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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาโมเดลคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับในระดับโลก จาก Times Higher Education World
University Rankings (THE) และ QS World University Rankings ในปี พ.ศ. 2561 และ 2) ตรวจ
สอบความสอดคล้องของโมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของไทย 11 แห่ง ที่ได้รับการ
จัดอันดับในระดับโลกจำ�นวน 459 คน ประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาโท 319 คน และปริญญาเอก
140 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบประเมินตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า
1) คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของไทยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลัก 10 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความรู้ 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความรู้ในสาขาวิชาชีพ ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
และความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2) ทักษะการเรียนรู้และการทำ�งาน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย การ
คิดเชิงนวัตกรรม การจัดการตนเองและองค์กร การทำ�งานเป็นทีมแบบท้าทาย และการเรียนรู้เทคโนโลยี
สม่ำ�เสมอ และ 3) คุณธรรมจริยธรรม 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย คุณธรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ และจิตอาสาและสำ�นึกสาธารณะ
2) โมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของไทยสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (X2=19.24, df=15, p=.20292, และ RMSEA=.025)
คำ�สำ�คัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ตัวบ่งชี้ โมเดล
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Abstract

This research aimed 1) to develop a model of graduates’ desired attributes at the
graduate level of Thailand’s world top ranking universities from Times Higher Education World
University Rankings (THE) and QS World University Rankings in 2018 ; and 2) to check the
consistency of the model with the empirical data. The samples used in this research were
459 graduate students from 11 Thailand’s world top ranking universities composed of 319
master degree students and 140 doctoral degree students. The instrument used in this
research was a self-assessment form of masters and doctoral students toward graduates’
desired attributes at the graduate level.
The research results revealed that
1) The model of graduates’ desired attributes at the graduate level consisted of 3
main components and 10 indicators which were 1) knowledge, 3 indicators, composed of
knowledge in the professional field, knowledge in other disciplines, and knowing the current
change 2) learning and working skills, 4 indicators, composed of innovative thinking, self and
organization management, challenging teamwork, and technology on learning, and 3) ethics
and morals, 3 indicators, composed of virtue of living with others in the society, professional
and academic ethics, and volunteer spirit and public consciousness.
2) The model of graduates’ desired attributes at the graduate level of Thailand’s world
top ranking universities was consistent with the empirical data (X2=19.24, df=15, p=.20292,
and RMSEA=.025).
Keywords: Graduates’ desired attributes, knowledge, graduate level, indicator, model

บทนำ�

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์แห่งศตวรรษที่ 21 ส่ง
ผลโดยตรงต่อ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วั ฒ นธรรมของแต่ ล ะประเทศทั้ ง ทางบวกและ
ทางลบ (O’rourke and Williamson, 2002 ;
พรรณพิลาศ กุลดิรก, 2560) การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ก่อให้เกิดการขยายตัวของสังคมเมือง เกิดหน่วย
งานที่ต้องการแรงงานที่ความชำ�นาญเฉพาะสาขา
มากขึ้น (อารีย์ นัยพินิจ, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล

และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557 ;
ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล, 2559) การแข่งขันของตลาด
แรงงานเพิ่มสูงขึ้น ทำ�ให้แต่ละองค์กรต้องการ
บุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความสามารถสูงเข้า
มาขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งกระทบโดยตรงต่อระบบ
การศึกษาทั่วโลก โดยเฉพาะระบบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสูงขึ้น มีทักษะสากล สามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศ และสอดรับต่อการเปลีย่ นแปลงของ
โลก (Palacio, 2014 ; เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช,
ผ่องศรี วาณิชย์ศภุ วงศ์, วุฒชิ ยั เนียมเทศ, ณัฐวิทย์
พจนตันติ, 2559)

Journal of Education, Mahasarakham University

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกถูกคาดหวังจากสังคม
ให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม
มีสว่ นในการขับเคลือ่ นและมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศ (Nerad and Evans, 2014) ทำ�ให้ทุก
หลักสูตรต้องมุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน รวมถึงพัฒนาคุณภาพ
ของผู้สอนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามสอดคล้องกับการแข่งขันของ
ตลาดแรงงาน นโยบายของประเทศ และการดำ�รง
ชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่
21 (Kim. et. al., 2015) สอดคล้องกับ Ibanga
(2015), Kim. et.al. (2015) และ Kariyana,
Sonn & Marongwe (2017) ที่กล่าวว่า คุณภาพ
การศึ ก ษาและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประเด็นปัญหาที่
กำ�ลังเป็นที่สนใจในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำ�หรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
ประเทศไทย มีการดำ�เนินการตามกรอบ ระเบียบ
ของสำ � นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(สกอ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ละ
สถาบันการศึกษาได้ทำ�การเปิดรับนิสิต นักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีเป็นจำ�นวนมาก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) อย่างไรก็ตาม
บั ณ ฑิ ต ไทยยั ง มี ส มรรถนะไม่ ต รงตามที่ ส ถาน
ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตได้คาดหวังไว้ (เอนก
เทียนบูชา, 2559) โดยจากงานวิจยั ของ Moalosi,
Oladiran, and Uziak (2012) ที่ได้ทำ�การศึกษา
ความคิ ด เห็ น ในมุ ม มองของผู้ ป ระกอบการ ได้
เสนอว่า ผู้จ้างงาน ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต
นั้นต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในด้ า นความรู้ เ ฉพาะทางและทั ก ษะทั่ ว ไป ที่
สอดคล้องการทำ�งานในสภาพแวดล้อมที่หลาก
หลาย
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ทั้งนี้เมื่อย้อนมองเข้าสู่การจัดการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ถึงแม้ว่า
สกอ. ได้ กำ � หนดกรอบของคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของบัณฑิตระดับไว้เป็นแนวทางให้กับ
ทุกมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามจากการสืบค้น
ข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยของไทยภายใต้
การจัดอันดับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ระดั บ โลก ในปี พ.ศ.2561 ของ 2 หน่ ว ย
งาน ได้แก่ Times Higher Education World
University Rankings (THE) และ Quacquarelli
Symonds หรื อ QS World University
Rankings ประกอบด้วย 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบว่า แต่ละสถาบันมีการกำ�หนดคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่
แตกต่างกัน
จ า ก ส ภ า พ ปั จ จุ บั น ใ น ด้ า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลก การแข่งขันภายใต้ตลาด
แรงงาน และการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษาของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของงานวิจัย
ในการพั ฒนาโมเดลคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไทยที่ได้รับการจัดอันดับในระดับโลก โดยทำ�การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตวั บ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของไทยและต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับจาก 2 หน่วยงานตามทีก่ ล่าว
ข้างต้น รวม 22 มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรอบของ
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ของ สกอ.
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นโมเดลกรอบ
ความคิด โดยมุ่งหวังให้สารสนเทศที่เกิดจากงาน
วิ จั ย นี้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางแก่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
กำ�หนดนโยบายส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาของไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นาโมเดลคุ ณ ลั ก ษณะที่
พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยไทยทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับในระดับโลก
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ ที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับ
จาก Times Higher Education World University
Rankings (THE) และ QS World University
Rankings ในปี พ.ศ. 2561ประกอบด้ ว ย
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี 5) มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ 6) มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8)สถาบันเทคโนโลยี
พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า เ จ้ า คุ ณ ท ห า ร ล า ด ก ร ะ บั ง
9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ และ
11) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำ�นวนประมาณ
65,000 คน
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ตัวอย่าง
ตั ว อย่ างที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทและเอก ของ
มหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับ
ในปี พ.ศ. 2561 โดยผู้วิจัยทำ�การกำ�หนดขนาด
ตัวอย่าง 5-20 เท่าของจำ�นวนพารามิเตอร์ใน
โมเดล (Hair et al., 2010) ซึ่งโมเดลคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ฯ ที่พัฒนาขึ้นมีจำ�นวนพารามิเตอร์
23 พารามิเตอร์ ขนาดตัวอย่างควรมีจำ�นวนอยู่
ในช่วง 115-460 คนขึ้นไป นำ�ส่งแบบประเมิน
5,340 ฉบับ มีผู้ตอบกลับมา 459 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.60 ประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาโท
319 คน และปริญญาเอก 140 คน
ตัวแปร
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ไทยที่
ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ในระดั บ โลก มาจากการ
สังเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ตาม สำ � นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(สกอ.) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st
Century Skills, 2011 ; วิจารณ์ พานิช, 2555)
ค่านิยมหลัก (core values) เป้าหมายการก่อตั้ง
สถาบัน (goal) พันธกิจ (mission) เป้าหมาย
ของการศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย ของไทยและ
ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง และมหาวิทยาลัยต่าง
ประเทศ 11 แห่ง จากฐานข้อมูล Times Higher
Education World University Rankings (THE)
และ QS World University Rankings ในปี พ.ศ.
2561 ดังตาราง 1
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ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยและต่างประเทศตามฐาน THE และ QS
มหาวิทยาลัยไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับตาม
THE QS
1
2
2
1

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

3

7

4

-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6
7

5
6

University of Oxford
University of Cambridge
California Institute of Technology
(Caltech)
Stanford University
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Harvard University
Princeton University

8

-

9

8

10

-

-

3

โดยโมเดลกรอบแนวคิดในการวิจัยของ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิต
ศึกษา (GRADATT) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลัก 10 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความรู้ (KNOWLEDGE)
3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
(KLP) ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ (KLO) และความรู้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (KLC) 2) ทักษะการ
เรียนรู้และการทำ�งาน (LEARNING) 4 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย การคิดเชิงนวัตกรรม (INNO) การ
จัดการตนเองและองค์กร (SOMANAGE) การ
ทำ�งานเป็นทีมแบบท้าทาย (CHALLENGE) และ
การเรียนรู้เทคโนโลยีสม่ำ�เสมอ (TECH) และ
3) คุณธรรมจริยธรรม (ETHICSMO) 3 ตัวบ่งชี้

อันดับตาม
THE
QS
1
5
2
6
3

4

4

2

5

1

6
7

3
-

Imperial College London

8

8

University of Chicago
ETH Zurich- Swiss Federal Institute of Technology
University of Pennsylvania
UCL (University College London)

9

9

10

7

10
-

10

ประกอบด้วย คุณธรรมการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคม
(VIRTUE) จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ
(ETHICS) และจิ ต อาสาและสำ � นึ ก สาธารณะ
(VOLUNTEER)
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
แบบประเมินตนเองของนักศึกษาระดับปริญญา
โทและเอกต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา อายุ
สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่กำ�ลังศึกษา
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ตอนที่ 2 แบบประเมิ น ตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน 70 รายการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ที่
มีประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษาระดับปริญญา
โทและเอกไม่น้อยกว่า 5 ปี ทางด้านวิทยาศาสตร์
ตาราง 2
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2 ท่าน ด้านสังคมศาสตร์ 2 ท่าน และด้านการ
วัดและประเมินผลทางการศึกษา 1 ท่าน รวม 5
ท่าน จากนั้นนำ�แบบประเมินไปทดลองใช้ ทำ�การ
วิเคราะห์คา่ ความเทีย่ งของแบบประเมินจากข้อมูล
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำ�นวน 30 คนโดยสามารถคำ�นวณหาค่าความ
เที่ยงของแต่ละองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และแบบ
ประเมินทั้งฉบับ ได้ดังตาราง 2

ค่าความเที่ยงของแต่ละองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และแบบประเมินทั้งฉบับ

คุณลักษณะบัณฑิตฯ
องค์ประกอบที่ 1 ความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการเรียนรู้และการทำ�งาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การคิดเชิงนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการตนเองและองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การทำ�งานเป็นทีมแบบท้าทาย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การเรียนรู้เทคโนโลยีสม่ำ�เสมอ
องค์ประกอบที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1 คุณธรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 จิตอาสาและสำ�นึกสาธารณะ
ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบประเมินตนเองของนักศึกษาระดับปริญญา
โทและเอกต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษามีขั้นตอนดำ�เนินการดังนี้

n
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

จำ�นวนรายการ
10
3
3
4
32
4
10
12
6
28
9
13
6
70

Cronbach’s Alpha
.917
.916
.808
.838
.971
.808
.915
.934
.902
.972
.949
.953
.884
.986

1. ทำ�หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูลวิจัยสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
เอกของมหาวิทยาลัยไทยทั้ง 11 แห่ง
2. ส่งแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาโทและเอกต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับ
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นักศึกษาที่เป็นตัวอย่างของงานวิจัย แต่ละคณะ
หรือสำ�นักวิชาของมหาวิทยาลัยไทยทั้ง 11 แห่ง
รวม 178 คณะหรือสำ�นักวิชา คณะละ 30 ฉบับ
รวม 5,340 ฉบั บ และทำ � การกำ � กั บ ติ ด ตาม
สอบถามความคืบหน้า
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประ
เมินฯ เพื่อทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ทำ � การวิเคราะห์ข้อ มูลพื้นฐานของ
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่
และร้อยละ และผลการประเมินตนเองจากแบบ
ประเมินตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
เอกต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ด้วยค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. ทำ � การวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s product
moment coefficient) และตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้ ว ยโปรแกรม LISREL ด้ ว ยค่ า สถิ ติ ท ดสอบ
ไคสแควร์ (X2) ไคสแควร์สัมพัทธ์ (X2/df), ค่า
p ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำ�ลังสองของการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of
Approximation หรือ RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of Fit
Index หรือ GFI) ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง
กลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ (Adjusted Goodness
of Fit Index หรือ AGFI) ค่าดัชนีวัดระดับความ
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สอดคล้องกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
fit index หรื อ CFI) และค่ า ขนาดตั ว อย่ า ง
วิกฤติ (Critical N หรือ CN) ตามเกณฑ์การ
พิจารณาที่กำ�หนด (สุภมาส อังสุโชติ สมถวิล
วิจติ รวรรณา และ รัชนีกลู ภิญโญภานุวฒ
ั น์, 2554
; พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557)

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยขอนำ�เสนอผลการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ ต อบแบบประเมิ น ฯ ประกอบด้ ว ย
นักศึกษาจำ�นวน 459 คน เป็นนักศึกษาปริญญา
โท 319 คน (ร้อยละ 69.5) และปริญญาเอก
140 คน (ร้อยละ 30.5) เพศชาย 172 คน (ร้อย
ละ 37.5) เพศหญิง 287 คน (ร้อยละ 62.5)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 87 คน (ร้อยละ
19.0) มหาวิทยาลัยมหิดล 31 คน (ร้อยละ 6.8)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 28
คน (ร้อยละ 6.1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12 คน (ร้อยละ 2.6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 92
คน (ร้อยละ 20.0) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
84 คน (ร้อยละ 18.3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28
คน (ร้อยละ 6.1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 คน (ร้อยละ 6.5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28 คน (ร้อยละ
62.1) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 39 คน
(ร้อยละ 8.5) นอกจากนี้ นักศึกษามีอายุ 22-52
ปี และกำ�ลังศึกษาในชั้นปีที่ 1-8 (ตาราง 3)
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินฯ

จำ�นวน (ร้อยละของนักศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
22
[1]
21 (6.6) 30 (9.4) 51 (16.0) 14 (10.0)
36 (25.7) 87 (19.0)
(15.7)
[2]
9 (2.8)
11 (3.4)
20 (6.3)
6 (4.3) 5 (3.6) 11 (7.9) 31 (6.8)
[3]
15 (4.7)
8 (2.5)
23 (7.2)
3 (2.1) 2 (1.4)
5 (3.6)
28 (6.1)
[4]
1 (0.3)
5 (1.6)
6 (1.9)
4 (2.9) 2 (1.4)
6 (4.3)
12 (2.6)
22
[5]
23 (7.2) 39 (12.2) 62 (19.4) 8 (5.7)
30 (21.4) 92 (20.0)
(15.7)
[6]
21 (6.6) 45 (14.1) 66 (20.7) 5 (3.6) 13 (9.3) 18 (12.9) 84 (18.3)
[7]
3 (0.9)
11 (3.4)
14 (4.4)
5 (3.6) 9 (6.4) 14 (10.0) 28 (6.1)
[8]
4 (1.3)
15 (4.7)
19 (6.0)
4 (2.9) 7 (5.0) 11 (7.9) 30 (6.5)
[9]
11 (3.4) 10 (3.1)
21 (6.6)
2 (1.4) 5 (3.6)
7 (5.0)
28 (6.1)
[10]
11 (3.4) 26 (8.2) 37 (11.6) 2 (1.4) 0 (0.0)
2 (1.4)
39 (8.5)
119
200
319
87
140
459
รวม
53 (37.9)
(37.3)
(62.7)
(100.0)
(62.1)
(100.0)
(100.0)
หมายเหตุ [1] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2] มหาวิทยาลัยมหิดล, [3] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
[4] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, [5] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [6] มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, [7] มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, [8] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [9] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [10]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและเอกมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิต
ศึกษาโดยภาพรวม รายองค์ประกอบหลักและราย

ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับสูง องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม
( =4.23, S.D.=0.758) รองลงมาคื อ องค์
ประกอบที่ 1 ความรู้ ( =4.06, S.D.=0.782) และ
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการเรียนรูแ้ ละการทำ�งาน
( =4.05, S.D.=0.759) (ตาราง 4)
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ผลการประเมินตนเอง
คุณลักษณะบัณฑิตฯ

องค์ประกอบที่ 1 ความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการเรียนรู้และการทำ�งาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การคิดเชิงนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการตนเองและองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การทำ�งานเป็นทีมแบบท้าทาย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การเรียนรู้เทคโนโลยีสม่ำ�เสมอ
องค์ประกอบที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1 คุณธรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 จิตอาสาและสำ�นึกสาธารณะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตโดยรวม

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดล
โมเดลคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
บั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ไทยที่ได้รับการจัดอันดับสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ผล
การวิเคราะห์แสดงค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบในรูป
คะแนนมาตรฐานจากมากไปหาน้อยดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ (ค่าสัมประสิทธิ์
แกมมาเท่ า กั บ 0.90) มี 3 ตั ว บ่ ง ชี้ โดยตั ว
บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า น้ำ � หนั ก องค์ ป ระกอบมากที่ สุ ด คื อ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ และความรู้เท่าทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง (λy21=λy31=0.74) รองลงมาคือ ความ
รู้ในสาขาวิชาชีพ (λy11==0.72)
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการเรียนรู้และ

4.06
4.17
4.03
3.99
4.05
3.69
4.03
4.07
4.28
4.23
4.30
4.28
4.02
4.13

S.D.

ระดับคุณลักษณะ

0.782
0.720
0.812
0.807
0.759
0.859
0.747
0.744
0.740
0.758
0.690
0.768
0.839
0.762

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

การทำ�งาน (ค่าสัมประสิทธิ์แกมมา เท่ากับ 0.97)
มี 4 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชีท้ มี่ คี า่ น้�ำ หนักองค์ประกอบ
มากที่ สุ ด คื อ การทำ � งานเป็ น ที ม แบบท้ า ทาย
(λ y62=0.94) รองลงมาคื อ การจั ด การตนเอง
และองค์ ก ร (λ y52=0.89)การคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม
(λy52=0.77)และการเรียนรู้เทคโนโลยีสม่ำ�เสมอ
(λy72=0.70)
องค์ประกอบที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม
(ค่าสัมประสิทธิ์แกมมา เท่ากับ 0.86) มี 3 ตัว
บ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ที่ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด คือ คุณธรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
(λy83=0.83) รองลงมาคือ จิตอาสาและสำ�นึก
สาธารณะ (λy10,3=0.68)และ จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและวิชาการ (λy93=0.56) (รายละเอียด
ดังภาพประกอบ 1 และตาราง 5)
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130

ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

(y83=0.83) รองลงมาคือ จิตอาสาและสานึกสาธารณะ (y10,3=0.68)และ จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและวิชาการ (y93=0.56) (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 5)

แผนภาพที่ 1 ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ภาพประกอบ 1 ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตทิ ดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตาราง 5 ตารางที
สถิต่ 5ิทสถิ
ดสอบความสอดคล้
องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สถิ ติทดสอบ

สถิติทดสอบ2
X2 2/df
X2/df RMSEA
GFI
RMSEA
AGFI
GFI CFI
AGFI CN
CFI
CN

อภิปรายผล

เกณฑ์พิจารณา

เกณฑ์
ิจารณา
pพ
มากกว่
า .05
น้อยกว่
2.00
p มากกว่
า า.05
น้อายกว่
า .05
น้อยกว่
2.00
มากกว่า .95
น้อยกว่า .05
มากกว่า .95
มากกว่
า .95
มากกว่
า .95
มากกว่
า 200
มากกว่
า .95
มากกว่า .95
มากกว่า 200

ผูว้ จิ ยั นำ�เสนอการอภิปรายผลการวิจยั 2
ประเด็น ดังนี้
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและเอกมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิต

ค่าสถิ ติที่วิเคราะห์ได้
ค่าสถิ
ติที่วิเpคราะห์
ได้
19.24
(df=15,
=.20292)
1.283 p=.20292)
19.24 (df=15,
.025
1.283
.99
.025
.97
.99
1.00
699.00
.97

1.00
699.00

ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบ
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์

ผ่านตามเกณฑ์
ผ่านตามเกณฑ์

ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง โดยภาพรวม รายองค์
ประกอบและรายตัวบ่งชี้ อย่างไรก็ตามผลจาก
การประเมินตนเองแสดงให้เห็นว่า ในองค์ประกอบ
ที่ 1 ความรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
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เป็นตัวอย่างในงานวิจัยนี้อยู่ในช่วงอายุที่แตกต่าง
กัน คือ 22-52 ปี อาจมีความสามารถในการเข้า
ถึงสื่อเพื่อติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้
มากน้อยแตกต่างกันรวมถึงมี สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจและณรงค์
ขำ�วิจติ ร (2559) ทีพ่ บว่า ปัจจัยด้านอายุและความ
สามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อโทรทัศน์ส่งผล
ต่อการเข้าถึงสื่อและการติดตามข้อมูลข่าวสาร
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการเรียนรูแ้ ละการทำ�งาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การคิดเชิงนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนน้ อ ยที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อ าจเพราะนั ก ศึ ก ษาที่
ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าแก้ปัญหา
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ซึ่งแตกต่างจากระดับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมและประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งนี้สอดคล้อง
ตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ส่วนองค์ประกอบ
ที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 3 จิตอาสา
และสำ�นึกสาธารณะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อย
ที่สุดอาจเพราะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสามากนัก
โดยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้ในบาง
รายวิชาเท่านัน้ จึงส่งผลให้คะแนนเฉลีย่ ในตัวบ่งชีน้ ี้
น้อยที่สุด
โมเดลคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยที่
ได้รบั การจัดอันดับสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยองค์ประกอบที่ 1 ความรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความ
รู้ในศาสตร์อื่นๆ และ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความรู้เท่าทัน
ต่อการเปลีย่ นแปลง มีคา่ น้�ำ หนักองค์ประกอบมาก
ที่สุดเท่ากัน ทั้งนี้เพราะนักศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษาเป็นกลุ่มคนที่ต้องเป็น ผู้นำ�ทางวิชาการ มี
ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย สามารถติดตาม
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ข่าวสาร ปรับใช้องค์ความรู้จากข่าวสารในการ
ศึกษา การทำ�งาน และกำ�หนดแนวทางการดำ�เนิน
ชีวิตของตนเองได้ สอดคล้องกับ Palacio (2014)
ทีเ่ ห็นความสำ�คัญของการให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อให้รู้
ความเป็นไปของโลก รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีความรู้อย่างรอบด้านมากขึ้น ในองค์ประกอบ
ที่ 2 ทักษะการเรียนรู้และการทำ�งาน ตัวบ่งชี้ที่ 3
การทำ � งานเป็ น ที ม แบบท้ า ทาย มี ค่ า น้ำ � หนั ก
องค์ประกอบมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการทักษะ
การทำ�งานร่วมกันเพือ่ แก้ปญ
ั หามีความสำ�คัญมาก
ในกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ที่
จบการศึกษาจำ�เป็นต้องมีคุณลักษณะนี้เนื่องจาก
ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาที่ พ บส่ ว นใหญ่ มุ่ ง เน้ น การแก้
ปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการองค์
ความรู้ ไม่สามารถแก้ปัญหาคนเดียวได้ต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อ การระดมสมองเพื่ อ ให้ ส ามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
Winthrop and McGivney (2016) ที่ระบุว่าการ
ทำ � งานแบบร่ ว มมื อ เป็ น หนึ่ ง ในทั ก ษะที่ จำ � เป็ น
และสะท้อนคุณภาพของพลเมืองในปัจจุบันและ
อนาคต ส่วนองค์ประกอบที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1 คุณธรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
มีคา่ น้�ำ หนักองค์ประกอบมากทีส่ ดุ แสดงให้เห็นว่า
บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาควรให้ความสำ�คัญใน
การยอมรับความแตกต่าง เคารพกติกาของสังคม
และมีแนวทางการดำ�เนินชีวิตที่ดีงาม เพื่อเป็น
ต้นแบบในการดำ�เนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมควบคู่
ไปกับความสามารถทางวิชาการ
เมือ่ พิจารณาในระดับองค์ประกอบ พบว่า
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการเรียนรูแ้ ละการทำ�งาน
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ กมมาสู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ
องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ และองค์ประกอบที่ 3
คุณธรรมจริยธรรม ทำ�ให้แปลผลได้ว่าปัจจุบัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความเห็นว่าทักษะ
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การเรียนรูแ้ ละการทำ�งานเป็นคุณลักษณะทีจ่ �ำ เป็น
ที่สุด มีความจำ�เป็นมากกว่าด้านความรู้ อาจเป็น
เพราะ ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง
เป็นสังคมทีไ่ ม่หยุดนิง่ การเรียนรูแ้ ละการทำ�งานให้
สอดคล้องกับสังคมโลกจึงนับเป็นสิง่ จำ�เป็นอันดับ
แรกของการดำ�รงชีวิตในยุคนี้

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 ผลการวิจัยชี้ชัดว่าองค์ประกอบที่
2 ทักษะการเรียนรู้และการทำ�งานมีความสำ�คัญ
ที่สุด รองลงมาคือความรู้และคุณธรรมจริยธรรม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิต
ศึกษาจึงควรให้ความสำ�คัญกับทักษะการเรียนรู้
และการทำ�งานมากกว่าการมุ่งให้ความรู้แต่เพียง
อย่างเดียว โดยนักศึกษาเห็นความจำ�เป็นในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมากกว่าการมีความรู้เพียง
อย่างเดียว
1.2 ในองค์ประกอบที่ 3 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 2 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และวิชาการ ถึงแม้จะมีระดับคุณลักษณะในระดับ
สูง แต่มคี า่ น้�ำ หนักองค์ประกอบน้อยทีส่ ดุ ทัง้ ทีเ่ ป็น
คุณลักษณะสำ�คัญในการทำ�วิจัย ดังนั้นจึงควรเร่ง
ส่งเสริมให้นกั ศึกษาในระดับนีเ้ ห็นความสำ�คัญและ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ
ให้มากขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทำ�การศึกษาสารสนเทศในเชิง
เปรียบเทียบความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดลการวัด
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิต
ศึกษาตามกลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของประเทศไทยและต่างประเทศ
2.2 เนื่องจากองค์ประกอบที่ 1 ความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ และ ตัวบ่งชี้
ที่ 3 ความรูเ้ ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงมีคา่ น้�ำ หนัก
องค์ประกอบสูงที่สุดเท่ากัน องค์ประกอบที่ 2 ตัว
บ่งชี้ที่ 3 การทำ�งานเป็นทีมแบบท้าทายมีค่าน้ำ�
หนักองค์ประกอบสูงที่สุด และองค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 1 คุณธรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
มีค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบสูงที่สุด จึงควรมีการ
ศึกษาเชิงลึกเพื่อให้ได้แนวทางในการส่งเสริมให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะดังกล่าว
2.3 จากการดำ � เนิ น การวิ จั ย เป็ น ที่ น่ า
สังเกตว่าจำ�นวนผู้ตอบกลับแบบประเมินตนเองฯ
จำ�นวนน้อย (ร้อยละ 8.60) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักศึกษาในปัจจุบันไม่ให้ความสำ�คัญกับการตอบ
แบบประเมิน หรืออาจเพราะช่วงที่เก็บข้อมูลเป็น
ช่วงสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาอาจใช้เวลา
ในการเตรียมตัวสอบจึงไม่ให้ความสนใจ นอกจากนี้
อาจเป็นเพราะจำ�นวนรายการในแบบประเมินอาจ
ส่งผลต่อการไม่ตอบเช่นกัน ในการทำ�งานวิจัยที่
ต้องเก็บข้อมูลในรูปแบบนีใ้ นครัง้ ต่อไปจึงควรสร้าง
แรงจูงใจแก่นกั ศึกษาในการร่วมตอบแบบสอบถาม
มากขึ้น
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