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ความคาดหวังและการรับรูข้ องนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย
สิรินุช จันทิชัย1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีมีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ใน 5
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลลั พ ธ์ ผ้ ู เรี ย น ด้ านวิ จั ย และนวั ต กรรม ด้ านการบริ ก ารวิ ช าการ ด้ าน
ศิลปวัฒ นธรรมและความเป็ นไทย และด้ านการบริ หารจัดการ จําแนกตามเพศ ช่ วงอายุ ชันปี
การศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทีใช้ ในการวิ จั ยครั งนี คื อ นั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื องมื อทีใช้ ในการวิ จั ยได้ แก่ แ บบสอบถามทีเกียวความ
คาดหวังและการรับรู้ทีมีต่อการจัดการศึกษา โดยข้ อคําถามทีสร้ างขึนเป็ นแบบมาตรค่าประเมิน
แบบ 5 ระดับ โดยทีแบบสอบถามทีเกียวกับความคาดหวัง มีค่าความเชือมัน.985 และการรับรู้มี
ค่ า ความเชื อมั นเท่ า กั บ .9212 ภาพรวมได้ .9460 ซึ งการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในครั งนี เป็ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพือคํานวณหาค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติ ฐ าน โดยการทดสอบค่ า (F-test) และวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (one-way
analysis of variance)
ผลการศึกษาพบว่า
1.ความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระดับปริญญาตรีทมีี ต่อการ
จัดการคุณ ภาพการศึ กษาทัง 5 ด้ าน คือ ด้ านผลลั พธ์ผ้ ูเรี ยน ด้ านวิจัยและนวัตกรรม ด้ านการ
บริการวิชาการ ด้ านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย และด้ านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก
2.การรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระดับปริญญาตรีทมีี ต่อการจัดการ
คุณ ภาพการศึ กษาทัง 5 ด้ าน คือ ด้ านผลลัพธ์ผ้ ู เรี ยน ด้ านวิจัยและนวัตกรรม ด้ านการบริ การ
วิชาการ ด้ านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย และด้ านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก
3.ความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที มี ต่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
การศึกษา จําแนกตาม เพศ ช่วงอายุ ชันปี การศึกษา มีความแตกต่า งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

1
2
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ทีระดับ 0.05 โดยตัวแปรด้ านอายุทกลุ
ี ่มอายุตากว่
ํ า20 ปี และกลุ่มอายุ 20-23ปี และตัวแปรด้ าน
ชันปี การศึกษาชันปี ที1ชันปี ที 2 ชันปี ที3และชันปี ที4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
4.ความคิ ด เห็ น ในเรื องของการรั บ รู้ จากประสบการณ์ ที ได้ รั บ ของนั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาทีมีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาจําแนกตาม เพศ ช่ วงอายุ ชันปี การศึกษา
จะมีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยตัวแปรด้ านอายุ ทกลุ
ี ่ มอายุตาํ
กว่า20 ปี และกลุ่มอายุ 20-23ปี และตัวแปรด้ านชันปี การศึกษาชันปี ที1 ชันปี ที 2 ชันปี ที3และ
ชันปี ที4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
5.ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ
จัดการคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยมีความคาดหวังและการรับรู้ทแตกต่
ี
างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 และพบว่าความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาสูงกว่า
การรับรู้ทเป็
ี นจริง
บทนํา
ด้ วยรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช
พระราชบัญ ญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
ยุทธศาสตร์ระยะ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที (พ.ศ.
) แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
และและมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้ นการพั ฒนาคนและสังคมไทยให้ เป็ น
รากฐานทีแข็งแกร่ งของประเทศ มีความพร้ อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะ ศตวรรษที
มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นาํ รู้รักษ์คุณค่าความเป็ นไทยและรู้บริบทสากล
โดยมุ่งหวังให้ การจัดการศึกษาเป็ นการศึ กษาตลอดชีวิต สร้ างวิถีการเรี ยนรู้ของคนไทยให้ เป็ น
สังคมแห่ งการเรี ยนรู้สู่การร่ วมกันสร้ างสรรค์นวัตกรรม เพื อการพั ฒนาคุณ ภาพชีวิตและสังคม
(ประกาศกรทรวงศึกษาธิการ เรือง มาตรฐานอุดมศึกษา,2561) และเพือให้ มีความสอดคล้ องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติจึงมีการปรับปรุงมาตรฐานอุดมศึกษาให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพื อใช้ เป็ นเป็ นกลไกระดับ กระทรวง ระดั บ คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาและระดั บ
หน่วยงานโดยมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีครอบคลุมการจัดการคุณภาพการศึกษาในด้ านผลลัพธ์
ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย และการ
บริหารจัดการ ซึงในด้ านต่างๆ เหล่านีนันจะมีการจัดการตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบั น ต่ า งๆ เพื อให้ บรรลุ เป้ าหมายสํา คั ญ คื อ การจั ด การศึ ก ษาเพื อให้ ผู้ ส ํา เร็จ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึ กษามีคุณลักษณะทีสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็ นกําลังสําคัญในการพั ฒนา
ประเทศ
การศึกษาเป็ นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาประเทศ เนืองจากประชาชนในประเทศจะ
มีคุณภาพหรือไม่นันย่อมขึนอยู่กบั การศึกษา ซึงการศึกษาทีถือเป็ นส่วนสําคัญในการผลิตกําลังคน
ให้ มีคุณภาพได้ นันก็คือการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือว่ามี
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ส่วนสําคัญอย่างยิงในการพั ฒนาตลาดแรงงาน ซึงเป็ นการเพิ มขีดความสามารถในการสร้ างทุน
ปัญญาและความคิดเชิงนวัตกรรมแต่การทีจะทําให้ ประชาชนมีคุณภาพและมีความสามารถในการ
แข่งขันได้ นัน ตัวสถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้ องมีการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพเพือทีจะสามารถผลิต
บุคลากรออกสู่ตลาดแรงงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพรวมทังสร้ างความแข็งแกร่ งทางด้ านวิชาการ
เสริมสร้ างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา เพือเป็ นการเตรียมความพร้ อมให้ กับ นักศึกษา
ในการก้ าวเข้ าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตและเพื อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของนั กศึ กษาที
ต้ อ งการการศึ ก ษาที มี คุ ณ ภาพจึ ง ทํา ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจํา เป็ นต้ อ งมี ก ารจั ด การคุ ณ ภาพ
การศึกษาทีดีและได้ มาตรฐาน ซึงในปัจจุบันการแข่งขันของมหาวิทยาลัยทังรัฐและเอกชนมีสงู มาก
จึ งทําให้ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจํา เป็ นต้ องมี การสร้ างความแข็งแกร่ งไม่ ว่าจะเป็ นทางด้ า น
วิชาการ ด้ านบุคลากรหรือแม้ กระทังการบริหารจัดการเพือให้ เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาได้ กาํ หนดไว้ โดยเฉพาะนักศึกษาทีมีความต้ องการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ทีมีคุณภาพและสอดคล้ องกับความต้ องการในตลาดแรงงานรวมถึงมีความน่าเชือถือ ซึงด้ วยเหตุนี
ผู้ศึกษาจึงต้ องการทราบว่านักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพ
การศึ ก ษาและความคาดหวังอยู่ ในระดับ ใดเพื อนําผลการศึ กษาไปเป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาและเสนอต่อหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพือศึกษาระดับความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการ
จัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย
2.เพือศึกษาระดับการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
การจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย
3.เพื อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งความคาดหวั ง และการรั บ รู้ ของนั ก ศึ ก ษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาไทย
แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
แนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวกับความคาดหวัง ได้ แก่
เคลย์ (Clay . 1988:252 อ้ างถึงใน ทะนงศักดิ ทรัพย์มังคัง, 2557, หน้ า ) ได้ กล่าวถึง
ความคาดหวังต่อการกระทําหรือสถานการณ์ว่าเป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้ าถึงอนาคตทีดี เป็ นความ
มุ่งหวังทีดีงาม เป็ นระดับหรือค่าความน่าจะเป็ นของสิงใดสิงหนึงทีหวัง
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รั ต นา สุข ะนิ น ทร์ (อ้ า งถึ ง ใน พรศิ ริ บิ น นาราวี , 2555, หน้ า 17) กล่ า วว่ า ความ
คาดหวั ง (Expectation) คื อ ทัศ นคติ ทีเกี ยวกั บ ความต้ อ งการหรื อ ความปรารถนาที ผู้ บ ริ โภค
คาดหวังจะได้ รับจากการบริการนันๆ
Reeve (อ้ างถึงใน พันตํารวจโทหญิงสุวารี โสธรพิทักษ์กุล , 2549, หน้ า - ) ความ
คาดหวั ง (Expectation) เป็ นพฤติ ก รรมอย่ า งหนึ งของคน ซึ งประกอบไปด้ วย ความเชื อ การ
ทํานายคาดคะเน และมุ่งหวังให้ สงที
ิ ต้ องการเกิดขึน ความคาดหวังบ่างออกเป็ น ประเภท คือ
. ความคาดหวังในความสามารถของตน (efficacy expectations) เป็ นการพิจารณาและ
มันใจเกียวกับความสามารถของบุ คคลทีจะกระทําสิงต่ างๆ ทังนี เน้ นไปทีปั จเจกบุ คคลได้ แสดง
พฤติกรรมออกมา
. ความคาดหวั งในผลทีได้ รั บ (Outcome expectations) เป็ นการพิ จ ารณาผลทีได้ รั บ
(outcome) เมือได้ กระทําสิงต่างๆ โดยมีการประเมินแลคาดคะเนเมื อได้ แสดงพฤติกรรมออกมา
จะก่อให้ เกิดผลอะไรบ้ าง
ความคาดหวังทัง ประเภทนีแยกออกจากกัน ซึงจะต้ องมีความคาดหวังในพฤติกรรม
ของตนก่อน และนําไปสู่การคาดหวังในผลทีๆได้ รับ
แนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวกับการรับรู ้
วัชรี ทรัพย์มี (วัชรี ทรัพย์มี อ้ างถึงในพรศิริ บินนาราวี, 2555, หน้ า 21) ได้ กล่าวว่า การ
รั บ รู้ คื อการตีความหมายการรั บสัมผัสออกเป็ นสิงหนึงสิงใดทีมี ความหมาย ซึ งการตีความนั น
จะต้ องอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้
สุชา จันทร์ เอม (สุชา จันทร์เอม อ้ างถึงใน พรศิริ บินนาราวี , 2555, หน้ า ) ได้ กล่าว
ว่า การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการทีบุคคลเข้ าติดต่อกับสิงแวดล้ อมหรือสิงเร้ าทีอยู่รอบๆ
ตัว เช่น บุคคล สัตว์ สิงของ และปรากฏการณ์ธรรมชาติล้วนๆจัดเป็ นสิงเร้ าทังสิน และบุคคลจะ
รับรู้โดยใช้ อวัยวะสัมผัส(Sense Organ) ทีมีอยู่ ได้ แก่ หู ตา ปากจมู ก ผิวหนั ง เป็ นต้ น โดยการ
รับรู้จะต้ องมีการตีความหมายจากการรับสัมผัสหรือต้ องมีการใส่ความหมายให้ กับสิงต่างๆทีผ่าน
เข้ ามาในการรับสัมผัสนันด้ วย
การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาเป็ นกระบวนการอย่างเป็ นระบบ โดยมีเป้ าหมายชัดเจน คือการพัฒนา
คุณภาพมนุษย์ทุกด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การ
ประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ โดยคาดหวังว่ า คนทีมีคุณ ภาพนีจะทําให้ สังคมมีความมันคงมีความสุขมี
ความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันได้ อย่างสมานฉันท์ซึงการ
จัดการศึกษาเพื อให้ ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษามีคุ ณลั กษณะทีสอดคล้ องกับกับยุ ทธศาสตร์ ชาติและเป็ น
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สํานักประเมินผลและติดตามอุดมศึกษา (2561 หน้ า19 ) ได้ กาํ หนด 5 ด้ าน ดังนี
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มาตรฐานที 1 ด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรียน
มาตรฐานที 2 ด้ านการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรฐานที 3 ด้ านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที 4 ด้ านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
มาตรฐานที 5 ด้ านการบริหารจัดการ
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยได้ นาํ แนวคิดและ
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องมากําหนดเป็ นกรอบแนวคิด ตามภาพดังนี
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ตัวแปรตาม (Dependent
Variable)
ลักษณะประชากรศาสตร์
-เพศ
ความคาดหวังของผลลัพธ์ต่อการ
-ช่วงอายุ
จัดการคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
-ชันปี การศึกษา
-ด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรียน
-ด้ านวิจัยและนวัตกรรม
-ด้ านการบริการวิชาการแก่สงั คม
-ด้ านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
-ด้ านการบริหารจัดการ

ช่องทางการรับรู ้
การรับสัมผัสออก
ออกเป็ นสิงหนึงสิงใด
ทีมีความหมาย ซึงการตีความ
ต้ องอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์
ทีมา : วัชรี ทรัพย์มี อ้ างถึงใน
พรศิริ บินนาราวี, 2555

การรับรูใ้ นการจัดการคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
-ด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรียน
-ด้ านวิจัยและนวัตกรรม
-ด้ านการบริการวิชาการแก่สงั คม
-ด้ านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
-ด้ านการบริหารจัดการ
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ระเบียบวิธีวิจยั
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทีใช้ ใ นการวิ จั ย ครั งนี ได้ แ ก่
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ตังแต่ชันปี ที 1 ปี ที 2 ปี ที 3 ปี ที 4 และปี ที 4 ขึนไป) โดยกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจาก
นักศึก ษาใสถาบั น อุดมศึ กษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การคํานวณจากสูตร Taro
Yamane ทีระดับค่าความเชือมันเท่ากับ 95% หรือยอมรับความคลาดเคลือนที 0.05 โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ทีมีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน
รูปแบบของแบบสอบถามทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับ เพศ อายุ ชันปี การศึกษา
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามทีเกียวกับความคาดหวังของนักศึ กษาทีมีต่อการจัดการ
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยใน ด้ าน คือ
1. ด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรียน
2. ด้ านวิจัยและนวัตกรรม
3. ด้ านการบริการวิชาการแก่สงั คม
4. ด้ านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
5. ด้ านการบริหารการจัดการ
ส่ วนที เป็ นแบบสอบถามทีเกียวกับ การรั บ รู้ จ ริ งของนั ก ศึ ก ษาทีมี ต่ อ การจั ด การ
คุณ ภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยใน ด้ าน คือ ด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรี ยน ด้ านวิจัยและ
นวัตกรรม ด้ านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้ านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย และด้ านการ
บริหารการจัดการ
ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ลผู้ วิจัยนําข้ อ มู ลทีรวบรวมมาได้ ไปวิ เคราะห์ โดยใช้ โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS โดยการใช้ สถิติในการวิเคราะห์ ได้ แ ก่ ค่ าความถี ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี ย ค่ าส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าที (t-testและF-test) และหาค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) เพื อวิเคราะห์ ความแตกต่ างของตัวแปร
เป็ นและเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ ด้ วยวิ ธี Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
ผลการศึกษา
1.ความคาดหวั งของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนทีมี ต่ อ การจั ดการคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้ าน ด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรี ยน ด้ านวิจัยและนวัตกรรม ด้ านบริ การวิชาการ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย และด้ านการบริหารจัดการ ซึงในแต่ละด้ านและรายข้ อพบว่า
1.1.ด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรียน นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมีความ
คาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรียนอยู่ในระดับมากทุ กเรืองยกเว้ นเรือง
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ของการทีนั กศึ ก ษาจะสามารถนําวิช าต่ างๆ ทีได้ ศึก ษามาประยุ ก ต์ใช้ ในชี วิตประจําเพื อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอยู่ในระดับมากทีสุด
1.2. ด้ านวิจัยและนวัตกรรม นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
ความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้ านวิจัยและนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก
1.3. ด้ านการบริการวิชาการ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
ความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้ านการบริการวิชาการ อยู่ในระดับมาก
1.4. ด้ านศิลปวัฒ นธรรมและความเป็ นไทย นั กศึ กษาสถาบั น อุ ดมศึ กษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครมีความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้ านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็ นไทยอยู่ในระดับมาก
1.5. ด้ านการบริหารจัดการ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
ความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้ านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากทีสุด
2. การรั บ รู้ ของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที มี ต่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับ อุดมศึกษา 5 ด้ าน ด้ านผลลั พธ์ผ้ ู เรี ยน ด้ านวิจัยและนวัตกรรม ด้ านบริ การวิชาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย และด้ านการบริหารจัดการ ซึงในแต่ละด้ านและรายข้ อพบว่า
2.1.ด้ านผลลัพธ์ผ้ ู เรียน นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมีการ
รับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรียนอยู่ในระดับมาก
2.2. ด้ านวิจัยและนวัตกรรม นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
การรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้ านวิจัยและนวัตกรรม อยู่ในระดับปานกลาง
2.3. ด้ านการบริการวิชาการ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
การรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้ านการบริการวิชาการ อยู่ในระดับมากในเรืองการเชิญ
วิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเพือแลกเปลียนประสบการณ์และมีการรับรู้จากประสบการณ์จริง
ในเรื องการจัดบริการวิชาการให้ แก่ชุมชนภายนอกบริ เวณรอบสถาบันหรื อสถานทีใกล้ เคียงและ
เรืองการใช้ ทรัพยากรร่วมกับบุคคลภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง
2.4. ด้ านศิลปวัฒ นธรรมและความเป็ นไทย นั กศึ กษาสถาบั น อุ ดมศึ กษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้ านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
ในระดับมากทุกเรืองยกเว้ นเรืองการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ความเป็ นไทย ในสถาบันอุดมศึกษา ทีอยู่ในระดับน้ อย
2.5. ด้ านการบริ หารจัดการ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมี
การรั บรู้ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาด้ านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากทุกเรืองยกเว้ น
เรืองการจัดให้ มีสงอํ
ิ านวยความสะดวกทีอยู่ในระดับน้ อย
3. การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครทีมี
ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จําแนกตามเพศ ช่วงอายุ และชันปี การศึกษา
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3.1. จําแนกตามเพศ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมีความ
คาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีมีเพศต่างกัน มีระดับความคาดหวังต่อ
การจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาแตกต่างกัน
3.2. จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร
ทีมีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาแตกต่างกัน โดย
พบว่ า นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ทีมี ช่ วงอายุ ตํากว่ า 20 ปี และช่ วงอายุ 20-23 ปี มีความคาดหวังต่ อ การ
จัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีน้ อยกว่านักศึกษากลุ่มช่วงอายุ 24 ปี ขึนไป
3.3. จํา แนกตามชั นปี การศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานครที มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ในชั นปี ที ต่ า งกั น มี ค วามคาดหวั งต่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแตกต่างกัน โดยพบว่า นักศึกษาชันปี ที1 ชันปี ที2 และชันปี ที3 มีความ
คาดหวังต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ อยกว่าชันปี ที4
4. การเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครทีมีต่อการ
จัดการคุณภาพการศึกษาจําแนกตามเพศ ช่วงอายุ และชันปี การศึกษา
4.1. จําแนกตามเพศ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีมีเพศต่างกันมีการรั บรู้ต่อการจัดการคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแตกต่างกัน
4.2. จําแนกตามช่วงอายุ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานครทีมีอายุ
ต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู้ ต่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแตกต่ า งกั น โดยพบว่ า
นักศึกษากลุ่ มทีมีช่วงอายุตากว่
ํ า 20 ปี และช่วงอายุ 20-23 ปี มีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทีแตกต่างจากนักศึกษากลุ่มช่วงอายุ 24 ปี ขึนไป
4.3. จําแนกตามชันปี การศึกษา นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร
ทีมี ก ารศึ ก ษาอยู่ ในชั นปี ทีต่ างกัน มี ก ารรั บ รู้ ต่อการจั ดการคุ ณ ภาพการศึ กษาระดับ อุ ดมศึ ก ษา
แตกต่างกัน โดยพบว่า นักศึกษาชันปี ที1 ชันปี ที2 ชันปี ที3 และชันปี ที 4 มีการรับรู้แตกต่างจาก
ชันปี ที 4 ขึนไป
5. การเปรี ยบเทียบความคาดหวังและการรั บ รู้ของนั กศึ กษาสถาบั น อุด มศึ กษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการจัดการคุณ ภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยพบว่ านักศึกษามีระดับ
ความคาดหวังอยู่ในระดับ มากถึงมากทีสุดแต่ระดับการรับรู้ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึง
มากซึงมีความแตกต่างกันอย่างมัยสําคัญทางสถิติในทุกด้ าน
อภิปรายผลการวิจยั
1. เปรี ยบเทียบความคาดหวังและการรั บ รู้ของนั กศึกษาสถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครทีมีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรียน
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ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ปรากฏว่า นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความ
คาดหวังและการรับรู้ในด้ านผลลัพธ์ของผู้เรียนอยู่ในระดับมากโดยพิจารณารายข้ อพบว่านักศึกษา
มีความคาดหวังและการรับรู้ในเรืองการมีภาวะความเป็ นผู้นาํ สามารถวางแผนการทํางานเป็ นกลุ่ม
มีการสือสารทีดีต่อผู้ร่วมชันเรียนมีระดับการรับรู้ทน้ี อยกว่าความคาดหวัง ซึงมีความสอดคล้ องกับ
ทรงยศ บัวเผือน (2548, หน้ า 48-49) ดัชนี ทีเป็ นตัวชี วั ดคุ ณ ภาพของมหาวิ ทยาลั ยสามารถ
เปลียนทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาภายหลังทีนักศึกษาผู้นันจะเข้ ารับการศึกษาได้ หรือไม่
นันคือการมีแนวคิดทัศนคติและพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปจากเดิม ซึงเป็ นการเปลียนแปลงไป
ในทางทีดี ขึน แต่ ในความเป็ นจริ ง ไม่ มีม หาวิ ท ยาลั ยใดทีสามารถทํา ให้ ค นทุ ก คนเป็ นคนดี ได้
ทังหมด สิงทีสําคัญคืออยู่ทตัี วนักศึกษา ผู้เรี ยนเองว่ านักศึกษาผู้นันมีความคิดดี มีอุดมการณ์ทดีี
มากน้ อยเพี ยงใด ซึ งการทีนั กศึ กษาแต่ ละคนจะคิดดีหรื อไม่นันขึนอยู่กับ การอบรมสังสอนของ
อาจารย์ผ้ ูสอนเป็ นสําคัญ การเสวนาในการประชุมสํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน “ปัจจัยที
มีผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิตทีจบการศึ กษาในประเทศไทย” (2543, หน้ า 239) ปั จ จั ยทีมี
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาคื อ ข้ อ บกพร่ อ งในการคิ ด เชิ ง วิ ก ฤติ แ ละเชิ ง สร้ า งสรรค์
เนืองจากระบบการศึกษาไม่ได้ เน้ นให้ คิดเป็ น ทําเป็ น ได้ ด้วยตนเอง วิธีเรียน เน้ นความจํา และ
การเรียนรู้มุ่งเฉพาะเนือหาวิชาการมากกว่าเน้ นวิธกี ารให้ เกิดการเรียนรู้ ขาดวิธกี ารใช้ กจิ กรรมนอก
ห้ องเรียน เพือสร้ างเสริมให้ เกิดความใฝ่ รู้อย่างต่อเนือง
2. เปรี ยบเทียบความคาดหวังและการรั บ รู้ของนั กศึกษาสถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครทีมีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้ านวิจัยและนวัตกรรม
ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ปรากฏว่าความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเขตกรุงเทพมหานครด้ านวิจัยและนวัตกรรมมีน้อยกว่าทีนักศึกษาคาดหวังโดยเรืองการวิจัย
ของนักศึกษาในแต่ละสาขาจะสามารถสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ เกิดขึน และสามารถมูลค่าเพิมทาง
เศรษฐกิจได้ การส่งเสริม ให้ มีการวิจัยร่ วมกันระหว่ างอาจารย์กับ นักศึ กษาเพื อสร้ างนวัตกรรม
ใหม่ๆทีสามารถนํามาใช้ พัฒนาให้ เกิดประโยชน์ต่อประเทศมีระดับการรับรู้อยู่ทระดั
ี บปานกลางซึง
มี ค วามสอดคล้ องกั บ แนวคิ ด วั ช รี ทรั พ ย์ มี (2555, หน้ า 21) ได้ กล่ า วว่ า การรั บ รู้ คื อ การ
ตีความหมายการรั บสัมผัสออกเป็ นสิงหนึ งสิงใดทีมีความหมาย ซึงการตี ความนันจะต้ องอาศั ย
ประสบการณ์หรือการเรียนรู้
3. เปรี ยบเทียบความคาดหวังและการรั บ รู้ของนั กศึกษาสถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครทีมีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้ านการบริการวิชาการ
ผลการวิ เคราะห์ จ ากแบบสอบถามปรากฏว่ า ในด้ านการบริ ก ารวิ ช าการนั ก ศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความคาดหวังและการรับรู้ อยู่ในระดับมากโดยเรืองการเปิ ดโอกาสให้
บุคลคลภายนอกเข้ ามาใช้ ทรัพยากรของสถาบันร่ วมกัน เช่น การใช้ บริการห้ องสมุด การสืบค้ น
ฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ เป็ นต้ น ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ (
, หน้ า ) กระบวนการเรียน
การสอน ต้ องดําเนิ นการให้ สอดคล้ องกับจุ ดมุ่งหมายของหลั กสูตร โดยยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
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และพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ เน้ นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ วิธีการ
เรียนทีหลากหลายให้ ผ้ ูเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง มีการเชือมโยงข้ อมูลข่าวสาร และเลือกใช้ ข้อมูลที
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน สอดแทรก ปลูกฝั ง เสริมสร้ างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
นพเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการพั ฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ให้ ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงวิธีการวัดผลโดยเน้ นการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง
4.เปรี ยบเทียบความคาดหวั งและการรั บ รู้ของนั กศึ กษาสถาบั น อุดมศึ กษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครทีมีต่อการจัดการคุณภาพการศึ กษาระดับอุดมศึกษา ด้ านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็ นไทย
ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามปรากฏว่ าด้ านศิ ลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทยนักศึ กษามี
ความคาดหวั ง และการรั บ รู้ อ ยู่ ในระดั บ มากโดยการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และความเป็ นไทย ในสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นทีน้ อยกว่าความคาดหวังซึง
มีความสอดคล้ องกับ สุชา จันทร์เอม (2555, หน้ า ) ได้ กล่าวว่า การรับรู้ เป็ นกระบวนการที
บุ ค คลเข้ า ติ ด ต่ อ กั บ สิ งแวดล้ อมหรื อ สิ งเร้ า ที อยู่ ร อบๆ ตั ว เช่ น บุ ค คล สั ต ว์ สิ งของ และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติล้วนๆจัดเป็ นสิงเร้ าทังสิน และบุคคลจะรับรู้โดยใช้ อวัยวะสัมผัส (Sense
Organ) ทีมีอยู่ ได้ แก่ หู ตา ปากจมูก ผิวหนัง เป็ นต้ น โดยการรับรู้จะต้ องมีการตีความหมายจาก
การรับสัมผัสหรือต้ องมีการใส่ความหมายให้ กบั สิงต่างๆทีผ่านเข้ ามาในการรับสัมผัสนันด้ วย
5. เปรี ยบเทียบความคาดหวังและการรับ รู้ของนั กศึ กษาสถาบั น อุดมศึ กษาเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครทีมีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้ านการบริหารจัดการ
ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามปรากฏว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเขตกรุ ง เทพมหานครด้ านการบริ ห ารจั ด การน้ อยกว่ า ที คาดหวั ง ไว้ โดยเรื องให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี สิ งอํา นวยความสะดวกที เพี ย งพอต่ อ นั ก ศึ ก ษา เช่ น ห้ องเรี ย น
ห้ องปฏิบัติการ โรงอาหาร หอพัก เป็ นต้ นและเรืองการจัดการหา อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ ที
มีความรู้ ความสามารถและมีความเชียวชาญตรงตามสาขาวิชาต่างๆ ถวิล มาตรเลียม (2542,
หน้ า 2-5) ระบบการจัดการศึกษาจะเข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้ นัน ขึนอยู่
กับปั จจัยสําคัญอย่างหนึงก็คือ “คุณ ภาพของครู ” กล่าวคือจะต้ องเริมให้ ความสําคัญ ตังแต่การ
เตรียมครู การคัดเลือกครู และการพัฒนาครูให้ มีความรู้ความสามารถเพิมพูนขึนโดยทีครูจะต้ อง
เป็ นผู้ ที มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั งความรู้ ทั วไปและความรู้ วิ ช าชี พ เฉพาะทีตนเองรั บ ผิ ด ชอบ
ตลอดจนรอบรู้ในเหตุการณ์ แวดล้ อมอย่างกว้ างขวางและมีทักษะในการแสดงออกด้ วยการพู ด
การถ่ายทอดสู่บุคคลอืนและกาลเทศะ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.ด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรียน ควรมีการจัดการการศึกษาทีเน้ นให้ ผ้ ูเรียนมีการทํางานเป็ นกลุ่มที
สามารถส่ งผลให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาการสือสารต่ อ ผู้ อืนในชั นเรี ยนได้ ม ากขึ นรวมทังส่งเสริ ม ให้
นักศึกษามีภาวะความเป็ นผู้นาํ ในด้ านต่างๆมากขึน
2.ด้ านการวิจัย ควรมีการสนับสนุ น ส่งเสริมการวิจัยของนักศึกษา เพือให้ เกิดการเรียนรู้
และเพื อให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ค วามสามารถในการสร้ างผลงานวิ จั ยและนวัต กรรม และควรมี ก าร
สนับสนุ นการวิจัยทีร่ วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื อให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ในการ
วิจัย ทีจะสร้ างประโยชน์และสร้ างมูลค่าเพิ มทางเศรษฐกิจของประเทศได้ รวมทังควรมีการจัดหา
แหล่งทุนในการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆรวมทังมีการเผยแพร่ ให้ นักศึกษาได้ ทราบ
อย่างทัวถึงในเรืองการวิจัยและนวัตกรรม
3. ด้ านการบริ ก ารวิ ช าการ ควรมี ก ารจั ด การบริ ก ารวิ ช าการทีมี ก ารเปิ ดโอกาสให้ กั บ
บุคคลภายนอกได้ สามารถเข้ ามาใช้ บริการทางวิชาการต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึน
4. ด้ านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย ควรเน้ นการเรียนการสอนทีสอดแทรกเรืองราว
ประวัติศาสตร์ของไทยรวมทังวัฒนธรรมต่างๆของไทยมากขึนเพือเป็ นการอนุ รักษ์ สืบสานความ
เป็ นไทยในยุคปัจจุบัน
5. ด้ านการบริหารจัดการ ควรมีการจัดสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้ องเรียน โรง
อาหาร ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ อุ ป กรณ์ ทีทั น สมั ย มี เทคโนโลยี ที ใช้ ในการสอนที ทั น สมั ย และ
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาในสาขาวิชานันๆรวมทังมีการจัดหาอาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชียวชาญทีตรงตามสาขาวิชาต่างๆ
อย่างเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรทีมีอยู่เดิมให้ มีคุณภาพมากยิงขึน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรมีการวิจัย เพือทราบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ในทุ ก คณะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. ควรมีการวิจัยทีเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ทมีี ต่อการจัดการคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตัวแปรอืนๆ เช่น คณะ สาขาวิชา นักศึกษาจากส่วนภูมิภาค
บรรณานุกรม
นงลักษณ์ นิมนวล. (2547). ความคาดหวังของผู้ปกครองทีมีต่อคุณภาพของสถาบันการศึกษา
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กรุงเทพมหานคร.
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