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สริินุช  จันทชัิย1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ2

บทคดัย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาและเปรียบเทยีบความคาดหวังและการรับรู้ของ

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทมีีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ใน 5 

ด้าน  ได้แก่  ด้านผลลัพธ์ ผู้ เรียน  ด้านวิจัยและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ จําแนกตามเพศ ช่วงอายุ ชันปี
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามทีเกียวความ
คาดหวังและการรับรู้ทีมีต่อการจัดการศึกษา โดยข้อคาํถามทีสร้างขึนเป็นแบบมาตรค่าประเมิน 
แบบ 5 ระดับ โดยทแีบบสอบถามทเีกียวกับความคาดหวัง มีค่าความเชือมัน.985 และการรับรู้มี
ค่าความเชือมันเท่ากับ .9212 ภาพรวมได้ .9460 ซึงการวิเคราะห์ข้อมูลในครังนีเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพือคาํนวณหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐาน โดยการทดสอบค่า (F-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 

analysis of variance) 

ผลการศึกษาพบว่า 
1.ความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระดับปริญญาตรีทมีีต่อการ

จัดการคุณภาพการศึกษาทัง 5 ด้าน คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 

2.การรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระดับปริญญาตรีทมีีต่อการจัดการ
คุณภาพการศึกษาทัง 5 ด้าน คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 

3.ความคาดหวังของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทีมีต่อการจัดการคุณภาพ
การศึกษา จาํแนกตาม เพศ ช่วงอายุ ชันปีการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ

1 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2 อาจารย์ทปีรึกษา 
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ทรีะดับ 0.05 โดยตัวแปรด้านอายุทกีลุ่มอายุตาํกว่า20 ปีและกลุ่มอายุ 20-23ปี และตัวแปรด้าน
ชันปีการศึกษาชันปี ท1ีชันปีท ี2 ชันปีท3ีและชันปีท4ี ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ 

4.ความคิดเห็นในเรืองของการรับ รู้จากประสบการณ์ทีได้ รับของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาทีมีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาจาํแนกตาม เพศ ช่วงอายุ ชันปีการศึกษา 
จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยตัวแปรด้านอายุทกีลุ่มอายุตาํ
กว่า20 ปีและกลุ่มอายุ 20-23ปี และตัวแปรด้านชันปีการศึกษาชันปี ท1ี ชันปีที 2 ชันปีท3ีและ
ชันปีท4ี ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ 

5.ความคิดเหน็ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ
จัดการคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยมีความคาดหวังและการรับรู้ทแีตกต่างกันอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 และพบว่าความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาสูงกว่า
การรับรู้ทเีป็นจริง 

บทนาํ 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.  ยุทธศาสตร์ระยะ  ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  (พ.ศ. - ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

-  และและมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานทีแขง็แกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะ  ศตวรรษท ี  
มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นาํ รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล 
โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
(ประกาศกรทรวงศึกษาธกิาร เรือง มาตรฐานอุดมศึกษา,2561) และเพือให้มีความสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติจึงมีการปรับปรุงมาตรฐานอุดมศึกษาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพือใช้เป็นเป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับ
หน่วยงานโดยมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีครอบคลุมการจัดการคุณภาพการศึกษาในด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการ
บริหารจัดการ ซึงในด้านต่างๆ เหล่านีนันจะมีการจัดการตามศักยภาพและอตัลักษณ์ของประเภท
สถาบันต่างๆ เพือให้บรรลุเป้าหมายสําคัญคือการจัดการศึกษาเพือให้ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะทสีอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นกาํลังสาํคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

การศึกษาเป็นกระบวนการสาํคัญในการพัฒนาประเทศ เนืองจากประชาชนในประเทศจะ
มีคุณภาพหรือไม่นันย่อมขึนอยู่กบัการศึกษา ซึงการศึกษาทถีือเป็นส่วนสาํคัญในการผลิตกาํลังคน 
ให้มีคุณภาพได้นันกค็ือการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือว่ามี
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ส่วนสาํคัญอย่างยิงในการพัฒนาตลาดแรงงาน ซึงเป็นการเพิมขีดความสามารถในการสร้างทุน
ปัญญาและความคิดเชิงนวัตกรรมแต่การทจีะทาํให้ประชาชนมีคุณภาพและมีความสามารถในการ
แข่งขันได้นัน ตัวสถาบันอุดมศึกษาจาํเป็นต้องมีการจัดการศึกษาทมีีคุณภาพเพือทจีะสามารถผลิต
บุคลากรออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทงัสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ 
เสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา เพือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตและเพือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาที
ต้องการการศึกษาทีมีคุณภาพจึงทําให้สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดการคุณภาพ
การศึกษาทดีีและได้มาตรฐาน ซึงในปัจจุบันการแข่งขันของมหาวิทยาลัยทงัรัฐและเอกชนมีสงูมาก
จึงทาํให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจําเป็นต้องมีการสร้างความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
วิชาการ ด้านบุคลากรหรือแม้กระทงัการบริหารจัดการเพือให้เกดิประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาได้กาํหนดไว้โดยเฉพาะนักศึกษาทมีีความต้องการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ทมีีคุณภาพและสอดคล้องกบัความต้องการในตลาดแรงงานรวมถึงมีความน่าเชือถือ ซึงด้วยเหตุนี
ผู้ศึกษาจึงต้องการทราบว่านักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและความคาดหวังอยู่ในระดับใดเพือนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเสนอต่อหน่วยงานของรัฐทเีกยีวข้องต่อไป 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1.เพือศึกษาระดับความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการ
จัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย

2.เพือศึกษาระดับการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
การจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย

3.เพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับ รู้ของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไทย

แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 
แนวคิด ทฤษฎี ทเีกยีวกบัความคาดหวัง ได้แก่ 

เคลย์ (Clay . 1988:252 อ้างถึงใน ทะนงศักด ิ ทรัพย์มังคัง, 2557, หน้า ) ได้กล่าวถึง
ความคาดหวังต่อการกระทาํหรือสถานการณ์ว่าเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตทดีี เป็นความ
มุ่งหวังทดีีงาม เป็นระดับหรือค่าความน่าจะเป็นของสงิใดสงิหนึงทหีวัง 
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รัตนา สุขะนินทร์ (อ้างถึงใน พรศิริ  บินนาราวี , 2555, หน้า17)  กล่าวว่า ความ
คาดหวัง (Expectation) คือทัศนคติทีเกียวกับความต้องการหรือความปรารถนาทีผู้บริโภค 
คาดหวังจะได้รับจากการบริการนันๆ 

Reeve (อ้างถึงใน พันตาํรวจโทหญิงสุวารี โสธรพิทักษ์กุล, 2549, หน้า - ) ความ
คาดหวัง (Expectation) เป็นพฤติกรรมอย่างหนึงของคน ซึงประกอบไปด้วย ความเชือ การ
ทาํนายคาดคะเน และมุ่งหวังให้สงิทต้ีองการเกดิขึน ความคาดหวังบ่างออกเป็น  ประเภท คือ  

. ความคาดหวังในความสามารถของตน (efficacy  expectations) เป็นการพิจารณาและ
มันใจเกียวกับความสามารถของบุคคลทีจะกระทาํสิงต่างๆ ทังนีเน้นไปทีปัจเจกบุคคลได้แสดง
พฤติกรรมออกมา 

. ความคาดหวังในผลทีได้รับ (Outcome expectations) เป็นการพิจารณาผลทีได้รับ
(outcome) เมือได้กระทาํสงิต่างๆ โดยมีการประเมินแลคาดคะเนเมือได้แสดงพฤติกรรมออกมา
จะก่อให้เกดิผลอะไรบ้าง  

ความคาดหวังทัง  ประเภทนีแยกออกจากกัน ซึงจะต้องมีความคาดหวังในพฤติกรรม
ของตนก่อน และนาํไปสู่การคาดหวังในผลทีๆ ได้รับ  
แนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวกบัการรบัรู ้

วัชรี ทรัพย์มี (วัชรี ทรัพย์มี อ้างถึงในพรศิริ บินนาราวี, 2555, หน้า 21) ได้กล่าวว่า การ
รับรู้ คือการตีความหมายการรับสัมผัสออกเป็นสิงหนึงสิงใดทีมีความหมาย ซึงการตีความนัน
จะต้องอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้  

สชุา จันทร์เอม (สชุา จันทร์เอม อ้างถึงใน พรศิริ  บินนาราวี, 2555, หน้า )  ได้กล่าว
ว่า การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการทบุีคคลเข้าติดต่อกับสิงแวดล้อมหรือสิงเร้าทอียู่รอบๆ 
ตัว เช่น  บุคคล สัตว์ สิงของ และปรากฏการณ์ธรรมชาติล้วนๆจัดเป็นสงิเร้าทงัสนิ และบุคคลจะ
รับรู้โดยใช้อวัยวะสัมผัส(Sense Organ) ทีมีอยู่ ได้แก่ หู ตา ปากจมูก ผิวหนัง เป็นต้น โดยการ
รับรู้จะต้องมีการตีความหมายจากการรับสัมผัสหรือต้องมีการใส่ความหมายให้กับสิงต่างๆทผ่ีาน
เข้ามาในการรับสมัผัสนันด้วย 

การจดัการศึกษา 
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือการพัฒนา

คุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การ
ประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ โดยคาดหวังว่า คนทีมีคุณภาพนีจะทาํให้สังคมมีความมันคงมีความสุขมี
ความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธภิาพ และอยู่ร่วมกนัได้อย่างสมานฉันท์ซึงการ
จัดการศึกษาเพือให้ผู้สาํเร็จการศึกษามีคุณลักษณะทีสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็น
กาํลังสาํคัญในการพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สาํนักประเมินผลและติดตามอุดมศึกษา (2561 หน้า19 ) ได้กาํหนด 5 ด้าน ดังนี 
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มาตรฐานท ี1 ด้านผลลัพธผู้์เรียน 

มาตรฐานท ี2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 มาตรฐานท ี3 ด้านการบริการวิชาการ 
มาตรฐานท ี4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

มาตรฐานท ี5 ด้านการบริหารจัดการ 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ในการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยได้นาํแนวคิดและ
ทฤษฎีทเีกยีวข้องมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิด ตามภาพดังนี 
   ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   ตวัแปรตาม (Dependent

Variable) 
ลกัษณะประชากรศาสตร์
-เพศ ความคาดหวงัของผลลพัธต่์อการ 
-ช่วงอายุ จดัการคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา
-ชันปีการศึกษา -ด้านผลลัพธผู้์เรียน

-ด้านวิจัยและนวัตกรรม
-ด้านการบริการวิชาการแกส่งัคม
-ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
-ด้านการบริหารจัดการ

ช่องทางการรบัรู ้  การรบัรูใ้นการจดัการคุณภาพการศึกษา 
การรับสมัผัสออก
ออกเป็นสงิหนึงสงิใด               ระดบัอุดมศึกษา
ทมีีความหมาย ซึงการตีความ  -ด้านผลลัพธผู้์เรียน
ต้องอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์ -ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ทีมา :  วัชรี ทรัพย์มี อ้างถึงใน  -ด้านการบริการวิชาการแกส่งัคม

  พรศิริ บินนาราวี, 2555 -ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

-ด้านการบริหารจัดการ
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ระเบยีบวิธีวิจยั 
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ตังแต่ชันปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 ปีที 4 และปีที  4 ขึนไป) โดยกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจาก
นักศึกษาใสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การคาํนวณจากสูตร Taro 

Yamane  ทรีะดับค่าความเชือมันเท่ากับ 95% หรือยอมรับความคลาดเคลือนท ี0.05 โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ทมีีกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 คน  

รูปแบบของแบบสอบถามทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี 
ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกยีวกบั เพศ อายุ ชันปีการศึกษา 
ส่วนที  เป็นแบบสอบถามทีเกียวกับความคาดหวังของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการ

คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยใน  ด้าน คือ 
1. ด้านผลลัพธผู้์เรียน
2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม
4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. ด้านการบริหารการจัดการ

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามทีเกียวกับการรับรู้จริงของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการ
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยใน  ด้าน คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการ
บริหารการจัดการ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนําข้อมูลทีรวบรวมมาได้ ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูป SPSS โดยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าที (t-testและF-test) และหาค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) เพือวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร
เป็นและเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD) ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 

ผลการศึกษา 
1.ความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีมีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ ซึงในแต่ละด้านและรายข้อพบว่า

  1.1.ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมีความ
คาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียนอยู่ในระดับมากทุกเรืองยกเว้นเรือง
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ของการทีนักศึกษาจะสามารถนําวิชาต่างๆ ทีได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําเพือให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมอยู่ในระดับมากทสีดุ 

  1.2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
ความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก 

  1.3. ด้านการบริการวิชาการ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
ความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ อยู่ในระดับมาก 

  1.4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครมีความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยอยู่ในระดับมาก 

  1.5. ด้านการบริหารจัดการ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
ความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากทสีดุ 

2. การรับ รู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีมี ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ ซึงในแต่ละด้านและรายข้อพบว่า

  2.1.ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมีการ
รับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านผลลัพธผู้์เรียนอยู่ในระดับมาก 

  2.2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
การรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม อยู่ในระดับปานกลาง 

  2.3. ด้านการบริการวิชาการ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
การรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ อยู่ในระดับมากในเรืองการเชิญ
วิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเพือแลกเปลียนประสบการณ์และมีการรับรู้จากประสบการณ์จริง
ในเรืองการจัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนภายนอกบริเวณรอบสถาบันหรือสถานทีใกล้เคียงและ
เรืองการใช้ทรัพยากรร่วมกบับุคคลภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง 

  2.4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ในระดับมากทุกเรืองยกเว้นเรืองการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ความเป็นไทย ในสถาบันอุดมศึกษา ทอียู่ในระดับน้อย 

2.5. ด้านการบริหารจัดการ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
การรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากทุกเรืองยกเว้น
เรืองการจัดให้มีสงิอาํนวยความสะดวกทอียู่ในระดับน้อย 

3. การเปรียบเทยีบความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครทมีี
ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จาํแนกตามเพศ ช่วงอายุ และชันปีการศึกษา
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 3.1. จาํแนกตามเพศ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมีความ
คาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทมีีเพศต่างกนั มีระดับความคาดหวังต่อ
การจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาแตกต่างกนั 

 3.2. จาํแนกตามช่วงอายุ พบว่า นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร
ทมีีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาแตกต่างกัน โดย
พบว่า นักศึกษากลุ่มทีมีช่วงอายุตํากว่า 20 ปีและช่วงอายุ 20-23 ปี มีความคาดหวังต่อการ
จัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทน้ีอยกว่านักศึกษากลุ่มช่วงอายุ 24 ปีขนึไป 

 3.3. จําแนกตามชันปีการศึกษา พบว่า  นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครทีมีการศึกษาอยู่ในชันปีทีต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแตกต่างกัน โดยพบว่า นักศึกษาชันปีท1ี ชันปีท2ี และชันปีท3ี มีความ
คาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้อยกว่าชันปีท4ี 
4. การเปรียบเทยีบการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครทมีีต่อการ
จัดการคุณภาพการศึกษาจาํแนกตามเพศ ช่วงอายุ และชันปีการศึกษา

 4.1. จาํแนกตามเพศ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทมีีเพศต่างกันมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแตกต่างกนั 

4.2. จาํแนกตามช่วงอายุ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครทมีีอายุ
ต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาแตกต่างกัน โดยพบว่า 
นักศึกษากลุ่มทีมีช่วงอายุตาํกว่า 20 ปีและช่วงอายุ 20-23 ปี มีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทแีตกต่างจากนักศึกษากลุ่มช่วงอายุ 24 ปีขนึไป 

 4.3. จาํแนกตามชันปีการศึกษา นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร
ทีมีการศึกษาอยู่ในชันปีทีต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แตกต่างกัน โดยพบว่า นักศึกษาชันปีที1 ชันปีที2 ชันปีที3 และชันปีที 4 มีการรับรู้แตกต่างจาก
ชันปีท ี4 ขนึไป 

5. การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยพบว่านักศึกษามีระดับ
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากถึงมากทสีุดแต่ระดับการรับรู้ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึง
มากซึงมีความแตกต่างกนัอย่างมัยสาํคัญทางสถิติในทุกด้าน

อภิปรายผลการวิจยั 
1. เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขต

กรุงเทพมหานครทมีีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านผลลัพธผู้์เรียน 
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ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ปรากฏว่า นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความ
คาดหวังและการรับรู้ในด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนอยู่ในระดับมากโดยพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษา
มีความคาดหวังและการรับรู้ในเรืองการมีภาวะความเป็นผู้นาํ สามารถวางแผนการทาํงานเป็นกลุ่ม
มีการสอืสารทดีีต่อผู้ร่วมชันเรียนมีระดับการรับรู้ทน้ีอยกว่าความคาดหวัง ซึงมีความสอดคล้องกับ
ทรงยศ  บัวเผือน (2548, หน้า 48-49) ดัชนีทีเป็นตัวชีวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยสามารถ
เปลียนทศันคติและพฤติกรรมของนักศึกษาภายหลังทนัีกศึกษาผู้นันจะเข้ารับการศึกษาได้หรือไม่
นันคือการมีแนวคิดทศันคติและพฤติกรรมทเีปลียนแปลงไปจากเดิม ซึงเป็นการเปลียนแปลงไป
ในทางทีดีขึน แต่ในความเป็นจริง ไม่มีมหาวิทยาลัยใดทีสามารถทาํให้คนทุกคนเป็นคนดีได้
ทงัหมด สิงทสีาํคัญคืออยู่ทตีัวนักศึกษา ผู้เรียนเองว่านักศึกษาผู้นันมีความคิดดี มีอุดมการณ์ทดีี
มากน้อยเพียงใด ซึงการทีนักศึกษาแต่ละคนจะคิดดีหรือไม่นันขึนอยู่กับ การอบรมสังสอนของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นสาํคัญ  การเสวนาในการประชุมสาํนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสถาน “ปัจจัยที
มีผลกระทบต่อคุณภาพบัณฑิตทีจบการศึกษาในประเทศไทย” (2543, หน้า 239) ปัจจัยทีมี
ผลกระทบต่อคุณภาพของนักศึกษาคือ ข้อบกพร่องในการคิดเชิงวิกฤติและเชิงสร้างสรรค์ 
เนืองจากระบบการศึกษาไม่ได้เน้นให้คิดเป็น ทาํเป็น ได้ด้วยตนเอง วิธีเรียน เน้นความจาํ และ
การเรียนรู้ มุ่งเฉพาะเนือหาวิชาการมากกว่าเน้นวิธกีารให้เกดิการเรียนรู้ ขาดวิธกีารใช้กจิกรรมนอก
ห้องเรียน เพือสร้างเสริมให้เกดิความใฝ่รู้อย่างต่อเนือง 

2. เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครทมีีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านวิจัยและนวัตกรรม 

ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ปรากฏว่าความคิดเหน็ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเขตกรุงเทพมหานครด้านวิจัยและนวัตกรรมมีน้อยกว่าทนัีกศึกษาคาดหวังโดยเรืองการวิจัย
ของนักศึกษาในแต่ละสาขาจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึน และสามารถมูลค่าเพิมทาง
เศรษฐกิจได้ การส่งเสริมให้มีการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเพือสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆทสีามารถนาํมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมีระดับการรับรู้อยู่ทรีะดับปานกลางซึง
มีความสอดคล้องกับแนวคิดวัชรี ทรัพย์มี (2555, หน้า 21) ได้กล่าวว่า การรับรู้ คือการ
ตีความหมายการรับสัมผัสออกเป็นสิงหนึงสิงใดทีมีความหมาย ซึงการตีความนันจะต้องอาศัย
ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ 

3. เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครทมีีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการบริการวิชาการ 

ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามปรากฏว่าในด้านการบริการวิชาการนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความคาดหวังและการรับรู้อยู่ในระดับมากโดยเรืองการเปิดโอกาสให้ 
บุคลคลภายนอกเข้ามาใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกัน เช่น การใช้บริการห้องสมุด การสืบค้น
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธอ์อนไลน์ เป็นต้น ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ ( , หน้า ) กระบวนการเรียน
การสอน ต้องดาํเนินการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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และพัฒนาผู้เรียนเตม็ตามศักยภาพ เน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้วิธีการ
เรียนทหีลากหลายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบัิติจริง มีการเชือมโยงข้อมูลข่าวสาร และเลือกใช้ข้อมูลที
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน สอดแทรก ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
นพเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงวิธีการวัดผลโดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง 

4.เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครทีมีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามปรากฏว่าด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยนักศึกษามี
ความคาดหวังและการรับรู้อยู่ในระดับมากโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย ในสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเหน็ทน้ีอยกว่าความคาดหวังซึง
มีความสอดคล้องกับสุชา จันทร์เอม (2555, หน้า )  ได้กล่าวว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการที
บุคคลเข้าติดต่อกับสิงแวดล้อมหรือสิงเร้าทีอยู่รอบๆ  ตัว เช่น  บุคคล สัตว์ สิงของ และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติล้วนๆจัดเป็นสิงเร้าทังสิน และบุคคลจะรับรู้โดยใช้อวัยวะสัมผัส  (Sense 

Organ) ทมีีอยู่ ได้แก่ หู ตา ปากจมูก ผิวหนัง เป็นต้น โดยการรับรู้จะต้องมีการตีความหมายจาก
การรับสมัผัสหรือต้องมีการใส่ความหมายให้กบัสงิต่างๆทผ่ีานเข้ามาในการรับสมัผัสนันด้วย 

5. เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครทมีีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการบริหารจัดการ 

ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามปรากฏว่า ความคิดเหน็ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเขตกรุงเทพมหานครด้านการบ ริหารจัดการน้อยกว่าทีคาดหวังไว้โดยเรืองให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกทีเพียงพอต่อนักศึกษา เช่น  ห้องเรียน 
ห้องปฏบัิติการ โรงอาหาร หอพัก เป็นต้นและเรืองการจัดการหา อาจารย์ประจาํ อาจารย์พิเศษ ที
มีความรู้ ความสามารถและมีความเชียวชาญตรงตามสาขาวิชาต่างๆ ถวิล  มาตรเลียม (2542, 

หน้า 2-5) ระบบการจัดการศึกษาจะเข้มแขง็และมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้นัน ขึนอยู่
กับปัจจัยสาํคัญอย่างหนึงกค็ือ “คุณภาพของครู” กล่าวคือจะต้องเริมให้ความสาํคัญตังแต่การ
เตรียมครู การคัดเลือกครู และการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพิมพูนขึนโดยทคีรูจะต้อง
เป็นผู้ทีมีความรู้ความสามารถทังความรู้ทัวไปและความรู้วิชาชีพเฉพาะทีตนเองรับผิดชอบ
ตลอดจนรอบรู้ในเหตุการณ์แวดล้อมอย่างกว้างขวางและมีทักษะในการแสดงออกด้วยการพูด 
การถ่ายทอดสู่บุคคลอนืและกาลเทศะ  
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ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1.ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ควรมีการจัดการการศึกษาทีเน้นให้ผู้เรียนมีการทาํงานเป็นกลุ่มที
สามารถส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาการสือสารต่อผู้อืนในชันเรียนได้มากขึนรวมทังส่งเสริมให้
นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นาํในด้านต่างๆมากขึน 

2.ด้านการวิจัย ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของนักศึกษา เพือให้เกิดการเรียนรู้
และเพือให้นักศึกษาได้มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม และควรมีการ
สนับสนุนการวิจัยทร่ีวมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพือให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ในการ
วิจัย ทจีะสร้างประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจของประเทศได้ รวมทงัควรมีการจัดหา
แหล่งทุนในการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆรวมทังมีการเผยแพร่ให้นักศึกษาได้ทราบ
อย่างทวัถึงในเรืองการวิจัยและนวัตกรรม 

3. ด้านการบริการวิชาการ ควรมีการจัดการบริการวิชาการทีมีการเปิดโอกาสให้กับ
บุคคลภายนอกได้สามารถเข้ามาใช้บริการทางวิชาการต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึน 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ควรเน้นการเรียนการสอนทสีอดแทรกเรืองราว
ประวัติศาสตร์ของไทยรวมทงัวัฒนธรรมต่างๆของไทยมากขึนเพือเป็นการอนุรักษ์ สืบสานความ
เป็นไทยในยุคปัจจุบัน  

5. ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการจัดสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องเรียน โรง
อาหาร ห้องปฏิบัติการต่างๆ อุปกรณ์ทีทันสมัย มีเทคโนโลยีทีใช้ในการสอนทีทันสมัยและ
เหมาะสมกับจาํนวนนักศึกษาในสาขาวิชานันๆรวมทังมีการจัดหาอาจารย์ประจาํ อาจารย์พิเศษ
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชียวชาญทตีรงตามสาขาวิชาต่างๆ 
อย่างเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรทมีีอยู่เดิมให้มีคุณภาพมากยิงขึน 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 
1. ควรมีการวิจัย เพือทราบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาทมีีต่อการจัดการ

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในทุกคณะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2. ควรมีการวิจัยทเีปรียบเทยีบความคาดหวังและการรับรู้ทมีีต่อการจัดการคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตัวแปรอนืๆ เช่น คณะ สาขาวิชา นักศึกษาจากส่วนภมูิภาค 
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