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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิต ที่มีตอการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 บัณฑิตป พ.ศ. 2555 นักศึกษาชั้นปที่ 2 และ
3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 121 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) วิเคราะหขอมูลเพื่อหาระดับความ
พึงพอใจโดยคิดเปนคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.82) และผลการประเมิน
รายดาน มีดังนี้
1. ดานวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อยูในระดับมาก ( x = 3.83) 2) ดานโครงสรางหลักสูตร
ผลการหาคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.84) 3) ดานเนื้อหาที่เปดสอนในหลักสูตร ซึ่งผลการหาคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก ( x = 3.70) 4) ดานคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.26) 5) ดาน
อาจารยผูสอนในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.78) 6) ดานคุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.73) 7) ดานการใหบริการของหนวยงานสนับสนุน ผล
การประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.58) 8) ดานการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ( x = 3.87) 9) ดานกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก
( x = 3.77) 10) ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.81) 11) ดาน
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.95) และ 12) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.82)

ABSTRACT

The purpose of this research was to evaluate the students of 2nd 3rd 4th year students and graduates in
academic year 2012’s satisfaction toward Bachelor of Arts Program in Religious Studies, college of Religious Studies,
Mahidol University, in 12 aspects in term of academic administration. The research used questionnaire as a tool.
Samples of the research were gathered by simple random sampling. They consisted of 121 people which were
classified as follows:- Final year students, graduates, third and second year students. Data processing and data
analysis were processed through the computer software for the desired statistic results as mean and standard deviation.
* วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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The research results revealed that: total program evaluation was found at the high level ( x =3.82) and
program evaluation in 12 aspects was found as follows:
Program’ objective was at the high level ( x = 3.83). The credits according to the curriculum outline were
satisfactory at the high level (3.84). The courses and contents were satisfactory at the high level ( x = 3.70). The
qualifications of applicants was at the high level ( x = 4.26). Instructors were at the high level ( x = 3.78). Advisors
performance was at the high level ( x = 3.73). Staff’s services were at the high level ( x = 3.58). The process of
learning management and curriculum administration were at the high level ( x = 3.87). Students development
activities were at the high level ( x = 3.77). Measurement and evaluation were at the high level ( x = 3.81). Output
evaluation of the program was at the high level ( x = 3.95). Educational assurance was at the high level ( x = 3.82)
Keywords: Satisfaction, Bachelor of Arts Program in Religious Studies

ภูมิหลัง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มเปดสอนเมื่อป
การศึกษา 2540 จนถึงปจจุบัน ปการศึกษา 2555 ไดสรางบัณฑิต 13 รุน กวา 500 คน มีพันธกิจโดยตรงในการสราง
บัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม ในการสรางบัณฑิตที่พึงประสงคนี้ ปจจัยสําคัญที่สุดที่นําไปสูความสําเร็จตามที่มุงหวังคือ
กระบวนการในการสรางนั่นก็คือ การจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพยอมสามารถสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ดังนั้นเพื่อใหการจัดการการศึกษาไดรับความมั่นใจวามีคุณภาพ จึงมีความจําเปนที่จะตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพเพื่อนํา
ขอมูลมาพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตอไป
มหาวิทยาลัยมหิดลใหความสําคัญตอระบบคุณภาพ เนนกระบวนการ P-D-C-A ของ Deming Cycle (กองพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) ในระบบคุณภาพนี้ถากระบวนการดําเนินงานเปนไปอยางสม่ําเสมอและจริงจังตามวงจร
ของ P= Plan (วางแผน) D= Do (ปฏิบัติ) C= Check (ติดตามตรวจสอบโดยการวัดผลประเมินผล) และ A=Act (พัฒนาการ
ปฏิบัติงานบนฐานขอมูลของผลที่ไดจากการวัดผลประเมินผล) ยอมกอใหเกิดผลลัพธอยางตอเนื่องและเกิดการพัฒนางานสู
ความเปนเลิศได
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศาสนศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย ศาสนศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล วาเปนระบบที่จะทําใหการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ เกิดการพัฒนา
ยิ่งขึ้นซึ่งจะเกิดผลดีตอนักศึกษาที่จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในป พ.ศ. 2556 หลักสูตรฯ จึงมีแผนที่จะทําการวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ
โดยมุงที่จะนําผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจ
ตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา” โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากวิทยาลัยศาสนศึกษา
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 บัณฑิตป พ.ศ.
2555 นักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3 ที่มีตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา และจะนําผลการวิจัยมา
ประกอบการวางแผนบริหารจัดการดานการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนไปตามหลักการประกันคุณภาพ
มาตรฐานอุดมศึกษาและสอดคลองกับตัวชี้วัดของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อสํารวจความความพึงพอใจของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 และบัณฑิตป พ.ศ. 2555
นักศึกษาชั้นปที่ 2 และ3 ปการศึกษา 2555 ที่มีตอการจัดการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบดานการจัดการศึกษา
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
2. โครงสรางของหลักสูตร
3. เนื้อหาที่เปดสอนในหลักสูตร
4. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา
5. ดานอาจารยผูสอนในภาพรวมของหลักสูตร
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
7. การใหบริการของหนวยงานสนับสนุน
8. การจัดการเรียนการสอน
9. กิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
10. การวัดและประเมินผลการศึกษา
11. ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
12. การประกันคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาปการศึกษา 2555 นักศึกษา
ชั้นป ที่ 2-3 ปการศึกษา 2555 และ
บัณฑิตป 2555 ตอการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนา
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

➮

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรคือ นักศึกษาและบัตฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา จํานวน 263 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย
( Simple Random Sampling ) โดยผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามเองและใหผูชวยวิจัยแจกแบบสอบถามดวย แตผูวิจัยไดกํากับ
ดูแลติดตามผลอยางตอเนื่อง โดยคัดเลือกกลุมตัวอยาง ที่ไดผานการศึกษาในหลักสูตรมาอยางนอย 2 ปการศึกษาขึ้นไป ซึ่ง
ไดสุม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 จํานวน 40 คนจากทั้งหมด 61 คน บัณฑิตป พ.ศ.
2555 จํานวน 13 คน จากบัณฑิตทั้งหมด 41 คน นักศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 34 คนจากทั้งหมด 80 คน และ
นักศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 34 คน จากทั้งหมด 81 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 121 คน
เครื่องมือที่ใช ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามมาจากแบบประเมินหลักสูตรปริญญาตรีของกองบริหารการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ซึ่ ง ได รั บ การพิ จ ารณากลั่ น กรองจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดลแลว และหลักสูตรฯ ไดปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพของหลักสูตรฯ แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรในดานตาง ๆไดแก 1.
ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 2. ดานโครงสรางของหลักสูตร 3. ดานเนื้อหาที่เปดสอนในหลักสูตร 4. ดานคุณสมบัติของผู
เขารับการศึกษา 5. ดานคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา 6. ดานอาจารยผูสอนในภาพรวมของหลักสูตร 7. ดานการ
ใหบริการของหนวยงานสนับสนุน 8. ดานการจัดการเรียนการสอน 9. ดานกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 10.
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 11. ดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร และ 12.ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลว วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะห คําตอบของคําถามแบบปลายปดแบบประเมินคา
5 ระดับ โดยการหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีความหมายของการประเมินระดับความพึงพอใจ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 –5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 –4.50 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51 –3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 –2.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00 –1.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด

ผลการศึกษา
คําถามความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ดานวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ดานโครงสรางหลักสูตร
ดานเนื้อหาที่เปดสอนในหลักสูตร
ดานคุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
ดานอาจารยผูสอนในภาพรวมของหลักสูตร
ดานคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
ดานการใหบริการของหนวยงานสนับสนุน
ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
คาเฉลี่ยในภาพรวม

คาเฉลี่ย
x̅
3.83
3.84
3.70
4.26
3.78
3.73
3.58
3.87
3.77
3.81
3.95
3.82

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D
.721
.629
.758
.615
.764
.861
.761
.691
.740
.756
.719
.795
3.82

สรุปผลวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงสถานภาพและจํานวนของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปน
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555 จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 33.1 รองลงมาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3
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จํานวนชั้นปละ 34 คน คิดเปนรอยละ 28.1 เทากัน รองลงมาเปนบัณฑิตรุนที่ 12 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 10.7 รวม
ผูตอบแบบสอบถาม 121 คน
ในดานการประเมินหลักสูตร ทั้ง 12 ดาน สามารถสรุปและอภิปรายผลประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
1. ดานวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ผลการหาคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.83) อภิปรายไดวา กลุมตัวอยางพึงพอใจสูง แตอยางไรก็
ตามหลักสูตรควรหาแนวทางบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยการวิเคราะหอุปสรรค โอกาส และแสวงหา
แนวทางดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคใหมากยิ่งขึ้น และเมื่อพิจารณารายขอในดานนี้ วัตถุประสงค ขอที่ 1 ผลิตบัณฑิต
สําหรับเปนครู/ อาจารยสอนวิชาพุทธศาสนาและ /หรือศาสนาอื่นๆ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ผล
การประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 3.69) อภิปรายไดวา ผลการประเมินสอดคลองกับภาวะมีงานทําของ
บัณฑิตที่สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพเปนครู/อาจารยในระดับการศึกษาตางๆ แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรนี้
ไมสามารถใหใบประกอบวิชาชีพครูไดโดยตรง แตก็สามารถนําความรูไปประยุกตในการประกอบอาชี พนี้ได โดยจากการ
สํารวจอาชีพของบัณฑิต พบวา มีผูประกอบอาชีพครู-อาจารยในสถาบันการศึกษาอยูเปนจํานวนมาก
วัตถุประสงคขอที่ 2 ใหผูศึกษามีความรูความเขาใจศาสนาที่ตนนับถืออยูอยางลึกซึ้ง ความรูความเขาใจนี้จะ
เปนพื้นฐานสําคัญของการสรางจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามใหมีอยูในตัวซึ่งจะเปนประโยชนทั้งแกตัวเอง ผูอื่นและสังคม
ผลการประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 3.97) อภิปรายไดวา ประเด็นคําถามขอนี้ถือวาเปนสาระสําคัญของ
หลักสูตร ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย ควรหาทางพัฒนาตามประเด็นคําถามในขอนี้ เพราะถึงแมวาผล
การประเมินอยูในระดับมากแตก็ยังถือวามีโอกาสที่ตองพัฒนาอีกมาก
วัตถุป ระสงคขอที่ 3 ใหผูศึก ษามีค วามรู ความเขา ใจศาสนาต างๆ ควบคูไปกั บศาสนาของตน เพื่อ จะได
สามารถอยูและทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความเชื่อทางศาสนาแตกตางกันกับตนไดอยางมีความสุข ผลการประเมินความพึง
พอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 4.02) อภิปรายไดวา ประเด็ นคําถามขอนี้ถือวาเปนสาระสําคัญของหลักสูตร ผูบริหาร
คณาจารย นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย ควรหาทางพัฒนาตามประเด็นคําถามในขอนี้ เพราะถึงแมวาผลการประเมินอยูใน
ระดับมากแตก็ยังถือวามีโอกาสที่ตองพัฒนา
วัตถุประสงคขอที่ 4 ใหพระสงฆนิกายตางๆ มีโอกาสไดศึกษาวิชาพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาเดียวกัน
และศึกษาวิทยาการสมัยใหมที่จําเปนในการมีชีวิตอยูในสังคมโลกปจจุบันและที่เปนประโยชนตอการทํานุบํารุงเผยแพรพุทธ
ศาสนา ผลการประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 4.01) อภิปรายไดวา หลักสูตรเปดโอกาสใหพระสงฆทุก
นิกายเขามาศึกษาในหลักสูตร หากสอบผานเกณฑคัดเลือกที่กําหนด ซึ่งสอดคล องกับการบริหารหลักสูตรในดานปจจัย
นําเขาที่ผานมา หลักสูตรเปดรับพระสงฆทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ โดยจัด
ทุนการศึกษาใหเรียนฟรีหากคุณสมบัติผานเกณฑกําหนด
วัตถุประสงคขอที่ 5 ผลิตนักวิชาการศาสนาระดับสูงสําหรับสอนและทําวิจัยทางศาสนา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 3.63) อภิปรายไดวา ถึงแมจะมีผลการประเมินระดับมาก แตเมื่อพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงแลว หลักสูตรสามารถผลิตนักวิชาการศาสนาระดับสูงสําหรับสอนและทําวิจัยในระดับตนๆ ถาเทียบกับหลักสูตรที่
สัมพันธ กันของสถาบันการศึกษาอื่นๆ อาจเปน เพราะวามี ชวงเวลาในการผลิตบั ณฑิตเพียง 16 ป แตก็มีป ระเด็ นที่ควร
พิจารณาคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนนอยมากที่ศึกษาตอในสาขานี้ที่สูงขึ้นที่จัดการเรียนการ
สอนในวิทยาลัย โดยมากมักศึกษาตอในสาขาวิชาอื่นๆที่สัมพันธกัน ประเด็นนี้ผูวิจัยเห็นวา เพราะสาขาวิชานี้ปลูกฝงความคิด
คานิยมในการใชชีวิต สวนการใหความรูความสามารถในการประกอบอาชีพในสังคมที่ตลาดตองการจําเปนตองศึกษาตอยอด
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ในสาขาที่นิยมของตลาด ซึ่งจุดแข็งของบัณฑิตของหลักสูตรก็คือ ตลาดมองวา “คนดีสรางยาก แตคนมีความสามารถทํางาน
สรางไดงาย” องคกรตางๆ ไมมีเวลาสรางคนดี แตจะสรางนักทํางาน แตถารับคนเขามาทํางนที่ไมซื่อสัตย ยอมสามารถ
ทําลายองคกรได
วัตถุประสงคขอที่ 6 สรางผูนําศาสนาที่สามารถรวมมือกันนําคําสอนทางศาสนามาใชแกปญหาสังคมตางๆ
และสรางความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทย ผลการประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก (x̅= 3.68) อภิปรายไดวา
ถึงแมผลการประเมินอยูในระดับมาก แตในสภาพเปนจริงหลักสูตรยังไมสามารถสรางผูนําศาสนาที่สามารถรวมมือกันนําคํา
สอนทางศาสนามาใชแกปญหาสังคมตางๆ และสรางความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทยไดมาก เนื่องจากวามีระยะเวลาใน
การดําเนินการยังไมยาวนานพอ กอปรกับยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะ
เอื้อตอการผลักดันวัตถุประสงคขอนี้ใหบรรลุได
ในการอภิปรายเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาในดานวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ ที่มีผลการ
ประเมินคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีความสอดคลองกับงานวิจัยของบาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย และคณะ (2552)
เรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาวิทยาลัยแสงธรรม ที่ผลการประเมินในดานนี้อยู
ในระดับมากเชนกัน (ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, บาทหลวง, ดร., และคณะ, 2552)
2. ดานโครงสรางหลักสูตร
ผลการหาคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.84) และเมื่อพิจารณารายขอ เรื่อง จํานวนหนวยกิตกลุมวิชา
แกนหมวดศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนด 13 หนวยกิต ผลการประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 3.93)
อภิปรายไดวา ผูประเมินเห็นความสําคัญของรายวิชานี้ที่มหาวิทยาลัยมีเจตนารมณจัดรายวิชาที่สอดคลองกับเจตนารมณ
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มุงจะจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเติมเต็มการพัฒนาคนใหเปนคนสมบูรณแบบ คือเปนคน
ดี และมีความสุข คําถามเรื่อง จํานวนหนวยกิตกลุมวิชาภาษาที่หลักสูตรกําหนด 9 หนวยกิต ผลการประเมินความพึงพอใจ
ขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 3.77) และสามารถอภิปรายโดยเปรียบเทียบกับกลุมวิชาภาษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งเปน
วิ ช าการใช ภ าษาไทย แต ผ ลการประเมิ น อยู ใ นระดั บ ค า เฉลี่ ย ที่ สู ง กว า กลุ ม วิ ช าภาษาที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนดเองซึ่ ง เป น วิ ช า
ภาษาอังกฤษทั้งหมด อาจเปนไปไดวาผลการประเมินเชนนี้อาจเปนเพราะนักศึกษามีมุมมองตอภาษาอังกฤษในทางที่ไมคอย
ชอบ ผลประเมินจึงต่ําเมื่อเทียบกับวิชาภาษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ดังนั้นผูบริหารหลักสูตรและคณาจารยควรหาแนวทางให
นักศึกษามีมุมองทางบวกตอการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เปนภาษากลางของโลก
ในการอภิปรายเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ดานโครงสรางของหลักสูตรฯ ที่มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากนี้ มีความสอดคลองกับงานวิจัยของบาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย และคณะ (2552) เรื่อง
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาวิทยาลัยแสงธรรม ที่ผลการประเมินในดานนี้อยูใน
ระดับมากเชนกัน (ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, บาทหลวง, ดร., และคณะ, 2552)
3. ดานเนื้อหาที่เปดสอนในหลักสูตร ซึ่งผลการหาคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.70) และเมื่อพิจารณา
รายขอในดานนี้ เรื่องเนื้อหาของหลักสูตรสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพได ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ
ขอนี้อยูในระดับมาก (x̅= 3.60) สามารถอภิปรายกับผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554
ในเรื่อง “มีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน/การศึกษาในหนวยงานของทาน” จากกลุมตัวอยาง 21 คน คิดเปน 60% ของผูใช
บัณฑิตรุนนี้ พบวา อยูในระดับมากที่สุด (x̅= 4.67) (4) นั้นไมมีความสอดคลองกันจากผลการประเมินที่สอบถามจากผลผลิต
ของหลักสูตรกับผูใชบัณฑิตของหลักสูตร ขอสันนิษฐานวาที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะ 1) ความแตกตางกันของจํานวนกลุม
ตัวอยาง 2) ความคิดเห็นเชิงอัตวิสัยที่แตละคนมีประสบการณ มุมมอง ความตองการที่แตกตางๆ กัน
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สวนในเรื่อง เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนําไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอสังคม ผลการประเมินความ
พึง พอใจขอ นี้อ ยูใ นระดับ มาก ( x = 3.91) สามารถอภิ ปรายกั บผลการสํา รวจคุณ ภาพของบัณ ฑิต ที่ สํา เร็ จการศึก ษา
ปการศึกษา 2554 ในเรื่อง “มีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน/การศึกษาในหนวยงานของทาน” จากกลุมตัวอยาง 21 คน
คิดเปน 60% ของผูใชบัณฑิตรุนนี้ พบวา อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.67) (วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 2555)
ซึ่งไมสอดคลองกันเชนกัน
และเรื่อง เนื้อหาของหลักสูตรเปนพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูงหรือศึกษาหาความรู และวิทยาการใหมๆ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 3.71) สามารถอภิปรายกับผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2554 ในเรื่อง “มีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน/การศึกษาในหนวยงานของทาน” จากกลุมตัวอยาง
21 คน คิดเปน 60% ของผูใชบัณฑิตรุนนี้ พบวา อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.67) (วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
2555) ซึ่งไมสอดคลองกันเชนกัน
จากที่ผลการประเมินดานนี้ในภาพรวมอยูในระดับมากนั้น สามารถอภิปรายเทียบกันกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งผลการประเมินดานนี้อยูใน
ระดับมากเชนกัน (ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, บาทหลวง, ดร., และคณะ, 2552)
4. ดานคุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.26) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาวิทยาลัยแสงธรรม ที่ผลการประเมินดานบริบทอยูในระดับมาก
เชนกัน(ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, บาทหลวง, ดร., และคณะ, 2552)
5. ดานอาจารยผูสอนในภาพรวมของหลักสูตร
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.78) ไมสอดคลองกันกับผลการวิจัยเรื่อง การประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาวิทยาลัยแสงธรรม ที่ผลการประเมินดานคุณภาพโดยรวมของ
คณาจารยผูสอน อยูในระดับพอใช/ควรพิจารณาปรับปรุง(ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, บาทหลวง, ดร., และคณะ. 2552) แต
สอดคลองกันกับ ผลงานวิจัยของ วรพรรณี เผาทองศุข และคณะ (2554) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งผล
การประเมินดานบริบทอาจารยผูสอนอยูในระดับมากเชนกัน และสอดคลองกันกับผลการศึกษาของ สาลินี จงใจสุรธรรม
(2553) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึ กษาที่มีตอกระบวนการจั ดการเรียนการสอนระดั บบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการประเมินดานคุณลักษณะของอาจารยอยูในระดับมากเชนกัน
6. ดานคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.73) ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจคุณภาพของ
อาจารยที่ปรึกษาในหลักสูตรฯ ในปการศึกษา 2555 พบวาอยูในระดับมาก ( x = 3.80) เชนกัน (วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2555)
7. ดานการใหบริการของหนวยงานสนับสนุน
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.58) สอดคลองกับผลการประเมินของงานบริการ
การศึกษา ปงบประมาณ 2555 (รอบเดือน มิ.ย.-ส.ค. 55) ที่ไดคาเฉลี่ยรวมที่ระดับมาก ( x = 3.98) (วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิด. 2555) และสอดคลองกับผลงานของ วรพรรณี เผาทองศุข และคณะ (2554) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง การ
ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยดาน ปจจัยเอื้อตอการเรียนการสอนกมีผลคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน เมื่อ
พิจารณาขอคําถามยอยในดานนี้ เชนเรื่อง การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหนักศึกษารับทราบไดอยางรวดเร็วและ
ทั่วถึง ผลการประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับปานกลาง และขอคําถามยอยเรื่อง มีการชี้แจงขอปฏิบัติในการขอรับ
บริการจากหนวยงานตางๆ ใหนักศึกษารับทราบอยางทั่วถึง ผลการประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับปานกลาง (x̅= 3.42)
อภิ ป รายได วา ผลการประเมิน ข อ นี้มี ผ ลคะแนนต่ํา กว าทุ ก ข อคํ า ถามในด านการให บ ริก ารของหน วยงานสนั บ สนุ น ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการประเมินภายในจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ จาก สกอ. ที่ไดรับการยืนยันขอมูลนี้จากการสัมภาษณ
นักศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ขอคําถามเรื่อง มีแบบฟอรมการขอรับบริการตางๆ อยางชัดเจน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 3.67) อภิปรายไดวา มีความสอดคลองกันในระดับหนึ่งผลคะแนนจึงออกมาไมต่ํา
และสูง ซึ่งตรงกับสภาพเปนจริง ซึ่งทางหลักสูตรมีแบบฟอรมตางๆ ที่ใชยื่นคํารอง บางรูปแบบชัดเจนแตบางรูปแบบยังตอง
ปรับปรุง เชน ใบคํารองขอลาเรียน และใบคํารองขอลาสอบเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย อีกประการหนึ่งในการยื่นคํารองอื่นๆ
เชน ยื่นคํารองขอใบรับรองผลการศึกษา หลักสูตรไมคิดคาบริการใดๆ อาจเปนปจจัยทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ และ
เปนเครื่องยืนยันความสอดคลองกันกับผลการประเมินของงานบริการการศึกษา ปงบประมาณ 2555 (รอบเดือน มิ.ย.-ส.ค.
55) ที่ไดคาเฉลี่ยรวมที่ระดับมาก ( x = 3.98) (วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 2555) เมื่อพิจาณารายดาน เชน
เรื่อง มีการจัดครุภัณฑโสตทัศนูปกรณที่พรอมใชประจําหองเรียนอยางพอเพียง ผลการประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับ
มาก (3.64) ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินดานความพึงพอใจของอาจารย/เจาหนาที่/นักศึกษาที่มีตอการใหบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอนและใหบริการ ของหนวยโสตทัศนศึกษา ประจําปงบประมาณ 2555 ที่ได
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากเชนกัน (วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) และในเรื่อง สัดสวนของการใหบริการ
เครื่องคอมพิวเตอรตอนักศึกษาเพียงพอ ผลการประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.44) อภิปรายไดวา
สาเหตุที่ขอนี้ไดคาความพึงพอใจระดับปานกลางซึ่งตํากวาขออื่นๆหลายขอ อาจเปนเพราะเครื่องคอมพิวเตอรรุนเกา และมี
จํานวนเครื่องไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2555 อยูในอัตราเฉลี่ยนักศึกษา 12 คน ตอคอมพิวเตอร
1 เครื่อง
8. ดานการจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.87) สอดคลองกับงานของ วรพรรณี เผาทองศุข และ
คณะ (2554) ไดทําวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งผลการประเมินในดานการจัดการเรียนการสอนก็อยูใน
ระดับมากเชนกัน และสอดคลองกันกับผลงานของสาลินี จงใจสุรธรรม (2553) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการประเมิน
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมากเชนกัน
9. ดานกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.77) สอดคลองกันกับผลการดําเนินงานดานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่หลักสูตรไดจัดกิจกรรมตางๆ พัฒนานักศึกษารวมทั้งหมด 16 กิจกรรม และผลการประเมินกิจกรรม
เหลานั้นก็มีผลการประเมินไมนอยกวาระดับมากทุกกิจกรรม (วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555)
10. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.81) สอดคลองกับงานของ วรพรรณี เผาทองศุข และ
คณะ (2554) ไดทําวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยผลการประเมินในเรื่องการวัดและประเมินผล
การศึกษาก็อยูในระดับมากเชนกัน และสอดคลองกับงานของ สาลินี จงใจสุรธรรม (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของนัก ศึก ษาที่มี ตอ กระบวนการจัด การเรีย นการสอนระดั บบัณ ฑิต ศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครศรีธ รรมราช ซึ่ งใน
ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนอยูในระดับมากเชนกัน
11. ดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.95) สอดคลองกันกับผลการศึกษาในดานนี้ของ
งานวิจัยของบาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย และคณะ (2552) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรมซึ่งผลการะประเมินอยูในระดับมากเชนกัน และสอดคลองกับผลงาน
ของสาลินี จงใจสุรธรรม (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก็มีผลการประเมินดานนี้อยูในระดับมากเชนกัน
12. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.82) โดยสามารถจําแนกอภิปรายรายขอที่สําคัญ เชน
มีการพั ฒนา และปรับ ปรุงใหเปนหลักสูตรที่มีความทันสมัยอยูเสมอผลการประเมิน ความพึ งพอใจขอนี้อ ยูในระดับมาก
( x = 3.69) ซึ่งสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของหลักสูตรที่ไดปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2550 และ 2555-2556
ตามลําดับนอกจากนั้นยังไดมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเรื่อง มีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนผล
การประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 3.91) หลักสูตรจัดใหมีการประเมินการสอนรายวิชาและประเมิน
อาจารยสอนทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษาคิดเปน 100% ในปการศึกษา 2555 ที่มีการประเมินการเรียนการสอน เรื่อง มี
ระบบกลไกการสนับสนุนและใหคําแนะนํา และชวยเหลือที่ดีแกนักศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก
( x = 3.81) หลั กสูตรมี คําสั่งแต งตั้งอาจารยที่ป รึกษา มีการประเมินคุ ณภาพอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งสอดคลองกั บผลการ
ประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา ทีมีผลการประเมินอยูในระดับมากเชนกัน เรื่อง มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลการประเมินความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 3.80) หลักสูตรได
เชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการ
เชิญวิทกยากรจากองคกรภายนอกมาใหค วามรูแก นักศึกษาอยูเสมอ และเรื่ องหลัก สูตรมีความรวมมื อกับองค กร และ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกอยางสม่ําเสมอ เชนมีอาจารย ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกมาบรรยายใหความรู ผลการประเมิน
ความพึงพอใจขอนี้อยูในระดับมาก ( x = 3.85) หลักสูตรไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกมามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการเชิญวิทกยากรจากองคกรภายนอกมาใหความรูแกนักศึกษา
อยูเสมอ
ผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมทั้ง 12 ดาน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.82)

ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรนําเอาขอมูลที่ไดมาพิจารณาและเสนอคณะกรรมการหลักสูตรรวมกันพัฒนาปรับปรุงดานที่มีผลการ
ประเมินต่ําเปนการเรงดวนเพื่อใหทันในปการศึกษา 2556
2. หลักสูตรควรเพิ่มระดับการสื่อสารกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ควรพิจารณานําเอาขอเสนอแนะของนักศึกษาไปปรับปรุงแกไข
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรงและหลากหลาย
2. ควรวิจัยติดตามผลการพัฒนาตามขอเท็จจริงที่ไดจากการวิจัยนี้ในปลายปการศึกษา 2556 เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามวงจร PDCA อยางตอเนื่อง
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