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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สําหรับเป็นแนวทางในการปรบัปรงุพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2558 จํานวน 20 คน ผู้บังคับบัญชา จํานวน 17 คน และ
อาจารย์ผู้สอน จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  เชิงลึก โดยมีขอบเขต
ทางด้านเนื้อหา 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนคําถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกใช้วิธีวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ผู้สอน มีความ
คิดเห็นต่อผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ผู้สําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นต่อตนเอง 
อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ผู้บังคับบัญชาของผู้สําเร็จการศึกษา ให้ความ
คิดเห็นที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอาจารย์ผู้สอนและผู้สําเร็จการศึกษา และอยู่ในระดับมาก แต่อาจารย์ผู้สอนและ
ผู้สําเร็จการศึกษาให้ความคิดเห็นต่อตนเองในทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
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Abstract 

This research aimed to conduct the follow-up study of the graduates Architecture Faculty from 
Architecture and Design, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, to provide the 
fundamental guideline in developing the current curriculum according to Thai Qualifications Framework 
for Higher Education. The sample consisted of 20 graduates of Bachelor degree, including of 17 of 
graduates' employees, and of 20 teachers of Architecture. The sample consisted of graduates of 
Bachelor degree of Architecture Faculty in the Architecture and Design, including  graduates' employees, 
and  teachers of Architecture. The research tools included questionnaires and in depth interview, 
covering 5 areas : Ethics and Moral, Knowledge, Cognitive Skills, Interpersonal Skill and Responsibility, 
Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills, Practical Skills. The data were 
analyzed using SPSS program in order to find frequency, percentage, mean, and standard deviation. As 
for the open-ended questions, content analysis was used. The results revealed that the graduates' 
employees reported in the similar direction on the ethics and moral, interpersonel relationship and 
responsibilities including the numerical analysis, communication and information technology at high 
level. While the graduates reported different opinions from their employees and their teachers on the 
aspects of knowledge and cognitive skills at moderate level. The graduates’ supervisors find that their 
subordinates who graduated with Bachelor of Architecture Faculty were at moderately level in 
Cognitive Skills, Practical Skills, in a high level. But teachers gave their opinions on both sides at a 
moderate level.  
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1. บทนํา 
 การจัดการศึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทํางานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในยุคที่มีการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาจึงต้องพยายามพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้มี ศักยภาพสูงสุดเพื่อเป็นการ
ตอบสนองตลาดแรงงาน ทั้งนี้กระบวนการจัดการ ศึกษา
ของสถาบันการศึกษาถือเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้
เป้าหมายในการผลิตผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามที่
สถานประกอบการต้องการและสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สกอ.)  ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานกํากับและส่งเสริมการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ได้กําหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการนํานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา
ที่ผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ของ
นักศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจ
ถึงกระบวนการผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไป ว่าเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตามที่กําหนดไว้ อีกทั้งแนวทางการพัฒนาหลักสูตรยัง
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะ
สอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักการ
สําคัญและแนวทางที่ชัดเจนคือการพัฒนาหลักสูตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
ได้กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้านคือ 1. ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5. ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จึงเปรียบเสมือน
เครื่องมือในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม เป็นเครื่องประกันคุณภาพบัณฑิตว่ามีมาตรฐาน
เทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น [1] 
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอนหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มี
ความสําคัญด้านการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางด้าน
สถาปัตยกรรม เพื่อผลิตกําลังคนที่มีขีดความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มี
สมรรถนะในการปฏิบัติทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ค้นคว้าและวิจัย ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสถาปัตยกรรม 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัยและตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ และปฏิบัติ
ตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีจิตสํานึก  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาของชาติ [2] โดยหลักสูตรจะมีวงรอบการปรับปรุง
ทุก ๆ 6 ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาวะของสังคม อันจะ
นําไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องและตอบสนองความ
ต้องการของตลาดและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 การติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาเป็นกระบวนการ
หนึ่งของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้
ข้อมูลของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาได้มีการนําความรู้ 
ทักษะ และเจตคติที่ได้รับจากการเรียนการสอนของ
หลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใด ใน
สภาพการปัจจุบัน 
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558  ในภาวการณ์มีงานทํา มีการนํา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้รับจากการศึกษา ตลอดจน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางใน
การนําผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรหรือกระบวนการการเรียนการสอนของภาควิชา
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่
สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 
 
3.  วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ผู้สําเร็จ

การศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ ที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 
จํานวน 20 คน ผู้บังคับบัญชาของผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวน 17 คน และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จํานวน 20 คน 
รวมทั้งส้ิน 57 คน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาแบ่งเป็นส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความคิดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และส่วนที่ 3 เป็นคําถามปลายเปิด ที่สร้าง
ขึ้นและผ่านการประเมินค่าความสอดคล้อง โดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่านจากน้ันนํามาวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่นโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
ของครอนบาค [3] ได้ค่า IOC = .939 

3.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
และอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งเป็นส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความคิดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และส่วนที่ 3 เป็นคําถามปลายเปิด ที่สร้าง
ขึ้ นและผ่ านการประเมินค่าความสอดคล้องจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่านจากน้ันนํามาวิเคราะห์หา

ความเชื่อมั่นโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
ของครอนบาค [3] ทําให้ได้ค่า IOC = .945 

3.2.3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับผู้บังคับบัญชา
ของบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาเป็นแบบคําถามปลายเปิด
ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาความคิดเห็น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษา จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ผู้สอนจากแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากนั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไป
วิเคราะห์ 
 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ 
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ผลความคิดเห็น
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าพร้อมทั้งแปลความหมาย
ค่าเฉล่ียของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามตารางที่ 1 
สําหรับคําถามปลายเปิดใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  
ตารางที่ 1 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5ระดับ 

ระดับความคิดเห็น 
4.50-5.00  5 = ความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
3.50-4.49  4 = ความคิดเห็นระดับมาก 
2.50-3.49  3 = ความคิดเห็นระดับปานกลาง 
1.50-2.49  2 = ความคิดเห็นระดับน้อย 
1.00-1.49  1 = ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 

 
4.  ผลการวิจยั  
 จากการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ทําให้ผลการวิจัยดังตารางที่ 2 ถึง ตารางที่ 4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าความคดิเหน็ของผู้สําเร็จ การศึกษา 

ระดับความคิดเหน็ 
ผู้สําเร็จการศึกษา (20 คน)

 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.44 0.78 ปานกลาง 
2. ด้านความรู้ 3.24 0.82 ปานกลาง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 2.84 0.68 ปานกลาง 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

     บุคคลและความรับผิดชอบ 
3.28 0.84 ปานกลาง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
     การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี   
     สารสนเทศ 

3.27 0.72 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.21 0.78 ปานกลาง

ตารางที่ 3 แสดงค่าความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ระดับความคิดเหน็ 
ผู้บังคับบัญชา (17คน) 

 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.04 0.55 มาก 
2. ด้านความรู้ 3.36 0.61 ปานกลาง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 2.92 0.78 ปานกลาง 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

     บุคคลและความรับผิดชอบ 
3.91 0.71 มาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
     การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

3.61 0.78 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.57 0.69 มาก 

ตารางที่ 4 แสดงค่าความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 

ระดับความคิดเหน็ 
อาจารย์ผู้สอน (20 คน) 

 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.31 0.59 มาก 
2. ด้านความรู้ 3.72 0.59 มาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.82 0.55 มาก 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

     บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.28 0.56 มาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
     การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   
     สารสนเทศ 

4.38 0.60 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 0.58 มาก 
 
 
 

5.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา สาขา 
วิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สามารถนํามาสรุปผลและอภิปรายผล แยกเป็นรายด้าน
ได้ดังนี้ 
 5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่าโดยรวม
ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับอาจารย์ผู้สอน เปรียบเทียบกับผู้สําเร็จ
การศึกษามีความคิดเห็นต่อตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
โดยให้ค่าเฉล่ียสูงสุดต่อการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

5.1.2  ด้านความรู้ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นผู้สําเร็จการศึกษากับผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่
อาจารย์ผู้สอนให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยทั้ง 
สามกลุ่มได้ ให้ ค่ าเฉล่ี ยสู งสุดต่ อความสามารถใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ ในการเขียน
แบบอาคาร พร้อมทั้งนําเสนอผลงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ 

5.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา เมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นผู้สําเร็จการศึกษาและผู้บังคับบัญชามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยผู้สําเร็จการศึกษาให้ค่าเฉล่ียสูงสุดต่อการมีแนวทาง 
การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่ต้องนําแนวคิดตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ พร้อมระบุปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากอิทธิพลต่าง ๆ ผู้บังคับบัญชาให้ค่าเฉล่ียสูงสุด
ต่อความสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากคุณสมบัติและการ
นําไปใช้ของวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ และอาจารย์
ผู้สอนให้ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ สามารถระบุปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนแก้ไขปัญหาการเขียนแบบ
อาคารขนาดเล็กขนาดกลาง รวมทั้งอาคารสาธารณะ 
และอาคารขนาดใหญ่ได้ 

5.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ พบว่าโดยรวมผู้บังคับบัญชามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
อาจารย์ผู้สอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สําเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นต่อตนเองอยู่ในระดับปานกลาง โดยทั้งสาม
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กลุ่มให้ค่าเฉล่ียสูงสุดในรายข้อไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

5.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าโดยรวม
ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับอาจารย์ผู้สอน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้สําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นต่อตนเองอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

5.2  จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวม
พบว่า ผู้บังคับบัญชากับอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็น
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับมาก แต่ผู้สําเร็จ
การศึกษาให้ความคิดเห็นต่อตนเองในระดับปานกลาง ดัง
รูปที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สักรินทร์ [4] ที่ระบุ
ว่าผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นต่อผู้สําเร็จการศึกษาว่า
ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบสูง คํานึงถึงจรรยาบรรณและ
คุณธรรมในวิชาชีพอยู่ในระดับมาก  

5.2.2 ด้านความรู้ โดยภาพรวมพบว่าผู้สําเร็จ
การศึกษากับผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับปานกลาง แต่อาจารย์ผู้สอน
ให้คิดเห็นอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอกศักดิ์ [5] ที่ระบุว่าผู้สําเร็จการศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ต่าง
ระดับกัน หลักสูตรควรมีการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมให้ครอบคลุมรอบด้าน 
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา โดยภาพรวมพบว่า
ผู้สําเร็จการศึกษากับผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่
อาจารย์ผู้สอนให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเอกศักดิ์ [5] ที่ระบุว่า เนื่องจาก
ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทํางานสูง จึงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
กว่าผู้สําเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชาจึงมีความคิดเห็น
ด้านทักษะทางปัญญาของผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง และผู้สําเร็จการศึกษาประเมินตนเองว่ามี
ทักษะอยู่ในระดับมากเนื่องจากขาดประสบการณ์อาจ

เป็นเพราะผู้สําเร็จการศึกษายังขาดประสบการณ์ในการ
ทํางาน ความชํานาญในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหา
ยังมีไม่มาก ซึ่งหลักสูตรสามารถเพิ่มเติมการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ถึงปัญหา 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเม่ือเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นทั้งในงานด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง
ในวิชาชีพ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักศึกษา
และสร้างความพึงพอใจต่อสถานประกอบการที่รับเข้า
ทํางาน 
 5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ โดยภาพรวมพบว่า ผู้บังคับบัญชากับ
อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นเป็นไปในทศิทางเดียวกัน ใน
ระดับมาก แต่ผู้สําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นต่อตนเอง
ในระดับปานกลาง ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ เอกศักดิ์ 
[5] ที่ระบุว่า ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง แต่ผู้สําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก 
 5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมพบว่า 
ผู้บังคับบัญชากับอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับมาก แต่ผู้สําเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นต่อตนเองในระดับปานกลาง ซึ่งขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ เอกศักดิ์ [5] ที่ระบุว่า ผู้บังคับบัญชามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง แต่ผู้สําเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 5.3  จากการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาของผู้สําเร็จ
การศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

5.3.1 ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในตัว
ผู้สําเร็จการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการต่อการเขา้
ทํางานในสถานประกอบการ ถือเป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่สร้างความประทับใจประการแรกให้กับ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการปฏิบัติตนเมื่อเข้าปฏิบัติงาน 
ทั้งความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
จึงเห็นได้ว่าผู้สําเร็จการศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเป็น
ผู้มีทักษะด้านความสันพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอย่างดียิ่ง 

5.3.2 ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอน เพราะสามารถผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น 
ทําเป็น ให้จบออกมาทํางานในสถานประกอบการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งในงานด้านการออกแบบ การคิด
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วิเคราะห์งานโครงสร้างต่าง ๆ หรือการนําเสนอผลงาน 
รวมไปถึงความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบของ
งานนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี  
 
6.  ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

6.1  ผู้สําเร็จการศึกษามีจุดเด่นในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทําให้เป็นที่ยอมรับต่อสถานประกอบการ 
อาจารย์ผู้สอนจึงควรปลูกฝังคุณลักษณะเหล่านี้ต่อ
นักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปให้เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้ง
ความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตร
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

6.2  อาจารย์ผู้สอนควรถา่ยทอดความรูแ้ละฝึกปฏิบัติ
ในรายวิชาโดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์
จริงโดยตรง เช่น จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหรือจัดโครงการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม เพื่อเปิดโลกของการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

6.3  ควรฝึกให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สภาพการณ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกวิธีคิด วิธีแก้ไข หรือ
เทคนิคในการออกแบบ เขียนแบบ โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม การฝึกแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในงาน
ออกแบบ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่ดี เมื่อออกไป
ประกอบวิชาชีพ 

6.4  ควรจัดการจัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลาย ซึ่งเป็น
ส่ิงจําเป็นอย่างยิ่งในอาชีพสถาปนิก เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถแข่งขันกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากทั่วประเทศได้อย่างมีคุณภาพ 
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