเรียนรู้ด้อยกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จำานวน 4 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะปัญญา และทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้อยกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

2. ผลก�รวิเคร�ะหร์�ยก�รผลก�รเรียนรู้ 
ภ�ยหลังเข้�รับก�รศึกษ�

ผลการวิเคราะห์รายการผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ภาย
หลังเข้ารับการศึกษา จำาแนกรายด้าน ได้ดังนี้ 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จำานวน 28 รายการ นักศึกษาจากมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ด้อยกว่านักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำานวน 25 รายการ ใน
จำานวนนีม้คีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 จำานวน 3 รายการ ไดแ้ก ่ไมล่กัขโมย 
ไมต่ดิเกมส ์และใหเ้วลา กำาลังกาย และกำาลงัใจกบั
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
จากมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้
ดีกว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำานวน 
3 รายการ และดีกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จำานวน 1 รายการ คือ เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น

2.2 ด้านความรู้

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ จำานวน 13 
รายการ นกัศกึษาจากมธัยมศกึษาปท่ีี 6 มคีา่เฉลีย่

ต�ร�ง 2 ผลการเรียนรู้ในภาพรวมของนักศึกษาภายหลังเข้ารับการศึกษา

ผลก�รเรียนรู้ วุฒิก�รศึกษ� SD คว�มหม�ย t

คุณธรรม จริยธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3.94 0.58 มาก

-1.55**
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4.22 0.27 มาก

ความรู้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3.82 0.56 มาก

-1.71**
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4.10 0.20 มาก

ทักษะปัญญา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3.91 0.59 มาก

-0.22**
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3.95 0.24 มาก

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 4.12 0.62 มาก
-0.69**

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4.23 0.08 มาก

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 6 4.16 0.41 มาก

-0.25*
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4.19 0.20 มาก

*p>0.05 และ **p>0.01
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ผลการเรียนรู้ด้อยกว่านักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จำานวน 11 รายการ ในจำานวนนี้มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จำานวน 3 รายการ ได้แก่ มีความรู้และทักษะด้าน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถอธิบาย 
กฎพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และสามารถผสม
ผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียกับศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอีก 1 รายการมีความแตก
ต่างอย่างมีนัยสำาคัญที่สถิติที่ระดับ 0.01 คือ 
สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม อย่างไร
ก็ตาม นักศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ผลการเรียนรู้ดีกว่านักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จำานวน 2 รายการ ในจำานวนนี้ดีกว่า
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำานวน 1 
รายการ คอื สามารถอธิบายการประยกุตใ์ช้ทกัษะ
ในการแก้ปัญหา

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
จำานวน 13 รายการ นักศึกษาจากมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ด้อยกว่านักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำานวน 8 รายการ ใน
จำานวนน้ีมีความแตกตา่งอย่างมนียัสำาคัญทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 จำานวน 2 รายการ ได้แก่ สามารถ
สืบสวนประเด็นปัญหา และสามารถสืบค้นข้อมูล
และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง และ
อีก 1 รายการมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.01 คือ สามารถรวบรวมประเด็น
ปัญหาและความต้องการ อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
จากมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ดี
กว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำานวน 4 
รายการ นอกจากนี ้ค่าเฉลีย่ของผลการเรยีนรูข้อง
นกัศกึษาทัง้สองกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 1 รายการ คือ 
สามารถแจกแจงประเด็นปัญหา

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จำานวน 14 
รายการ นกัศกึษาจากมธัยมศกึษาปท่ีี 6 มคีา่เฉลีย่
ผลการเรียนรู้ด้อยกว่านักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จำานวน 7 รายการ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า 
สว่นใหญ่เป็นรายการเกีย่วกบัความรบัผดิชอบและ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ สามารถริเริ่มแสดงประเด็น
แก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ สามารถวางแผน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างสอดคล้อง
กับวิชาชีพ สามารถรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองอย่างสอดคล้องกับวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบในการทำางานตามที่มอบหมาย
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถทำางานร่วม
กับผู้อื่นในฐานะผู้นำา สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น
ในฐานะผู้ตาม และสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะ
สมกับความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
จากมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ดี
กว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำานวน 7 
รายการ ในจำานวนนี้ดีกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จำานวน 1 รายการ คือ รับผิด
ชอบด้านความปลอดภัยในการทำางาน สำาหรับอีก 
6 รายการที่เหลือ เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
สัมพันธ์ ได้แก่ สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลาก
หลาย สามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่ง
ประเทศ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพสื่อสาร
ต่อสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
สามารถช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ และรักษาสภาพ
แวดล้อมของสังคม

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จำานวน 10 รายการ นักศึกษาจาก
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉล่ียผลการเรียนรู้ด้อย
กว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำานวน 
8 รายการ ในจำานวนนี้มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ สามารถ
ใช้เครื่องมือการคำานวณ เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาท่ีเก่ียวข้องได้ อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
จากมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ดี
กว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำานวน 2 
รายการ ที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 คือ สามารถสื่อสารข้อมูลทางการพูด และ
สามารถใชเ้ครือ่งมอืทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดีย เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

3. ผลก�รสัมภ�ษณ์อ�จ�รย์ผู้สอน

ผลการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา พบว่า เมื่อเริ่มเข้าเรียน นักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีทักษะความรู้  และ
ปัญญาด้อยกว่านักศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แต่ภายหลังเข้ารับการศึกษา พบว่า นักศึกษา
จากมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนรู้ด้อยกว่า
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกด้าน

อภิปรายผล
ผลการเรียนรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา

ของนักศึกษาที่มีพื้นฐานแตกต่างกันที่แสดงว่า 
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญาในระดับน้อย แต่ภายหลัง
เขา้รบัการศกึษาของนกัศกึษาจากมธัยมศกึษาปทีี ่
6 กลบัมีผลการเรยีนรูด้้อยกวา่ในทกุด้าน และแทบ
ทกุรายการ จงึเปน็ทีน่่าสงัเกตวา่ เกณฑป์ระเมินผล
การเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลได้น้อยกว่า
การสรา้งคณุลกัษณะใหเ้กดิขึน้ภายในบคุคล กลา่ว
คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับการฝึก
ทกัษะวชิาชพีท่ีเน้นการตอบสนองตอ่สภาพแทจ้รงิ
ของสังคมและเศรษฐกจิ จงึเปน็กลุม่ทีม่พัีฒนาการ
ทางคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กบัสภาพการณม์ากกว่านกัศกึษาจากมธัยมศกึษา
ปทีี ่6 ทีเ่นน้วิชาการทีไ่มต่อบสนองกบัสภาพความ
เป็นจริงในสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาของประเทศจึงควรส่งเสริมการอาชีวศึกษา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในขณะนี้ (สำานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา, 2558: 107-108) 

ข้ อค้นพบเกี่ ยวกับรายการผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
จากมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ ด้อยกว่านักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มากถึง 25 รายการจาก 
28 รายการ และในจำานวนนั้นด้อยกว่าอย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไดแ้ก ่ไมล่กัขโมย ไม่
ติดเกมส์ และให้เวลา กำาลังกายและกำาลังใจกับ
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ทำาให้เห็นว่า การจัดการ
ศึกษาที่เน้นวิชาการไม่สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันจาก
อบาย และไม่สามารถปลูกฝังจิตสาธารณะให้
กับนักศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น การ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงควรเพิ่มการฝึกทักษะ
ที่สามารถนำามาใช้ในชีวิตจริงได้ 

เมื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
และทักษะทางปัญญาที่พบในข้อมูลเบื้องต้นว่า 
นกัศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีดอ้ยกวา่นกัศกึษา
จากมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ถูกปลูกฝังความรู้เชิง
วิชาการ แต่ภายหลังเข้ารับการศึกษากลับพบว่า 
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลการเรียนรู้
ในทั้งสองด้านนี้ดีกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จำานวน 2 รายการที่เน้นการรวบรวม
ประเด็นและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และดีกว่า
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำานวน 
5 รายการที่เน้นการแสวงหาความรู้ การสืบสวน
ประเด็นปัญหา และการบูรณาการศาสตร์ ดังนั้น  
ข้อค้นพบน้ีจึงช่วยยืนยันประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณลักษณะที่ 
เหมาะสมให้กับผู้เรียน ดีกว่าการเน้นเนื้อหา
วิชาการที่ ไม่สามารถสร้างคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์ได้ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2554: 8) อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
จากมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการ
อธิบาย และสื่อความเป็นภาษาต่างประเทศ ได้ดี
กว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ข้อค้นพบข้างต้นทำาให้เห็นว่า นักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลการเรียนรู้ดีกว่า
นกัศกึษาจากมธัยมศกึษาปทีี ่6 ดังนัน้ การจดัการ
เรยีนการสอนควรจดัแยกนกัศกึษาสองกลุม่นี ้เพ่ือ
อาจารย์จะได้เติมเต็มทักษะที่ยังพร่องได้อย่าง
เต็มที่ให้กับนักศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
เฉพาะทักษะวิชาชีพ การทำางาน การปกครองตน  
และความรับผิ ดชอบ ในขณะที่ นั กศึ กษา
ประกาศนียบัตรวชิาชีพควรได้รบัการพัฒนาทกัษะ
ด้านการสื่อความ และการจัดการเรียนการสอน
ควรมุง่เนน้การสรา้งเสรมิคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์
มากกว่าการเน้นการท่องจำาเชิงวิชาการ

ข้อค้นพบข้างต้นช่วยยืนยันถึงความ
สำาเร็จและการพัฒนาประเทศอย่างถูกทางของ
ทั้งประเทศเยอรมันนและญ่ีปุ่นในการส่งเสริม
การอาชีวศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
เยอรมนัทีแ่ยกการศกึษาของสายวชิาการออกจาก
สายวิชาชีพ (ไทยพับบลิเคชั่น, 2558) 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรประยุกต์ใช้
ความสำาเร็จของทั้งสองประเทศดังกล่าว อีกทั้ง
พิจารณาประยุกต์การจัดการศึกษาที่เน้นความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเฉกเชน่ประเทศสงิค์โปร ์ 
(Singapore Management University, 2016) 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตได้เข้าสู่ 
ตลาดแรงงานที่มีความชำานาญการสูง และ
สามารถทำางานในสภาพที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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