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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวนกลุ่มละ 50 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามแต่ละชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอน ซึ่งจากการศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
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แบบและออกแบบภูมิทัศน์ 23.5 หน่วยกิต แต่ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท กลุ่มงานด้านดูแลรักษาภูมิทัศน์ ร้อยละ 47.2  โดยสอดคล้องกับระดับความพึงพอใจในการ
ประโยชน์ของรายวิชา ที่พบว่า วิชาจ าแนกวัสดุพืชพรรณ (4.50) และวิชาการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ 
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บทที่  1 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญของปัญหา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Bachelor of Science Program in 

Landscape Technology) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแตํ ปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งในชํวงปี พ.ศ.2550 - 2561 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได๎มีการปรับปรุง หลักสูตร จ านวน 3 ครั้ง คือ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2558 ซึ่งจะ
เห็นได๎วําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์มีการ  ปรับปรุงและพัฒนามาอยําง
ตํอเนื่อง เพ่ือตอบสนองและผลิตบัณฑิตเข๎าสูํธุรกิจด๎านเทคโนโลยีภูมิทัศน์  โดยในปัจจุบัน พบวํา      
มีผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 151 คน และผู๎ส าเร็จ การศึกษาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 135 คน และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ยังไมํมี ผู๎ส าเร็จการศึกษา 
รวมผู๎ส าเร็จการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร จ านวน 286 คน โดยความคาดหวังของ หลักสูตรข๎างต๎น        
มีความต๎องการที่จะให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎ประกอบอาชีพในด๎านสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เชํน 
ผู๎รับเหมาจัดสวนในงานภูมิทัศน์ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ผู๎รับเหมาระบบการ ให๎น้ าพืช 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ผู๎ควบคุมงานภูมิทัศน์ ประกอบอาชีพรับ ราชการด๎าน
งานออกแบบภูมิทัศน์ ที่ปรึกษางานภูมิทัศน์ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการหรือ  งานอีเว๎นท์
ผู๎รับส ารวจงานภูมิทัศน์ เป็นต๎น (หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน,์2558) 

 
จากข๎อมูลที่ศึกษาจะเห็นได๎วํา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์              

ได๎มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามรอบกรอบเวลาในทุกระยะ 4 ปี และจากสถานการณ์การ
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจมีการแขํงขันและขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ท าใหค๎วามต๎องการด๎านบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์มีมากขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ เชํน วัสดุตกแตํงใน
งานภูมิทัศน์ อุปกรณ์ตกแตํงสวน มีความต๎องการมากขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์การพัฒนาประเทศ
เน๎นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ ทุกภาคเศรษฐกิจและสังคมสูํ
ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (Thailand 4.0) สํวนสถานการณ์ด๎านการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม พบวํา สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศท าให๎การผลิตและการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
ต๎องปรับรูปแบบให๎สามารถด าเนินการได๎ทันตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสอดคล๎องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่ต๎องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความสามารถบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK
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นวัตกรรมทางด๎านภูมิทัศน์อยํางมีคุณภาพ การผลิตบัณฑิตที่สามารถสร๎างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร๎างสรรค์ สูํการผลิตเชิงพาณิชย์และการถํายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันทางวิชาชีพ และเพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานได๎และสอดคล๎องกับ
ตลาดแรงงาน สร๎างงานและพัฒนาเป็นผู๎ประกอบการได๎ตํอเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้จากการศึกษา
ข๎อมูลสภาวะการมีงานท าของผู๎ส าเร็จการศึกษา พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2557 มีสภาวะ
การมีงานท า 75 % และท างานตรงสายวิชาชีพ 45.83 % ผู๎ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2558 มีสภาวะ
การมีงานท า 88.9 % และท างานตรงสายวิชาชีพ 100 % และผู๎ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2559           
มีสภาวะการมีงานท า 72.22 % และท างานตรงสายวิชาชีพ 92.31 % จะเห็นได๎วําสภาวะการมีงาน
ท าและการท างานตรงสายวิชาชีพมีคําที่ผันผวน ไมํมีทิศทาง ซึ่งนําจะมีสาเหตุและปัจจัยที่มีที่มีผลตํอ
ปัญหาดังกลําว 

โครงการนี้ จึงมีเปูาหมายในการทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์สภาพปัญหาแรงงานในงานภูมิทัศน์  ในสํวนแรงงานในกระบวนการกํอสร๎าง
งานภูมิทัศน์   โดยการศึกษาถึงข๎อมูลรายวิชาในหลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรังปรุง 
พ.ศ.2553 ส ารวจสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน ์และการน าไปใช๎ประโยชน์ของ
รายวิชาในหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา วิเคราะห์สรุปข๎อมูลการทวนสอบผล การด าเนินงาน
หลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นข๎อมูลสํวนหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประกอบ
กับในปีการศึกษา 2562 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จะต๎องถึงรอบการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ให๎มีความทันสมัยสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในสังคมเมือง และเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของนักศึกษาเพ่ือรองรับความต๎องการด๎านบุคลากรทางด๎านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิทัศน์ให๎มากขึ้น และยังสามารถพัฒนาหลักสูตรให๎ทันตํอรูปแบบงานภูมิทัศน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลส าคัญในการท าโครงการครั้งนี้  

 

1.2 ค าจ ากัดความในการศึกษา 
1.2.1 การทวนสอบ หมายถึง หการด าเนินการตรวจสอบด๎วยวิธีการใดๆ ที่เหมาะกับ

ลักษณะที่คาดหวังและวิธีการประเมินผลที่ใช๎ เพ่ือยืนยันวําผู๎ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจตํอการ
น าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  

1.2.2 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

1.2.3 ผู๎ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

ดังนั้น การทวนสอบผลสอบการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ คือ การศึกษารายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK
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ด าเนินการส ารวจสภาวะการมีงานท าการประกอบอาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์ใน
รายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุงในปี พ.ศ .2553 
เพ่ือเป็นข๎อมูลสํวนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
ตอบสนองความต๎องการของธุรกิจด๎านวิชาชีพภูมิทัศน์อยํางมั่นคงอีกด๎วย 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับราชวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2553 
1.3.2 ส ารวจสภาวะกสนมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์

ในรายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
1.3.3 วิเคราห์และสรุปข๎อมูลการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรการทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ซึ่งจะศึกษาและส ารวจผู๎ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 151 คน และผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2553 จ านวน 135 คน รวมทั้งหมด 286 คน และจะศึกษาถึงข๎อมูลเกี่ยวกับรายวิชา ในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตร พ.ศ.2553 ในรายวิชากลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและกลุํมวิชาชีพบงัคับ  
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ทราบถึงข๎อมูลเกี่ยวกับราชวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2553 
1.5.2 ทราบถึงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์

ในรายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
1.5.3 วิเคราห์และสรุปข๎อมูลการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา 

 

1.6 วิธีด าเนินการศึกษา 
1.6.1 การศกึษาข๎อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร จากข๎อมูลทุติยภูม ิ

1.6.1.1 การทวนสอบ  
1.6.1.2 การติดตามผลการศึกษา 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย, การเยือ้ง: ซา้ย:  0",
แท็บหยดุ: ไมท่ี ่ 0.39" +  0.89"
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1.6.1.3 ทราบรายละเอียดพ.ศ. และหลักสูตรวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 

1.6.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
1.6.2 ส ารวจสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎

ประโยชน์ในรายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553ความต๎องการของผู๎ใช๎แรงงาน  เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอแรงงานในงานภูมิทัศน ์

1.6.3 ศึกษาและหากลุํมประชากร (Population)  โดยใช๎วิธีแบบเจาะจง (Purposive หรือ 
Judgmental  sampling) ก าหนดกลุํมตัวอยําง โดยศึกษากลุํมประชากร จ านวน 2 กลุํมคือ กลุํมผู๎ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และกลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

1.6.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบํง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด ดังนี ้

ชุดที่ 1 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 50 ชุด 
ชุดที่ 2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 50 ชุด2553  

2553ชุดที่ 1  ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2550 จ านวน 50 ชุดชุดที่ 2 ผู๎ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรปรับปรุพ.ศ. 2553 จ านวน 50 ชุด  

1.6.5 เก็บรวบรวมข๎อมูล เก็บด๎วยการใช๎แบบสอบถามที่สร๎างขึ้น หลังจากการสร๎าง
แบบสอบถามแล๎ว จะต๎องน าไปทดสอบ (Pretest) จากกลุํมประชากรตัวอยํางจ านวน 10 ตัวอยําง 
กํอน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จากนั้นจึงมาปรับปรุงแก๎ไข เมื่อปรับปรุงแก๎ไขแล๎วจึงท า
การเก็บข๎อมูล จากกลุํมตัวอยํางโดยชํองทางการเก็บข๎อมูล คือ สอบถามทางโทรศัพท์ สํงข๎อมูล
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือสื่อออนไลน์   

1.6.6 วิเคราะห์ข๎อมูล ท าได๎โดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวมรวมข๎อมูลมาวิเคราะห์  
ซึ่งพอที่จะแยกเป็นขั้นๆ ได๎ดังนี้ท าได๎โดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลมาวิเคราะซึ่ง
พอที่จะแยกเป็นขั้นๆ ได๎ดังนี ้

1.6.6.1 จัดแยกประเภทข๎อมูลที่จะท าการศึกษาออกเป็นหมวดหมูํกํอน เพ่ือให๎
สะดวก งํายตํอการน าไปวิเคราะห ์

1.6.6.2 รวบรวมข๎อมูลในสํวนของข๎อมูลที่ต๎องการศึกษา ด๎วยการจดบันทึกลงใน
กระดาษหรือตารางเพ่ืองํายตํอการน าไปวิเคราะห ์

1.6.6.3 น าข๎อมูลที่ต๎องการศึกษามาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูป (Spss for Window) ใช๎สถิติพรรราในการวิเคราะห์ เชํน คําความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี่ย (Range) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard division) 

1.6.6.4 วิเคราะห์และสรุปข๎อมูล เพ่ือเป็นข๎อมูลสํวนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
1.6.7 วิจารณ์ผลการศึกษา 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK
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1.6.8 จัดท ารูปเลํม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ล าดับและขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 
 
 

 

 

 

การทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จ
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

การศึกษาข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง 
- การทวนสอบ      - การติดตามผลการศึกษา  
รายละเอียดวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

ศึกษาเอกสาร 
ต าราและงานวิจัย 
 

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  0", ขวา:  -0.15", ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะห่างบรรทดั:  หนึง่เท่า
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 แผนภูมิที ่1.1 ล าดับและขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 

 

ส ารวจสภาวะการมีงานการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ และการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชาของผ๎ูส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

วิเคราะห์และสรุปข๎อมูล 
วิเคราะห์และสรุปข๎อมูล 

น าเสอการศึกษาการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผ๎ูส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

ท าแบบสอบถาม (Qurestionnaires) โดยแบํง แบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด 

ด าเนินการปรับปรุงแกไ๎ข และเม่ือปรับปรุงแก๎ไขแล๎วจึงท าการเก็บขอ๎มูล 

น าไปทดสอบน าไปทดสอบ(Pretest) จากกลํุมประชากรเพื่อหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

น าข๎อมูลท่ีต๎องการศึกษามาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  
(Spss for Window) ใช๎สถิติพรรณนาในการวิเคราะห ์

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 14 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 14 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 14 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง,  ไมม่สีญัลักษณ์
แสดงหัวขอ้ยอ่ยและล าดบัเลข

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 14 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK
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บทที่  2 

การตรวจเอกสาร 
 

2.1 ความหมายและความส าคัญของการทวนสอบและการติดตามผลการศึกษา  

2.1.1 ความหมายของการทวนสอบ  

กองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (2561 : 85) ให๎ความหมาย การทวนสอบ คือ 
การด าเนินการตรวจสอบด๎วยวิธีการใดๆ ที่เหมาะกับลักษณะผลการเรียนรู๎ ที่คาดหวังและวิธีการ
ประเมินผลที่ใช๎ เพ่ือยืนยันวํานิสิตมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ตรงตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู๎ที่คาดหวังที่
ก าหนดไว๎ในรายวิชาและหลักสูตร 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหา

หลักฐานด๎วยวิธีการใดๆ เชํน การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ฯลฯ เพ่ือยืนยัน

พิสูจน์วํา สิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได๎มีการด าเนินการและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์  

การทวนสอบ เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษ คือ Verification เป็นค านาม   มาจาก

คากิริยาวํา Verify ในพจนานุกรมค าศัพท์คอมพิวเตอร์ ใช๎ภาษาไทยวํา ทวนสอบ หมายถึง ยืนยัน

ความถูกต๎อง ในวงการคอมพิวเตอร ์มักใช๎หมายถึงการทวนสอบซ้ าแล๎วซ้ าอีกอยํางน๎อยก็สองครั้ง เพ่ือ

ยืนยันวําแฟูมข๎อมูลที่สร๎างขึ้น หรือข๎อมูลที่สํงเข๎าไปเก็บนั้น ถูกต๎องทุกประการ การทวนสอบนั้นท า 

ได๎หลายวิธี อาจเป็นการทวนสอบด๎วยตา หรือด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได๎ สํวนพจนานุกรมอ่ืนๆ 

การให๎นิยามคาวํา Verify เป็นภาษาไทยหลายค า ซึ่งมีความหมายคล๎ายคลึงกัน คือ ทบทวน 

ตรวจสอบ พิสูจน์ ยืนยัน สอบทวนความจริง ค าท่ีมีความหมายใกล๎เคียงกัน คือ Confirm หรือ Prove 

หมายถึง ยืนยันหรือตรวจสอบ  

กลําวโดยสรุปได๎วํา การทวนสอบ เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือยืนยัน

ความถูกต๎องของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือมิให๎เกิดการผิดพลาดขึ้น การทวนสอบจึงเป็น

กระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด าเนินการกระท าใดๆ  ดังนั้น เมื่อกลําวถึงการทวนสอบ 

จึงเป็นเรื่องของแนวคิดในการด าเนินการเพ่ือการยืนยันหรือแสดงหลักฐานหรือตัวหลักฐานเองที่เป็น
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สิ่งพิสูจน์ได๎วํา การกระท านั้นๆ มีความถูกต๎อง การประยุกต์แนวคิดการทวนสอบจึงเป็นเรื่องที่

กว๎างไกล จากความหมายของการทวนสอบเห็นได๎วํา การทวนสอบเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคูํไป

กับการด าเนินการหรือด าเนินกิจกรรมใดๆ ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการตรวจสอบ ตรวจทาน หรือยืนยัน

ให๎มั่นใจวําสิ่งตํางๆ ที่ได๎ด าเนินไปมีความถูกต๎องเหมาะสม ดังนั้นในการทวนสอบจึงควรมีระบบใน

ด าเนินการอยํางเป็นขั้นตอน มีวิธีการ กระบวนการ หรือขั้นตอนการด าเนินงานอยํางเหมาะสม ซึ่ง

วิธีการการติดตามผลการศึกษาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และความหมายของการ

ทวนสอบ นอกจากนี้นักวิชาการได๎อธิบายถึงการติดตามผลการศึกษา ไว๎ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้  

 

 

2.1.2 ความหมายและความส าคัญของการติดตามผลการศึกษา  

2.1.2.1 ความหมายของการติดตามผลการศึกษา 

Stoops and Wahlguist (1947 : 190) อธิบายวํา การติดตามผลการศึกษา 

หมายถึง การตรวจสอบโปรแกรมการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาภายหลังนักศึกษาได๎ส าเร็จ

การศึกษาออกไปแล๎ว การติดตามผลการศึกษานี้ ถือได๎วําเป็นเทคนิคส าหรับการประเมินความเหมาะสม 

และความพอเพียงของโปรแกรมการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษานั้นๆ ด๎วย 

Hayes and Hopson (1977 : 122 - 123) ได๎อธิบายความหมายของการ

ติดตามผล วําเป็นกระบวนการที่ท าให๎ทราบแผนการประกอบอาชีพของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

แล๎ววํา ประสบความส าเร็จเพียงใดและในเวลาเดียวกันก็สามารถประเมินผลการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรที่ใช ๎

วัชรี ทรัพย์มี (2521 : 106) ได๎ให๎ความหมายของการติดตามผล สรุปได๎วํา 

เป็นการติดตามผลหลังจากที่นักเรียนออกจากโรงเรียนไปแล๎วจะได๎ข๎อมูลที่ท าให๎ทางโรงเรียนทราบวํา 

นักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแล๎วประกอบอาชีพใดหรือท างานอะไร  ประสบความส าเร็จในการ

ประกอบอาชีพเพียงใด 

Downing (1968 : 209) อธิบายวํา การติดตามผลนักเรียน นักศึกษา เป็น

กิจกรรมหลักที่จ าเป็นไมํเฉพาะแตํในระดับอุดมศึกษาเทํานั้น แม๎แตํในระดับโรงเรียนก็มีความจ าเป็น 

ทั้งนี้เพ่ือจะได๎ทราบผลของการจัดการศึกษาของสถาบันนั้นๆ  วําเป็นไปตามความมุํงหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎เพียงใด 
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Arbuckle (1953 : 166) ได๎ให๎ความหมายของการติดตามผลวํา เป็นการ

ประเมินโปรแกรมการเรียนการสอนและผู๎เรียน นอกจากนี้ยังชํวยเหลือผู๎ส าเร็จการศึกษาในการปรับตัว

เข๎ากับสถานการณ์ของงาน เพ่ือให๎การท างานดีขึ้น และมีความมั่นคงมากขึ้น 

Calvin (1970:17) ได๎กลําวถึงความหมายของการติดตามผลไว๎ สรุปได๎สอง

ประการ คือ 

1) เป็นกระบวนการหาข๎อมูลหรือขําวสาร เกี่ยวกับผู๎ที่ส าเร็จการศึกษา

ไปแล๎ว ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการแนะแนวและให๎บริการแกํผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2) เป็นโครงงานที่จะรวบรวมสถานภาพของผู๎ส าเร็จการศึกษาที่เรียน

ส าเร็จจากหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อจะสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางการท างานและการฝึกงาน 

นอกจากนี้ Schetzer and Stone (1981:374 - 375) ได๎ให๎ความหมาย ของ

การติดตามผลไว๎วํา คือวิธีการหนึ่งที่น ามาใช๎เพ่ือเป็นเครื่องก าหนดวําบุคคลมีการพัฒนาในหน๎าที่การ

งานของเขาหรือไมํ รวมทั้งการน าไปใช๎ส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล๎ววํา เขา

สามารถเรียนรู๎ เข๎าใจหรือปรับตัวเข๎ากับสภาพการณ์ตํางๆ และมีการพัฒนาหลังส าเร็จการศึกษาหรือไมํ

เพียงใด และการติดตามผล ยังเป็นทางหนึ่งที่จะท าให๎ทราบถึงความคิดเห็นตํางๆ ของเขาส าหรับ

ประโยชน์ของการติดตามผลการศึกษานี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

เรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้นแล๎ว ยังจะเป็นประโยชน์ด๎านการศึกษาการปรับตัวของผู๎ส าเร็จการศึกษาไปแล๎ว 

ในด๎านตํางๆ คือ ด๎านอารมณ์ สังคม และรํางกาย ตลอดจนเป็นการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงาน

ท าของผู๎ส าเร็จการศึกษาอีกด๎วย (บุญจิตต์ ณ ล าเลียง, 2512 : 10) 

จากการศึกษาความหมายของการทวนสอบและการติดตามผลการศึกษา สรุปได๎วํา 

การทวนสอบ เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือยืนยันความถูกต๎องของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เพ่ือมิให๎เกิดการผิดพลาดขึ้น มีกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด าเนินการกระท าใดๆ ที่ได๎

ด าเนินไปมีความถูกต๎องเหมาะสม ซึ่งวิธีการการติดตามผลการศึกษาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มีกระบวนการ

เป็นขั้นตอน เป็นการตรวจสอบโปรแกรมการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา เป็นกระบวนการที่

ท าให๎ทราบแผนการประกอบอาชีพของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล๎ว เป็นกระบวนการหาข๎อมูล

หรือขําวสารเกี่ยวกับผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล๎ว เป็นเทคนิคส าหรับการประเมินความเหมาะสม เป็น

วิธีการหนึ่งที่น ามาใช๎เพ่ือเป็นเครื่องก าหนดวําบุคคลมีการพัฒนาในหน๎าที่การงานของเขาหรือไมํ ซึ่ง

สอดคล๎องกับความหมายของการทวนสอบอยํางนัยยะส าคัญ  
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ดังนั้นจึงอาจกลําวได๎วํา การติดตามผลการศึกษา เป็นกระบวนการและวิธีการหนึ่งที่

สอดคล๎องกับความหมายของการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขา

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ซึ่งนําจะสนองตอบ

จุดมุํงหมาย ดังตํอไปนี้ 

1) เพ่ือศึกษาถึงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของ

ผู๎ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  

2) เพ่ือศึกษาการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  

2.1.2.2 วิธีด าเนินการติดตามผลการศึกษา 

เอกราช อุตระ (2520 : 7) ยังได๎สรุปถึงแนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตาม

ผล ผู๎ส าเร็จการศึกษาวํา มีวิธีการที่นิยมกันอยู ํ3 แนวทาง คือ 

1) การติดตามผล โดยสํงแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังผู๎บังคับบัญชา หรือ

นายจ๎างของผู๎ส าเร็จการศึกษาและตัวผู๎ส าเร็จการศึกษา ซึ่งการศึกษาแบบนี้เป็นการวิจัยแบบกว๎างๆ 

สอบถามความคิดเห็นในหลายเรื่อง เชํน ความรู๎ ความสามารถในการสอน ความรู๎ความสามารถทาง

วิชาการ ความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานทั่วๆ ไปและบุคลิกภาพในการเป็นครู นอกจากนี้ยัง

สอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามาด๎วย 

2) การติดตามผล โดยศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เน๎นหนักในรายวิชาโดย

สอบถามความคิดเห็นเฉพาะตัวผู๎ส าเร็จการศึกษาเพียงด๎านเดียว การติดตามผลแบบนี้มุํงที่จะวิเคราะห์

หลักสูตรวํา แตํละวิชาจะต๎องปรับปรุงเนื้อหาอะไรอยํางไร จัดวําเป็นการวิจัยที่แคบกวําแบบแรก 

3) การติดตามผล โดยสํงแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู๎บังคับบัญชา หรือ

ผู๎รํวมงานเพียงด๎านเดียวเป็นการวิจัยที่แคบและมีจุดมุํงหมายเฉพาะ หรือหนํวยงานที่ต๎องการทราบผล

ในบางประการเทํานั้น ซ่ึงการติดตามผลในแนวนี้มีไมํมากนัก 

วัชรี ทรัพย์มี (2520:87-88) ได๎เสนอเครื่องมือหลายแบบที่นิยมใช๎ในการด าเนินการ

ติดตามผล ได๎แกํ วิธีการสัมภาษณ์ การประชุมศิษย์เกําและวิธีใช๎แบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) วิธีการสัมภาษณ์เป็นการสํวนตัวกับนักเรียน กับบุคคลตํางๆ ในโรงเรียน 

หรือกับผู๎ปกครอง วิธีนี้มีข๎อดีคือ การสัมภาษณ์เป็นวิธีที่ผู๎รับสัมภาษณ์สามารถสร๎างสัมพันธภาพกับ

ผู๎ให๎สัมภาษณ์ได๎ดีกวําวิธีอ่ืน ซึ่งจะท าให๎ได๎ความจริง และข๎อมูลมากกวําวิธีอ่ืน และถ๎าผู๎รับการ

สัมภาษณ์ยังไมํเข๎าใจค าถาม ผู๎สัมภาษณ์ สามารถอธิบายให๎เข๎าใจได๎ แตํวิธีนี้มีข๎อบกพรํองคือเสียเวลา
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มาก เพราะต๎องติดตามสัมภาษณ์เป็นรายๆ ไป และผู๎สัมภาษณ์ต๎องมีความช านาญในการสัมภาษณ์ 

ตลอดจนต๎องมีการจัดท าข๎อสัมภาษณ์อยํางมีระบบ มิฉะนั้น ข๎อมูลที่ได๎รับจะกระจัดกระจายมาก 

(2) วิธีประชุมศิษย์เกําเพ่ือไตํถามความเคลื่อนไหวของศิษย์เกํา ครู และนัก

แนะแนว ควรจะติดตํอกับนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแล๎วอยูํเสมอ โดยเฉพาะผู๎แทนรุํนตํางๆ เพ่ือ

ประโยชน์ในการติดตํอสื่อสารระหวํางกัน 

(3) วิธีใช๎แบบสอบถามเพ่ือติดตามผล วิธีการนี้เป็นวิธีที่เหมาะส าหรับการ

ติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแล๎ว ข๎อดีของวิธีนี้คือ ประหยัดเวลาแตํมีปัญหาเกี่ยวกับการ

รวบรวมที่อยูํของนักเรียนซึ่งท าได๎ยาก และจ านวนแบบสอบถามที่ได๎รับคืนนั้นได๎คืนมาเป็นจ านวน

น๎อยท าให๎การวิเคราะห์ผลเชื่อถือได๎น๎อยแตํการที่จะขจัดข๎อบกพรํองตํางๆ อาจท าได๎ดังนี้ คือด๎านการ

รวบรวมที่อยูํของนักเรียนที่จะจบการศึกษากํอนโรงเรียนจะปิดภาค  ควรให๎นักเรียนแจ๎งที่อยูํไว๎กับ

หนํวยงานแนะแนวเพ่ือการติดตํอ หรือแจ๎งชื่อและที่อยูํของผู๎ที่จะติดตํอกับนักเรียนได๎ในกรณีที่

นักเรียนย๎ายสถานที่อยูํ ส าหรับทางด๎านแบบสอบถามที่ใช๎ในการติดตามผลนั้น ควรเป็นแบบสอบถาม

ที่เข๎าใจงําย ตอบงําย และควรมีจดหมายชี้แจง วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถามนี้ เพ่ือให๎เกิด

ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามมากขึ้น ควรให๎ความสะดวกในการสํงแบบสอบถามกลับมา โดย

จําหน๎าถึงโรงเรียนและติดตราไปรษณียากรให๎เรียบร๎อย 

(Wentling, 1980:160 - 178) ในการติดตามผลการศึกษานั้น จะต๎องก าหนด

ขั้นตอนตํางๆ ให๎เรียบร๎อยโดยจะต๎องก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาให๎แนํชัด และครอบคลุมงานที่

จะต๎องศึกษาท้ังหมดซึ่ง  ได๎ก าหนดขั้นตอน วิธีด าเนินการติดตามผลไว๎สรุปได๎ดังนี ้

(1) ก าหนดกลุํมประชากรที่จะติดตามผล ในการติดตามจะต๎องก าหนดไว๎วํา

จะศึกษาชํวงระยะเวลาปีการศึกษาใด และจ านวนประชากรที่จะศึกษามีจ านวนเทําใด 

(2) เลือกเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามผล เนื่องจากวิธีการในการติดตามผลมี

หลายวิธี เชํน สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล หรือส ารวจโดยใช๎แบบสอบถาม เป็นต๎น ซึ่งวิธีการที่จะใช๎ใน

การติดตามผล ผู๎วิจัยต๎องเลือกก าหนดเอาไว ๎

(3) การสํงข๎อมูลกลับคืน จ านวนข๎อมูลที่จะได๎รับกลับคืนมานี้ ผู๎วิจัยต๎อง

ค านึงถึงให๎มาก เพราะถ๎าได๎รับข๎อมูลกลับคืนมาน๎อยยํอมท าให๎งานวิจัยนั้นได๎ผลออกมาไมํดีเทําที่ควร  

ดังนั้น การสร๎างเครื่องมือ หรือแบบสอบถามส าหรับการติดตามผลต๎องออกแบบให๎ดี เพราะผู๎ตอบ

แบบสอบถามอาจจะไมํตอบกลับคืนมาก็ได๎ถ๎าพบวําแบบสอบถามนั้นไมํมีสาระส าคัญอํานแล๎วไมํเข๎าใจ 
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มีความสงสัยเกิดขึ้น ข๎อมูลที่ตอบไปจะสํงผลร๎ายตํอผู๎ตอบและใช๎เวลามากในการตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งสิ่งตํางๆ เหลํานี้ผู๎วิจัยจะต๎องระมัดระวังในการออกแบบ 

สอบถามให๎ดีและจะต๎องหาวิธีการตํางๆ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลกลับมามากท่ีสุดเทําที่จะมากได ๎

(4) ส ารวจที่อยูํของกลุํมประชากรที่จะศึกษา หลังจากได๎จ านวนประชากรที่

จะศึกษาแล๎ว ตํอไปก็ต๎องส ารวจรายชื่อพร๎อมทั้งที่อยูํที่สามารถจะติดตํอไปแนํนอนเพ่ือจะได๎สํง

แบบสอบถามไปให๎โดยทางไปรษณีย์ส าหรับผู๎ที่อยูํหํางไกล 

(5) จัดการสํงแบบสอบถาม หลังจากได๎ที่อยูํแนํนอนแล๎วก็จัดการสํง

แบบสอบถามไปให๎กลุํมประชากรที่จะศึกษา 

(6) ติดตามผลส าหรับผู๎ที่ยังไมํตอบแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ของการวิจัย

นั้นต๎องการให๎ได๎แบบสอบถาม กลับคืนมาร๎อยละ 100 ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได๎ยาก การได๎รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาร๎อยละ 60 ก็ถือวําใช๎ได๎แตํถ๎าจะให๎ได๎ผลด ีควรจะได๎กลับคืนมาประมาณ 

ร๎อยละ 80 จึงจะเหมาะสม 

จากการศึกษาข๎อมูลข๎างต๎น ในการน าเสนองานวิจัยในครั้งนี้จะเลือกใช๎การติดตามผล

การศึกษาแบบที่สอง คือ การติดตามผลโดยศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เน๎นหนักในรายวิชาโดย

สอบถามความคิดเห็นเฉพาะตัวผู๎ส าเร็จการศึกษาเพียงด๎านเดียว  การติดตามผลแบบนี้มุํงที่จะ

วิเคราะห์หลักสูตรในด๎านการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษามากน๎อย 

เพียงใด (เอกราช อุตระ, 2520 : 7) ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ในการท างานวิจัยครั้งนี้ สํวนด๎าน

เครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามผลการศึกษา โดยวิธีใช๎แบบสอบถามเพ่ือติดตามผลการศึกษา วิธีนี้มีข๎อดี 

คือ ประหยัดเวลา โดยแบบสอบถามท่ีใช๎ในการติดตามผลการศึกษานั้น ควรเป็นแบบสอบถามที่เข๎าใจ

งําย ตอบงําย และควรมีจดหมายชี้แจง วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถามนี้ เพ่ือให๎เกิดความ

รํวมมือในการตอบแบบสอบถามมากขึ้น (วัชรี ทรัพย์มี, 2520 : 87 - 89) นอกจากนี้การติดตามผล

การศึกษานั้น จะต๎องก าหนดขั้นตอนตํางๆ ให๎เรียบร๎อยโดยจะต๎องก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาให๎

แนํชัด และครอบคลุมงานที่จะต๎องศึกษาทั้งหมดซึ่ง (Wentling, 1980 : 141 - 144) ซึ่งได๎ก าหนด

ขั้นตอน วิธีด าเนินการติดตามผลไว๎สรุปได๎ดังนี ้

1) ก าหนดกลุํมประชากรที่จะติดตามผล ในการติดตามจะต๎องก าหนดไว๎วําจะศึกษา

ชํวงระยะเวลาปีการศึกษาใด และจ านวนประชากรที่จะศึกษามีจ านวนเทําใด 

 2) เลือกเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามผล  

 3) การสํงข๎อมูลกลับคืน  
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 4) ส ารวจที่อยูํของกลุํมประชากรที่จะศึกษา หลังจากได๎จ านวนประชากรที่จะศึกษา

แล๎ว ตํอไปก็ต๎องส ารวจรายชื่อพร๎อมทั้งที่อยูํที่สามารถจะติดตํอไปแนํนอนเพ่ือจะได๎สํงแบบสอบถาม

ไปให๎โดยทางไปรษณีย์ส าหรับผู๎ที่อยูํหํางไกล 

 5) จัดการสํงแบบสอบถาม หลังจากได๎ที่อยูํแนํนอนแล๎วก็จัดการสํงแบบสอบถามไป

ให๎กลุํมประชากรที่จะศึกษา 

 6) ติดตามผลส าหรับผู๎ที่ยังไมํตอบแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ของการวิจัยนั้น

ต๎องการให๎ได๎แบบสอบถาม กลับคืนมาร๎อยละ 100 ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได๎ยากการได๎รับแบบสอบถาม

กลับคืนมาร๎อยละ 60ก็ถือวําใช๎ได๎แตํถ๎าจะให๎ได๎ผลดี ควรจะได๎กลับคืนมาประมาณร๎อยละ 80 จึงจะ

เหมาะสม (Wentling, 1980 : 152) 

 

2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการย้ายท่ีท างานหรือการลาออกจากงาน  

Price (1977) ได๎ให๎ความหมายวํา การลาออก หมายถึง การที่บุคคลได๎เคลื่อนย๎ายจาก

ความเป็นสมาชิกของระบบสังคมหนึ่งๆ ไป ซึ่งในที่นี้ไมํรวมถึงการขาดงาน ความเฉื่อยชา หรือการ

ปฏิบัติงานได๎ต่ ากวําปกติและได๎เสนอตัวแบบที่เกี่ยวกับการลาออก โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรพ้ืนฐาน

และตัวแปรแทรกแซง ที่มีความสัมพันธ์กับการลาออก ซึ่งปรากฏตามภาพประกอบ ดังนี้คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในทางลบ 

 

ค่าจ้างหรือเงินเดือน 

การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ

ทางการ 

การรวมอ านาจ 

ความพึงพอใจ การลาออก 

โอกาส 
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แผนภูมิที่ 2.1 ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรแทรกแซงที่มีความสัมพันธ์กับการลาออกของ Price 

ที่มา : Price L.James.(1977). The study of turnover. Ames, Iowa: The Iowa State University Press. 

 

จากแผนภูมิที่ 2.1 Price (1977) ได๎เสนอความคิดตามภาพ วําตัวแปรที่เป็นตัวก าหนดการ

ลาออกของพนักงานเรียกวํา เป็นตัวแปรพ้ืนฐาน ได๎แก ํการจํายเงินเดือนและคําจ๎าง ความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสาร การติดตํอสื่อสารอยํางเป็นทางการ และการรวมอ านาจ 

สํวนตัวแปรแทรกแซง ได๎แกํ ความพึงพอใจในการท างาน และโอกาสในการที่จะเปลี่ยนงานโดยตัว

แปรพ้ืนฐานกับตัวเลขแทรกแซง ได๎แกํ การจํายเงินเดือนและคําจ๎าง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เครื่องมือที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสาร การติดตํอสื่อสารอยํางเป็นทางการ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก

กับความพึงพอใจในการท างาน การรวมอ านาจมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในการท างาน 

โดยที่ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางลบกับการลาออก โอกาสในการที่จะเปลี่ยนงาน

กับความพึงพอใจจะมีความสัมพันธ์กัน หากเกิดความไมํพอใจในการท างานจะมีผลตํอการลาออกได๎ ก็

ตํอเม่ือพนักงานมีโอกาสเลือกงานใหมสํูงสาเหตุของการลาออกหรือการเปลี่ยนงาน ยังแบํงแยกได๎เป็น 

7 ประเภท กลําวคือ 

1) การเคลื่อนย๎ายภายในธุรกิจ ธุรกิจหนึ่งไปยังธุรกิจหนึ่งหรือคนงานเปลี่ยนงาน 

2) การเปลี่ยนอาชีพ จากอาชีพนึ่งไปยังอาชีพอ่ืน 

3) การเคลื่อนย๎ายอุตสาหกรรม 

4) การย๎ายพ้ืนที่ 

5) การเคลื่อนย๎ายจากการวํางงานเป็นการจ๎างงาน 

6) การเคลื่อนย๎ายจากการจ๎างงานเป็นการวํางงาน 

เมื่อบุคลากรได๎ลาออกไปจากองค์กร ก็จะสํงผลกระทบทั้งตัวบุคคลหรือผู๎ที่ลาออกและ

องค์การเอง และยังได๎อธิบายถึงผลกระทบจากการลาออกจากงานไว ๎7 ประการ คือ 

1) ประสิทธิภาพในการท างาน 

2) คณะผู๎บริหาร 

3) ระเบียบข๎อก าหนด 

4) ความสามัคคี/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5) ความพึงพอใจในการท างาน 

6) นวัตกรรม/มีการเปลี่ยนแปลงใหมํ 
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7) การรวมอ านาจ 

Mobley (1978 : 245) ได๎การแยกประเภทของการลาออกจากสถานประกอบการบางแหํง

มีการวิเคราะห์และจ าแนกการออกจากงานตามเหตุผลไว๎เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ควบคุมได๎ 

และประเภทที่ควบคุมไมํได ๎

ประเภทที่ควบคุมได ๎

1) ออกไปท างานที่อ่ืน 
2) ออกไปอยูํบ๎าน 
3) ออกไปศึกษาตํอ 
4) ย๎ายถิ่นที่อยูํ 
5) ลดก าลังคนเนื่องจากไมํมีงานให๎ท า 
6) ถูกให๎ออกเพราะมีความผิด 

ประเภทที่ควบคุมไมํได ๎
1) ย๎ายไปประจ าที่หนํวยงานอื่นของบริษัท 
2) เกษียณอายุ 
3) ลารับราชการทหาร ลาคลอด ฯลฯ 
4) เสียชีวิต 

Herberg, Mausner & Snyderman, (1959 : 298) ได๎อธิบายและให๎ความส าคัญกับปัจจัย 

2 ประการ ได๎แกํ ตัวกระตุ๎น(Motivators) และการบ ารุงรักษา (Hygiene) สองปัจจัยมีอิทธิพลตํอ

ความส าเร็จของงานเป็นอยํางยิ่ง (Herberg, Mausner & Snyderman, 1959 : 298) ได๎

ท าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไมํพอใจท างานของนักบัญชีและวิศวกรจ านวน 200 คน ผล

การศึกษาสรุปวําความพอใจในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานของคนมีความแตกตํางกัน คือการ

ที่บุคคลพอใจในงานไมํได๎หมายความวําคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป แตํถ๎าคนใดมีแรงจูงใจในการ

ทา งานแล๎วคนนั้นจะตั้งใจท างานให๎เกิดผลดีได๎ ผลการศึกษาจึงแสดงให๎เห็นผลของปัจจัย 2 ตัว คือ

ด๎านตัวกระตุ๎น และการบ ารุงรักษาตํอเจตคติงานของบุคคล 

1) ปัจจัยด๎านตัวกระตุ๎น (Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ๎นให๎เกิดแรงจูงใจ

ในการท างาน ท าให๎การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ท าให๎บุคคลเกิดความพึงพอใจ

ในการท างาน (Job Satisfaction) ตัวกระตุ๎น ประกอบด๎วยปัจจัย 6 ประการดังนี ้

(1) การสัมฤทธิ์ผล คือ พนักงานมีความรู๎สึกวําเขาท างานได๎ส าเร็จ          

การยอมรับนับถือจากผู๎อื่น คือพนักงานมีความรู๎สึกวําเมื่อท าส าเร็จมีคนยอมรับเขา 
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(2) ลักษณะงานที่นําสนใจ คือพนักงานรู๎สึกวํางานที่ท านําสนใจ นําท า    

ความรับผิดชอบ คือพนักงานรู๎สึกวําเขาต๎องรับผิดชอบตนเองและงานของเขา 

(3) โอกาสที่จะเจริญก๎าวหน๎า คือ พนักงานรู๎สึกวําเขามีความก๎าวหน๎าในงานที่ท า 

การเจริญเติบโต คือ พนักงานตระหนักวําเขามีโอกาสที่จะเรียนรู๎เพิ่มเติมและมีความเชี่ยวชาญ 

2) ปัจจัยด๎านการบ ารุงรักษา (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ชํวยให๎พนักงานยังคง

ท างานอยูํและยังรักษาเขาไว๎ไมํให๎ออกจากงานเมื่อไมํได๎จัดให๎พนักงาน  เขาจะไมํพอใจและไมํมี

ความสุขในการท างานปัจจัยนี้ประกอบด๎วย 10 ประการ ดังนี ้

(1) นโยบายและการบริหารคือ พนักงานรู๎สึกวําฝุายจัดการมีการสื่อสารที่ดี

และเขารู๎ถึงนโยบายขององค์การที่เขาอยํู 

(2) การนิเทศงาน คือพนักงานรู๎สึกวําผู๎บริหารตั้งใจสอนงานและให๎งานตาม

หน๎าที่รับผิดชอบ 

(3) ความสัมพันธ์กับหัวหน๎างาน คือ พนักงานรู๎สึกดีตํอหัวหน๎างานของเขา 

(4) สภาวะการท างาน คือพนักงานรู๎สึกดีตํองานที่ท าและสภาพการณข์องที่ท างาน 

(5) คําตอบแทนการท างาน คือพนักงานรู๎สึกวําคําตอบแทนเหมาะสม 

(6) ความสัมพันธ์ระหวํางเพ่ือนรํวมงาน คือพนักงานมีความรู๎สึกที่ดีตํอเพ่ือนรํวมงาน 

(7) ชีวิตสํวนตัว คือพนักงานรู๎สึกวําชั่วโมงการท างานไมํได๎กระทบตํอชีวิตสํวนตัว 

(8) ความสัมพันธ์กับลูกน๎อง คือหัวหน๎างานมีความรู๎สึกท่ีดีตํอลูกน๎อง 

(9) สถานภาพ คือพนักงานรู๎สึกวํางานเขามีต าแหนํงหน๎าที่ด ี

(10) ความมั่นคง คือพนักงานรู๎สึกม่ันคงปลอดภัยในงานที่ท าอยู ํ

ปัจจัยบ ารุงรักษาไมํใชํสิ่งจูงใจที่จะท าให๎ผลผลิตเพ่ิมขึ้น แตํเป็นข๎อก าหนดที่ปูองกันไมํให๎

พนักงานเกิดความไมํพึงพอใจในงานที่ท าถ๎าไมํมีปัจจัยเหลํานี้แล๎วอาจกํอให๎เกิดความไมํพึงพอใจแกํ

พนักงานได๎ ซึ่งพนักงานอาจรวมตัวกันเพ่ือเรียกร๎องหรือตํอรอง ผู๎บริหารจึงมักจัดโครงการด๎าน

ผลประโยชน์พิเศษตํางๆ เพ่ือให๎พนักงานพึงพอใจ เชํน การลาปุวย การลาพักร๎อน และโครงการที่

เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน (Herberg, Mausner & Snyderman, 1959 : 315) มี

ความเห็นวําสิ่งที่ตรงข๎ามกับความพอใจ (Satisfaction) ไมํใชํความไมํพอใจ (Dissatisfaction) ดังที่

เชื่อกันแตํเดิม การขจัดสิ่งที่ท าให๎เกิดความไมํพอใจออกไปได๎ไมํจ าเป็นวําจะท าให๎เกิดความไมํพอใจ

ขึ้นมาแทนที่ แตํเพียงท าให๎เป็นกลาง คือยังยินดีที่จะท างานตํอไปอยํางเดิมเทํานั้น และสิ่งที่ตรงข๎าม
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กับความพอใจคือ “ไมํมีความพอใจ” (No Satisfaction) และ สิ่งที่ตรงข๎ามกับความไมํพอใจ คือ “ไมํ

มีความพอใจ” (No Dissatisfaction)  

จากข๎อมูลที่ศึกษาสามารถสรุปได๎วํา ปัจจัยที่มีผลตํอการย๎ายที่ท างานหรือการลาออกจากที่
ท างานมีสาเหตุส าคัญคือ ด๎านตัวแปรพ้ืนฐาน ได๎แกํ การจํายเงินเดือนและคําจ๎าง ความเป็นอัน
เดียวกันเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสาร การติดตํอสื่อสารอยํางเป็นทางการและการรวมอ านาจ 
ด๎านตัวแปรแทรกแซง ได๎แกํ ความพึงพอใจการท างาน โอกาสที่เปลี่ยนงานโดยตัวแปรพ้ืนฐาน (Price 
,1977) ด๎านปัจจัยประเภทควบคุมได๎ ได๎แกํ ออกไปท างานที่อ่ืน ออกไปศึกษาตํอ ย๎ายถิ่นที่อยูํ ถูกให๎
ออก ด๎านปัจจัยประเภทควบคุมไมํได๎ ได๎แกํ ย๎ายไปประจ าที่หนํวยงานอ่ืนของบริษัท ลาราชการทหาร 
(Mobley, 1978) ด๎านปัจจัยการกระตุ๎น ได๎แกํ การสัมฤทธิ์ผล การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ โอกาสความก๎าวหน๎า การเจริญเติบโต และด๎านปัจจัยการบ ารุง ได๎แกํ นโยบายการ
บริหาร ความสัมพันธ์กับหัวหน๎างาน ความสัมพันธ์กับผู๎รํวมงานหรือลูกน๎อง คําตอบแทน ความมั่นคง
(Herberg, Mausner & Snyderman,1959 : 328 - 329) ซึ่งเราสามารถน าข๎อมูลข๎างต๎น มาจัดแยก
ประเภทเพ่ือให๎สอดคล๎องกับการศึกษาในด๎านการส ารวจสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน
ภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได๎ดังนี้  

1) คําจ๎าง/เงินเดือน/สวัสดิการ  
2) การย๎ายถ่ินฐาน/ที่อยูํไกลจากที่พักอาศัย  
3) ไมํถนัดกับการที่ท า/งานที่ท าไมํนําสนใจ/ภาระงานหนักเกินไป  
4) มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของกิจการ  
5) ด๎านความสามัคคีภายในองค์กร/มีปัญหากับผู๎รํวมงาน/มีปัญหากับลูกน๎อง  
6) ถูกไลํออก เพราะมีความผิด   
7) ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการทหาร/ปัญหาด๎านสุขภาพ   
8) การเปลี่ยนอาชีพ เชํน ประกอบกิจการสํวนตัว  
9) ที่ท างานใหมํมีต าแหนํง หน๎าที่การงานดีกวํา  
10) งานที่ท าไมํมีความมั่นคง/ไมํมีโอกาสได๎เติบโต  

 

2.3 รายวิชาหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2550  
2.3.1 ชื่อหลักสูตร 

2.3.1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์
2.3.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Landscape Technology 

2.3.2 ชื่อปริญญา 
2.3.2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
2.3.2.2 ชื่อยํอภาษาไทย วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
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2.3.2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Landscape Technology 
2.3.2.4 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ B.Sc. (Landscape Technology) 

2.3.3 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
2.3.3.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.3.4 ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.3.4.1 ปรัชญา จัดการศึกษาโดยมุํงเน๎นพัฒนานักศึกษาให๎มีศักยภาพในตนเอง  

โดยมุํงเน๎นกระบวนการคิด การแก๎ไขปัญหา การเรียนรู๎เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล๎อม 

2.3.4.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความสามารถด๎านภูมิทัศน์ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีตํางๆท่ีเกี่ยวข๎องกับวิชาชีพ

ได๎อยํางเหมาะสม 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถสนองความต๎องการของตลาดแรงงานและ

สามารถสร๎างงานได๎ด๎วยตนเอง 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมใน

วิชาชีพ ตระหนักในการอนุรักษ์สภาพแวดล๎อม มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
2.3.5 โครงสร๎างหลักสูตร มีจ านวนหนํวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 139 หนํวยกิต โดยแบํง

โครงสร๎างหลักสูตร แบํงออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
2.3.5.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 หนํวยกิต 

1) กลุํมวิชาสังคมศาสตร์   3 หนํวยกิต 
2) กลุํมวิชามนุษยศาสตร์   3  หนํวยกิต 
3) กลุํมวิชาภาษา 12  หนํวยกิต 
4) กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 18 หนํวยกิต 
5) กลุํมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ   2 หนํวยกิต 

2.3.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ  95 หนํวยกิต 
1) กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หนํวยกิต 
2) กลุํมวิชาชีพบังคับ 41 หนํวยกิต 
3) กลุํมวิชาชีพเลือก 15  หนํวยกิต 
4) กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา   9  หนํวยกิต 

2.3.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนํวยกิต 
2.3.6 รายละเอียดรายวิชา กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  



 

  

19 
 

2.3.6.1 การส ารวจภูมิทัศน์ Landscape Surveying 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรู๎พ้ืนฐานในการส ารวจภูมิทัศน์ แผนที่ที่ใช๎ในงานส ารวจภูมิทัศน์ การวัดระยะ การ
ระดับ และการส ารวจเส๎นชั้นความสูง 

2.3.6.2 วัสดุกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ Landscape Construction Materials 3        
(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุเกี่ยวกับไม๎กํอสร๎าง คอนกรีต วัสดุกํอ ปูนกํอ - ปูนฉาบ 
เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ วัสดุปูพ้ืน วัสดุมุงหลังคาและผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูป 

2.3.6.3 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ Elements and Principles of 

Landscape Design 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ องค์ประกอบของงานศิลปะ

และการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เพ่ือการน าไปใช๎ประกอบงานภูมิทัศน ์

2.3.6.4 ปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล๎อม Soil Sciences and Environment 3          

(2 - 3 - 5) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและการก าเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพของดิน ปฏิกิริยาของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย สารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ใช๎ในการ

ปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า 

2.3.6.5 พ้ืนฐานชําง Basic Shop Skill 3(1 - 6 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

ผลกระทบจากการปฏิบัติงานชํางที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม กฎแหํงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ

ชํางสาขาตํางๆ การเลือกใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือชํางขั้นพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวกับชํางไฟฟูา ชํางเชื่อม 

และโลหะแผํน ชํางประปา ชํางกํอสร๎าง และชํางเครื่องยนต์เล็ก 

2.3.6.6 วาดภาพภูมิทัศน์ Landscape Drawing 3(1 - 4 - 4) ศึกษาและฝึกปฏิบัติ

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการวาดภาพ การจัดภาพ การสังเกต การใช๎ดินสอ และปากกา และการใช๎

สีให๎เกิดความช านาญในเรื่อง เส๎น แสง เงา สัดสํวน รูปรําง องค์ประกอบ ตลอดจนความงามที่ปรากฏ

ทั้งภาพ 2 มิติ 3 มิติ และทัศนียภาพจากหุํนนิ่ง และธรรมชาติ ตลอดจนการเขียนเลขะศิลป์ เพ่ือการ

ประยุกต์ใช๎ทางภูมิทัศน ์

2.3.6.7 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architecture Design 

(วิชาบังคับกํอน: 03 - 053 - 103 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์) 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึก

ปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ หลักการ ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต๎น โครงสร๎าง

ทางสถาปัตยกรรมพ้ืนฐาน รวมท้ังการเขียนรูปแบบรายการทางสถาปัตยกรรม 

2.3.6.8 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ Classification of Plant Materials 3           

(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การ

จ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณที่นิยมใช๎ในงานภูมิทัศน์ 
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การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัยและสภาพแวดล๎อมในการเจริญเติบโต การจ าแนกวัสดุพืช

พรรณตามลักษณะของการใช๎ประโยชน์ การดูแลรักษาและการจ าหนํายพืชพรรณชนิดตํางๆ     

2.3.6.9 วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ Materials for Landscape (วิชาบังคับกํอน : 03 - 053 - 103 

องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์) 3(1 - 4 - 4) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข๎อมูล

วัสดุที่ใช๎ในการตกแตํงภูมิทัศน์ เชํน ขนาด รูปแบบ ราคา สถานที่ สถานที่ผลิต และจ าหนําย  ความ

เหมาะสมในการน าไปใช๎ในงาน ตลอดจนการดูแลรักษา และการออกแบบวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ที่

เหมาะสมกับการใช๎งานภูมิทัศน์ประเภทตํางๆ  

2.3.6.10 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น Introduction to Landscape 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญและขอบเขตงานภูมิทัศน์ วิวัฒนาการของงานภูมิทัศน์ในยุคสมัยตํางๆ
ตั้งแตํเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน และการออกแบบภูมิทัศน์โครงการขนาดเล็ก 

2.3.7 รายละเอียดรายวิชา กลุํมวิชาชีพบังคับ 
2.3.7.1 สัมมนาภูมิทัศน์ Landscape Seminar 1(0 - 2 - 1) ศึกษาการน าเสนอ

รายงานการศึกษาวิจัยหรือโครงการภูมิทัศน์ เพ่ือฝึกทักษะในการพูด การถํายทอดความรู๎ การตอบ

ค าถามและการรู๎จักแก๎ไขปัญหา 

2.3.7.2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ Landscape Research Methodology (วิชา

บังคับกํอน : 13 - 121 - 115 หลักสถิติ) 2(2 - 0 - 4) ศึกษาลักษณะทั่วไปของงานวิจัย วิธีวิจัย และ

การเลือกใช๎สถิติเพ่ือการวิจัยที่เหมาะสมและเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือการน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน ์

2.3.7.3 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์  Landscape 

Conceptual and Presentation (วิชาบังคับมากํอน: 03 - 053 - 103 องค์ประกอบและการ

ออกแบบภูมิทัศน์) 2(1 - 3 - 3) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข๎อมูลพ้ืนฐานและลักษณะเฉพาะของ

แนวคิดในการออกแบบเพ่ือก าหนดแนวทางในการออกแบบและประเภทของแนวคิดในการออกแบบ 

การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดและกระบวนการในการจัดท ารายละเอียดโครงการ เพ่ือ

ท าผังตารางแผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน ์

2.3.7.4 การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น Introduction to Integrated Pest 

Management 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ 

วิธีการและขั้นตอน กลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืชตํางๆ อาทิ เชํน การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช 

วัชพืชและสัตว์ศัตรูพืช 
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2.3.7.5 การเขียนแบบภูมิทัศน์ Landscape Mechanical Drawing 3(1 - 4 - 4) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบรวมทั้งบ ารุงรักษา การแสดง

องค์ประกอบรายละเอียดในแบบสัญลักษณ์และมาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนแบบภูมิทัศน์และ

เทคนิคในการเขียนแบบ ตลอดจนการเขียนรายการประกอบแบบและการเขียนแบบสมมเลขา  ภาพ

ฉายรวมทั้งการเขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศน ์

2.3.7.6 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Design (วิชาบังคับ

กํอน : 03 - 053 - 101 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น) 3(2 - 3 - 5)  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน

กระบวนการออกแบบ องค์ประกอบ หลักการ และแนวคิดในการออกแบบเคหะภูมิทัศน์ การจัดการ

ในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง และการประมาณราคางานภูมิทัศน์เคหะสถาน 

2.3.7.7 เทคนิคการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ Construction Technical for 

Landscape 3(3 - 0 - 6) ศึกษาเก่ียวกับการผสม การล าเลียง การเท การท าให๎แนํน การบํมคอนกรีต

และแบบหลํอคอนกรีตในงานภูมิทัศน์ การสร๎างผัง การตอกเสาเข็มและการรับน้ าหนักเสาเข็มที่ใช๎ใน

งานภูมิทัศน ์

2.3.7.8 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Construction 

3(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตของงานกํอสร๎างภูมิทัศน์เคหะสถาน 

การศึกษารูปแบบการกํอสร๎าง การวางแผนการกํอสร๎าง การปรับพ้ืนที่ การท างานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 

การปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพและสํงมอบงาน 

2.3.7.9 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ Irrigation for Landscape 3(2 - 3 - 5) 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญของการชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหลํงน้ า    

คุณภาพน้ า หลักชลศาสตร์ การให๎น้ า การระบายน้ า การติดตั้งระบบให๎น้ าและระบายน้ า รวมถึงการ

ประมาณการคําใช๎จําย 

2.3.7.10 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ Landscape Estimation 3(3 – 0 - 6) 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภทของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข๎อก าหนดการ

กํอสร๎างงานภูมิทัศน์ การประมาณราคา งานปรับพ้ืนที่ งานโครงสร๎าง  งานสถาปัตยกรรม งานพืช

พรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ การค านวณคําด าเนินงาน ก าไร ภาษี และการจัดท าเอกสารเสนอราคา   

2.3.7.11 การจัดการสนามหญ๎า Turf Grass Management 3(2 - 3 - 5) ศึกษา

และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติอุตสาหกรรม ความส าคัญและประโยชน์ของหญ๎าสนาม  ปัจจัยในการ
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เจริญเติบโต สัณฐานวิทยาและพันธุ์หญ๎า การผลิตหญ๎า การปลูกและการปฏิบัติบ ารุงรักษาสนามหญ๎า 

เครื่องมือในงานภูมิทัศน ์

2.3.7.12 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์ Computer for Landscape 

Drawing 3(2 – 3 - 5) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและ

ทางภูมิทัศน์ด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองมิติและสามมิติ เน๎นการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป AutoCAD 

และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

2.3.7.13 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ Plant Materials Selection (วิชาบังคับกํอน :  

03 - 054 - 101 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ) 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์และ

ปัจจัยในการเลือกใช๎พืชพรรณ และเลือกใช๎โดยพิจารณาจากลักษณะของพืช เพ่ือน าไปใช๎ในงานภูมิ

ทัศน์ได๎อยํางเหมาะสมและศึกษาวิธีการปลูก การจ าหนําย และการขนสํงวัสดุพืชพรรณ 

2.3.7.14 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ Special Problem in Landscape (วิชาบังคับ

กํอน : 03 - 051 - 204 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์) 3(0 - 9 - 3) ปฏิบัติการวิจัย การค๎นคว๎า การ

ทดลองงานด๎านภูมิทัศน์ รวมถึงโครงการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิทัศน์ โดยน าข๎อมูลที่ได๎

ศึกษามา เพ่ือใช๎เรียบเรียงในการเขียนเป็นรายงานทางวิชาการภายใต๎ความเห็นชอบของกรรมการที่

ปรึกษา 

2.3.7.15 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ Landscape Maintenance 3(2 - 3 - 5) 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแลรักษาภูมิ

ทัศน์ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การดูแลรักษาสนามหญ๎า การดูแลรักษาพืชพรรณ การดูแล

รักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารธุรกิจดูแลรักษาภูมิทัศน ์

จากการศึกษารายวิชากลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและรายวิชากลุํมวิชาชีพบังคับ สามารถแบํง

รายวิชาออกเป็น 4 กลุํมงาน คือ กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ กลุํมงานด๎านการกํอสร๎าง

งานภูมิทัศน์ กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ (รายงาน

ผลการด าเนินงานหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2559, 2559) ซึ่งสามารถแจกแจง

รายวิชาได ๎ดังนี้   
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการแบํงรายวิชา ตามกลุํมวิชาชีพภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  

กลุํมรายวิชา 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและ
เขียนแบบ 

กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงาน  
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษา            
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงาน 
ภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

กลํุมวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ 
 

การส ารวจภูมิทัศน์  3 การส ารวจภูมิทัศน์  3 การส ารวจภูมิทัศน์  3 ปฐพีวิทยาและส่ิงแวดล๎อม     3 
กํอสร๎างงานภูมิทัศน์  3 กํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3 ปฐพีวิทยาและส่ิงแวดล๎อม 3 พ้ืนฐานชําง 3 
องค์ประกอบและการ
ออกแบบภูมิทัศน์ 

3 ปฐพีวิทยาและส่ิงแวดล๎อม 3 พ้ืนฐานชําง 3 วาดภาพภูมิทัศน์ 3 

ปฐพีวิทยาและส่ิงแวดล๎อม                 3 พ้ืนฐานชําง 3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3 
พ้ืนฐานชําง 3 วาดภาพภูมิทัศน์ 3 วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3 วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3 
วาดภาพภมูิทัศน์ 3 หลักการออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 

วัสดุกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 
3 
3 

หลักการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3     

การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3 วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3     
วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3     
ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3    -    
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ตารางท่ี 2.1  แสดงการแบํงรายวิชา ตามกลุํมวิชาชีพภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ตํอ)  

กลุํมรายวิชา 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและ
เขียนแบบ 

กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงาน  
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษา            
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงาน 
ภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

กลํุมวิชา
วิชาชีพบังคับ 
 

สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์     1 
ระเบียบวธิวีิจยัทางภูมิทัศน์ 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 2 
แนวคิดและการน าเสนอ
ผลงานการออกแบทางภูมิ
ทัศน์            

2 การเขียนแบบภูมิทัศน์               3 การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น 3 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 3 

การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ         3 

การออกแบบภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3 เทคนิคการกํอสร๎างงานภูมิ
ทัศน์ 

3 การจัดการสนามหญ๎า 3 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์          3 

การชลประทานในงานภูมิ
ทัศน์ 

3 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ    3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียน 3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3   
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แบบภูมิทัศน์ 
การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ              การประมาณราคางานภูมิ

ทัศน์ 
3 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 

3 
  

 

 

 

ตารางท่ี 2.1  แสดงการแบํงรายวิชา ตามกลุํมวิชาชีพภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ตํอ)  

กลุํมรายวิชา 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและ
เขียนแบบ 

กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงาน   
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษา            
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงาน  
ภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3 คอมพิวเตอร์เ พ่ือการเขียน
แบบภูมิทัศน์ 

3  
 

 
 

การประมาณราคางาน              
ภูมิทัศน์ 

3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ 3     

  ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์              3     

หมายเหตุ  

  รายวิชาท่ีใช๎รํวมกัน 
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  รายวิชาท่ีเฉพาะทางกลุํมวิชาชีพ  
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2.4 รายวิชาหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2553 
2.4.1 รหัสและชื่อหลักสูตร 

2.4.1.1 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
2.4.1.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Landscape Technology 

2.4.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.4.2.1 ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
2.4.2.2 ชื่อยํอ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
2.4.2.3 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Landscape Technology) 
2.4.2.4 ชื่อยํอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Landscape Technology) 

2.4.3 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
2.4.3.1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  
2.4.3.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.4.4 ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.4.4.1 ปรัชญา สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เป็นสาขาวิชาที่มีความมุํงมั่นในการ

ผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ทางวิชาการ มีความช านาญในการปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นผู๎
ชี้น าทิศทางที่ดีของสังคม เพ่ือความเจริญรุํงเรืองของประเทศ  

2.4.2.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีทัศนคติที่ดีและความซื่อสัตย์ตํอวิชาชีพ มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความรับผิดชอบตํอองค์กรและสังคม 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถทางด๎านเทคโนโลยีภูมิทัศน์บน

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพได๎อยํางเหมาะสม 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎สามารถประยุกต์ความรู๎ในการท างาน สร๎างสรรค์

นวัตกรรม น าความรู๎มาใช๎แก๎ปัญหาของตนเองและสังคม 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎สามารถเป็นทั้งผู๎น าและผู๎ตามที่ดีรวมทั้งสามารถ

ปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถด๎านการ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีทักษะพร๎อมท างานหรือประกอบอาชีพสํวนตัว

ทางด๎านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ได ๎
2.4.5 อาชีพที่สามารถประกอบได๎หลังส าเร็จการศึกษา 

2.4.5.1 ผู๎รับเหมาจัดสวนในงานภูมิทัศน์ 
2.4.5.2 ผู๎รับเหมาด๎านงานออกแบบภูมิทัศน์  
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2.4.5.3 ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎ 
2.4.5.4 ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ 
2.4.5.5 ผู๎รับเหมาระบบการให๎น้ าพืช 
2.4.5.6 ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก  
2.4.5.7 ผู๎ควบคุมงานภูมิทัศน์ในระบบโรงงานและสถานที่ราชการ 
2.4.5.8 ประกอบอาชีพรับราชการ ด๎านงานออกแบบภูมิทัศน์  
2.4.5.9 ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์
2.4.5.10 นักออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์โดยใช๎คอมพิวเตอร ์
2.4.5.11 ที่ปรึกษางานภูมิทัศน ์
2.4.5.12 ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการและงานเวิร์คโชว์ 

2.4.6 โครงสร๎างหลักสูตร จ านวนหนํวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 134 หนํวยกิต 
2.4.6.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนํวยกิต 

1) กลุํมวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    6 หนํวยกิต 
2) กลุํมวิชาภาษา   12 หนํวยกิต 
3) กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์    6 หนํวยกิต 
4) กลุํมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ     1 หนํวยกิต 
5) กลุํมวิชาบูรณาการ       5 หนํวยกิต 

2.4.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ       98 หนํวยกิต 
1) กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    30 หนํวยกิต 
2) กลุํมวิชาชีพบังคับ     52 หนํวยกิต 
3) กลุํมวิชาชีพเลือก       9 หนํวยกิต 
4) กลุํมวิชาเสริมสร๎างประสบการณ์ในวิชาชีพ    7 หนํวยกิต 

2.4.6.2 หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนํวยกิต 
2.4.7 รายละเอียดรายวิชา กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

2.4.7.1 การส ารวจภูมิทัศน์ Landscape Surveying การส ารวจภูมิทัศน์ แผนที่ที่ใช๎
ในงานส ารวจภูมิทัศน์ การวัดระยะ การวัดระดับ และการส ารวจเส๎นชั้นความสูง 

2.4.7.2 ทักษะพื้นฐานชําง Basic Shop Skills ผลกระทบจากการปฏิบัติงานชํางที่มี
ตํอสิ่งแวดล๎อม กฎแหํงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับชํางสาขาตํางๆ  การเลือกใช๎และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือชํางพ้ืนฐาน 

2.4.7.3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น Principles of Landscape ความส าคัญและขอบเขตงาน
ภูมิทัศน์ วิวัฒนาการของงานภูมิทัศน์ในยุคสมัยตํางๆ ตั้งแตํ เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน และการออกแบบ
ภูมิทัศน์โครงการขนาดเล็ก 
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2.4.7.4 เลขะนิเทศ Graphic Communication การเรียนรู๎เกี่ยวกับเลขะศิลป์ การ
เขียนแบบด๎วยมือเปลํา และการใช๎เครื่องมือ การสเกตภาพ การเขียนภาพทิวทัศน์ ทัศนียภาพ การ
เขียนสัญลักษณ์ การเขียนภาพสองมิติ สามมิติและเทคนิคการแรเงา  

2.4.7.5 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ Elements and Principles of 
Landscape Design หลักการ องค์ประกอบของงานศิลปะและการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เพ่ือการ
น าไปใช๎ประกอบงานภูมิทัศน ์

2.4.7.6 ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาประยุกต์เพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ Soil Sciences 
and Applied Hydrology พ้ืนฐานความรู๎ด๎านปฐพี การศึกษาและวิเคราะห์ด๎านปฐพีวิทยาที่
เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ ได๎แกํ คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ ธรรมชาติของดินด๎าน
วิศวกรรมพ้ืนฐาน ความอุดมสมบูรณ์ การชะล๎างผิวและการปรับปรุงฟ้ืนฟูและปูองกันการวิเคราะห์
ลักษณะทางอุทกวิทยาด๎านปริมาตรและการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ 

2.4.7.7 กลศาสตร์และโครงสร๎างงานภูมิทัศน์ Mechanics and Landscape 

Structures การวิเคราะห์แสง และสมดุล การประยุกต์ สมการสมดุลกับโครงสร๎าง ความเข๎าใจ

เกี่ยวกับโครงสร๎างความรู๎เบื้องต๎นในการออกแบบโครงสร๎างไม๎ เหล็ก คอนกรีตและคอนกรีตเสริม

เหล็กในงานภูมิทัศน ์

2.4.7.8 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architecture Design 

(วิชาบังคับกํอน: 03 - 123 - 103 องค์ประกอบและการออกแบภูมิทัศน์) ประวัติและหลักการ และ

ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต๎น โครงสร๎างทางสถาปัตยกรรมพ้ืนฐาน 

2.4.7.9 วัสดุที่เกี่ยวข๎องกับงานตกแตํงภูมิทัศน์ Materials for Landscape (วิชา

บังคับกํอน : 03 - 123 - 103 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์) วัสดุภูมิทัศน์ ทั้งวัสดุกํอสร๎าง

และวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์  การออกแบบวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการใช๎งานภูมิทัศน์

ประเภทตําง ๆ การออกแบบการดูแลรักษาและการเลือกใช๎ส าหรับงานภูมิทัศน์ประเภทตําง ๆ 

2.4.7.10 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ Classification of Plant Materials 

ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณที่นิยมใช๎ในงานภูมิทัศน์ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตาม

ลักษณะนิสัยและสภาพแวดล๎อมในการเจริญเติบโต การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะของการใช๎

ประโยชน์ การดูแลรักษาและการจ าหนํายพืชพรรณชนิดตํางๆ 

2.4.8 รายละเอียดรายวิชากลุํมวิชาชีพบังคับ 
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2.4.8.1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ Landscape Basic Skills ปฏิบัติงานพ้ืนฐาน

ทางภูมิทัศน์ การใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ สามารถท างานที่ได๎รับ

มอบหมายรํวมกับผู๎อ่ืน สร๎างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน ์

2.4.8.2 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ Landscape Skills Practices 1 (วิชาบังคับกํอน : 

03 - 121 - 101 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์) ปฏิบัติงานเฉพาะทางภูมิทัศน์ การใช๎และการดูแล

รักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ รวมทั้งสามารถท างานที่ได๎รับ

มอบหมายรํวมกับผู๎อ่ืน และสร๎างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน ์

2.4.8.3 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2 Landscape Skills Practices 2 (วิชาบังคับกํอน : 

03 - 121 - 102 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1) ปฏิบัติงานขั้นสูงทางภูมิทัศน์ การใช๎และควบคุมดูแล

เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเฉพาะทางขั้นสูง  เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ การ

ท างานที่ได๎รับมอบหมายรํวมกับผู๎อ่ืน มีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน ์

2.4.8.4 ระบบสารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ Information System 

and Research in Landscape Management (วิชาบังคับกํอน : 09 - 121 - 015 หลักสถิติ)

บทบาทและความส าคัญของระบบสารสนเทศตํองานภูมิทัศน์ การค๎นคว๎าและเก็บรวบรวมข๎อมูล

ขําวสาร ความส าคัญของการวิจัย วิธีวิจัย และการเลือกใช๎สถิติเพ่ือการวิจัยที่เหมาะสม และเขียน

รายงานการวิจัย 

2.4.8.5 สัมมนาภูมิทัศน์ Landscape Seminar การน าเสนอรายงานการศึกษาวิจัย

หรือโครงการภูมิทัศน์ ทักษะในการพูด การถํายทอดความรู๎ การตอบค าถาม และการรู๎จักแก๎ไขปัญหา 

2.4.8.6 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Construction 

ความหมาย ขอบเขตของงานกํอสร๎างภูมิทัศน์เคหะสถาน การศึกษารูปแบบการกํอสร๎าง การวางแผน

การกํอสร๎าง การปรับพ้ืนที่ การท างานภูมิทัศน์ดาดแข็ง การปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพ

และสํงมอบงาน  

2.4.8.7 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ Special Problems in Landscape (วิชาบังคับ

กํอน : 03 - 121 - 204 ระบบสารสนทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์) การวิจัย ค๎นคว๎า และการ

ทดลองงานด๎านภูมิทัศน์ โครงการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิทัศน์ การรวบรวมข๎อมูลและ

วิเคราะห์ข๎อมูล การเรียบเรียงในการเขียนเป็นรายงานทางวิชาการภายใต๎ความเห็นชอบของกรรมการ

ที่ปรึกษา 
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2.4.8.8 เทคนิคการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ Construction Technical for 

Landscape การผสม การล าเลียง การเท การท าให๎แนํน การบํมคอนกรีตและแบบหลํอคอนกรีตใน

งานภูมิทัศน์ การสร๎างผัง การตอกเสาเข็ม และการรับน้ าหนักเสาเข็มที่ใช๎ในงานภูมิทัศน ์

2.4.8.9 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ Landscape Estimation ความหมาย 

ความส าคัญ และประเภทของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข๎อก าหนดการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ การ

ประมาณราคางานปรับพื้นที่ งานโครงสร๎าง งานสถาปัตยกรรม งานพืชพรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

การค านวณคําด าเนินงาน ก าไร ภาษี และการจัดท า เอกสารเสนอราคา   

2.4.8.10 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ Irrigation for Landscapeความหมาย 

ความส าคัญของการชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหลํงน้ า คุณภาพน้ า หลักชลศาสตร์ การให๎น้ า การ

ระบายน้ า การติดตั้งระบบให๎น้ าและระบายน้ า รวมถึงการ ประมาณการคําใช๎จําย        

2.4.8.11 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ Law Related to Landscape

ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์  เชํน การกํอสร๎าง 

สิ่งแวดล๎อม และวัสดุพืชพรรณ 

2.4.8.12 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ Business Administration Landscape 

ความหมาย ความส าคัญของการบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การจัดองค์กร

การตลาด การจัดซื้อ การจัดจ าหนําย การบัญชี การเงิน และภาษีท่ีเกี่ยวข๎อง 

2.4.8.13 การเขียนแบบภูมิทัศน์ Landscape Mechanical Drawing เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ในการเขียนแบบรวมทั้งบ ารุงรักษา การแสดงองค์ประกอบรายละเอียดแบบสัญลักษณ์

และมาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนแบบภูมิทัศน์และเทคนิคในการเขียนแบบ ตลอดจนการเขียน

รายการประกอบแบบและการเขียนแบบสมเลขา ภาพฉายรวมทั้งการเขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศน์ 

2.4.8.14 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ Landscape 

Conceptual and Presentation (วิชาบังคับกํอน: 03 - 123 - 103 องค์ประกอบและการออกแบบ

ภูมิทัศน์) ข๎อมูลพ้ืนฐานและลักษณะเฉพาะของแนวคิดในการออกแบบเพ่ือก าหนดแนวทางในการ

ออกแบบ ประเภทของแนวคิดในการออกแบบ การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดเพ่ือจัดท า

รายละเอียดโครงการเพ่ือท าผังตารางแผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน ์

2.4.8.15 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ Plant Materials Selection (วิชาบังคับกํอน : 

03 - 124 - 101 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ) ปัจจัยในการเลือกใช๎พืชพรรณ การเลือกใช๎โดยพิจารณา

จากลักษณะของพืชเพ่ือน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ การปลูก การขนสํง และการจ าหนํายวัสดุพืชพรรณ 
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2.4.8.16 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์ Computer for Landscape 

Drawing เทคนิคและวิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและทางภูมิทัศน์ด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป AutoCAD และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

2.4.8.17 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Design (วิชาบังคับ

กํอน: 03 - 123 - 101 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น) ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ องค์ประกอบ หลักการและ

แนวคิดในการออกแบบเคหะสถานภูมิทัศน์ การจัดการในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง และการประมาณ

ราคางานภมูิทัศน์เคหะสถาน 

2.4.8.18 การจัดการศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ Integrated Pest Management for 

Landscape ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ วิธีการ และขั้นตอน กลยุทธ์ในการจัด การ

ศัตรูพืชตํางๆ อาทิ เชํน การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืชและสัตว์ศัตรูพืชในงานภูมิทัศน ์

2.4.8.19 การจัดการสนามหญ๎า Turf Grass Management ประวัติ ความส าคัญ

และประโยชน์ของหญ๎าสนาม ปัจจัยในการเจริญเติบโต สัณฐานวิทยาและพันธุ์หญ๎า การผลิตหญ๎า 

การปลูกและการปฏิบัติบ ารุงรักษาสนามหญ๎า เครื่องมือในงานจัดการสนามหญ๎า 

2.4.8.20 การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ Landscape Maintenance 

and Managementความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การดูแลรักษาสนามหญ๎า การดูแลรักษาพืชพรรณ การดูแลรักษา

ภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารงานดูแลรักษาภูมิทัศน ์



 

  

 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงการแบํงรายวิชา ตามกลุํมวิชาชีพภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  

 

กลํุม
รายวิชา 

กลํุมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ กลํุมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 
กลํุมงานด๎านงานดูแลรักษา            

ภูมิทัศน์ 
กลํุมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงาน     

ภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

1) กลํุม
วิชา
พ้ืนฐาน
วิชาชีพ 
 

การส ารวจภูมิทัศน์ 3 การส ารวจภูมิทัศน์ 3 การส ารวจภูมิทัศน์ 3 ทักษะพื้นฐานชําง     3 
ทักษะพื้นฐานชําง 3 ทักษะพื้นฐานชําง 3 ทักษะพื้นฐานชําง 3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 
ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 ปฐพีวิทยาและ อุทกวิทยา

ประยุกต์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ 
3 

เลขะนิเทศ 3 ป ฐ พี วิ ท ย า แ ล ะ อุ ท ก วิ ท ย า
ประยุกต์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ 

3 ปฐพีวิทยาและ อุทกวิทยา
ประยุกต์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ 

3 วัสดุท่ีเกี่ยวข๎องกับงานตกแตํง            
ภูมิทัศน ์

3 

องค์ประกอบและการออกแบบ
ภูมิทัศน์ 

3 กลศาสตร์และโครงสร๎างงาน             
ภูมิทัศน์ 

3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3 

ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยา
ประยุกต์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ 

3 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3     

กลศาสตร์และโครงสร๎างงาน          
ภูมิทัศน์ 

3 วัสดุท่ีเกี่ยวข๎องกับงานตกแตํง               
ภูมิทัศน์ 

3     

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3     
วัสดุท่ีเกี่ยวข๎องกับงานตกแตํง
ภูมิทัศน์ 

3  
 

  
 

 
 

การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ        
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ตารางท่ี 2.2 แสดงการแบํงรายวิชา ตามกลุํมวิชาชีพภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 (ตํอ)   

กลํุม
รายวิชา 

กลํุมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ กลํุมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 
กลํุมงานด๎านงานดูแลรักษา            

ภูมิทัศน์ 
กลํุมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงาน     

ภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

2) กลํุม
วิชาชีพ
บังคับ 
 

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ            
ภูมิทัศน์  

1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์  
 

1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์    1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์         1 

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 1 1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 1  1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 
1 

1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 
1 

1 

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 2  3 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 2  1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 
2 

1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 
2     

1 

ระบบสารสนเทศและระเบียบวธิี
วิจัยทางภมูิทัศน์ 

3 ระบบสารสนเทศและระเบียบวิธี
วิจัยทางภูมิทัศน์ 

3 ระบบสารสนเทศและระเบียบ
วิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 3 

3 ระบบสารสนเทศและระเบียบ
วิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 

3 

สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 
ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะ

สถาน 
3 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์  ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์  

การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 3 การประมาณราคางานภูมิทัศน์  3 
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กฎหมายท่ีเกีย่วเนื่องกับงาน          
ภูมิทัศน์ 

3 เ ท ค นิ ค ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง ง า น             
ภูมิทัศน์ 

3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์   3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์    3 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.2  แสดงการแบํงรายวิชา ตามกลุํมวิชาชีพภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 (ตํอ)   

 

กลํุมรายวิชา 

กลํุมงานด๎านการออกแบบและ   
เขียนแบบ 

กลํุมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 
กลํุมงานด๎านงานดูแลรักษา             

ภูมิทัศน์ 
กลํุมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

2) กลํุมวิชาชีพ
บังคับ 

การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์   3 กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับงาน           
ภูมิทัศน์ 

3 กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานภูมิ
ทัศน์ 

3 

การเขียนแบบภูมิทัศน์                3 กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับงาน             
ภูมิทัศน์ 

3 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 3 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 3 

แนวคิดและการน าเสนอ
ผลงานการออกแบบทาง         
ภูมิทัศน์ 

3 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ             3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ         3 

การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ             3 การเขียนแบบภูมิทัศน์                3 การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น  3   
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คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียน
แบบภูมิทัศน์ 

3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ             3 การจัดการสนามหญ๎า 3   

การออกแบบภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3 คอมพิวเตอร์เ พ่ือการเขียน
แบบภูมิทัศน์ 

3 การจัดการและดูแลรักษางาน  
ภูมิทัศน์ 

3   

  การออกแบบภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3     

 

หมายเหตุ 

 

  รายวิชาท่ีใช๎รํวมกัน   รายวิชาท่ีเฉพาะทางกลุํมวิชาชีพ 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู๎ส าเร็จการศึกษา เป็นรูปแบบหนึ่งของงานวิจัยที่นิยมกัน

อยํางมากทั้งในประเทศและตํางประเทศ (วราภรณ์ บวรศิริ 2528 : 1) เป็นวิธีการส าคัญที่ท าให๎ได๎

ข๎อเท็จจริงและ ใช๎ประเมินความสามารถและความก๎าวหน๎า ของบุคคลในการปฏิบัติงานโดยอาศัย

เครื่องมือและกระบวนการวัด (Good,1973 : 565) และยังเป็นการส ารวจวําผู๎ส าเร็จการศึกษามี

ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง เพียงใดและมีอุปสรรคอะไร ผลที่ได๎จากการติดตามผลจะเป็น

แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน นอกจากนี้การติดตามผลของผู๎ส าเร็จ

การศึกษาไปแล๎วยังเป็นเครื่องแสดงความหํวงใย ความสนใจ และความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงานของ

สถาบันที่มีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาอีกด๎วย (ประสพสันต์ อักษรมัต, 2524 : 15) ได๎มีผู๎ท าการศึกษาวิจัย 

ซึ่งจะได๎กลําวถึงและเสนอโดยล าดับดังนี้ 

สุรีย์ ธรรมเลิศหล๎า (2524 : บทคัดยํอ) ได๎ติดตามผลครุศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในด๎านความรู๎ทางวิชาการ  ด๎าน

การสอน บุคลิกภาพคุณธรรม และความประพฤติ โดยปรากฏวําบัณฑิตสามารถมีความรู๎ทางวิชาการ 

มีการน าความรู๎จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ในการท างาน มีความใฝุรู๎ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี

ตํอวิชาชีพ และจากการสอบถามหนํวยงานที่บัณฑิตเข๎าไปท างาน พบวําบัณฑิตมีความพยายามในการ

ปรับปรุงการท างาน มีความขยันขันแข็งและมีความมั่นคงทางจิตใจ 

เฉลิมเผํา อจละนันท์ (2542 : 56) ศึกษาวิจัย สภาวะการมีงานท าและคุณภาพในการ

ท างานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง รุํนที่ 20 ปีการศึกษา 2536 พบวํา บัณฑิตมีงานท าเป็น

สํวนใหญํโดยท างานบริษัท ห๎างร๎านเอกชนมากที่สุด และองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สํงผลตํอการมีงานท า 

ได๎แกํ เพศ อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม คณะ อาชีพหลักของบิดา - มารดา ระดับการศึกษาของบิดา - 

มารดา ประเภทการมาเรียนระดับการเข๎ารํวมกิจกรรม พฤติกรรมการเรียน ความรู๎ความสามารถ

พิเศษ และประสบการณ์การท างาน ซึ่งบัณฑิตสํวนใหญํมีความพึงพอใจในงานที่ท า ส าหรับคุณภาพใน

การท างานของบัณฑิต ศึกษาจากรายได๎ และความก๎าวหน๎าโดยบัณฑิตสํวนใหญํมีความพึงพอใจใน

รายได๎และความก๎าวหน๎าในการท างาน และผลการศึกษาคุณภาพในการท างานของบัณฑิตตามความ

คิดเห็นของผู๎บังคับบัญชาหรือนายจ๎าง พบวําบัณฑิตมีคุณภาพในการท างานอยูํในระดับปานกลาง โดย

มีคุณภาพในการท างานอยํางจริงจัง อดทนและอุตสาหะมากที่สุด  

สถาบันราชภัฏสกลนคร (2542 : 52-57) ศึกษาวิจัยการติดตามผลผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จากสถาบนัราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2540 - 2541 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษามีงานท า
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ร๎อยละ78.17 โดยสาขาวิชาการศึกษามีงานท ามากที่สุด รองลงมาคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ตามล าดับ และผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํจะท างานเป็นลูกจ๎างชั่วคราวใน

หนํวยงานราชการมากที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ โดยมีรายได๎ต่ ากวําวุฒิเป็นสํวนใหญํ 

ส าหรับการน าความรู๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงานนั้นผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํได๎น าความรู๎ไปใช๎ในการ

ปฏิบัติงานในระดับมาก สํวนความคิดเห็นของผู๎ส าเร็จการศึกษา เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่นํา

พึงพอใจ 5 อันดับแรก ได๎แกํ ความซื่อสัตย์ ความรักในเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม ความยึดมั่นและ

ปฏิบัติตามคุณธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความเสียสละ และความสามารถใน

การท างานรํวมกับคนอื่น 

การติดตามผลผู๎ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏธนบุร ีปีการศึกษา 2540 - 2541 (2542 : 1 - 3) 

เพ่ือศึกษาสภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพ รายได๎ และคุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษา เก็บ

รวบรวมข๎อมูลจากผู๎ส าเร็จการศึกษา 1,180 ราย ได๎แบบสอบถามคืน 1,129 ราย คิดเป็นร๎อยละ 

95.68 ผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิง และมีภูมิล าเนาอยูํในภาคกลาง ผลการศึกษาพบวํา

ผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํมีงานท าแล๎ว ร๎อยละ 86.92 รองานหรือฝึกอบรม ร๎อยละ 13.11 และ

ศึกษาตํอและมิได๎ท างาน ร๎อยละ 0.97 การประกอบอาชีพผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํ ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทองค์กรธุรกิจเอกชนมากที่สุด รองลงมาเป็นครู หรือเจ๎าหน๎าที่ในสถานศึกษาเอกชน 

และลูกจ๎างชั่วคราวในหนํวยงานราชการ และน๎อยที่สุดคือรับราชการ สํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ยสูงกวํา

วุฒิ คือ มากกวํา 8,000 บาท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์และมีรายได๎สอดคล๎องกับวุฒิ

ในสาขาวิชาการศึกษา ปัญหาที่พบในการหางานท า คือ เงินเดือนหรือคําตอบแทนต่ ากวําวุฒิ มีการใช๎

พวกในการรับเข๎าท างาน และที่ท างานอยูํหํางไกลจากภูมิล าเนา ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่

นําพึงพอใจ ได๎แก ํความซื่อสัตย์ ความรักในเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม ความยึดมั่น และปฏิบัติตาม

คุณธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความสามารถในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนความ

เสียสละและความรับผิดชอบ สํวนคุณลักษณะที่เห็นวําควรปรับปรุง ได๎แกํ ความสามารถในการใช๎

ภาษาตํางประเทศในการสื่อสาร ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรู๎ลึกซึ้งในสาขาวิชา

ที่เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปข๎อมูลที่เป็นประโยชน์และแนวทางการศึกษา
ค๎นคว๎าข๎อมูล กลําวคือ จากการศึกษาความสามารถในด๎านความรู๎ทางด๎านวิชาการ  ด๎านการสอน 
โดยปรากฏวําบัณฑิตมีการน าความรู๎จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ในการท างาน (สุรีย์  ธรรม
เลิศหล๎า, 2524 : 55) การศึกษาสภาวะการมีงานท าและคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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รุํนที่ 20 ปีการศึกษา 2536 พบวําปัจจัยพ้ืนฐานที่สํงผลตํอการมีงานท า ได๎แกํ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย
สะสม ประสบการณ์ท างาน เป็นต๎น ส าหรับคุณภาพการท างานของบัณฑิตศึกษาจากรายได๎และ
ความก๎าวหน๎า โดยบัณฑิตสํวนใหญํมีความพึงพอใจในด๎านรายได๎และความก๎าวหน๎าในการท างาน 
(เฉลิมเผํา อจละนันท์,2542 : 56) นอกจากนี้(สถาบันราชภัฏสกลนคร,2542 : 52 - 57) ศึกษาการ
ติดตามผลผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2540 - 2541 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษา
สํวนใหญํได๎น าความรู๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน อยูํในระดับมากและ (สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542 : 1 - 
3) ได๎ศึกษาสภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพ รายได๎ โดยวิธีการใช๎แบบสอบถาม พบวํา ปัญหา
ที่พบในการท างาน คือ เงินเดือนหรือคําตอบแทนต่ ากวําวุฒิ และที่ท างานอยูํหํางไกลจากภูมิล าเนา 
ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาข๎างต๎นเป็นประโยชน์ตํอการวิจัยครั้งนี้อยํางยิ่ง  

 

 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Bachelor of Science Program 
in Landscape Technology) ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต พื ช แ ล ะ ภู มิ ทั ศ น์  ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแตํ ปี พ.ศ.
2532 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในชํวงปี พ.ศ.2550 - 2561 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได๎มีการปรับปรุง 
หลักสูตร จ านวน 3 ครั้ง คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2558 ซึ่งจะเห็นได๎วําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์มีการ 
ปรับปรุงและพัฒนามาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือตอบสนองและผลิตบัณฑิตเข๎าสูํธุรกิจด๎านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
เชํน ผู๎รับหมาจัดสวนในงานภูมิทัศน์ ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ผู๎ดูแลรักษางานภูมิ
ทัศน์ ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎ ผู๎ผลติวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ผู๎รับเหมาระบบการให๎น้ า
พืช ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ผู๎ควบคุมงานภูมิทัศน์ ประกอบอาชีพรับราชการ
ด๎านงานออกแบบภูมิทัศน์ ที่ปรึกษางานภูมิทัศน์ ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการหรืองานอี
เว๎นท์ ผู๎รับส ารวจงานภูมิทัศน์ เป็นต๎น (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต,สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์,.2558)
นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได๎มีการปรับปรุงและพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจมีการแขํงขันและขยาตัวอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ความต๎องการด๎านบุคลากรในสาขาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์มีมากข้ึน ประกอบกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ เชํน วัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ 
อุปกรณ์ตกแตํงสวน มีความต๎องการมากขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์การพัฒนาประเทศเน๎นเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ ทุกภาคเศรษฐกิจและสังคมสูํประเทศ “มั่นคง 
มั่นคั่ง ยั่งยืน” (Thailand 4.0) สํวนสถานการณ์ด๎านการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม พบวํา
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศท าให๎การผลิตและการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ต๎องปรับรูปแบบ
ให๎สามารถด าเนินการได๎ทันตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ต๎องการ
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ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความสามารถบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด๎านภูมิ
ทัศน์อยํางมีคุณภาพ การผลิตบัณฑิตที่สามารถสร๎างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร๎างสรรค์ สูํการผลิตเชิงพาณิชย์และการถํายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน
ทางวิชาชีพ และเพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานได๎และสอดคล๎องกับตลาดแรงงาน สร๎างงานและ
พัฒนาเป็นผู๎ประกอบการได๎ตํอเนื่องและยั่งยืน แตํทวําประสิทธิภาพของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
และหลักสูตร พ.ศ.2553 มีผลสัมฤทธิ์ด๎านสภาวะการมีงานท าของผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎ประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ในด๎านใดบ๎าง มากน๎อยเพียงใด และการน าไปใช๎ประโยชน์ในราชวิชาประกอบ
หลักสูตรมากน๎อยเพียงใด ซึ่งจะสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และความคาดหวังของหลักสูตรมากน๎อย
เพียงใด 

ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการจากความส าคัญของปัญหาข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎ศึกษา
ข๎อมูลจากข๎อมูลทุติยภูมิเพ่ือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา 
คือ การทวนสอบเป็นเรื่องของแนวคิดในการด าเนินการเพ่ือการยืนยันหรือแสดงหลักฐานหรือตัว
หลักฐานเองที่เป็นสิ่งพิสูจน์ได๎วํา การกระท านั้นๆ มีความถูกต๎อง มีระบบในด าเนินการอยํางเป็น
ขั้นตอน มีวิธีการ กระบวนการ หรือขั้นตอนการด าเนินงานอยํางเหมาะสม ซึ่งวิธีการการติดตามผล
การศึกษาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และความหมายของการทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  นอกจากนี้การติดตามผลเป็นวิธีการส าคัญหนึ่งในการทวนสอบ ที่จะท า
ให๎ได๎ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ จะเสนอผลการวิจัยในแบบที่สอง คือ การ
ติดตามผลโดยศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เน๎นหนักในรายวิชาโดยสอบถามความคิดเห็นเฉพาะตัว
ผู๎ส าเร็จการศึกษาเพียงด๎านเดียว โดยใช๎แบบสอบถาม ทั้งนี้ผู๎วิจัยตระหนักดี ถึงความส าคัญของการ
ติดตามผล เนื่องจากเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถทราบข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าของ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา รายได๎ รวมถึงการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตร นอกจากนี้ได๎ศึกษาถึงแนวคิดที่
เกี่ยวข๎องกับการย๎ายที่ท างานหรือการลาออกจากกงาน สามารถสรุปได๎ คือ คําจ๎าง เงินเดือน 
สวัสดิการ การย๎ายถ่ินฐาน ที่อยูํไกลจากท่ีพักอาศัย ไมํถนัดกับการที่ท า งานที่ท าไมํนําสนใจ ภาระงาน
หนักเกินไป มีปัญหาด๎านนโยบาย ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของกิจการ ด๎านความสามัคคีภายในองค์กร 
มีปัญหากับผู๎รํวมงาน มีปัญหากับลูกน๎อง ถูกไลํออกเพราะมีความผิด ออกไปศึกษาตํอ รับราชการ
ทหาร ปัญหาด๎านสุขภาพ การเปลี่ยนอาชีพ เชํน ประกอบกิจการสํวนตัว ที่ท างานใหมํมีต าแหนํง 
หน๎าที่การงานดีกวํา งานที่ท าไมํมีความมั่นคง ไมํมีโอกาสได๎เติบโต และจากการศึกษาในสํวนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข๎อง ยังมีปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาข๎อมูลการส ารวจสภาวะการมีงานท า
การประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตรของผู๎ส าเร็จ
การศึกษา คือ ปัจจัยพ้ืนฐาน ได๎แกํ ปีการศึกษาที่เข๎าเรียน ปีการศึกษาที่จบ เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จ
การศึกษา เพศ อายุ เป็นต๎น และปัจจัยด๎านอาชีพ ได๎แกํสภาวะการการมีงานท า การประกอบอาชีพ 
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รายได๎ เป็นต๎น ดังนั้นจากผลการศึกษาข๎อมูลข๎างต๎นผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลการศึกษามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในงานวิจัย (ดังแผนภูมิที่ 2.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทวนสอบ 

การตดิตามผลการศึกษา 

1. เลือกการติดตามผลการศึกษาแบบท่ีสอง คือ 
การติดตามผลโดยศึกษารายละเอียดของหลกัสูตร 
เน๎นหนักในรายวิชาโดยสอบถามความคิดเห็น
เฉพาะตัวผู๎ส าเร็จการศึกษาเพียงด๎านเดียว 

      2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ แบบสอบถาม  การศึกษาขอ๎มูลรายวิชา

ในหลักสูตร เพื่อศึกษาถึง

การน าไปใช๎ไปใช๎

ประโยชน์ในรายวิชาใน

หลักสูตร 

รายวิชากลุํมวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และกลุํมวิชาชีพ
บังคับในหลักสูตร
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แผนภูมทิี่ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

บทที ่ 3 

วิธีการศึกษา 
 

การทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์      
ได๎ศึกษาข๎อมูลและแหลํงข๎อมูลดังนี้ 

การทวนสอบผลการ

ด าเนินงานหลักสูตรของ

ผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขา

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2550 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 

การศึกษาข๎อมูลด๎านแนวคิด 

ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อ

ศึกษาถึงการส ารวจสภาวะการมี

งานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน

ภูมิทัศน์  

1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับการย๎าย

ท่ีท างานหรือการลาออกจากก

งาน  

2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  

- ปัจจัยพื้นฐาน (ปีการศึกษาที่

เข๎าเรียน ปีการศึกษาท่ีจบ 

เกรดเฉล่ียที่ส าเร็จการศึกษา 

เพศ อายุ) 

- ปัจจัยด๎านอาชีพ (สภาวะการ

การมีงานท า การประกอบ

การศึกษาขอ๎มูลรายวิชา

ในหลักสูตร เพื่อศึกษาถึง

การน าไปใช๎ไปใช๎

ประโยชน์ในรายวิชาใน

หลักสูตร 

- รายวิชากลุํมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และ
กลุํมวชิาชีพบังคับใน
หลักสูตรปรับปรุง   
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3.1 ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ  
จากการใช๎เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือส ารวจสภาวะการมีงานท า     

การประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชา โดยกลุํมประชากร               
แบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ  

3.1.1 กลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
3.1.2 กลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

 

3.2 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
ได๎จากการศึกษาเอกสาร ต ารา การวิจัยที่เกี่ยวข๎อง จากห๎องสมุดของสถาบันวิจัยแหํงชาติ 

งานวิจัยของส านักงานสถิติแหํงชาติ ห๎องสมุดวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได๎แกํ 

3.2.1 หนังสือ อ๎างอิง และต าราเรียน 
3.2.2 รายงานการวิจัย 
3.2.3 หนังสือพจนานุกรม 
3.2.4 หนังสือสารานุกรมตํางๆ 
3.2.5 รายงานสถิติตํางๆ  
ซึ่งจะศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดวิชาในหลักสูตรปรังปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

25502และหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือ
เป็นข๎อมูลและแนวทางในการเก็บข๎อมูลตํอไป   
 

3.3 ประชากร  
ประชากรที่จะน ามาใช๎ในการวิจัย คือ ประชากร 2 กลุํม คือกลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 151 คน และกลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 
135 คน รวมท้ังหมด 286 คน 

 

3.4 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดกลุํมตัวอยํางส าหรับการทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จ

การศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได๎ใช๎สูตรค านวณของ Yamane (Yamane, 1976 : 54) ก าหนด
สัดสํวนของประชากรเทํากับ 0.50 ต๎องการระดับความมั่นใจ 95% และยอมให๎เกิดความคลาดเคลื่อน

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก: 
0.59", แท็บหยดุ:  0.79", ซา้ย
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ได๎ 0.05 มีผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรังปรุงพ.ศผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และ
กลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ทั้งหมด 286 คน สามารถค านวณหาคําได๎ดังนี ้

 
n     =          N                                           

                                       1+N  (e) 2  
  เมื่อ  N    คือ   จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e คือ   ระดับความของความถูกต๎อง หรือระดับความคลาดเคลื่อนอยํางสุํม 
   n คือ    จ านวนขนาดตัวอยําง 

n     =               286                                          
                                   1+(286)  (0.05) 2  
   =    286 
     3.1 

ดังนั้น ขนาดกลุํมตัวอยํางจะเทํากับ 92.2 คน หรือประมาณ 100 คน โดยแบํงเป็นผู๎ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 50 คน และผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2553 จ านวน 50 คน 

 

3.5 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาในครั้งนี้ จะใช๎วิธีเลือกกลุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple Random 

Sampling) ประมาณ 100 คน โดยแบํงเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 
50 คน และผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 50 คน และเพ่ือให๎กลุํมตัวอยําง
มีการเก็บข๎อมูลที่ทั่วถึงเข๎าถึงผู๎ส าเร็จการศึกษาทุกรุํน ได๎ก าหนดกลุํมตัวอยํางตามสัดสํวนของผู๎ส าเร็จ
การศึกษาในแตํละรุํนปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียน ตามขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ค านวณได(๎ดังตารางที่ 3.1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...
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ตารางที่ 3.1 แสดงการสุํมตัวอยํางแบบงํายของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
 

              ปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียน 
รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2550 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 

ป ี2550 ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ปี 2554 ป ี2555 ป ี2556 

จ านวนประชากรแตํละรุํน ปี
การศึกษาท่ีเข๎าเรียน  27 คน 

40 
คน 

43 
คน 

41 
คน 

44 
คน 

48 
คน 

43 
คน 

จ านวนขนาดของกลํุมตัวอยํางใน
แตํละรุํนปีการศึกษาท่ีเข๎าเรยีน   
(จากกลํุมตัวอยําง 100 คน
แบํงเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2550 จ านวน 50 คน และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
จ านวน 50 คน)  

 
9 

คน 

 
14 คน 

 
13 คน 

 
14 
คน 

 
16 
คน 

 
18 
คน 

 
16 
คน 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนและสํงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2561)  
 

จากตารางที่ 3.1 จะต๎องสุํมตัวอยํางผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในปี
การศึกษาที่เข๎าเรียน พ.ศ.2550 จ านวน 9 คน  ในปีการศึกษาที่เข๎าเรียน พ.ศ.2551 จ านวน 14 คน 
ในปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียน พ.ศ.2552 จ านวน 13 คน และในปีการศึกษาที่เข๎าเรียน พ.ศ.2553 จ านวน 
14 คน รวม 50 คน และผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ในปีการศึกษาที่เข๎าเรียน 
พ.ศ.2554 จ านวน 16 คน ในปีการศึกษาที่เข๎าเรียน พ.ศ.2555 จ านวน 18 คนในปีการศึกษาที่เข๎า
เรียน พ.ศ.2556 จ านวน 16 คน รวม 50 คน ซึ่งรวมท้ังสิ้นจะได๎ 100 คน  
 

3.6 ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช ้
ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบํง  

แบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด ดังนี้  
3.6.1 ชุดที่ 1 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 50 ชุด โดยแบํง

ออกเป็นตอนๆ  ได๎ดังนี ้

ทีจ่ดัรูปแบบ: ปกต,ิ ซา้ย, การเยือ้ง:
บรรทัดแรก:  0"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., สแีบบอกัษร:
ขอ้ความ 1, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH
SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., สแีบบอกัษร:
ขอ้ความ 1, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH
SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., สแีบบอกัษร:
ขอ้ความ 1, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH
SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., สแีบบอกัษร:
ขอ้ความ 1, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH
SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ปกต,ิ การเยือ้ง: บรรทัดแรก:
 0.59", แท็บหยดุ:  0.49", ซา้ย +  1.28",
ซา้ย +  1.48", ซา้ย +  1.77", ซา้ย + ไม่
ที ่ 0.39"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK
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3.6.1.1 ตอนที ่1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา เกรด
เฉลี่ยที่จบการศึกษา ปีที่จบการศึกษา  

3.6.1.2 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน      
ภูมิทัศน์ สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการท างาน ประสบการณ์ท างาน ประเภทงานที่ท าในปัจจุบัน 
รายได๎ตอบแทน  

3.6.1.3 ตอนที ่3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชา
ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2550     

3.6.1.4 ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

3.6.2 ชุดที่ 2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 50 ชุด โดยแบํง
ออกเป็นตอนๆ ได๎ดังนี ้

3.6.2.1 ตอนที ่1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา เกรด
เฉลี่ยที่จบการศึกษา ปีที่จบการศึกษา  

3.6.2.2 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน      
ภูมิทัศน์ สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการท างาน ประสบการณ์ท างาน ประเภทงานที่ท าในปัจจุบัน 
รายได๎ตอบแทน  

3.6.2.3 ตอนที ่3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชา
ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2553  

3.6.2.4 ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร   

3.6.2.5 ซึ่งในสํวนของการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาถึงสภาวะ
การมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชาของผู๎ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และได๎มีการแบํงระดับ
ความส าคัญของความพึงพอใจในการตอบค าถามของกลุํมประชากรทั้งสองกลุํม ออกเป็น 5 ระดับ 
(Likert, Rensis A, 1961) คือ 

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดหรือดีมาก        มีคําเทํากับ 5 
ระดับความพึงพอใจมากหรือด ี      มีคําเทํากับ 4 
ระดับความพึงพอใจปานกลางหรือพอใช ๎     มีคําเทํากับ 3 
ระดับความพึงพอใจน๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน      มีคําเทํากับ 2 
ระดับความพึงพอใจน๎อยท่ีสุดหรือต๎องปรับปรุงแก๎ไข   มีคําเทํากับ 1 
 

3.7 การสร้างเครื่องมือ 

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  0.98", แท็บหยดุ:  0.79", ซา้ย + 
0.98", ซา้ย +  1.77", ซา้ย + ไมท่ี ่ 0.89"
+  1.67"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK, ขยาย  0.5 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK, ขยาย  0.5 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ปกต,ิ การเยือ้ง: บรรทัดแรก:
 0.59", แท็บหยดุ:  0.69", ซา้ย + ไมท่ี ่
0.79"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  0.98", แท็บหยดุ:  0.79", ซา้ย + 
0.98", ซา้ย +  1.28", ซา้ย +  1.48",
ซา้ย +  1.77", ซา้ย + ไมท่ี ่ 0.89" + 
1.38" +  1.67"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK
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การเก็บรวบรวมข๎อมูลเก็บด๎วยการใช๎แบบสอบถามที่สร๎างขึ้น หลังจากการสร๎าง
แบบสอบถามแล๎ว จะต๎องน าไปทดสอบ  (Pre - test) จากกลุํมตัวอยําง จ านวน 3 ชุด กํอนเพ่ือหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนในการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี ้

3.7.1 น าแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น เสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล๎อง
ระหวํางจุดประสงค์กับค าถามและความถูกต๎องของการใช๎ภาษา  โดยผู๎เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความ
ถูกต๎อง ได๎แกํ  

3.7.1.1 ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ ต าแหนํงอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

3.7.1.2 อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ ต าแหนํงอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

3.7.1.3 อาจารย์พิศาล ตันสิน ต าแหนํงอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

3.7.2 ปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ แล๎วน าเสนอ  ตํอ
ผู๎เชี่ยวชาญชุดเดิมเพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม (สมนึก ภัททยิธนี, 2541) 

3.7.3น าแบบสอบถามที่ผํ านการประเมินความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามของ
แบบสอบถามกับจุดประสงค์จากผู๎เชี่ยวชาญ มาหาคําดัชนีความสอดคล๎องโดยใช๎สูตร IOC  

ซึ่งการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามและวัตถุประสงค์  (Item-
Objective Congruence Index : IOC) โดยผู๎เชี่ยวชาญจะต๎องประเมินด๎วยคะแนน 3 ระดับ คือ +1 
= สอดคล๎องหรือแนํใจวํานวัตกรรมนั้นหรือข๎อสอบข๎อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎จริง
0  = ไมํแนํใจ วํานวัตกรรมนั้นหรือข๎อสอบข๎อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎  - 1 = ไมํ
สอดคล๎องหรือแนํใจวํานวัตกรรมนั้นหรือข๎อสอบข๎อนั้นไมํได๎วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎คํา
ดัชนีความสอดคล๎องที่ยอมรับได๎ต๎องมีคําตั้งแตํ 0.60 ขึ้นไป 

สูตรในการค านวณ 

 
ที่มา : กรมวิชาการ (2545)  
 
ตารางที่ 3.2 แสดงผลคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค์ การทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   

http://www.kruchiangrai.net/wp-content/uploads/2015/11/IOC.jpg
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ข๎อท่ี 
คะแนนการพิจารณาของผ๎ูเชี่ยวชาญ 

รวม 
ดัชนีความ
สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 +1 3 1.00 

9.1 +1 +1 +1 3 1.00 
9.2 +1 +1 +1 3 1.00 
9.3 +1 +1 +1 3 1.00 
9.4 +1 +1 +1 3 1.00 
9.5 +1 +1 +1 3 1.00 
9.6 +1 +1 +1 3 1.00 
9.7 +1 +1 +1 3 1.00 
9.8 +1 +1 +1 3 1.00 
9.9 +1 +1 +1 3 1.00 

ตารางที่ 3.2 แสดงผลคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค์ การทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ตํอ) 
 

ข๎อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู๎เชี่ยวชาญ 

รวม 
ดัชนีความ
สอดคล๎อง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

9.10 +1 +1 +1 3 1.00 

10.1 +1 +1 +1 3 1.00 

10.2 +1 +1 +1 3 1.00 

10.3 +1 +1 +1 3 1.00 

10.4 +1 +1 +1 3 1.00 

10.5 +1 +1 +1 3 1.00 

10.6 +1 +1 +1 3 1.00 

10.7 +1 +1 +1 3 1.00 

10.8 +1 +1 +1 3 1.00 
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10.9 +1 +1 +1 3 1.00 

10.10 +1 +1 +1 3 1.00 

10.11 +1 +1 +1 3 1.00 

10.12 +1 +1 +1 3 1.00 

10.13 +1 +1 +1 3 1.00 

10.14 +1 +1 +1 3 1.00 

10.15 +1 +1 +1 3 1.00 

11 +1 +1 +1 3 1.00 

 

สูตรการค านวณ     IOC = ΣR         IOC  =   12                           
                                  N                       3 
ICO คือ ดัชนีความสอดคล๎อง = 4 

สูตรการค านวณ IOC = ΣR      
 IOC = 12                  ICO คือ ดัชนีความสอดคล๎อง = 4 
 N = 3    R คือ คะแนนของผู๎เชี่ยวชาญ 

Σ R คือ ผลรวมคะแนนของผู๎เชี่ยวชาญแตํละคน 
N คือ จ านวนผู๎เชี่ยวชาญ 

จากการหาประสิทธิภาพ คําดัชนีความสอดคล๎องที่ยอมรับได๎ต๎องมีคําตั้งแตํ 0.60 ขึ้น
ไป  ซึ่งจากการหาคํา หัวข๎อในแบบสอบถามทุกข๎อ กับจุดประสงค์การทวนสอบผลการด าเนินงาน
หลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  มีคําความ
สอดคล๎องอยูํที่ระดับ 1.00 ซึ่งแบบสอบถามยอมรับได๎  
 
ตารางที่ 3.3 แสดงผลคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค์ การทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553   

ข๎อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู๎เชี่ยวชาญ 

รวม 
ดัชนีความ
สอดคล๎อง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 

3 +1 +1 +1 3 1.00 

4 +1 +1 +1 3 1.00 

5 +1 +1 +1 3 1.00 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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6 +1 +1 +1 3 1.00 

7 +1 +1 +1 3 1.00 

8 +1 +1 +1 3 1.00 

9.1 +1 +1 +1 3 1.00 
9.2 +1 +1 +1 3 1.00 

9.3 +1 +1 +1 3 1.00 

9.4 +1 +1 +1 3 1.00 

9.5 +1 +1 +1 3 1.00 
9.6 +1 +1 +1 3 1.00 

9.7 +1 +1 +1 3 1.00 

9.8 +1 +1 +1 3 1.00 

9.9 +1 +1 +1 3 1.00 

9.10 +1 +1 +1 3 1.00 

10.1 +1 +1 +1 3 1.00 

10.2 +1 +1 +1 3 1.00 

10.3 +1 +1 +1 3 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.3 แสดงผลคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค์การทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 (ตํอ)  

ข๎อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู๎เชี่ยวชาญ 

รวม 
ดัชนีความ
สอดคล๎อง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

10.4 +1 +1 +1 3 1.00 
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10.5 +1 +1 +1 3 1.00 

10.6 +1 +1 +1 3 1.00 

10.7 +1 +1 +1 3 1.00 

10.8 +1 +1 +1 3 1.00 

10.9 +1 +1 +1 3 1.00 

10.10 +1 +1 +1 3 1.00 

10.11 +1 +1 +1 3 1.00 

10.12 +1 +1 +1 3 1.00 

10.13 +1 +1 +1 3 1.00 

10.14 +1 +1 +1 3 1.00 

10.15 +1 +1 +1 3 1.00 

10.16 +1 +1 +1 3 1.00 

10.17 +1 +1 +1 3 1.00 

10.18 +1 +1 +1 3 1.00 

10.19 +1 +1 +1 3 1.00 

10.20 +1 +1 +1 3 1.00 

11 +1 +1 +1 3 1.00 
 

สูตรการค านวณ     IOC = ΣR         IOC  =   12                           
                                  N                       3 
ICO คือ ดัชนีความสอดคล๎อง = 4 

สูตรการค านวณ IOC = ΣR      
 IOC = 12                  ICO คือ ดัชนีความสอดคล๎อง = 4 
 N = 3   R คือ คะแนนของผู๎เชี่ยวชาญ 

Σ R คือ ผลรวมคะแนนของผู๎เชี่ยวชาญแตํละคน 
N คือ จ านวนผู๎เชี่ยวชาญ 

จากการหาประสิทธิภาพ คําดัชนีความสอดคล๎องที่ยอมรับได๎ต๎องมีคําตั้งแตํ 0.60 ขึ้น
ไป  ซึ่งจากการหาคํา หัวข๎อในแบบสอบถามทุกข๎อ กับจุดประสงค์การทวนสอบผลการด าเนินงาน
หลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  มีคําความ
สอดคล๎องอยูํที่ระดับ 1.00 ซึ่งแบบสอบถามยอมรับได๎ น าแบบทดสอบไปทดลองใช๎กลุํมตัวอยําง เพ่ือ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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น าแบบสอบถามมาหาคุณภาพและปรับปรุงแกไ๎ข แบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญแล๎ว
จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพ่ือน าไปใช๎จริงกับกลุํมตัวอยําง 
 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข๎อมูล ท าได๎โดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลมาวิเคราะห์  ซึ่ง

พอที่จะแยกเป็นขั้นๆ ได๎ดังนี้ 
3.8.1 จัดแยกประเภทข๎อมูลที่จะท าการศึกษาออกเป็นหมวดหมูํกํอน เพ่ือให๎สะดวก งํายตํอ

การน าไปวิเคราะห ์
3.8.2 รวบรวมข๎อมูลในสํวนของข๎อมูลที่ต๎องการศึกษา ด๎วยการจดบันทึกลงในกระดาษหรือ

ตารางเพ่ืองํายตํอการน าไปวิเคราะห์  
3.8.3 น าข๎อมูลที่ต๎องการศึกษามาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยระบบคอมพิวเตอร์   โปรแกรม

ส าเร็จรูป Spss for Window ใช๎สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์  เชํน  คําความถี่  (Frequency)      
คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Range) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Division) 

3.8.4 การแปรความหมายความพึงพอใจของกลุํมตัวอยําง ซึ่งก าหนดความหมายของ
คะแนนของข๎อค าถามแบบมาตรประมาณคําแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ ไว๎เพ่ือการสรุปผล โดยใช๎

อันตรภาคชั้นและพิจารณาคําเฉลี่ย ( X  ) (Likert, Rensis A., 1961) ดังนี ้ 
ระดับพึงพอใจมากที่สุดหรือดีมาก     มีคําเฉลี่ย  4.50 - 5.00 
ระดับความพึงพอใจมากหรือด ี    มีคําเฉลี่ย  3.50 - 4.49 
ระดับความพึงพอใจปานกลางหรือพอใช ๎   มีคําเฉลี่ย  2.50 - 3.49 
ระดับความพึงพอใจน๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน    มีคําเฉลี่ย  1.50 - 2.49 
ระดับความพึงพอใจน๎อยท่ีสุดหรือต๎องปรับปรุงแก๎ไข มีคําเฉลี่ย  1.00 - 1.49 

3.8.5 วิเคราะห์และสรุปข๎อมูล เพ่ือเป็นข๎อมูลสํวนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
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บทที่  4  

ผลการศึกษา 
 

ก าหนดเครื่องมือที่ ใช๎ ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม  (Questionnaires) โดยแบํง  
แบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด ดังนี้  

ชุดที่ 1 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 50 ชุด โดยแบํง
ออกเป็นตอนๆ  ได๎ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา เกรด
เฉลี่ยที่จบการศึกษา ปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียนและปีที่จบการศึกษา 

ตอนที ่2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ 
สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการท างาน ประสบการณ์ท างาน ประเภทงานที่ท าในปัจจุบัน สาเหตุและ
ปัจจัยที่มีผลตํอการย๎ายที่ท างาน และรายได๎ตอบแทน  

ตอนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชา
ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2550     

ตอนที ่4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร   
 

ชุดที่ 2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 50 ชุด โดยแบํง
ออกเป็นตอนๆ  ได๎ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา เกรด
เฉลี่ยที่จบการศึกษา ปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียนและปีที่จบการศึกษา 

ตอนที ่2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ 
สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการท างาน ประสบการณ์ท างาน ประเภทงานที่ท าในปัจจุบัน สาเหตุและ
ปัจจัยที่มีผลตํอการย๎ายที่ท างาน และรายได๎ตอบแทน  

ตอนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชา
ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2553     

ตอนที ่4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลกัสูตร  

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ปกต,ิ การเยือ้ง: บรรทัดแรก:
 0.59", แท็บหยดุ:  0.49", ซา้ย +  1.28",
ซา้ย +  1.48", ซา้ย +  1.77", ซา้ย + ไม่
ที ่ 0.39"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  1.38", แท็บหยดุ:  0.79", ซา้ย + 
0.98", ซา้ย +  1.77", ซา้ย + ไมท่ี ่ 0.89"
+  1.67"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK, บบี  0.7 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK, บบี  0.7 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...
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ซึ่งในสํวนของการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาการน าไปใช๎ประโยชน์ใน

รายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ได๎มี
การแบํงระดับความส าคัญของความพึงพอใจในการตอบค าถามของกลุํมประชากรทั้งสองกลุํม 
ออกเป็น 5 ระดับ คือ (Likert, Rensis A., 1961) 

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดหรือดีมาก      มีคําเทํากับ 5 
ระดับความพึงพอใจมากหรือด ี     มีคําเทํากับ 4 
ระดับความพึงพอใจปานกลางหรือพอใช ๎    มีคําเทํากับ 3 
ระดับความพึงพอใจน๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน     มีคําเทํากับ 2 
ระดับความพึงพอใจน๎อยท่ีสุดหรือต๎องปรับปรุงแก๎ไข  มีคําเทํากับ 1 

 

4.1 ผลการศึกษาในส่วนของกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
จากการศึกษาทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี                 

ภูมิทัศน์ โดยในสํวนของกลุํมตัวอยําง ที่ 1 คือ กลุํมตัวอยํางผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2550 จ านวน 50 ชุด ซึ่งผู๎ศึกษาได๎ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลตามขั้นตอนตํางๆ และได๎แบํงการ
น าเสนอการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้  

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษา   
ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ 
ตอนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2550     
ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ 
 
4.1.1 ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม
ข๎อมูลพ้ืนฐาน 

ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน (คน) ร๎อยละ 

ปีการศึกษาที่เข๎าเรียน   
ปีการศึกษา 2550 9 18 
ปีการศึกษา 2551  15 30 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK, บบี  0.5 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  0.59", แท็บหยดุ:  0.98", ซา้ย + 
1.28", ซา้ย + ไมท่ี ่ 1.38" +  1.67"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK
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ปีการศึกษา 2552 13 26 
ปีการศึกษา 2553 13 26 
ปีการศึกษา 2554 1 2 
ปีการศึกษา 2555 23 46 
ปีการศึกษา 2556 14 28 
ปีการศึกษา 2557 12 24 

รวม 50 100 

เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา   
2.00 - 2.50 12 24 
2.51 - 3.00 29 58 
3.01 - 3.50 7 14 
3.51 - 4.00 7 14 

รวม 50 100 

 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม
ข๎อมูลพ้ืนฐาน (ตํอ)  

ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน (คน) ร๎อยละ 

เพศ   
ชาย 30 60 
หญิง 20 40 

รวม 50 100 

อายุ   

26 ป ี 7 14 
27 ป ี 20 40 
28 ป ี 9 18 
29 ป ี 9 18 
30 ป ี 5 10 
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รวม 50 100 

 
จากตารางที่ 4.1 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550 ในเรื่อง ปีการศึกษาที่เข๎าเรียน ปีที่ส าเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา 
เพศและอายุ ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้  

ปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียน   พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 เข๎าเรียนใน
ปีการศึกษา 2550 จ านวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 18 เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2551 จ านวน
ทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 28 เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2552 จ านวนทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 
26 และเข๎าเรียนในปีการศึกษา 2553 จ านวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 28     

ปีที่ส าเร็จการศึกษา พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ส าเร็จการศึกษา
ในปี 2554 จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ส าเร็จการศึกษาในปี 2555 จ านวนทั้งหมด 23 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 46 ส าเร็จการศึกษาในปี 2556 จ านวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 26 และส าเร็จ
การศึกษาในปี 2557 จ านวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 24 

เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา  พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีเกรด
เฉลี่ย 2.00 - 2.50 จ านวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 24 เกรดเฉลี่ย 2.51 - 3.00 จ านวนทั้งหมด 
29 คน คิดเป็นร๎อยละ 58 เกรดเฉลี่ย 3.01 - 3.50 จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ14 และเกรด
เฉลี่ย 3.51 - 4.00 จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ14 

เพศ พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 เป็นเพศชาย จ านวนทั้งหมด 30 
คน คิดเป็นร๎อยละ 60 และ เพศหญิง จ านวนทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร๎อยลํะ 40  

อายุ ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีชํวงอายุ 26 ปี จ านวนทั้งหมด คน 7 คิด
เป็นร๎อยละ 14 อายุ 27 ปี จ านวนทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 40 อายุ 28 ปี จ านวนทั้งหมด 9 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 18 อายุ 29 ปี จ านวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 18 และอายุ 30 ปี จ านวนทั้งหมด 
5 คน คิดเป็นร๎อยละ 10  

4.1.2 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์  
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม 
ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 1) 

  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 1) 

 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 
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วํางงาน 5 10 45 90 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 14 28 36 72 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

13 24 27 76 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 20 40 30 60 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 1 2 49 98 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - -    50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 3 6 47 94 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.2 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎าน  ภูมิทัศน ์ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 1) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการวํางงาน จ านวน
ทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 10 และสภาวะการมีงานท า จ านวนทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร๎อยละ 90 

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ

ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 14 คิด

เป็นร๎อยละ28  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
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น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 22 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 20 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 40 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   ได๎ประกอบวิชาชีพ  

ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมางาน

โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานใน

ด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบ

ผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ดูแลรักษา

งานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างาน

ด๎านนี้ และผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและ

ด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2) 

จ านวน (คน) 

ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ ไมํเลือก ร๎อยละ 

วํางงาน 3 6 47 94 

พนักงานบริษัท     

ผ๎ูควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 10 20 40 80 

นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 

นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 

ผลงานทางภูมิทัศน์ 

14 28 36 72 

ผ๎ูประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 

ผ๎ูควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 17 34 33 66 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2) (ตํอ) 

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 2) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ ไมํเลือก ร๎อยละ 

     
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 4 8 42 84 
อ่ืนๆ - - 50 100 
ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 

ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 

ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ - - 50 100 

ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 3 6 47 94 

อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.3 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการวํางงาน จ านวน
ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 และสภาวะการมีงานท า จ านวนทั้งหมด 47 คน คิดเป็นร๎อยละ 94 

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 10 คิด
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เป็นร๎อยละ 20  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 22 ผู๎ประมาณราคางาน            
ภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 
17 คน คิดเป็นร๎อยละ 34 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 8   

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ  ภูมิ
ทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ  ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎าน
นี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบผู๎ท างาน
ในด๎านนี้  ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์  ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 
จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 

 
ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 3)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎าง
และด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 3) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ ไมํเลือก ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 12 24 38 76 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอผลงาน

ทางภูมิทัศน์ 
13 26 37 74 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 3 6 47 94 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 22 44 28 56 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 1 2 49 98 
อื่นๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 3 6 47 94 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
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ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ 1 2 49 98 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 3 6 47 94 
อื่นๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
จากตารางที่ 4.4 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ

วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 3) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 12 คิด
เป็นร๎อยละ 24  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 22 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 44 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  ได๎ประกอบวิชาชีพภูมิ
ทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ 
ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดง
นิทรรศการ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ จ านวน
ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขาย
ต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6    
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม  
ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 4)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 4) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 17 34 33 66 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

13 26 37 74 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 3 6 47 94 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 19 38 31 62 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 1 2 49 98 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 3 6 47 94 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
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ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 3 6 47 94 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.5 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 4) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 17 คิด
เป็นร๎อยละ 34 นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้   นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้ งหมด 19 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 38 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2   

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  ได๎ประกอบวิชาชีพภูมิ
ทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวน ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์  
ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดง
นิทรรศการ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ จ านวน
ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขาย
ต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6   
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตามใน

แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 5)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 5) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 5 10 45 90 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
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นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

8 16 42 84 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 15 30 35 70 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 2 4 48 96 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 3 6 48 96 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.6 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 5) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด  5 คน คิด
เป็นร๎อยละ 10  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 16 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 15 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 44 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี ้

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  ได๎ประกอบวิชาชีพ  
ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4 ผู๎รับเหมางาน
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โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ 
ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดง
นิทรรศการ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ จ านวน
ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขาย
ต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6  
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม 
ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 6)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

  ปี่ที ่6     
วํางงาน - - 50 100 

พนักงานบริษัท     
ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 5 10 45 90 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

2 4 48 96 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 10 20 40 80 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 2 4 48 96 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
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จากตารางที่ 4.7 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 6) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 5 คน คิด
เป็นร๎อยละ 10  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 10 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 20 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้    

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   ได๎ประกอบวิชาชีพ  
ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ 
ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดง
นิทรรศการ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ จ านวน
ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขาย
ต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4  
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม  
ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 7)  

 

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

  ปี่ที ่7      
วํางงาน - - 50 100 

พนักงานบริษัท     
ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 1 2 49 98 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

- - 50 100 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 2 4 48 96 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
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ผู๎รับเหมาจัดสวน - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.8 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 7) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คิดเป็น
ร๎อยละ 2  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้   ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด     
1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4  

และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี ้  
ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   ได๎ประกอบวิชาชีพ  

ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทาง
ภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบผู๎
ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎ดูแลรักษางาน  
ภูมิทัศน์  ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้   ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์  ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้   
 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม 
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หลังจากส าเร็จการศึกษาทํานเคยย๎ายที่ท างานหรือไม ํ
 

หลังจากส าเร็จการศึกษาทํานเคยย๎ายที่ท างานหรือไมํ จ านวน(คน)   ร๎อยละ 

ไมํเคย 12 24 
เคย 38 76 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4.9 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  หลังจากส าเร็จ
การศึกษาเคยย๎ายที่ท างาน จ านวนทั้งหมด 38 คน  คิดเป็นร๎อยละ 76 และไมํเคยย๎ายที่ท างาน 
จ านวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม 
สาเหตุและปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน 
 

สาเหตุและปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมํดี 23 46 27 54 
ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยูํ 15 30 35 70 
ไมํถนัดกับงานที่ท า 2 4 48 96 
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มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของบริษัท 3 6 47 94 
มีปัญหากับเพ่ือนรํวมงาน/มีปัญหากับลูกน๎อง 2 4 48 96 
ประกอบธุรกิจสํวนตัว 2 4 48 96 
ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการทหาร/ปัญหาสุขภาพ - - 50 100 
ที่ท างานใหมํมีต าแหนํงหน๎าที่การงานที่ดีกวํา - - 50 100 
งานที่ท าไมํมีความมั่นคง/ไมํมีโอกาศเติบโต - - 50 100 
ถูกไลํออก - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.10 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสาเหตุและ
ปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน  ดังนี้  เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมํดี จ านวนทั้งหมด  23 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
46 ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยูํ จ านวนทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 30  ไมํถนัดกับงานที่ท า จ านวนทั้งหมด
2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4 มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของบริษัท จ านวนทั้งหมด 3 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 6 และมีปัญหากับเพ่ือนรํวมงาน/มีปัญหากับลูกน๎อง จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็น  
ร๎อยละ 4 ประกอบธุรกิจสํวนตัว จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยลํะ 4 ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการ
ทหารปัญหาสุขภาพ ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้  ที่ท างานใหมํมีต าแหนํงหน๎าที่การงานที่ดีกวํา    
ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้ งานที่ท าไมํมีความมั่นคงและไมํมีโอกาศเติบโต ไมํมีสาเหตุและปัจจัย  
ในด๎านนี้ ถูกไลํออก ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม 
รายไดใ๎นการท างานด๎านวิชาชีพภูมิทัศน ์

รายได๎ในการท างานด๎านวิชาชีพภูมิทัศน์ จ านวน (คน)   ร๎อยละ 
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น๎อยกวํา 15,000 บาท  1 2.0 
15,001 - 25,000 บาท  37 74.0 
25,001 - 35,000 บาท 7 14.0 
35,001 - 45,000 บาท  1 2.0 
45,001 - 55,000 บาท  3 6.0 
มากกวํา 55,000 บาท  1 2.0 

รวม 50 100.0 

 
จากตารางที่ 4.11 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีรายได๎น๎อยกวํา 

15,000 บาท จ านวนทั้งหมด 1 คนคิดเป็นร๎อยละ 2 รายได๎ 15 ,001 - 25,000 บาท จ านวนทั้งหมด 
37 คน คิดเป็นร๎อยละ 74 รายได๎ 25,001 - 35,000 บาท จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 14 
รายได๎ 35,001 - 45,000 บาท จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 รายได๎ 45,001 - 55,000 
บาท จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 และรายได๎ มากกวํา 55,000 บาท จ านวนทั้งหมด 1 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 2 
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4.1.3 สํวนที่ 3 ข๎อมูลสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาใน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  
 

ตารางที่ 4.12 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  
 

ความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550 

X S.D. สรุป 

กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    

1.1. การส ารวจภูมิทัศน์  2.68 1.31 ปานกลาง 
1.2 วสัดุกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3.54 1.16 มาก 
1.3 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ 3.68 1.19 มาก 
1.4 ปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล๎อม 2.64 1.17 ปานกลาง 
1.5 พื้นฐานชําง 2.98 1.25 ปานกลาง 
1.6 วาดภาพภูมิทัศน์ 2.94 1.15 ปานกลาง 
1.7 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3.10 1.11 ปานกลาง 
1.8 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 4.5 1.03 มากที่สุด 
1.9 วสัดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3.80 0.92 มาก 
1.10 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3.76 1.02 มาก 

การน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวชิา  
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

   

1.1 สัมมนาภูมิทัศน์ 2.96 1.05 ปานกลาง 
1.2 ระเบียบและวิธวีิจัยทางภูมิทัศน์ 2.18 1.20 น๎อย 
1.3 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบ

ทางภูมิทัศน์ 
3.46 1.12 ปานกลาง 

1.4 การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น 3.86 1.32 มาก 
1.5 การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3.52 1.03 มาก 
1.6 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 2.9 1.11 ปานกลาง 
1.7 เทคนิคกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3.32 1.11 มาก 
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1.8 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน 2.90 1.18 ปานกลาง 
1.9 การชลประทานในงานภมูิทัศน์ 3.72 1.12 มาก 

 
 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ตํอ)  
 

ความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550 

X S.D. สรุป 

การน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวชิา  
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

   

1.10 การประมานราคางานภูมิทัศน์ 3.8 1.27 มาก 
1.11 การจัดการสนามหญ๎า 3.72 1.19 มาก 
1.12 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน์ 3.38 1.42 ปานกลาง 

1.13 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ 4.32 1.38 มาก 

1.14 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 4.16 1.16 มาก 
1.15 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3.78 1.05 มาก 

การใช๎ประโยชน์ในรายวิชาในภาพรวม 4.04 0.69 มาก 

จากตารางที่ 4.12 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  มีคําความพึง
พอใจที่มีตํอการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชา ดังนี้  

กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คือ  วิชาการส ารวจภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.68) วิชาวัสดุ
กํอสร๎างงานภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.54) องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก
(3.68) ปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับปานกลาง(2.64) พ้ืนฐานชําง อยูํในระดับ ปานกลาง
(2.98) วาดภาพภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.94) หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม อยูํในระดับ
ปานกลาง(3.10) การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ อยูํในระดับมากที่สุด(4.50) วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ อยูํใน
ระดับมาก(3.80) ภูมิทัศน์เบื้องต๎น อยูํในระดับมาก(3.76) 

กลุํมวิชาชีพบังคับ คือ สัมมนาภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.96) ระเบียบและวิธีวิจัย
ทางภูมิทัศน์ อยูํในระดับน๎อย(2.18) แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ อยูํใน
ระดับปานกลาง(3.46) การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎นอยูํในระดับ มาก(3.86) การเขียนแบบภูมิทัศน์ อยูํ
ในระดับมาก(3.52) การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน อยูํในระดับปานกลาง(2.90) เทคนิคกํอสร๎างงาน
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ภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.32) การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน อยูํในระดับปานกลาง(2.90) การ
ชลประทานในงานภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.72) การประมานราคางานภูมิทัศน์อยูํในระดับมาก
(3.80) การจัดการสนามหญ๎าอยูํในระดับ มาก(3.72) คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์ อยูํใน
ระดับปานกลาง(3.38) การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ อยูํในระดับมาก(4.32) การดูแลรั กษางานภูมิทัศน์ 
อยูํในระดับมาก(4.16) ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.78) 

การใช๎ประโยชน์ในรายวิชาในภาพรวม อยูํในระดับ มาก(4.04) 
4.1.4 สํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานปรับหรือพัฒนาหลักสูตร 

อยากให๎เน๎นการเขียนแบบ เนื่องจากปัจจุบันรายได๎ดีมาก 
 

4.2 ผลการศึกษาในส่วนของกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
จากการศึกษาทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี 

ภูมิทัศน์ โดยในสํวนของกลุํมตัวอยําง ที่ 1 คือ กลุํมตัวอยํางผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 จ านวน 50 ชุด ซึ่งผู๎ศึกษาได๎ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลตามขั้นตอนตํางๆ และไดแบํงการ
น าเสนอการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้  

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษา  
ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ 
ตอนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2553     
ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ 

 
4.2.1 ตอนที ่1 ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม
ข๎อมูลพ้ืนฐาน 
 

ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน (คน) ร๎อยละ 

ปีการศึกษาที่เข๎าเรียน   
ปีการศึกษา 2554 16 32 
ปีการศึกษา 2555  18 36 
ปีการศึกษา 2556 16 32 

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  0.59", แท็บหยดุ:  0.98", ซา้ย + 
1.28", ซา้ย + ไมท่ี ่ 1.38" +  1.67"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK
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รวม 50 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม 
ข๎อมูลพ้ืนฐาน (ตํอ)  

ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน (คน) ร๎อยละ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา   
ปีการศึกษา 2558 16 32 
ปีการศึกษา 2559 18 36 
ปีการศึกษา 2560 16 32 

รวม 50 100 

เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา   
2.00 - 2.50 17 34 
2.51 - 3.00 25 50 
3.01 - 3.50 7 14 
3.51 - 4.00 1 2 

รวม 50 100 
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เพศ   
ชาย 35 70 
หญิง 15 30 

รวม 50 100 

อายุ   
23 ป ี 23 46 
24 ป ี 14 28 
25 ป ี 13 26 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 4.13 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 ในเรื่อง ปีการศึกษาที่เข๎าเรียน ปีที่ส าเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา 
เพศและอายุ ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้  

ปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียน   พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  เข๎าเรียนใน
ปีการศึกษา 2554  จ านวนทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 32  เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2555 จ านวน
ทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 36  และเข๎าเรียนในปีการศึกษา 2556 จ านวนทั้งหมด 16 คน คิดเป็น
ร๎อยละ  32    

ปีที่ส าเร็จการศึกษา พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2558 จ านวนทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 32 ส าเร็จการศึกษาในปี 2559 จ านวน
ทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 36  และส าเร็จการศึกษาในปี 2560 จ านวนทั้งหมด 16 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 32 

เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา  พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีเกรด
เฉลี่ย 2.00 - 2.50 จ านวนทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 34 เกรดเฉลี่ย 2.51 - 3.00 จ านวนทั้งหมด 
25 คน คิดเป็นร๎อยละ 50  เกรดเฉลี่ย 3.01 - 3.50 จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ14 และเกรด
เฉลี่ย 3.51 - 4.00 จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ2 

เพศ พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 เป็นเพศ ชาย จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 70 และ เพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 30 

อายุ ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีชํวงอายุ  23 ปี จ านวนทั้งหมด      
23 คน คิดเป็นร๎อยละ 46 อายุ 24 ปี จ านวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 28 อายุ 25 ปี จ านวน
ทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 26  
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4.2.2 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์  
 

ตารางที่ 4.14  แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 1) 

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎าง
และด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 1) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 
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เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 15 30 35 70 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

17 34 33 66 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 6 12 44 88 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 17 34 33 70 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 1 2 49 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 
จากตารางที่ 4.14 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ

วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 1) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  
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พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได๎ประกอบวิชาชีพ

ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 15 คิดเป็น

ร๎อยละ 30  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ

น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 34 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

จ านวนทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 12 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 17 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 34 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้   

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  ได๎ประกอบวิชาชีพภูมิ

ทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน  ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิ

ทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมา

ระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบผู๎ท างานในด๎าน

นี้  ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ไมํ

พบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   ผู๎ประกอบการด๎านการ

เพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 2) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 9 18 41 82 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ

ผลงานทางภูมิทัศน ์
11 22 39 78 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 3 6 47 94 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 9 18 41 82 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 1 2 49 98 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
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ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 1 2 49 98 
อ่ืนๆ - - 50 (100.0) 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.15 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 9 คน คิด
เป็นร๎อยละ 18  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักเขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ
ผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 22 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ จ านวน
ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 18 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553   ได๎ประกอบวิชาชีพ  
ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ  ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวน ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมา
งานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎
ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดง
นิทรรศการ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างาน
ด๎านนี้  ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์  ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎
ท างานด๎านนี้  ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 
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ตารางที่ 4.16  แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 3)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 3) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3 6 47 94 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ

ผลงานทางภูมิทัศน ์
8 16 42 84 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 2 4 48 96 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 5 10 45 90 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
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ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.16 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 3) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 3 คิดเป็น
ร๎อยละ 6  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 16 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
จ านวน ทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 5 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 10 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  ได๎ประกอบวิชาชีพ  
ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานใน
ด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบ
ผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี ้
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ตารางที่ 4.17  แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม  
ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 4)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 4) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 
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วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3 6 47 94 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

5 10 45 90 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 2 4 48 96 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 3 6 47 94 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.17 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 4) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 3 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 6  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี ้ นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
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น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 10 ผู๎ประมาณราคางาน                
ภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 
3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553   ได๎ประกอบวิชาชีพ  
ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงาน  
ภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการ
จัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างาน
ด๎านนี้ ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์  ไมํพบผู๎
ท างานด๎านนี้  ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี ้
 
ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม
หลังจากส าเร็จการศึกษาทํานเคยย๎ายที่ท างานหรือไม ํ

หลังจากส าเร็จการศึกษาทํานเคยย๎ายที่ท างานหรือไมํ จ านวน (คน) ร๎อยละ 

ไมํเคย 37 74 
เคย 13 26 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 4.18 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  หลังจากส าเร็จ
การศึกษาไมํเคยย๎ายที่ท างาน จ านวนทั้งหมด 37 คน  คิดเป็นร๎อยละ 74 และเคยย๎ายที่ท างาน 
จ านวนทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 26  
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม 
สาเหตุและปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน 

สาเหตุและปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ ไมํเลือก ร๎อยละ 

เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมํดี 7 14 43 86 
ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยูํ 7 14 43 86 
ไมํถนัดกับงานที่ท า - - 50 100 
มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของ
บริษัท 

- - 50 100 

มีปัญหากับเพ่ือนรํวมงาน/มีปัญหากับลูกน๎อง - - 50 100 
ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการทหาร/ปัญหาสุขภาพ - - 50 100 
ที่ท างานใหมํมีต าแหนํงหน๎าที่การงานที่ดีกวํา - - 50 100 
งานที่ท าไมํม่ันคง/ไมํมีโอกาศเติบโต - - 50 100 
ประกอบธุรกิจสํวนตัว 2 4 48 96 
ถูกไลํออก - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.19 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสาเหตุและ
ปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน  ดังนี้  เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมํดี จ านวนทั้งหมด  7 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
14 ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยูํ จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 14  ไมํถนัดกับงานที่ท า  ไมํมีสาเหตุและ
ปัจจัยในด๎านนี้  มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของบริษัท ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้  
มีปัญหากับเพ่ือนรํวมงาน/มีปัญหากับลูกน๎อง ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้  ประกอบธุรกิจสํวนตัว 
จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยลํะ 4 ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการทหาร/ปัญหาสุขภาพ ไมํมีสาเหตุ
และปัจจัยในด๎านนี้  ที่ท างานใหมํมีต าแหนํงหน๎าที่การงานที่ดีกวํา ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้  ไมํ
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มีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้  งานที่ท าไมํมีความมั่นคง/ไมํมีโอกาศเติบโต ไมํมีสาเหตุและปัจจัยใน   
ด๎านนี ้ถูกไลํออก ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม 
รายได๎ในการท างานด๎านวิชาชีพภูมิทัศน ์
 

รายได๎ในการท างานด๎านวิชาชีพภูมิทัศน์ จ านวน (คน) ร๎อยละ 

น๎อยกวํา 15,000 บาท  7 14 
15,001 - 25,000 บาท  42 84 
25,001 - 35,000 บาท 1 2 
35,001 - 45,000 บาท  - - 
45,001 - 55,000 บาท  - - 
มากกวํา 55,000 บาท  - - 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 4.20 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีผู๎ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  มีรายได๎น๎อยกวํา 15,000 บาท จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 14 มีรายได๎ 15,001 - 25,000 บาท จ านวนทั้งหมด 42 คน คิดเป็นร๎อยละ 84 ผู๎มีรายได๎
25,001 - 35,000 บาท จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  
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4.2.3 สํวนที่ 3 ข๎อมูลสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาใน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  
 

ตารางที่ 4.21  แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  
 

ความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 

X S.D. สรุป 

กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    

1.1 การส ารวจภูมิทัศน์  2.86 1.01 ปานกลาง 
1.2 ทักษะพื้นฐานชําง 3.04 1.21 ปานกลาง 
1.3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3.78 0.97 มาก 
1.4 เลขะนิเทศ 3.08 1.30 ปานกลาง 

1.5 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ 3.46 1.29 ปานกลาง 

1.6 ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาประยุกต์เพ่ืองานพัฒนา
ภูมิทัศน์ 

3.16 1.09 ปานกลาง 

1.7 กลศาสตร์และโครงสร๎างงานภูมิทัศน์ 2.94 1.23 ปานกลาง 
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1.8 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3.34 1.37 ปานกลาง 
1.9 วัสดุที่เกี่ยวข๎องกับงานตกแตํงภูมิทัศน์ 4.08 0.85 มาก 
1.10 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 4.66 0.62 มากที่สุด 

การน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวชิา  
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

   

1.1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 4.46 0.85 มาก 
1.2 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์1 4.46 0.83 มาก 
1.3 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์2 4.46 0.86 มาก 
1.4 ระบบสารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 2.74 1.25 ปานกลาง 
1.5 สัมมนาภูมิทัศน์ 3.22 1.38 ปานกลาง 
1.6 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 4.30 0.81 มาก 
1.7 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน 3.36 1.33 ปานกลาง 
1.8 เทคนิคการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3.44 1.12 ปานกลาง 

 
 
 
 
ตารางที่ 4.21  แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 (ตํอ)  

ความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 

X S.D. สรุป 

การน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวชิา  
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

   

1.9 การประมานราคางานภูมิทัศน์ 3.52 1.21 มาก 
1.10 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3.64 0.80 มาก 
1.11 กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ 2.78 0.95 ปานกลาง 
1.12 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 2.58 1.35 ปานกลาง 
1.13 การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3.76 1.34 มาก 
1.14 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบ

ทางภูมิทัศน์ 
3.60 1.30 มาก 

1.15 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ 4.58 0.99 มากที่สุด 
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1.16 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 3.64 1.43 มาก 
1.17 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 3.18 1.35 ปานกลาง 
1.18 การจัดการศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ 3.98 1.18 มาก 
1.19 การจัดการสนามหญ๎า 3.92 1.35 มาก 
1.20 การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 4.02 1.30 มาก 

การใช๎ประโยชน์ในรายวิชาในภาพรวม 4.18 0.69 มาก 
 
จากตารางที่ 4.21 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  มีคําความพึง

พอใจที่มีตํอการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชา ดังนี้  
กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คือ การส ารวจภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.86) ทักษะพ้ืนฐาน

ชําง อยูํในระดับปานกลาง(3.04) ภูมิทัศน์เบื้องต๎น อยูํในระดับมาก(3.78) เลขะนิเทศ อยูํในระดับปาน

กลาง(3.08) องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(3.46) ปฐพีวิทยาและ  

อุทกวิทยาประยุกต์เพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(3.16) กลศาสตร์และโครงสร๎างงาน

ภูมิทัศน์อยูํในระดับปานกลาง(2.94) หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม อยูํในระดับ ปานกลาง(3.34) 

วัสดุที่เกี่ยวข๎องกับงานตกแตํงภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(4.08) การจ าแนกวัสดุพืชพรรณอยูํในระดับ 

มากที่สุด(4.66) 

กลุํมวิชาชีพบังคับ คือทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(4.46) ทักษะวิชาชีพ

ภูมิทัศน์ 1 อยูํในระดับมาก(4.46) ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์2 อยูํในระดับมาก(4.46) ระบบสารสนเทศ

และระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.74) สัมมนาภูมิทัศน์ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 

อยูํในระดับมาก(4.30) การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน อยูํในระดับปานกลาง(3.36) เทคนิคการ

กํอสร๎างงานภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(3.44) การประมานราคางานภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก

(3.52) การชลประทานในงานภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.64) กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ 

อยูํในระดับปานกลาง(2.78) บริหารธุรกิจภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.58) การเขียนแบบภูมิทัศน์ 

อยูํในระดับมาก(3.76) แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก

(3.60) การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ อยูํในระดับมากที่สุด(4.58) คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบภูมิทัศน์ 

อยูํในระดับมาก(3.64) การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน อยูํในระดับปานกลาง(3.18) การจัดการ

ศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.98) การจัดการสนามหญ๎า อยูํในระดับ มาก(3.92) การ

จัดการและการดูแลรักษางานภูมทิัศน์ อยูํในระดับมาก(4.02) 

การใช๎ประโยชน์ในรายวิชาในภาพรวม อยูํในระดับ มาก(4.18) 
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4.2.4 สํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานปรับหรือพัฒนาหลักสูตร 
ควรมีการเรียนการสอนขับรถยนต์ เพราะสังเกตจากขนะนี้สํวนใหญํหลายบริษัทจะ

รับสมัครงานคุณสมบัติ 1 ข๎อคือขับรถยนต์เป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  5 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
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จากการศึกษา การทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ซึ่งมีกลุํมตัวอยําง จ านวน 2 กลุํม ได๎แกํ กลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรับปรุง 
พ.ศ.2550 จ านวน 50 คน และกลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 50 คน 
โดยเครื่องมือที่ใช๎ คือแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามแตํละชุด แบํงออกเป็น 4 ตอน และจาก
การศึกษาข๎อมูลดังกลําว สามารถสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา ได๎ดังนี้  

5.1.1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน  
5.1.1.1 ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จากผลการศึกษา พบวําสํวน

ใหญํ เป็นเพศชาย ร๎อยละ 60 คน เพศหญิง ร๎อยละ 40 มีชํวงอายุเฉลี่ย 27 ปี ในด๎านการศึกษาเข๎า
เรียนในปีการศึกษา 2550 จ านวนทั้งหมด 9 คน เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2551 จ านวนทั้งหมด 14 
คน เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2552 จ านวนทั้งหมด 14 คน เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2553 จ านวน
ทั้งหมด 14 คน และส าเร็จการศึกษาในปี 2554 จ านวนทั้งหมด 1 คน ส าเร็จการศึกษาในปี 2555 
จ านวนทั้งหมด 23 คน ส าเร็จการศึกษาในปี 2556 จ านวนทั้งหมด 14 คน และส าเร็จการศึกษาในปี 
2557 จ านวนทั้งหมด 12 คน และสํวนใหญํมีเกรดเฉลี่ยอยูํในชํวง 2.51 - 3.00  

5.1.1.2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จากผลการศึกษา พบวํา              
สํวนใหญํเป็นเพศชาย ร๎อยละ 70 คน เพศหญิง ร๎อยละ 30  มีชํวงอายุเฉลี่ย 23 ปี ในด๎านการศึกษา
เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2554 จ านวนทั้งหมด 16 คน เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งหมด 
18 คน เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2556 จ านวนทั้งหมด 16 คน และส าเร็จการศึกษาในปี 2558 จ านวน
ทั้งหมด 16 คน ส าเร็จการศึกษาในปี 2559 จ านวนทั้งหมด 18 คน และส าเร็จการศึกษาในปี 2560 
จ านวนทั้งหมด 16 คน และสํวนใหญํมีเกรดเฉลี่ยอยูํในชํวง 2.51 - 3.00  

5.1.2 สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ จากการศึกษาสภาวะการมีงาน
ท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และผู๎ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 พบวํามีการประกอบอาชีพ 2 ประเภทคือ ด๎านพนักงานบริษัท 
และผู๎ประกอบกิจการสํวนตัว ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได๎ดังนี้   
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กลุํมงานด๎านกํอสร๎างานภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์  

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์  

ปีที่ 7  

  

  

ปีที่ 6 

  

  

ปีที่ 5 

  

  

ปีที่ 4 

  

  

ปีที่ 3 

  

  

ปีที่ 2  

  

  

ปีที่ 1 

  

แผนภูมิที่ 5.1 แสดงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์  

ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ด๎านพนักงานบริษัท)  
 

แผนภูมิที่ 5.2 แสดงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน         

ภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553               

(ด๎านพนักงานบริษัท) 
 

27.27 27.27 

16.67 

23.08 

41.82 42.42 

55.56 53.85 

30.91 30.30 
27.78 

23.08 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ 

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงความถ่ีแสดงคําร๎อยละ  สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และผู๎ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (ด๎านพนักงานบริษัท)  

ปีที่
ท างาน 

กลุํมงานดา๎นการกํอสร๎างงานภูมิทัศน ์ กลุํมงานดา๎นการออกแบบและเขียนแบบ กลุํมงานดา๎นงานดูแลรักษาภูมิทศัน ์

หลักสูตร 2550 หลักสูตร 2553 หลักสูตร 2550 หลักสูตร 2553 หลักสูตร 2550 หลักสูตร 2553 

A1 A2 A1 A2 A3 A4 A3 A4 A5 A6 A5 A6 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

ปีที่ 1 28 29.2 0 0 30 27.27 0 0.00 24 25 2 2.1 34.0 30.9 12.0 10.9 40 41.7 2 2.1 34 30.91 0 0.00 

ปีที่ 2 20 21.7 0 0 18 27.27 0 0.00 28 30.4 2 2.2 22.0 33.3 6.0 9.1 34 37 8 8.7 18 27.27 2 3.03 

ปีที่ 3 24 23.5 0 0 6 16.67 0 0.00 26 25.5 6 5.9 16.0 44.4 4.0 11.1 44 43.1 2 2 10 27.78 0 0.00 

ปีที่ 4 34 32.1 0 0 6 23.08 0 0.00 26 24.5 6 5.7 10.0 38.5 4.0 15.4 38 35.8 2 1.9 6 23.08 0 0.00 

ปีที่ 5 10 16.7 0 0     16 26.7 2 3.3     30 50 2 3.3     

ปีที่ 6 10 27.8 0 0 
    

4 11.1 2 5.6 
    

20 55.6 0 0 
    

ปีที่ 7 2 25 0 0 
    

0 0 2 25 
    

4 50 0 0 
    

 

 

หมายเหตุ  
กลุํมงานดา๎นการกํอสร๎างงานภูมิทัศน ์ A1= ผูค๎วบคุมงานกอํสร๎างงานภูมิทัศน ์ กลุํมงานดา๎นงานดูแลรักษาภูมิทศัน์ A5= ผูค๎วบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 

A2= นักส ารวจงานภูมิทัศน์ A6= ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 
กลุํมงานดา๎นการออกแบบและเขียน
แบบ 

A3= นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ 
A4= ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์
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จากแผนภูมิท่ี 5.1 - 5.2 ประกอบกับตารางที่ 5.1 สามารถสรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

การศึกษาได๎ดังนี้  

5.1.2.1 ด๎านพนักงานบริษัท  

1) สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ด๎านพนักงานบริษัท) พบวําหลังจากส าเร็จการศึกษา ในปีที่ 1 มีสภาวะ

การวํางงานร๎อยละ 10 และในปีที่ 2 สภาวะการวํางงานลดลงเหลือเพียงร๎อยละ 6 และในปีที่ 3 ถึงปี

ที่ 7 พบวําไมํมีสภาวะการวํางงาน และจากการศึกษาถึงสภาวะการประกอบอาชีพด๎านพนักงานบริษัท 

พบวําในปีที่ 1-7 สํวนใหญํประกอบอาชีพกลุํมงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ และสํวนใหญํท างานในต าแหนํง

งานด๎านผู๎ควบคุมงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ รองลงมาเป็นกลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ สํวน

ใหญํท างานในต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่เขียนแบบ และกลุํมด๎านงานกํอสร๎างภูมิทัศน์ สํวนใหญํท างานใน

ต าแหนํงผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างภูมิทัศน์ และจากการศึกษายังพบวํา มีการย๎ายที่ท างาน ในอัตราร๎อยละ 76 

ซึ่งสาเหตุและปัจจัยการย๎ายที่ท างานมีสาเหตุมาจากรายได๎คําตอบแทนสวัสดิการไมํดีร๎อยละ 46  

2) สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 (ด๎านพนักงานบริษัท) พบวํา หลังจากส าเร็จการศึกษา ในปีที่ 1 - 4     

ไมํมีสภาวะการวํางงาน และจากการศึกษาถึงสภาวะการประกอบอาชีพด๎านพนักงานบริษัท พบวําใน

ปีที่ 1 - 4 ผู๎ส าเร็จการศึกษา สํวนใหญํประกอบอาชีพกลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ และ

สํวนใหญํท างานในต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่เขียนแบบ รองลงมาเป็นกลุํมงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ และสํวน

ใหญํท างานในต าแหนํงงานด๎านผู๎ควบคุมงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ และกลุํมด๎านงานกํอสร๎างภูมิทัศน์ 

สํวนใหญํท างานในต าแหนํงผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างภูมิทัศน์ และจากการศึกษายังพบวํา มีการย๎ายที่

ท างาน ในอัตราร๎อยละ 26 ซึ่งสาเหตุและปัจจัยการย๎ายที่ท างานมีสาเหตุมาจากรายได๎คําตอบแทน/

สวัสดิการไมํดี ร๎อยละ 14 และไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยูํ ร๎อยละ 14  
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0.0 

50.0 

100.0 100.0 

50.0 

0.0 0.0 0.0 

50.0 
50.0 

0.0 0.0 

กลุํมงานด๎านกํอสร๎างานภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์  

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์  

กลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายัสดุภูมิทัศน์  

20.0 20.0 

50.0 50.0 

44.4 42.9 

0.0 0.0 

10.0 10.0 11.1 
14.3 

20.0 20.0 

10.0 10.0 
11.1 

14.3 

60.0 60.0 

30.0 30.0 
33.3 

28.6 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที6่ ปีที7่ 

กลุํมงานด๎านกํอสร๎างานภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์  

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์  

กลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายัสดุภูมิทัศน์  

แผนภูมิที่ 5.3 แสดงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์                

ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ด๎านประกอบธุรกิจสํวนตัว)  

 
 

แผนภูมิที่ 5.4 แสดงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน    

ภูมิทัศน์ของผู๎ส า เร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2553               

(ด๎านประกอบธุรกิจสํวนตัว)  
 

ปีที่ 

4

ปีที่ 3 

 

ปีที่ 2  

 

ปีที่ 1 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงคําร๎อยละ และความถ่ี สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และผู๎ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 (ด๎านประกอบกิจการสํวนตัว)  

หมายเหตุ 

ปีที่ 
ท างาน 

กลํุมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 
กลํุมงานด๎านการออกแบบ

และเขียนแบบ 
กลํุมงานด๎านงานดูแลรักษา

ภูมิทัศน์ 
กลํุมงานผลิตและจ าหนําย

วัสดุงานภูมิทัศน์ 

หลักสูตร 2550 หลักสูตร 2553 
หลักสูตร
2550 

หลักสูตร 
2553 

หลักสูตร 
2550 

หลกัสูตร  
2553 

หลกัสูตร  
2550 

หลกัสูตร  
2553 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B4 B4 B5 B5 B6 B6 

จ า 
นวน 

% 
จ า 
นว
น 

% 
จ า 

นวน 
% 

จ า 
นวน 

% 
จ า 

นวน 
% 

จ า 
นวน 

% 
จ า 

นวน 
% 

จ า 
นวน 

% 
จ า 

นวน 
% 

จ า 
นวน 

% 
จ า 

นวน 
% 

จ า 
นวน 

% 

ปีที่ 1 2 20.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 20.0 2 50.0 6 60.0 2 50.0 

ปีที่ 2 2 20.0 0 0.0 0 0 2 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 20.0 0 0.0 6 60.0 2 50.0 

ปีที่ 3 6 30.0 2 10.0 2 10.0 2 100 0 0.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 6 30.0 0 0.0 

ปีที่ 4 6 30.0 2 10.0 2 10.0 2 100 0 0.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 6 30.0 0 0.0 

ปีที่ 5 4 22.2 2 11.1 2 11.1       2 11.1   2 11.1 
  

6 33.3   

ปีที่ 6 2 14.3 2 14.3 2 14.3       2 14.3   2 14.3 
  

4 28.6 
  

954 
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กลุํมงานดา๎นการกํอสร๎างงานภูมิทัศน ์ B1= ผู๎รับเหมาจัดสวน กลุํมงานดา๎นงานดูแลรักษาภูมิทศัน์ B5 = ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทศัน ์
B2 = ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทศัน์ขนาดเล็ก   กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ B6 = ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 
B3 = ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ 

กลุํมงานดา๎นการออกแบบและเขียนแบบ B4 = ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ 

หมายเหตุ 
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5.2.2.2 ด๎านผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัว 

1) สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัว) จาการศึกษาพบวํา ในชํวงปีที่ 1 และ 2 กลุํม
งานผู๎ผลิตและจ าหนํายวัสดุภูมิทัศน์ มีแนวโน๎มในการประกอบธุรกิจสูง สํวนกลุํมงานด๎านการกํอสร๎าง
งานภูมิทัศน์และกลุํมงานด๎านงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ มีแนวโน๎มที่ชะลอตัว สํวนด๎านกลุํมงานด๎านการ
ออกแบบและเขียนแบบไมํมีผู๎ประกอบธุรกิจด๎านนี้ และจากการศึกษา พบวํา ผู๎ประกอบอาชีพในสํวน
พนักงานบริษัทและผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัว มีรายได๎เฉลี่ยอยูํในระดับ 15,000 - 25,000 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 74   

2) การศึกษาสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 (ผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัว) จากการศึกษา พบวํา ในชํวงปีที่ 1 - 4 สํวนใหญํ
ประกอบอาชีพกลุํมด๎านงานกํอสร๎างภูมิทัศน์ มากเป็นอันดับที่ 1 สํวนใหญํประกอบอาชีพรับเหมาจัด
สวน รองลงมาเป็นอาชีพในกลุํมผลิตและจ าหนํายวัสดุภูมิทัศน์ สํวนใหญํประกอบอาชีพเพาะช า 
จ าหนํายต๎นไม๎ และจากการศึกษา พบวํา ผู๎ประกอบอาชีพในสํวนพนักงานบริษัทและผู๎ประกอบธุรกิจ
สํวนตัว มีรายได๎เฉลี่ยอยูํในระดับ 15,000 - 25,000 บาท ร๎อยละ 84   

5.2.3 ความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา 

จากการศึกษาความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550 ในกลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หนํวยกิต และกลุํมวิชาชีพบังคับ จ านวน 

41 หนํวยกิต และการศึกษาความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2553 ในกลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หนํวยกิต และกลุํมวิชาชีพบังคับ จ านวน 

52 หนํวยกิต ซึ่งจากผลการศึกษาผุ๎วิจัยได๎น าผลการศึกษามาเปรียบเทียบการทวนสอบผลการ

ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได๎ปรากฎข๎อมูลที่นําใจสามารถ

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา(ดังตารางที่5.3 – 5.5)  
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ตารางท่ี 5.3 แสดงความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชากลุํมรายวิชาวิชาชีพพ้ืนฐาน ของผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

กลุํมรายวิชา 
น้ าหนัก
หนํวยกิต 

กลุํมวิชาชีพทางภูมิทัศน์ (จ านวนหนํวยกิต) 
กลุํมรายวิชา 

น้ าหนัก
หนํวยกิต 

กลุํมวิชาชีพทางภูมิทัศน์ (จ านวนหนํวยกิต) 
A B C D X A B C D X 

กลุํมวิชพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุํมวิชพ้ืนฐานวิชาชีพ 
การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ          3 0.75 0.75 0.75 0.75 4.50 การจ าแนกพืชพรรณ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 4.66 
วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.54 วัสดุที่เกี่ยวข๎องกับงานตกแตํง      ภูมิ

ทัศน์ 
3 

0.75 0.75 0.75 0.75 4.08 

ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.76 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.78 
องค์ประกอบและการออกแบบ        ภูมิ
ทัศน์ 

3 3    3.68 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ 
3 

3    3.46 

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1.5 1.5   3.10 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1.5 1.5   3.34 
พ้ืนฐานชําง 3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.98 ทักษะพ้ืนฐานชําง 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.04 
การส ารวจภูมิทัศน์ 3 1 1 1  2.68 การส ารวจภูมิทัศน์ 3 1 1 1  2.86 
ปฐพีวิทยาและการออกแบบภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.64 ปฐพีและอุทกวิทยาประยุกต์       เพ่ือ

งานพัฒนาภูมิทัศน์ 
3 

0.75 0.75 0.75 0.75 3.16 

วาดภาพภูมิทัศน์ 3 1 1  1 2.94 เลขะนิเทศ 3 1 1  1 3.08 
วัสดุกํอสร๎างงานภูมิทัศน์  3 1 1  1 3.80 กลศาสตร์และโครงสร๎างงาน        ภูมิ

ทัศน์ 
3 

1 1  1 2.94 

รวมหนํวยกิต 30 11.25 8.25 4.75 5.75 3.36 รวมหนํวยกิต 30 11.25 8.25 4.75 5.75 3.44 

 

หมายเหตุ  
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A กลุํมงานดา๎นการกํอสร๎างงานภูมิทัศน ์ C กลุํมงานดา๎นงานดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
B กลุํมงานดา๎นการออกแบบและเขียนแบบ D กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชากลุํมรายวิชาวิชาชีพบังคับ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

กลุ่มรายวิชา 
น้ าหนัก
หน่วย
กิต 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน ์
(จ านวนหน่วยกิต) กลุ่มรายวิชา 

น้ าหนัก
หน่วย
กิต 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน ์
(จ านวนหน่วยกิต) 

A B C D X A B C D X 
กลุ่มวิชาชพีบังคับ กลุ่มวิชาชพีบังคับ 
การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 4.32 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 4.58 
การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 3   3  4.16 การจัดการและดูแลรักษางานภูมิ

ทัศน์ 
3   3  4.02 

การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น 3   1.5 1.5 3.86 การจัดการศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ 3   1.5 1.5 3.98 
ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.78 ปัญญาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 4.30 
การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.72 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.64 
การจัดการสนามหญ๎า 3  1 1 1 3.72 การจัดการสนามหญ๎า 3  1 1 1 3.92 
การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3 1.5 1.5   3.52 การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3 1.5 1.5   3.76 
แนวคิดและการน าเสนอผลงานการ
ออกแบบทางภูมิทัศน์ 

2 2    3.46 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการ
ออกแบบทางภูมิทัศน์ 

3 3    3.60 

คอมพิว เตอร์ เ พ่ือการเขียนแบบ        
ภูมิทัศน์ 

3 1.5 1.5   3.38 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิ
ทัศน์ 

3 1.5 1.5   3.64 

เทคนิคกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3  3   3.32 เทคนิคกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3  3   3.44 
สัมมนาภูมิทัศน์ 1 0.25 0.25 0.25 0.25 2.96 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 0.25 0.25 0.25 0.25 3.22 
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การประมานราคาภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.80 การประมานราคางานภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.52 
การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 3 1.5 1.5   2.90 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 3 1.5 1.5   3.18 

ตารางท่ี 5.4 แสดงความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชากลุํมรายวิชาวิชาชีพบังคับ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 (ตํอ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

กลุ่มรายวิชา 
น้ าหนัก
หน่วย
กิต 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน ์
(จ านวนหน่วยกิต) กลุ่มรายวิชา 

น้ าหนัก
หน่วย
กิต 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน ์
(จ านวนหน่วยกิต) 

A B C D X A B C D X 

กลุ่มวิชาชพีบังคับ กลุ่มวิชาชพีบังคับ 
การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3  3   2.90 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3  3   3.36 

ระเบียบและวธิวีิจยัทางภูมิทัศน์ 2 0.50 0.50 0.50 0.50 2.18 ระบบสารสนเทศและระเบียบวธิี
วิจัยทางภมูิทัศน์ 

3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.74 

       กฎหมายท่ีเกีย่วเนื่องกับงานภูมิ
ทัศน์ 

3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.78 

       การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.58 
       ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 1 0.25 0.25 0.25 0.25 4.46 
       ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 4.46 
       ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์2 1 0.25 0.25 0.25 0.25 4.46 
รวมหน่วยกิต 41 10.25 15.25 9.25 6.25 3.46 รวมหน่วยกิต 52 13.75 17.75 11.75 8.75 3.62 
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หมายเหตุ  

A กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ C กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
B กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ D กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ 
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ตารางที่ 5.5 แสดงผลการทวนสอลบผลการด าเนินหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน์  

 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน์  

A B C D A B C D 

รวม จ านวนหน่วยกิต รวม จ านวนหน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ รวมหน่วยกิต 30 11.25 8.25 4.75 5.75 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพรวมหน่วยกิต 30 11.25 8.25 4.75 5.75 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ รวมหน่วยกิต 41 10.25 15.25 9.25 6.25 กลุ่มวิชาชีพบังคับ รวมหน่วยกิต 52 13.75 17.75 11.75 8.75 
รวม 71 21.5 23.5 14 12 รวม 82 25 26 16.5 14.5 

รวม จ านวนรอ้ยละ รวม จ านวนรอ้ยละ 
จ านวนร้อยละ ของผู้มีงานท าด้าน
พนักงานบริษัท  

100
% 

25.1
% 

27.6
% 

47.2
% 

0.0% จ านวนร้อยละ ของผู้มีงานท าด้าน
พนักงานบริษัท  

100
% 

23.6
% 

48.4
% 

28.0
% 

0.0% 

จ านวนร้อยละ ของผู้มีงานท าด้าน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

100
% 

37.9
% 

7.6% 14.2
% 

40.3
% 

จ านวนร้อยละ ของผู้มีงานท าด้าน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

100
% 

62.5
% 

0.0% 12.5
% 

25.0
% 

 

หมายเหตุ  

A กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ C กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
B กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ D กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ 
 
 

91 



 

  

102 
 

 



 

  

92 
 

1) ผลการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 โดยศึกษา
ในสํวนรายวิชากลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หนํวยกิต และกลุํมวิชาชีพบังคับ จ านวน          
41 หนํวยกิต รวมทั้งหมด 71 หนํวยกิต ซึ่งผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ตามค าอธิบายรายวิชา สามารถแบํง
รายวิชาและแบํงน้ าหนักหนํวยกิต ออกตามกลุํมงานอาชีพทางภูมิทัศน์ จ านวน 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมงาน
ด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ (21.5) กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ (23.5) กลุํม
งานด๎านดูแลรักษางานภูมิทัศน์ (14) และกลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายวัสดุทางภูมิทัศน์ (12) ซึ่ง
ปากฎวําในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรได๎เน๎นหนักรายวิชาไปในสํวนกลุํมวิชาด๎านการ
ออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ รองลงมาคือ กลุํมวิชาด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ ซึ่งไมํมีความ
สอดคล๎องกับผลการศึกษาสภาวะการมีงานท าของผุ๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550     
ที่พบวํา สํวนใหญํประกอบอาชีพด๎านพนักงานบริษัท ในกลุํมงานด๎านการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ มี
แนมโน๎มสูง (ร๎อยละ 47.2) ในขณะที่ 2 กลุํมวิชาชีพ คือ กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ (ร๎อย
ละ 25.1) กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ (ร๎อยละ27.6) คิดเป็นสัดสํวน 50% ของ
กลุํมงานด๎านการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ หากวิเคราะห์ถึงน้ าหนักหนํวยกิตที่ศึกษา พบวํา กลุํมงาน
ด๎านการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ มีน้ าหนักหนํวยกิต อยูํในระดับน๎อย แตํผู๎ส าเร็จการศึกษาสามารถไป
ประกอบอาชีพในด๎านนี้ได๎ แสดงให๎เห็น 2 มิติส าคัญ คือ กลุํมรายวิชาที่ศึกษามีคุณภาพ มีความรู๎ใน
รายวิชามีมากพอ โดยสอดคล๎องกับระดับความพึงพอใจในการประโยชน์ของรายวิชา ที่พบวํา รายวิชา
จ าแนกวัสดุพืชพรรณ (4.50, มากที่สุด) การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ (4.58 , มากที่สุด) การดูแลรักษา
งานภูมิทัศน์ (4.02, มาก) เป็นต๎น ซึ่งผู๎ส าเร็จการศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได๎และอีกประการ
คือ อาจเกิดจากสภาวะด๎านเศรษฐกิจและด๎านตลาดแรงงานที่ในชํวงที่ผู๎ส าเร็จการศึกษาใหมํ มี
ต าแหนํงด๎านนี้เปิดรับสมัครมากกวํากลุํมอ่ืน ท าให๎มีการกระจุกตัวของแรงงาน และในสํวนปัจจัยด๎าน
สภาวะการท างานของผู๎ส าเร็จการศึกษากลุํมงานด๎านการกํอสร๎างภูมิทัศน์และกลุํมงานด๎านการ
ออกแบบและเขียนแบบ ที่มีคําร๎อยละในการท างานที่ผันผวนขึ้นลงสลับที่ (ดังตารารางที่ 5.1 - 5.2) 
อาจมีผลมาจากความเชี่ยวชาญและความถนัดในการท างาน กลําวคือ ในชํวงปีแรกของการท างานอาจ
ท างานไมํตรงกับความถนัด เพราะวําจบการศึกษาใหมํ อาจไมํมีโอกาสที่จะเลือกงานหรือเลือก
ประกอบอาชีพตามถนัดและความสามารถและเมื่อระยะเวลาผํานไปผู๎ส าเร็จการศึกษามีประสบการณ์
มากขึ้น อาจมีแนวคิดในการเลือกงานตามแนวคิดของ Price (1977) ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาที่
พบวํา มีผู๎ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว ในด๎านกลุํมงานกํอสร๎างงาน      ภูมิทัศน์ (ร๎อย
ละ 37.9) และกลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายวัสดุภูมิทัศน์ (ร๎อยละ 40.3) อีกด๎วย  

2) ผลการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 โดยศึกษา
ในสํวนรายวิชากลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หนํวยกิต และกลุํมวิชาชีพบังคับ จ านวน           
52 หนํวยกิต รวมทั้งหมด 82 หนํวยกิต ซึ่งผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ตามค าอธิบายรายวิชาสามารถแบํง
รายวิชาและแบํงน้ าหนักหนํวยกิต ออกตามกลุํมงานอาชีพทางภูมิทัศน์ จ านวน 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมงาน
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ด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ (25) กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ (26) กลุํมงาน
ด๎านดูแลรักษางานภูมิทัศน์ (16.5) และกลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายวัสดุทางภูมิทัศน์ (14.5) ซึ่ง
ปากฎวําในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 หลักสูตรได๎เน๎นหนักรายวิชาไปในสํวนกลุํมวิชาด๎านการ
ออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ รองลงมาคือ กลุํมวิชาด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ ซึ่งมีความ
สอดคล๎องกับผลการศึกษาสภาวะการมีงานท าของผุ๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ที่
พบวํา สํวนใหญํประกอบอาชีพด๎านพนักงานบริษัท ในกลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ    
ภูมิทัศน์มีแนมโน๎มสูง (ร๎อยละ 48.4) รองลงมา คือ กลุํมงานด๎านการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ (ร๎อยละ 
28.0) กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ (ร๎อยละ 23.6) คิดเป็นสัดสํวน 50% ของกลุํมงานด๎าน
การออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ หากวิเคราะห์ถึงน้ าหนักหนํวยกิตที่ศึกษา พบวํา กลุํมงานด๎าน
การออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์มีน้ าหนักหนํวยกิต อยูํในระดับมาก ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรมีการ
เน๎นหนักด๎านการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปในการเขียนแบบมากข้ึน โดยสอดคล๎องกับระดับความพึงพอใจ
ในการประโยชน์ของรายวิชา ที่พบวํา รายวิชา เขียนแบบภูมิทัศน์ (3.76, มาก) คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ออกแบบภูมิทัศน์(3.64, มาก) แนวคิดการการน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ (3.64, มาก)เป็นต๎น
และในสํวนปัจจัยด๎านสภาวะการท างานของผู๎ส าเร็จการศึกษากลุํมงานด๎านการกํอสร๎างภูมิทัศน์และ
กลุํมงานด๎านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ มีคําร๎อยละในการท างานที่ผันผวน (ดังตารางที่5.1 - 5.2) ซึ่ง
นําจะมีสาเหตุไมํตํางกับผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 นอกจากกนี้ยังมีผู๎ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว ในด๎านกลุํมงานกํอสร๎างงานภูมิ
ทัศน์ (ร๎อยละ62.5) และกลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายวัสดุภูมิทัศน์ (ร๎อยละ 25)  

จากการศึกษาการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ซึ่งศึกษาถึงคุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตร 
พบวํา กลุํมผู๎ส าเร็จการการศึกษาหลักสูตรปรับปรับ พ.ศ.2550 มีสภาวะการประกอบอาชีพด๎าน        
ภูมิทัศน์ไมํเป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตร โดยรายวิชาในหลักสูตรมีการเน๎นหนักไปทางด๎านกลุํม
งานด๎านการเขียนแบบและออกแบบภูมิทัศน์ แตํผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํประกอบอาชีพกลุํมงาน
ด๎านดูแลรักษาภูมิทัศน์ และสํวนกลุํมผุ๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสภาวะการ
ประกอบอาชีพด๎านภูมิทัศน์เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตร สอดคล๎องกับรายวิชาในหลักสูตรมีการ
เน๎นหนักไปทางด๎านกลุํมงานด๎านการเขียนแบบและออกแบบภูมิทัศน์ ซึ่งผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํ
ประกอบอาชีพกลุํมงานด๎านการเขียนแบบและออกแบบภูมิทัศน์ แตํก็ไมํอาจกลําวได๎วําผลที่เกิดขึ้น
ของสภาวะการประกอบอาชีพของผู๎ส าเร็จการศึกษา เกิดจากโครงสร๎างของรายวิชาในหลักสูตรเพียง
ด๎านเดียว อาจมีปัจจัยอื่นที่ส าคัญ เชํน สภาวะเศรษฐกิจ  สภาวะการจ๎างงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต๎องน ามา
พิจารณาประกอบด๎วย    
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
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5.2.1 ในการศึกษาครั้งตํอไปควรมีการศึกษา แบบเจาะลึกในสํวนของสภาะการมีงานของ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาในสํวนปัจจัยที่มีผลตํอการท างาน ความถนัดของงานสํวนบุคคล    

5.2.2 ควรศึกษาในกลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 เพ่ือน าข๎อมูลมา
เปรียบเทียบการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือข๎อมูลเป็นสํวนหนึ่งในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในอนาคตได๎ดีมากยิ่งข้ึน  

5.2.3 ควรมีการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ แนวโน๎มตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาประกอบการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลตํอการมีท าของกลุํมอาชีพด๎านภูมิทัศน์   
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บทที่  1 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญของปัญหา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Bachelor of Science Program in 

Landscape Technology) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแตํ ปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งในชํวงปี พ.ศ.2550 - 2561 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได๎มีการปรับปรุง หลักสูตร จ านวน 3 ครั้ง คือ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2558 ซึ่งจะ
เห็นได๎วําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์มีการ  ปรับปรุงและพัฒนามาอยําง
ตํอเนื่อง เพ่ือตอบสนองและผลิตบัณฑิตเข๎าสูํธุรกิจด๎านเทคโนโลยีภูมิทัศน์  โดยในปัจจุบัน พบวํา      
มีผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 151 คน และผู๎ส าเร็จ การศึกษาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 135 คน และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ยังไมํมี ผู๎ส าเร็จการศึกษา 
รวมผู๎ส าเร็จการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร จ านวน 286 คน โดยความคาดหวังของ หลักสูตรข๎างต๎น        
มีความต๎องการที่จะให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎ประกอบอาชีพในด๎านสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เชํน 
ผู๎รับเหมาจัดสวนในงานภูมิทัศน์ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ผู๎รับเหมาระบบการ ให๎น้ าพืช 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ผู๎ควบคุมงานภูมิทัศน์ ประกอบอาชีพรับ  ราชการด๎าน
งานออกแบบภูมิทัศน์ ที่ปรึกษางานภูมิทัศน์ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการหรือ  งานอีเว๎นท์
ผู๎รับส ารวจงานภูมิทัศน์ เป็นต๎น (หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน,์2558) 

 
จากข๎อมูลที่ศึกษาจะเห็นได๎วํา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์              

ได๎มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามรอบกรอบเวลาในทุกระยะ 4 ปี และจากสถานการณ์การ
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจมีการแขํงขันและขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ความต๎องการด๎านบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์มีมากขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ เชํน วัสดุตกแตํงใน
งานภูมิทัศน์ อุปกรณ์ตกแตํงสวน มีความต๎องการมากขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์การพัฒนาประเทศ
เน๎นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ ทุกภาคเศรษฐกิจและสังคมสูํ
ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (Thailand 4.0) สํวนสถานการณ์ด๎านการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม พบวํา สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศท าให๎การผลิตและการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
ต๎องปรับรูปแบบให๎สามารถด าเนินการได๎ทันตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสอดคล๎องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่ต๎องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความสามารถบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK
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นวัตกรรมทางด๎านภูมิทัศน์อยํางมีคุณภาพ การผลิตบัณฑิตที่สามารถสร๎างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร๎างสรรค์ สูํการผลิตเชิงพาณิชย์และการถํายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันทางวิชาชีพ และเพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานได๎และสอดคล๎องกับ
ตลาดแรงงาน สร๎างงานและพัฒนาเป็นผู๎ประกอบการได๎ตํอเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้จากการศึกษา
ข๎อมูลสภาวะการมีงานท าของผู๎ส าเร็จการศึกษา พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2557 มีสภาวะ
การมีงานท า 75 % และท างานตรงสายวิชาชีพ 45.83 % ผู๎ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2558 มีสภาวะ
การมีงานท า 88.9 % และท างานตรงสายวิชาชีพ 100 % และผู๎ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2559           
มีสภาวะการมีงานท า 72.22 % และท างานตรงสายวิชาชีพ 92.31 % จะเห็นได๎วําสภาวะการมีงาน
ท าและการท างานตรงสายวิชาชีพมีคําที่ผันผวน ไมํมีทิศทาง ซึ่งนําจะมีสาเหตุและปัจจัยที่มีที่มีผลตํอ
ปัญหาดังกลําว 

โครงการนี้ จึงมีเปูาหมายในการทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์สภาพปัญหาแรงงานในงานภูมิทัศน์  ในสํวนแรงงานในกระบวนการกํอสร๎าง
งานภูมิทัศน์   โดยการศึกษาถึงข๎อมูลรายวิชาในหลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรังปรุง 
พ.ศ.2553 ส ารวจสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน ์และการน าไปใช๎ประโยชน์ของ
รายวิชาในหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา วิเคราะห์สรุปข๎อมูลการทวนสอบผล การด าเนินงาน
หลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นข๎อมูลสํวนหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประกอบ
กับในปีการศึกษา 2562 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จะต๎องถึงรอบการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ให๎มีความทันสมัยสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในสังคมเมือง และเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของนักศึกษาเพ่ือรองรับความต๎องการด๎านบุคลากรทางด๎านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิทัศน์ให๎มากขึ้น และยังสามารถพัฒนาหลักสูตรให๎ทันตํอรูปแบบงานภูมิทัศน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลส าคัญในการท าโครงการครั้งนี้  

 

1.2 ค าจ ากัดความในการศึกษา 
1.2.1 การทวนสอบ หมายถึง หการด าเนินการตรวจสอบด๎วยวิธีการใดๆ ที่เหมาะกับ

ลักษณะที่คาดหวังและวิธีการประเมินผลที่ใช๎ เพ่ือยืนยันวําผู๎ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจตํอการ
น าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  

1.2.2 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

1.2.3 ผู๎ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

ดังนั้น การทวนสอบผลสอบการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ คือ การศึกษารายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, สแีบบอกัษร: อตัโนมัต,ิ แบบ
อกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH SarabunPSK
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ด าเนินการส ารวจสภาวะการมีงานท าการประกอบอาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์ใน
รายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุงในปี พ.ศ .2553 
เพ่ือเป็นข๎อมูลสํวนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
ตอบสนองความต๎องการของธุรกิจด๎านวิชาชีพภูมิทัศน์อยํางมั่นคงอีกด๎วย 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับราชวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2553 
1.3.2 ส ารวจสภาวะกสนมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์

ในรายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
1.3.3 วิเคราห์และสรุปข๎อมูลการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรการทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ซึ่งจะศึกษาและส ารวจผู๎ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 151 คน และผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2553 จ านวน 135 คน รวมทั้งหมด 286 คน และจะศึกษาถึงข๎อมูลเกี่ยวกับรายวิชา ในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตร พ.ศ.2553 ในรายวิชากลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและกลุํมวิชาชีพบงัคับ  
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ทราบถึงข๎อมูลเกี่ยวกับราชวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2553 
1.5.2 ทราบถึงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์

ในรายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
1.5.3 วิเคราห์และสรุปข๎อมูลการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา 

 

1.6 วิธีด าเนินการศึกษา 
1.6.1 การศกึษาข๎อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร จากข๎อมูลทุติยภูม ิ

1.6.1.1 การทวนสอบ  
1.6.1.2 การติดตามผลการศึกษา 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย, การเยือ้ง: ซา้ย:  0",
แท็บหยดุ: ไมท่ี ่ 0.39" +  0.89"
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1.6.1.3 ทราบรายละเอียดพ.ศ. และหลักสูตรวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 

1.6.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
1.6.2 ส ารวจสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎

ประโยชน์ในรายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553ความต๎องการของผู๎ใช๎แรงงาน  เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอแรงงานในงานภูมิทัศน ์

1.6.3 ศึกษาและหากลุํมประชากร (Population)  โดยใช๎วิธีแบบเจาะจง (Purposive หรือ 
Judgmental  sampling) ก าหนดกลุํมตัวอยําง โดยศึกษากลุํมประชากร จ านวน 2 กลุํมคือ กลุํมผู๎ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และกลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

1.6.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบํง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 50 ชุด 
ชุดที่ 2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 50 ชุด2553  

2553ชุดที่ 1  ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2550 จ านวน 50 ชุดชุดที่ 2 ผู๎ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรปรับปรุพ.ศ. 2553 จ านวน 50 ชุด  

1.6.5 เก็บรวบรวมข๎อมูล เก็บด๎วยการใช๎แบบสอบถามที่สร๎างขึ้น หลังจากการสร๎าง
แบบสอบถามแล๎ว จะต๎องน าไปทดสอบ (Pretest) จากกลุํมประชากรตัวอยํางจ านวน 10 ตัวอยําง 
กํอน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จากนั้นจึงมาปรับปรุงแก๎ไข เมื่อปรับปรุงแก๎ไขแล๎วจึงท า
การเก็บข๎อมูล จากกลุํมตัวอยํางโดยชํองทางการเก็บข๎อมูล คือ สอบถามทางโทรศัพท์ สํงข๎อมูล
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือสื่อออนไลน์   

1.6.6 วิเคราะห์ข๎อมูล ท าได๎โดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวมรวมข๎อมูลมาวิเคราะห์  
ซึ่งพอที่จะแยกเป็นขั้นๆ ได๎ดังนี้ท าได๎โดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลมาวิเคราะซึ่ง
พอที่จะแยกเป็นขั้นๆ ได๎ดังนี ้

1.6.6.1 จัดแยกประเภทข๎อมูลที่จะท าการศึกษาออกเป็นหมวดหมูํกํอน เพ่ือให๎
สะดวก งํายตํอการน าไปวิเคราะห์ 

1.6.6.2 รวบรวมข๎อมูลในสํวนของข๎อมูลที่ต๎องการศึกษา ด๎วยการจดบันทึกลงใน
กระดาษหรือตารางเพ่ืองํายตํอการน าไปวิเคราะห ์

1.6.6.3 น าข๎อมูลที่ต๎องการศึกษามาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูป (Spss for Window) ใช๎สถิติพรรราในการวิเคราะห์ เชํน คําความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี่ย (Range) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard division) 

1.6.6.4 วิเคราะห์และสรุปข๎อมูล เพ่ือเป็นข๎อมูลสํวนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
1.6.7 วิจารณ์ผลการศึกษา 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK
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1.6.8 จัดท ารูปเลํม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ล าดับและขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 
 
 

 

 

 

การทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จ
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

การศึกษาข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง 
- การทวนสอบ      - การติดตามผลการศึกษา  
รายละเอียดวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

ศึกษาเอกสาร 
ต าราและงานวิจัย 
 

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  0", ขวา:  -0.15", ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะห่างบรรทดั:  หนึง่เท่า
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 แผนภูมิที ่1.1 ล าดับและขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 

 

ส ารวจสภาวะการมีงานการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ และการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชาของผ๎ูส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

วิเคราะห์และสรุปข๎อมูล 
วิเคราะห์และสรุปข๎อมูล 

น าเสอการศึกษาการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผ๎ูส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

ท าแบบสอบถาม (Qurestionnaires) โดยแบํง แบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด 

ด าเนินการปรับปรุงแกไ๎ข และเม่ือปรับปรุงแก๎ไขแล๎วจึงท าการเก็บขอ๎มูล 

น าไปทดสอบน าไปทดสอบ(Pretest) จากกลํุมประชากรเพื่อหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

น าข๎อมูลท่ีต๎องการศึกษามาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  
(Spss for Window) ใช๎สถิติพรรณนาในการวิเคราะห ์

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 14 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 14 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 14 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง,  ไมม่สีญัลักษณ์
แสดงหัวขอ้ยอ่ยและล าดบัเลข

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 14 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK
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บทที่  2 

การตรวจเอกสาร 
 

2.1 ความหมายและความส าคัญของการทวนสอบและการติดตามผลการศึกษา  

2.1.1 ความหมายของการทวนสอบ  

กองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (2561 : 85) ให๎ความหมาย การทวนสอบ คือ 
การด าเนินการตรวจสอบด๎วยวิธีการใดๆ ที่เหมาะกับลักษณะผลการเรียนรู๎ ที่คาดหวังและวิธีการ
ประเมินผลที่ใช๎ เพ่ือยืนยันวํานิสิตมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ตรงตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู๎ที่คาดหวังที่
ก าหนดไว๎ในรายวิชาและหลักสูตร 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหา

หลักฐานด๎วยวิธีการใดๆ เชํน การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ฯลฯ เพ่ือยืนยัน

พิสูจน์วํา สิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได๎มีการด าเนินการและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์  

การทวนสอบ เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษ คือ Verification เป็นค านาม   มาจาก

คากิริยาวํา Verify ในพจนานุกรมค าศัพท์คอมพิวเตอร์ ใช๎ภาษาไทยวํา ทวนสอบ หมายถึง ยืนยัน

ความถูกต๎อง ในวงการคอมพิวเตอร ์มักใช๎หมายถึงการทวนสอบซ้ าแล๎วซ้ าอีกอยํางน๎อยก็สองครั้ง เพ่ือ

ยืนยันวําแฟูมข๎อมูลที่สร๎างขึ้น หรือข๎อมูลที่สํงเข๎าไปเก็บนั้น ถูกต๎องทุกประการ การทวนสอบนั้นท า 

ได๎หลายวิธี อาจเป็นการทวนสอบด๎วยตา หรือด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได๎ สํวนพจนานุกรมอ่ืนๆ 

การให๎นิยามคาวํา Verify เป็นภาษาไทยหลายค า ซึ่งมีความหมายคล๎ายคลึงกัน คือ ทบทวน 

ตรวจสอบ พิสูจน์ ยืนยัน สอบทวนความจริง ค าท่ีมีความหมายใกล๎เคียงกัน คือ Confirm หรือ Prove 

หมายถึง ยืนยันหรือตรวจสอบ  

กลําวโดยสรุปได๎วํา การทวนสอบ เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือยืนยัน

ความถูกต๎องของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือมิให๎เกิดการผิดพลาดขึ้น การทวนสอบจึงเป็น

กระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด าเนินการกระท าใดๆ  ดังนั้น เมื่อกลําวถึงการทวนสอบ 

จึงเป็นเรื่องของแนวคิดในการด าเนินการเพ่ือการยืนยันหรือแสดงหลักฐานหรือตัวหลักฐานเองที่เป็น
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สิ่งพิสูจน์ได๎วํา การกระท านั้นๆ มีความถูกต๎อง การประยุกต์แนวคิดการทวนสอบจึงเป็นเรื่องที่

กว๎างไกล จากความหมายของการทวนสอบเห็นได๎วํา การทวนสอบเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคูํไป

กับการด าเนินการหรือด าเนินกิจกรรมใดๆ ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการตรวจสอบ ตรวจทาน หรือยืนยัน

ให๎มั่นใจวําสิ่งตํางๆ ที่ได๎ด าเนินไปมีความถูกต๎องเหมาะสม ดังนั้นในการทวนสอบจึงควรมีระบบใน

ด าเนินการอยํางเป็นขั้นตอน มีวิธีการ กระบวนการ หรือขั้นตอนการด าเนินงานอยํางเหมาะสม ซึ่ง

วิธีการการติดตามผลการศึกษาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และความหมายของการ

ทวนสอบ นอกจากนี้นักวิชาการได๎อธิบายถึงการติดตามผลการศึกษา ไว๎ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้  

 

 

2.1.2 ความหมายและความส าคัญของการติดตามผลการศึกษา  

2.1.2.1 ความหมายของการติดตามผลการศึกษา 

Stoops and Wahlguist (1947 : 190) อธิบายวํา การติดตามผลการศึกษา 

หมายถึง การตรวจสอบโปรแกรมการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาภายหลังนักศึกษาได๎ส าเร็จ

การศึกษาออกไปแล๎ว การติดตามผลการศึกษานี้ ถือได๎วําเป็นเทคนิคส าหรับการประเมินความเหมาะสม 

และความพอเพียงของโปรแกรมการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษานั้นๆ ด๎วย 

Hayes and Hopson (1977 : 122 - 123) ได๎อธิบายความหมายของการ

ติดตามผล วําเป็นกระบวนการที่ท าให๎ทราบแผนการประกอบอาชีพของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

แล๎ววํา ประสบความส าเร็จเพียงใดและในเวลาเดียวกันก็สามารถประเมินผลการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรที่ใช ๎

วัชรี ทรัพย์มี (2521 : 106) ได๎ให๎ความหมายของการติดตามผล สรุปได๎วํา 

เป็นการติดตามผลหลังจากที่นักเรียนออกจากโรงเรียนไปแล๎วจะได๎ข๎อมูลที่ท าให๎ทางโรงเรียนทราบวํา 

นักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแล๎วประกอบอาชีพใดหรือท างานอะไร  ประสบความส าเร็จในการ

ประกอบอาชีพเพียงใด 

Downing (1968 : 209) อธิบายวํา การติดตามผลนักเรียน นักศึกษา เป็น

กิจกรรมหลักที่จ าเป็นไมํเฉพาะแตํในระดับอุดมศึกษาเทํานั้น แม๎แตํในระดับโรงเรียนก็มีความจ าเป็น 

ทั้งนี้เพ่ือจะได๎ทราบผลของการจัดการศึกษาของสถาบันนั้นๆ  วําเป็นไปตามความมุํงหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎เพียงใด 
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Arbuckle (1953 : 166) ได๎ให๎ความหมายของการติดตามผลวํา เป็นการ

ประเมินโปรแกรมการเรียนการสอนและผู๎เรียน นอกจากนี้ยังชํวยเหลือผู๎ส าเร็จการศึกษาในการปรับตัว

เข๎ากับสถานการณ์ของงาน เพ่ือให๎การท างานดีขึ้น และมีความมั่นคงมากขึ้น 

Calvin (1970:17) ได๎กลําวถึงความหมายของการติดตามผลไว๎ สรุปได๎สอง

ประการ คือ 

1) เป็นกระบวนการหาข๎อมูลหรือขําวสาร เกี่ยวกับผู๎ที่ส าเร็จการศึกษา

ไปแล๎ว ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการแนะแนวและให๎บริการแกํผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2) เป็นโครงงานที่จะรวบรวมสถานภาพของผู๎ส าเร็จการศึกษาที่เรียน

ส าเร็จจากหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อจะสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางการท างานและการฝึกงาน 

นอกจากนี้ Schetzer and Stone (1981:374 - 375) ได๎ให๎ความหมาย ของ

การติดตามผลไว๎วํา คือวิธีการหนึ่งที่น ามาใช๎เพ่ือเป็นเครื่องก าหนดวําบุคคลมีการพัฒนาในหน๎าที่การ

งานของเขาหรือไมํ รวมทั้งการน าไปใช๎ส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล๎ววํา เขา

สามารถเรียนรู๎ เข๎าใจหรือปรับตัวเข๎ากับสภาพการณ์ตํางๆ และมีการพัฒนาหลังส าเร็จการศึกษาหรือไมํ

เพียงใด และการติดตามผล ยังเป็นทางหนึ่งที่จะท าให๎ทราบถึงความคิดเห็นตํางๆ ของเขาส าหรับ

ประโยชน์ของการติดตามผลการศึกษานี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

เรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้นแล๎ว ยังจะเป็นประโยชน์ด๎านการศึกษาการปรับตัวของผู๎ส าเร็จการศึกษาไปแล๎ว 

ในด๎านตํางๆ คือ ด๎านอารมณ์ สังคม และรํางกาย ตลอดจนเป็นการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงาน

ท าของผู๎ส าเร็จการศึกษาอีกด๎วย (บุญจิตต์ ณ ล าเลียง, 2512 : 10) 

จากการศึกษาความหมายของการทวนสอบและการติดตามผลการศึกษา สรุปได๎วํา 

การทวนสอบ เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือยืนยันความถูกต๎องของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เพ่ือมิให๎เกิดการผิดพลาดขึ้น มีกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด าเนินการกระท าใดๆ ที่ได๎

ด าเนินไปมีความถูกต๎องเหมาะสม ซึ่งวิธีการการติดตามผลการศึกษาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มีกระบวนการ

เป็นขั้นตอน เป็นการตรวจสอบโปรแกรมการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา เป็นกระบวนการที่

ท าให๎ทราบแผนการประกอบอาชีพของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล๎ว เป็นกระบวนการหาข๎อมูล

หรือขําวสารเกี่ยวกับผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล๎ว เป็นเทคนิคส าหรับการประเมินความเหมาะสม เป็น

วิธีการหนึ่งที่น ามาใช๎เพ่ือเป็นเครื่องก าหนดวําบุคคลมีการพัฒนาในหน๎าที่การงานของเขาหรือไมํ ซึ่ง

สอดคล๎องกับความหมายของการทวนสอบอยํางนัยยะส าคัญ  
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ดังนั้นจึงอาจกลําวได๎วํา การติดตามผลการศึกษา เป็นกระบวนการและวิธีการหนึ่งที่

สอดคล๎องกับความหมายของการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขา

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ซึ่งนําจะสนองตอบ

จุดมุํงหมาย ดังตํอไปนี้ 

1) เพ่ือศึกษาถึงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของ

ผู๎ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  

2) เพ่ือศึกษาการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  

2.1.2.2 วิธีด าเนินการติดตามผลการศึกษา 

เอกราช อุตระ (2520 : 7) ยังได๎สรุปถึงแนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตาม

ผล ผู๎ส าเร็จการศึกษาวํา มีวิธีการที่นิยมกันอยู ํ3 แนวทาง คือ 

1) การติดตามผล โดยสํงแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังผู๎บังคับบัญชา หรือ

นายจ๎างของผู๎ส าเร็จการศึกษาและตัวผู๎ส าเร็จการศึกษา ซึ่งการศึกษาแบบนี้เป็นการวิจัยแบบกว๎างๆ 

สอบถามความคิดเห็นในหลายเรื่อง เชํน ความรู๎ ความสามารถในการสอน ความรู๎ความสามารถทาง

วิชาการ ความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานทั่วๆ ไปและบุคลิกภาพในการเป็นครู นอกจากนี้ยัง

สอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามาด๎วย 

2) การติดตามผล โดยศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เน๎นหนักในรายวิชาโดย

สอบถามความคิดเห็นเฉพาะตัวผู๎ส าเร็จการศึกษาเพียงด๎านเดียว การติดตามผลแบบนี้มุํงที่จะวิเคราะห์

หลักสูตรวํา แตํละวิชาจะต๎องปรับปรุงเนื้อหาอะไรอยํางไร จัดวําเป็นการวิจัยที่แคบกวําแบบแรก 

3) การติดตามผล โดยสํงแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู๎บังคับบัญชา หรือ

ผู๎รํวมงานเพียงด๎านเดียวเป็นการวิจัยที่แคบและมีจุดมุํงหมายเฉพาะ หรือหนํวยงานที่ต๎องการทราบผล

ในบางประการเทํานั้น ซ่ึงการติดตามผลในแนวนี้มีไมํมากนัก 

วัชรี ทรัพย์มี (2520:87-88) ได๎เสนอเครื่องมือหลายแบบที่นิยมใช๎ในการด าเนินการ

ติดตามผล ได๎แกํ วิธีการสัมภาษณ์ การประชุมศิษย์เกําและวิธีใช๎แบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) วิธีการสัมภาษณ์เป็นการสํวนตัวกับนักเรียน กับบุคคลตํางๆ ในโรงเรียน 

หรือกับผู๎ปกครอง วิธีนี้มีข๎อดีคือ การสัมภาษณ์เป็นวิธีที่ผู๎รับสัมภาษณ์สามารถสร๎างสัมพันธภาพกับ

ผู๎ให๎สัมภาษณ์ได๎ดีกวําวิธีอ่ืน ซึ่งจะท าให๎ได๎ความจริง และข๎อมูลมากกวําวิธีอ่ืน และถ๎าผู๎รับการ

สัมภาษณ์ยังไมํเข๎าใจค าถาม ผู๎สัมภาษณ์ สามารถอธิบายให๎เข๎าใจได๎ แตํวิธีนี้มีข๎อบกพรํองคือเสียเวลา
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มาก เพราะต๎องติดตามสัมภาษณ์เป็นรายๆ ไป และผู๎สัมภาษณ์ต๎องมีความช านาญในการสัมภาษณ์ 

ตลอดจนต๎องมีการจัดท าข๎อสัมภาษณ์อยํางมีระบบ มิฉะนั้น ข๎อมูลที่ได๎รับจะกระจัดกระจายมาก 

(2) วิธีประชุมศิษย์เกําเพ่ือไตํถามความเคลื่อนไหวของศิษย์เกํา ครู และนัก

แนะแนว ควรจะติดตํอกับนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแล๎วอยูํเสมอ โดยเฉพาะผู๎แทนรุํนตํางๆ เพ่ือ

ประโยชน์ในการติดตํอสื่อสารระหวํางกัน 

(3) วิธีใช๎แบบสอบถามเพ่ือติดตามผล วิธีการนี้เป็นวิธีที่เหมาะส าหรับการ

ติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแล๎ว ข๎อดีของวิธีนี้คือ ประหยัดเวลาแตํมีปัญหาเกี่ยวกับการ

รวบรวมที่อยูํของนักเรียนซึ่งท าได๎ยาก และจ านวนแบบสอบถามที่ได๎รับคืนนั้นได๎คืนมาเป็นจ านวน

น๎อยท าให๎การวิเคราะห์ผลเชื่อถือได๎น๎อยแตํการที่จะขจัดข๎อบกพรํองตํางๆ อาจท าได๎ดังนี้ คือด๎านการ

รวบรวมที่อยูํของนักเรียนที่จะจบการศึกษากํอนโรงเรียนจะปิดภาค  ควรให๎นักเรียนแจ๎งที่อยูํไว๎กับ

หนํวยงานแนะแนวเพ่ือการติดตํอ หรือแจ๎งชื่อและที่อยูํของผู๎ที่จะติดตํอกับนักเรียนได๎ในกรณีที่

นักเรียนย๎ายสถานที่อยูํ ส าหรับทางด๎านแบบสอบถามที่ใช๎ในการติดตามผลนั้น ควรเป็นแบบสอบถาม

ที่เข๎าใจงําย ตอบงําย และควรมีจดหมายชี้แจง วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถามนี้ เพ่ือให๎เกิด

ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามมากขึ้น ควรให๎ความสะดวกในการสํงแบบสอบถามกลับมา โดย

จําหน๎าถึงโรงเรียนและติดตราไปรษณียากรให๎เรียบร๎อย 

(Wentling, 1980:160 - 178) ในการติดตามผลการศึกษานั้น จะต๎องก าหนด

ขั้นตอนตํางๆ ให๎เรียบร๎อยโดยจะต๎องก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาให๎แนํชัด และครอบคลุมงานที่

จะต๎องศึกษาท้ังหมดซึ่ง  ได๎ก าหนดขั้นตอน วิธีด าเนินการติดตามผลไว๎สรุปได๎ดังนี ้

(1) ก าหนดกลุํมประชากรที่จะติดตามผล ในการติดตามจะต๎องก าหนดไว๎วํา

จะศึกษาชํวงระยะเวลาปีการศึกษาใด และจ านวนประชากรที่จะศึกษามีจ านวนเทําใด 

(2) เลือกเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามผล เนื่องจากวิธีการในการติดตามผลมี

หลายวิธี เชํน สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล หรือส ารวจโดยใช๎แบบสอบถาม เป็นต๎น ซึ่งวิธีการที่จะใช๎ใน

การติดตามผล ผู๎วิจัยต๎องเลือกก าหนดเอาไว ๎

(3) การสํงข๎อมูลกลับคืน จ านวนข๎อมูลที่จะได๎รับกลับคืนมานี้ ผู๎วิจัยต๎อง

ค านึงถึงให๎มาก เพราะถ๎าได๎รับข๎อมูลกลับคืนมาน๎อยยํอมท าให๎งานวิจัยนั้นได๎ผลออกมาไมํดีเทําที่ควร  

ดังนั้น การสร๎างเครื่องมือ หรือแบบสอบถามส าหรับการติดตามผลต๎องออกแบบให๎ดี เพราะผู๎ตอบ

แบบสอบถามอาจจะไมํตอบกลับคืนมาก็ได๎ถ๎าพบวําแบบสอบถามนั้นไมํมีสาระส าคัญอํานแล๎วไมํเข๎าใจ 



 

  

12 
 

มีความสงสัยเกิดขึ้น ข๎อมูลที่ตอบไปจะสํงผลร๎ายตํอผู๎ตอบและใช๎เวลามากในการตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งสิ่งตํางๆ เหลํานี้ผู๎วิจัยจะต๎องระมัดระวังในการออกแบบ 

สอบถามให๎ดีและจะต๎องหาวิธีการตํางๆ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลกลับมามากท่ีสุดเทําที่จะมากได ๎

(4) ส ารวจที่อยูํของกลุํมประชากรที่จะศึกษา หลังจากได๎จ านวนประชากรที่

จะศึกษาแล๎ว ตํอไปก็ต๎องส ารวจรายชื่อพร๎อมทั้งที่อยูํที่สามารถจะติดตํอไปแนํนอนเพ่ือจะได๎สํง

แบบสอบถามไปให๎โดยทางไปรษณีย์ส าหรับผู๎ที่อยูํหํางไกล 

(5) จัดการสํงแบบสอบถาม หลังจากได๎ที่อยูํแนํนอนแล๎วก็จัดการสํง

แบบสอบถามไปให๎กลุํมประชากรที่จะศึกษา 

(6) ติดตามผลส าหรับผู๎ที่ยังไมํตอบแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ของการวิจัย

นั้นต๎องการให๎ได๎แบบสอบถาม กลับคืนมาร๎อยละ 100 ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได๎ยาก การได๎รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาร๎อยละ 60 ก็ถือวําใช๎ได๎แตํถ๎าจะให๎ได๎ผลด ีควรจะได๎กลับคืนมาประมาณ 

ร๎อยละ 80 จึงจะเหมาะสม 

จากการศึกษาข๎อมูลข๎างต๎น ในการน าเสนองานวิจัยในครั้งนี้จะเลือกใช๎การติดตามผล

การศึกษาแบบที่สอง คือ การติดตามผลโดยศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เน๎นหนักในรายวิชาโดย

สอบถามความคิดเห็นเฉพาะตัวผู๎ส าเร็จการศึกษาเพียงด๎านเดียว  การติดตามผลแบบนี้มุํงที่จะ

วิเคราะห์หลักสูตรในด๎านการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษามากน๎อย 

เพียงใด (เอกราช อุตระ, 2520 : 7) ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ในการท างานวิจัยครั้งนี้ สํวนด๎าน

เครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามผลการศึกษา โดยวิธีใช๎แบบสอบถามเพ่ือติดตามผลการศึกษา วิธีนี้มีข๎อดี 

คือ ประหยัดเวลา โดยแบบสอบถามท่ีใช๎ในการติดตามผลการศึกษานั้น ควรเป็นแบบสอบถามที่เข๎าใจ

งําย ตอบงําย และควรมีจดหมายชี้แจง วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถามนี้ เพ่ือให๎เกิดความ

รํวมมือในการตอบแบบสอบถามมากขึ้น (วัชรี ทรัพย์มี, 2520 : 87 - 89) นอกจากนี้การติดตามผล

การศึกษานั้น จะต๎องก าหนดขั้นตอนตํางๆ ให๎เรียบร๎อยโดยจะต๎องก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาให๎

แนํชัด และครอบคลุมงานที่จะต๎องศึกษาทั้งหมดซึ่ง (Wentling, 1980 : 141 - 144) ซึ่งได๎ก าหนด

ขั้นตอน วิธีด าเนินการติดตามผลไว๎สรุปได๎ดังนี ้

1) ก าหนดกลุํมประชากรที่จะติดตามผล ในการติดตามจะต๎องก าหนดไว๎วําจะศึกษา

ชํวงระยะเวลาปีการศึกษาใด และจ านวนประชากรที่จะศึกษามีจ านวนเทําใด 

 2) เลือกเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามผล  

 3) การสํงข๎อมูลกลับคืน  
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 4) ส ารวจที่อยูํของกลุํมประชากรที่จะศึกษา หลังจากได๎จ านวนประชากรที่จะศึกษา

แล๎ว ตํอไปก็ต๎องส ารวจรายชื่อพร๎อมทั้งที่อยูํที่สามารถจะติดตํอไปแนํนอนเพ่ือจะได๎สํงแบบสอบถาม

ไปให๎โดยทางไปรษณีย์ส าหรับผู๎ที่อยูํหํางไกล 

 5) จัดการสํงแบบสอบถาม หลังจากได๎ที่อยูํแนํนอนแล๎วก็จัดการสํงแบบสอบถามไป

ให๎กลุํมประชากรที่จะศึกษา 

 6) ติดตามผลส าหรับผู๎ที่ยังไมํตอบแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ของการวิจัยนั้น

ต๎องการให๎ได๎แบบสอบถาม กลับคืนมาร๎อยละ 100 ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได๎ยากการได๎รับแบบสอบถาม

กลับคืนมาร๎อยละ 60ก็ถือวําใช๎ได๎แตํถ๎าจะให๎ได๎ผลดี ควรจะได๎กลับคืนมาประมาณร๎อยละ 80 จึงจะ

เหมาะสม (Wentling, 1980 : 152) 

 

2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการย้ายท่ีท างานหรือการลาออกจากงาน  

Price (1977) ได๎ให๎ความหมายวํา การลาออก หมายถึง การที่บุคคลได๎เคลื่อนย๎ายจาก

ความเป็นสมาชิกของระบบสังคมหนึ่งๆ ไป ซึ่งในที่นี้ไมํรวมถึงการขาดงาน ความเฉื่อยชา หรือการ

ปฏิบัติงานได๎ต่ ากวําปกติและได๎เสนอตัวแบบที่เกี่ยวกับการลาออก โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรพ้ืนฐาน

และตัวแปรแทรกแซง ที่มีความสัมพันธ์กับการลาออก ซึ่งปรากฏตามภาพประกอบ ดังนี้คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในทางลบ 

 

ค่าจ้างหรือเงินเดือน 

การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ

ทางการ 

การรวมอ านาจ 

ความพึงพอใจ การลาออก 

โอกาส 
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แผนภูมิที่ 2.1 ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรแทรกแซงที่มีความสัมพันธ์กับการลาออกของ Price 

ที่มา : Price L.James.(1977). The study of turnover. Ames, Iowa: The Iowa State University Press. 

 

จากแผนภูมิที่ 2.1 Price (1977) ได๎เสนอความคิดตามภาพ วําตัวแปรที่เป็นตัวก าหนดการ

ลาออกของพนักงานเรียกวํา เป็นตัวแปรพ้ืนฐาน ได๎แก ํการจํายเงินเดือนและคําจ๎าง ความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสาร การติดตํอสื่อสารอยํางเป็นทางการ และการรวมอ านาจ 

สํวนตัวแปรแทรกแซง ได๎แกํ ความพึงพอใจในการท างาน และโอกาสในการที่จะเปลี่ยนงานโดยตัว

แปรพ้ืนฐานกับตัวเลขแทรกแซง ได๎แกํ การจํายเงินเดือนและคําจ๎าง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เครื่องมือที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสาร การติดตํอสื่อสารอยํางเป็นทางการ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก

กับความพึงพอใจในการท างาน การรวมอ านาจมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในการท างาน 

โดยที่ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางลบกับการลาออก โอกาสในการที่จะเปลี่ยนงาน

กับความพึงพอใจจะมีความสัมพันธ์กัน หากเกิดความไมํพอใจในการท างานจะมีผลตํอการลาออกได๎ ก็

ตํอเม่ือพนักงานมีโอกาสเลือกงานใหมสํูงสาเหตุของการลาออกหรือการเปลี่ยนงาน ยังแบํงแยกได๎เป็น 

7 ประเภท กลําวคือ 

1) การเคลื่อนย๎ายภายในธุรกิจ ธุรกิจหนึ่งไปยังธุรกิจหนึ่งหรือคนงานเปลี่ยนงาน 

2) การเปลี่ยนอาชีพ จากอาชีพนึ่งไปยังอาชีพอ่ืน 

3) การเคลื่อนย๎ายอุตสาหกรรม 

4) การย๎ายพ้ืนที่ 

5) การเคลื่อนย๎ายจากการวํางงานเป็นการจ๎างงาน 

6) การเคลื่อนย๎ายจากการจ๎างงานเป็นการวํางงาน 

เมื่อบุคลากรได๎ลาออกไปจากองค์กร ก็จะสํงผลกระทบทั้งตัวบุคคลหรือผู๎ที่ลาออกและ

องค์การเอง และยังได๎อธิบายถึงผลกระทบจากการลาออกจากงานไว ๎7 ประการ คือ 

1) ประสิทธิภาพในการท างาน 

2) คณะผู๎บริหาร 

3) ระเบียบข๎อก าหนด 

4) ความสามัคคี/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5) ความพึงพอใจในการท างาน 

6) นวัตกรรม/มีการเปลี่ยนแปลงใหมํ 
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7) การรวมอ านาจ 

Mobley (1978 : 245) ได๎การแยกประเภทของการลาออกจากสถานประกอบการบางแหํง

มีการวิเคราะห์และจ าแนกการออกจากงานตามเหตุผลไว๎เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ควบคุมได๎ 

และประเภทที่ควบคุมไมํได ๎

ประเภทที่ควบคุมได ๎

1) ออกไปท างานที่อ่ืน 
2) ออกไปอยูํบ๎าน 
3) ออกไปศึกษาตํอ 
4) ย๎ายถิ่นที่อยูํ 
5) ลดก าลังคนเนื่องจากไมํมีงานให๎ท า 
6) ถูกให๎ออกเพราะมีความผิด 

ประเภทที่ควบคุมไมํได ๎
1) ย๎ายไปประจ าที่หนํวยงานอื่นของบริษัท 
2) เกษียณอายุ 
3) ลารับราชการทหาร ลาคลอด ฯลฯ 
4) เสียชีวิต 

Herberg, Mausner & Snyderman, (1959 : 298) ได๎อธิบายและให๎ความส าคัญกับปัจจัย 

2 ประการ ได๎แกํ ตัวกระตุ๎น(Motivators) และการบ ารุงรักษา (Hygiene) สองปัจจัยมีอิทธิพลตํอ

ความส าเร็จของงานเป็นอยํางยิ่ง (Herberg, Mausner & Snyderman, 1959 : 298) ได๎

ท าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไมํพอใจท างานของนักบัญชีและวิศวกรจ านวน 200 คน ผล

การศึกษาสรุปวําความพอใจในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานของคนมีความแตกตํางกัน คือการ

ที่บุคคลพอใจในงานไมํได๎หมายความวําคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป แตํถ๎าคนใดมีแรงจูงใจในการ

ทา งานแล๎วคนนั้นจะตั้งใจท างานให๎เกิดผลดีได๎ ผลการศึกษาจึงแสดงให๎เห็นผลของปัจจัย 2 ตัว คือ

ด๎านตัวกระตุ๎น และการบ ารุงรักษาตํอเจตคติงานของบุคคล 

1) ปัจจัยด๎านตัวกระตุ๎น (Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ๎นให๎เกิดแรงจูงใจ

ในการท างาน ท าให๎การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ท าให๎บุคคลเกิดความพึงพอใจ

ในการท างาน (Job Satisfaction) ตัวกระตุ๎น ประกอบด๎วยปัจจัย 6 ประการดังนี ้

(1) การสัมฤทธิ์ผล คือ พนักงานมีความรู๎สึกวําเขาท างานได๎ส าเร็จ          

การยอมรับนับถือจากผู๎อื่น คือพนักงานมีความรู๎สึกวําเมื่อท าส าเร็จมีคนยอมรับเขา 
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(2) ลักษณะงานที่นําสนใจ คือพนักงานรู๎สึกวํางานที่ท านําสนใจ นําท า    

ความรับผิดชอบ คือพนักงานรู๎สึกวําเขาต๎องรับผิดชอบตนเองและงานของเขา 

(3) โอกาสที่จะเจริญก๎าวหน๎า คือ พนักงานรู๎สึกวําเขามีความก๎าวหน๎าในงานที่ท า 

การเจริญเติบโต คือ พนักงานตระหนักวําเขามีโอกาสที่จะเรียนรู๎เพิ่มเติมและมีความเชี่ยวชาญ 

2) ปัจจัยด๎านการบ ารุงรักษา (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ชํวยให๎พนักงานยังคง

ท างานอยูํและยังรักษาเขาไว๎ไมํให๎ออกจากงานเมื่อไมํได๎จัดให๎พนักงาน  เขาจะไมํพอใจและไมํมี

ความสุขในการท างานปัจจัยนี้ประกอบด๎วย 10 ประการ ดังนี ้

(1) นโยบายและการบริหารคือ พนักงานรู๎สึกวําฝุายจัดการมีการสื่อสารที่ดี

และเขารู๎ถึงนโยบายขององค์การที่เขาอยํู 

(2) การนิเทศงาน คือพนักงานรู๎สึกวําผู๎บริหารตั้งใจสอนงานและให๎งานตาม

หน๎าที่รับผิดชอบ 

(3) ความสัมพันธ์กับหัวหน๎างาน คือ พนักงานรู๎สึกดีตํอหัวหน๎างานของเขา 

(4) สภาวะการท างาน คือพนักงานรู๎สึกดีตํองานที่ท าและสภาพการณข์องที่ท างาน 

(5) คําตอบแทนการท างาน คือพนักงานรู๎สึกวําคําตอบแทนเหมาะสม 

(6) ความสัมพันธ์ระหวํางเพ่ือนรํวมงาน คือพนักงานมีความรู๎สึกที่ดีตํอเพ่ือนรํวมงาน 

(7) ชีวิตสํวนตัว คือพนักงานรู๎สึกวําชั่วโมงการท างานไมํได๎กระทบตํอชีวิตสํวนตัว 

(8) ความสัมพันธ์กับลูกน๎อง คือหัวหน๎างานมีความรู๎สึกท่ีดีตํอลูกน๎อง 

(9) สถานภาพ คือพนักงานรู๎สึกวํางานเขามีต าแหนํงหน๎าที่ด ี

(10) ความมั่นคง คือพนักงานรู๎สึกม่ันคงปลอดภัยในงานที่ท าอยู ํ

ปัจจัยบ ารุงรักษาไมํใชํสิ่งจูงใจที่จะท าให๎ผลผลิตเพ่ิมขึ้น แตํเป็นข๎อก าหนดที่ปูองกันไมํให๎

พนักงานเกิดความไมํพึงพอใจในงานที่ท าถ๎าไมํมีปัจจัยเหลํานี้แล๎วอาจกํอให๎เกิดความไมํพึงพอใจแกํ

พนักงานได๎ ซึ่งพนักงานอาจรวมตัวกันเพ่ือเรียกร๎องหรือตํอรอง ผู๎บริหารจึงมักจัดโครงการด๎าน

ผลประโยชน์พิเศษตํางๆ เพ่ือให๎พนักงานพึงพอใจ เชํน การลาปุวย การลาพักร๎อน และโครงการที่

เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน (Herberg, Mausner & Snyderman, 1959 : 315) มี

ความเห็นวําสิ่งที่ตรงข๎ามกับความพอใจ (Satisfaction) ไมํใชํความไมํพอใจ (Dissatisfaction) ดังที่

เชื่อกันแตํเดิม การขจัดสิ่งที่ท าให๎เกิดความไมํพอใจออกไปได๎ไมํจ าเป็นวําจะท าให๎เกิดความไมํพอใจ

ขึ้นมาแทนที่ แตํเพียงท าให๎เป็นกลาง คือยังยินดีที่จะท างานตํอไปอยํางเดิมเทํานั้น และสิ่งที่ตรงข๎าม
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กับความพอใจคือ “ไมํมีความพอใจ” (No Satisfaction) และ สิ่งที่ตรงข๎ามกับความไมํพอใจ คือ “ไมํ

มีความพอใจ” (No Dissatisfaction)  

จากข๎อมูลที่ศึกษาสามารถสรุปได๎วํา ปัจจัยที่มีผลตํอการย๎ายที่ท างานหรือการลาออกจากที่
ท างานมีสาเหตุส าคัญคือ ด๎านตัวแปรพ้ืนฐาน ได๎แกํ การจํายเงินเดือนและคําจ๎าง ความเป็นอัน
เดียวกันเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสาร การติดตํอสื่อสารอยํางเป็นทางการและการรวมอ านาจ 
ด๎านตัวแปรแทรกแซง ได๎แกํ ความพึงพอใจการท างาน โอกาสที่เปลี่ยนงานโดยตัวแปรพ้ืนฐาน (Price 
,1977) ด๎านปัจจัยประเภทควบคุมได๎ ได๎แกํ ออกไปท างานที่อ่ืน ออกไปศึกษาตํอ ย๎ายถิ่นที่อยูํ ถูกให๎
ออก ด๎านปัจจัยประเภทควบคุมไมํได๎ ได๎แกํ ย๎ายไปประจ าที่หนํวยงานอ่ืนของบริษัท ลาราชการทหาร 
(Mobley, 1978) ด๎านปัจจัยการกระตุ๎น ได๎แกํ การสัมฤทธิ์ผล การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ โอกาสความก๎าวหน๎า การเจริญเติบโต และด๎านปัจจัยการบ ารุง ได๎แกํ นโยบายการ
บริหาร ความสัมพันธ์กับหัวหน๎างาน ความสัมพันธ์กับผู๎รํวมงานหรือลูกน๎อง คําตอบแทน ความมั่นคง
(Herberg, Mausner & Snyderman,1959 : 328 - 329) ซึ่งเราสามารถน าข๎อมูลข๎างต๎น มาจัดแยก
ประเภทเพ่ือให๎สอดคล๎องกับการศึกษาในด๎านการส ารวจสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน
ภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได๎ดังนี้  

1) คําจ๎าง/เงินเดือน/สวัสดิการ  
2) การย๎ายถ่ินฐาน/ที่อยูํไกลจากที่พักอาศัย  
3) ไมํถนัดกับการที่ท า/งานที่ท าไมํนําสนใจ/ภาระงานหนักเกินไป  
4) มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของกิจการ  
5) ด๎านความสามัคคีภายในองค์กร/มีปัญหากับผู๎รํวมงาน/มีปัญหากับลูกน๎อง  
6) ถูกไลํออก เพราะมีความผิด   
7) ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการทหาร/ปัญหาด๎านสุขภาพ   
8) การเปลี่ยนอาชีพ เชํน ประกอบกิจการสํวนตัว  
9) ที่ท างานใหมํมีต าแหนํง หน๎าที่การงานดีกวํา  
10) งานที่ท าไมํมีความมั่นคง/ไมํมีโอกาสได๎เติบโต  

 

2.3 รายวิชาหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2550  
2.3.1 ชื่อหลักสูตร 

2.3.1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์
2.3.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Landscape Technology 

2.3.2 ชื่อปริญญา 
2.3.2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
2.3.2.2 ชื่อยํอภาษาไทย วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
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2.3.2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Landscape Technology 
2.3.2.4 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ B.Sc. (Landscape Technology) 

2.3.3 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
2.3.3.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.3.4 ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.3.4.1 ปรัชญา จัดการศึกษาโดยมุํงเน๎นพัฒนานักศึกษาให๎มีศักยภาพในตนเอง  

โดยมุํงเน๎นกระบวนการคิด การแก๎ไขปัญหา การเรียนรู๎เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล๎อม 

2.3.4.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความสามารถด๎านภูมิทัศน์ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีตํางๆท่ีเกี่ยวข๎องกับวิชาชีพ

ได๎อยํางเหมาะสม 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถสนองความต๎องการของตลาดแรงงานและ

สามารถสร๎างงานได๎ด๎วยตนเอง 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมใน

วิชาชีพ ตระหนักในการอนุรักษ์สภาพแวดล๎อม มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
2.3.5 โครงสร๎างหลักสูตร มีจ านวนหนํวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 139 หนํวยกิต โดยแบํง

โครงสร๎างหลักสูตร แบํงออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
2.3.5.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 หนํวยกิต 

1) กลุํมวิชาสังคมศาสตร์   3 หนํวยกิต 
2) กลุํมวิชามนุษยศาสตร์   3  หนํวยกิต 
3) กลุํมวิชาภาษา 12  หนํวยกิต 
4) กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 18 หนํวยกิต 
5) กลุํมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ   2 หนํวยกิต 

2.3.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ  95 หนํวยกิต 
1) กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หนํวยกิต 
2) กลุํมวิชาชีพบังคับ 41 หนํวยกิต 
3) กลุํมวิชาชีพเลือก 15  หนํวยกิต 
4) กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา   9  หนํวยกิต 

2.3.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนํวยกิต 
2.3.6 รายละเอียดรายวิชา กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
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2.3.6.1 การส ารวจภูมิทัศน์ Landscape Surveying 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรู๎พ้ืนฐานในการส ารวจภูมิทัศน์ แผนที่ที่ใช๎ในงานส ารวจภูมิทัศน์ การวัดระยะ การ
ระดับ และการส ารวจเส๎นชั้นความสูง 

2.3.6.2 วัสดุกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ Landscape Construction Materials 3        
(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุเกี่ยวกับไม๎กํอสร๎าง คอนกรีต วัสดุกํอ ปูนกํอ - ปูนฉาบ 
เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ วัสดุปูพ้ืน วัสดุมุงหลังคาและผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูป 

2.3.6.3 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ Elements and Principles of 

Landscape Design 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ องค์ประกอบของงานศิลปะ

และการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เพ่ือการน าไปใช๎ประกอบงานภูมิทัศน ์

2.3.6.4 ปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล๎อม Soil Sciences and Environment 3          

(2 - 3 - 5) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและการก าเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพของดิน ปฏิกิริยาของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย สารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ใช๎ในการ

ปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า 

2.3.6.5 พ้ืนฐานชําง Basic Shop Skill 3(1 - 6 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

ผลกระทบจากการปฏิบัติงานชํางที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม กฎแหํงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ

ชํางสาขาตํางๆ การเลือกใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือชํางขั้นพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวกับชํางไฟฟูา ชํางเชื่อม 

และโลหะแผํน ชํางประปา ชํางกํอสร๎าง และชํางเครื่องยนต์เล็ก 

2.3.6.6 วาดภาพภูมิทัศน์ Landscape Drawing 3(1 - 4 - 4) ศึกษาและฝึกปฏิบัติ

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการวาดภาพ การจัดภาพ การสังเกต การใช๎ดินสอ และปากกา และการใช๎

สีให๎เกิดความช านาญในเรื่อง เส๎น แสง เงา สัดสํวน รูปรําง องค์ประกอบ ตลอดจนความงามที่ปรากฏ

ทั้งภาพ 2 มิติ 3 มิติ และทัศนียภาพจากหุํนนิ่ง และธรรมชาติ ตลอดจนการเขียนเลขะศิลป์ เพ่ือการ

ประยุกต์ใช๎ทางภูมิทัศน ์

2.3.6.7 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architecture Design 

(วิชาบังคับกํอน: 03 - 053 - 103 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์) 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึก

ปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ หลักการ ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต๎น โครงสร๎าง

ทางสถาปัตยกรรมพ้ืนฐาน รวมท้ังการเขียนรูปแบบรายการทางสถาปัตยกรรม 

2.3.6.8 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ Classification of Plant Materials 3           

(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การ

จ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณที่นิยมใช๎ในงานภูมิทัศน์ 
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การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัยและสภาพแวดล๎อมในการเจริญเติบโต การจ าแนกวัสดุพืช

พรรณตามลักษณะของการใช๎ประโยชน์ การดูแลรักษาและการจ าหนํายพืชพรรณชนิดตํางๆ     

2.3.6.9 วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ Materials for Landscape (วิชาบังคับกํอน : 03 - 053 - 103 

องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์) 3(1 - 4 - 4) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข๎อมูล

วัสดุที่ใช๎ในการตกแตํงภูมิทัศน์ เชํน ขนาด รูปแบบ ราคา สถานที่ สถานที่ผลิต และจ าหนําย  ความ

เหมาะสมในการน าไปใช๎ในงาน ตลอดจนการดูแลรักษา และการออกแบบวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ที่

เหมาะสมกับการใช๎งานภูมิทัศน์ประเภทตํางๆ  

2.3.6.10 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น Introduction to Landscape 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญและขอบเขตงานภูมิทัศน์ วิวัฒนาการของงานภูมิทัศน์ในยุคสมัยตํางๆ
ตั้งแตํเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน และการออกแบบภูมิทัศน์โครงการขนาดเล็ก 

2.3.7 รายละเอียดรายวิชา กลุํมวิชาชีพบังคับ 
2.3.7.1 สัมมนาภูมิทัศน์ Landscape Seminar 1(0 - 2 - 1) ศึกษาการน าเสนอ

รายงานการศึกษาวิจัยหรือโครงการภูมิทัศน์ เพ่ือฝึกทักษะในการพูด การถํายทอดความรู๎ การตอบ

ค าถามและการรู๎จักแก๎ไขปัญหา 

2.3.7.2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ Landscape Research Methodology (วิชา

บังคับกํอน : 13 - 121 - 115 หลักสถิติ) 2(2 - 0 - 4) ศึกษาลักษณะทั่วไปของงานวิจัย วิธีวิจัย และ

การเลือกใช๎สถิติเพ่ือการวิจัยที่เหมาะสมและเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือการน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน ์

2.3.7.3 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์  Landscape 

Conceptual and Presentation (วิชาบังคับมากํอน: 03 - 053 - 103 องค์ประกอบและการ

ออกแบบภูมิทัศน์) 2(1 - 3 - 3) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข๎อมูลพ้ืนฐานและลักษณะเฉพาะของ

แนวคิดในการออกแบบเพ่ือก าหนดแนวทางในการออกแบบและประเภทของแนวคิดในการออกแบบ 

การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดและกระบวนการในการจัดท ารายละเอียดโครงการ เพ่ือ

ท าผังตารางแผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน ์

2.3.7.4 การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น Introduction to Integrated Pest 

Management 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ 

วิธีการและขั้นตอน กลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืชตํางๆ อาทิ เชํน การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช 

วัชพืชและสัตว์ศัตรูพืช 
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2.3.7.5 การเขียนแบบภูมิทัศน์ Landscape Mechanical Drawing 3(1 - 4 - 4) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบรวมทั้งบ ารุงรักษา การแสดง

องค์ประกอบรายละเอียดในแบบสัญลักษณ์และมาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนแบบภูมิทัศน์และ

เทคนิคในการเขียนแบบ ตลอดจนการเขียนรายการประกอบแบบและการเขียนแบบสมมเลขา  ภาพ

ฉายรวมทั้งการเขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศน ์

2.3.7.6 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Design (วิชาบังคับ

กํอน : 03 - 053 - 101 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น) 3(2 - 3 - 5)  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน

กระบวนการออกแบบ องค์ประกอบ หลักการ และแนวคิดในการออกแบบเคหะภูมิทัศน์ การจัดการ

ในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง และการประมาณราคางานภูมิทัศน์เคหะสถาน 

2.3.7.7 เทคนิคการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ Construction Technical for 

Landscape 3(3 - 0 - 6) ศึกษาเก่ียวกับการผสม การล าเลียง การเท การท าให๎แนํน การบํมคอนกรีต

และแบบหลํอคอนกรีตในงานภูมิทัศน์ การสร๎างผัง การตอกเสาเข็มและการรับน้ าหนักเสาเข็มที่ใช๎ใน

งานภูมิทัศน ์

2.3.7.8 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Construction 

3(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตของงานกํอสร๎างภูมิทัศน์เคหะสถาน 

การศึกษารูปแบบการกํอสร๎าง การวางแผนการกํอสร๎าง การปรับพ้ืนที่ การท างานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 

การปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพและสํงมอบงาน 

2.3.7.9 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ Irrigation for Landscape 3(2 - 3 - 5) 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญของการชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหลํงน้ า    

คุณภาพน้ า หลักชลศาสตร์ การให๎น้ า การระบายน้ า การติดตั้งระบบให๎น้ าและระบายน้ า รวมถึงการ

ประมาณการคําใช๎จําย 

2.3.7.10 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ Landscape Estimation 3(3 – 0 - 6) 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภทของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข๎อก าหนดการ

กํอสร๎างงานภูมิทัศน์ การประมาณราคา งานปรับพ้ืนที่ งานโครงสร๎าง  งานสถาปัตยกรรม งานพืช

พรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ การค านวณคําด าเนินงาน ก าไร ภาษี และการจัดท าเอกสารเสนอราคา   

2.3.7.11 การจัดการสนามหญ๎า Turf Grass Management 3(2 - 3 - 5) ศึกษา

และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติอุตสาหกรรม ความส าคัญและประโยชน์ของหญ๎าสนาม  ปัจจัยในการ
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เจริญเติบโต สัณฐานวิทยาและพันธุ์หญ๎า การผลิตหญ๎า การปลูกและการปฏิบัติบ ารุงรักษาสนามหญ๎า 

เครื่องมือในงานภูมิทัศน ์

2.3.7.12 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์ Computer for Landscape 

Drawing 3(2 – 3 - 5) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและ

ทางภูมิทัศน์ด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองมิติและสามมิติ เน๎นการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป AutoCAD 

และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

2.3.7.13 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ Plant Materials Selection (วิชาบังคับกํอน :  

03 - 054 - 101 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ) 3(2 - 3 - 5) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์และ

ปัจจัยในการเลือกใช๎พืชพรรณ และเลือกใช๎โดยพิจารณาจากลักษณะของพืช เพ่ือน าไปใช๎ในงานภูมิ

ทัศน์ได๎อยํางเหมาะสมและศึกษาวิธีการปลูก การจ าหนําย และการขนสํงวัสดุพืชพรรณ 

2.3.7.14 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ Special Problem in Landscape (วิชาบังคับ

กํอน : 03 - 051 - 204 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์) 3(0 - 9 - 3) ปฏิบัติการวิจัย การค๎นคว๎า การ

ทดลองงานด๎านภูมิทัศน์ รวมถึงโครงการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิทัศน์ โดยน าข๎อมูลที่ได๎

ศึกษามา เพ่ือใช๎เรียบเรียงในการเขียนเป็นรายงานทางวิชาการภายใต๎ความเห็นชอบของกรรมการที่

ปรึกษา 

2.3.7.15 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ Landscape Maintenance 3(2 - 3 - 5) 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแลรักษาภูมิ

ทัศน์ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การดูแลรักษาสนามหญ๎า การดูแลรักษาพืชพรรณ การดูแล

รักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารธุรกิจดูแลรักษาภูมิทัศน ์

จากการศึกษารายวิชากลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและรายวิชากลุํมวิชาชีพบังคับ สามารถแบํง

รายวิชาออกเป็น 4 กลุํมงาน คือ กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ กลุํมงานด๎านการกํอสร๎าง

งานภูมิทัศน์ กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ (รายงาน

ผลการด าเนินงานหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2559, 2559) ซึ่งสามารถแจกแจง

รายวิชาได ๎ดังนี้   
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการแบํงรายวิชา ตามกลุํมวิชาชีพภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  

กลุํมรายวิชา 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและ
เขียนแบบ 

กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงาน  
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษา            
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงาน 
ภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

กลํุมวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ 
 

การส ารวจภูมิทัศน์  3 การส ารวจภูมิทัศน์  3 การส ารวจภูมิทัศน์  3 ปฐพีวิทยาและส่ิงแวดล๎อม     3 
กํอสร๎างงานภูมิทัศน์  3 กํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3 ปฐพีวิทยาและส่ิงแวดล๎อม 3 พ้ืนฐานชําง 3 
องค์ประกอบและการ
ออกแบบภูมิทัศน์ 

3 ปฐพีวิทยาและส่ิงแวดล๎อม 3 พ้ืนฐานชําง 3 วาดภาพภูมิทัศน์ 3 

ปฐพีวิทยาและส่ิงแวดล๎อม                 3 พ้ืนฐานชําง 3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3 
พ้ืนฐานชําง 3 วาดภาพภูมิทัศน์ 3 วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3 วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3 
วาดภาพภมูิทัศน์ 3 หลักการออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 

วัสดุกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 
3 
3 

หลักการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3     

การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3 วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3     
วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3     
ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3    -    
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ตารางท่ี 2.1  แสดงการแบํงรายวิชา ตามกลุํมวิชาชีพภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ตํอ)  

กลุํมรายวิชา 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและ
เขียนแบบ 

กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงาน  
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษา            
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงาน 
ภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

กลํุมวิชา
วิชาชีพบังคับ 
 

สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์     1 
ระเบียบวธิวีิจยัทางภูมิทัศน์ 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 2 
แนวคิดและการน าเสนอ
ผลงานการออกแบทางภูมิ
ทัศน์            

2 การเขียนแบบภูมิทัศน์               3 การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น 3 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 3 

การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ         3 

การออกแบบภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3 เทคนิคการกํอสร๎างงานภูมิ
ทัศน์ 

3 การจัดการสนามหญ๎า 3 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์          3 

การชลประทานในงานภูมิ
ทัศน์ 

3 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ    3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียน 3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3   
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แบบภูมิทัศน์ 
การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ              การประมาณราคางานภูมิ

ทัศน์ 
3 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 

3 
  

 

 

 

ตารางท่ี 2.1  แสดงการแบํงรายวิชา ตามกลุํมวิชาชีพภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ตํอ)  

กลุํมรายวิชา 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและ
เขียนแบบ 

กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงาน   
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษา            
ภูมิทัศน์ 

กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงาน  
ภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3 คอมพิวเตอร์เ พ่ือการเขียน
แบบภูมิทัศน์ 

3  
 

 
 

การประมาณราคางาน              
ภูมิทัศน์ 

3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ 3     

  ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์              3     

หมายเหตุ  

  รายวิชาท่ีใช๎รํวมกัน 
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  รายวิชาท่ีเฉพาะทางกลุํมวิชาชีพ  
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2.4 รายวิชาหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2553 
2.4.1 รหัสและชื่อหลักสูตร 

2.4.1.1 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
2.4.1.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Landscape Technology 

2.4.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.4.2.1 ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
2.4.2.2 ชื่อยํอ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
2.4.2.3 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Landscape Technology) 
2.4.2.4 ชื่อยํอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Landscape Technology) 

2.4.3 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
2.4.3.1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  
2.4.3.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.4.4 ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.4.4.1 ปรัชญา สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เป็นสาขาวิชาที่มีความมุํงมั่นในการ

ผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ทางวิชาการ มีความช านาญในการปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นผู๎
ชี้น าทิศทางที่ดีของสังคม เพ่ือความเจริญรุํงเรืองของประเทศ  

2.4.2.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีทัศนคติที่ดีและความซื่อสัตย์ตํอวิชาชีพ มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความรับผิดชอบตํอองค์กรและสังคม 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถทางด๎านเทคโนโลยีภูมิทัศน์บน

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพได๎อยํางเหมาะสม 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎สามารถประยุกต์ความรู๎ในการท างาน สร๎างสรรค์

นวัตกรรม น าความรู๎มาใช๎แก๎ปัญหาของตนเองและสังคม 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎สามารถเป็นทั้งผู๎น าและผู๎ตามที่ดีรวมทั้งสามารถ

ปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถด๎านการ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีทักษะพร๎อมท างานหรือประกอบอาชีพสํวนตัว

ทางด๎านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ได ๎
2.4.5 อาชีพที่สามารถประกอบได๎หลังส าเร็จการศึกษา 

2.4.5.1 ผู๎รับเหมาจัดสวนในงานภูมิทัศน์ 
2.4.5.2 ผู๎รับเหมาด๎านงานออกแบบภูมิทัศน์  
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2.4.5.3 ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎ 
2.4.5.4 ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ 
2.4.5.5 ผู๎รับเหมาระบบการให๎น้ าพืช 
2.4.5.6 ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก  
2.4.5.7 ผู๎ควบคุมงานภูมิทัศน์ในระบบโรงงานและสถานที่ราชการ 
2.4.5.8 ประกอบอาชีพรับราชการ ด๎านงานออกแบบภูมิทัศน์  
2.4.5.9 ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์
2.4.5.10 นักออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์โดยใช๎คอมพิวเตอร ์
2.4.5.11 ที่ปรึกษางานภูมิทัศน ์
2.4.5.12 ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการและงานเวิร์คโชว์ 

2.4.6 โครงสร๎างหลักสูตร จ านวนหนํวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 134 หนํวยกิต 
2.4.6.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนํวยกิต 

1) กลุํมวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    6 หนํวยกิต 
2) กลุํมวิชาภาษา   12 หนํวยกิต 
3) กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์    6 หนํวยกิต 
4) กลุํมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ     1 หนํวยกิต 
5) กลุํมวิชาบูรณาการ       5 หนํวยกิต 

2.4.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ       98 หนํวยกิต 
1) กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    30 หนํวยกิต 
2) กลุํมวิชาชีพบังคับ     52 หนํวยกิต 
3) กลุํมวิชาชีพเลือก       9 หนํวยกิต 
4) กลุํมวิชาเสริมสร๎างประสบการณ์ในวิชาชีพ    7 หนํวยกิต 

2.4.6.2 หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนํวยกิต 
2.4.7 รายละเอียดรายวิชา กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

2.4.7.1 การส ารวจภูมิทัศน์ Landscape Surveying การส ารวจภูมิทัศน์ แผนที่ที่ใช๎
ในงานส ารวจภูมิทัศน์ การวัดระยะ การวัดระดับ และการส ารวจเส๎นชั้นความสูง 

2.4.7.2 ทักษะพื้นฐานชําง Basic Shop Skills ผลกระทบจากการปฏิบัติงานชํางที่มี
ตํอสิ่งแวดล๎อม กฎแหํงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับชํางสาขาตํางๆ  การเลือกใช๎และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือชํางพ้ืนฐาน 

2.4.7.3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น Principles of Landscape ความส าคัญและขอบเขตงาน
ภูมิทัศน์ วิวัฒนาการของงานภูมิทัศน์ในยุคสมัยตํางๆ ตั้งแตํ เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน และการออกแบบ
ภูมิทัศน์โครงการขนาดเล็ก 
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2.4.7.4 เลขะนิเทศ Graphic Communication การเรียนรู๎เกี่ยวกับเลขะศิลป์ การ
เขียนแบบด๎วยมือเปลํา และการใช๎เครื่องมือ การสเกตภาพ การเขียนภาพทิวทัศน์ ทัศนียภาพ การ
เขียนสัญลักษณ์ การเขียนภาพสองมิติ สามมิติและเทคนิคการแรเงา  

2.4.7.5 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ Elements and Principles of 
Landscape Design หลักการ องค์ประกอบของงานศิลปะและการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เพ่ือการ
น าไปใช๎ประกอบงานภูมิทัศน ์

2.4.7.6 ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาประยุกต์เพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ Soil Sciences 
and Applied Hydrology พ้ืนฐานความรู๎ด๎านปฐพี การศึกษาและวิเคราะห์ด๎านปฐพีวิทยาที่
เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ ได๎แกํ คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ ธรรมชาติของดินด๎าน
วิศวกรรมพ้ืนฐาน ความอุดมสมบูรณ์ การชะล๎างผิวและการปรับปรุงฟ้ืนฟูและปูองกันการวิเคราะห์
ลักษณะทางอุทกวิทยาด๎านปริมาตรและการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ 

2.4.7.7 กลศาสตร์และโครงสร๎างงานภูมิทัศน์ Mechanics and Landscape 

Structures การวิเคราะห์แสง และสมดุล การประยุกต์ สมการสมดุลกับโครงสร๎าง ความเข๎าใจ

เกี่ยวกับโครงสร๎างความรู๎เบื้องต๎นในการออกแบบโครงสร๎างไม๎ เหล็ก คอนกรีตและคอนกรีตเสริม

เหล็กในงานภูมิทัศน ์

2.4.7.8 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architecture Design 

(วิชาบังคับกํอน: 03 - 123 - 103 องค์ประกอบและการออกแบภูมิทัศน์) ประวัติและหลักการ และ

ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต๎น โครงสร๎างทางสถาปัตยกรรมพ้ืนฐาน 

2.4.7.9 วัสดุที่เกี่ยวข๎องกับงานตกแตํงภูมิทัศน์ Materials for Landscape (วิชา

บังคับกํอน : 03 - 123 - 103 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์) วัสดุภูมิทัศน์ ทั้งวัสดุกํอสร๎าง

และวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์  การออกแบบวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการใช๎งานภูมิทัศน์

ประเภทตําง ๆ การออกแบบการดูแลรักษาและการเลือกใช๎ส าหรับงานภูมิทัศน์ประเภทตําง ๆ 

2.4.7.10 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ Classification of Plant Materials 

ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณที่นิยมใช๎ในงานภูมิทัศน์ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตาม

ลักษณะนิสัยและสภาพแวดล๎อมในการเจริญเติบโต การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะของการใช๎

ประโยชน์ การดูแลรักษาและการจ าหนํายพืชพรรณชนิดตํางๆ 

2.4.8 รายละเอียดรายวิชากลุํมวิชาชีพบังคับ 
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2.4.8.1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ Landscape Basic Skills ปฏิบัติงานพ้ืนฐาน

ทางภูมิทัศน์ การใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ สามารถท างานที่ได๎รับ

มอบหมายรํวมกับผู๎อ่ืน สร๎างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน ์

2.4.8.2 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ Landscape Skills Practices 1 (วิชาบังคับกํอน : 

03 - 121 - 101 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์) ปฏิบัติงานเฉพาะทางภูมิทัศน์ การใช๎และการดูแล

รักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ รวมทั้งสามารถท างานที่ได๎รับ

มอบหมายรํวมกับผู๎อ่ืน และสร๎างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน ์

2.4.8.3 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2 Landscape Skills Practices 2 (วิชาบังคับกํอน : 

03 - 121 - 102 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1) ปฏิบัติงานขั้นสูงทางภูมิทัศน์ การใช๎และควบคุมดูแล

เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเฉพาะทางขั้นสูง  เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ การ

ท างานที่ได๎รับมอบหมายรํวมกับผู๎อ่ืน มีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน ์

2.4.8.4 ระบบสารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ Information System 

and Research in Landscape Management (วิชาบังคับกํอน : 09 - 121 - 015 หลักสถิติ)

บทบาทและความส าคัญของระบบสารสนเทศตํองานภูมิทัศน์ การค๎นคว๎าและเก็บรวบรวมข๎อมูล

ขําวสาร ความส าคัญของการวิจัย วิธีวิจัย และการเลือกใช๎สถิติเพ่ือการวิจัยที่เหมาะสม และเขียน

รายงานการวิจัย 

2.4.8.5 สัมมนาภูมิทัศน์ Landscape Seminar การน าเสนอรายงานการศึกษาวิจัย

หรือโครงการภูมิทัศน์ ทักษะในการพูด การถํายทอดความรู๎ การตอบค าถาม และการรู๎จักแก๎ไขปัญหา 

2.4.8.6 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Construction 

ความหมาย ขอบเขตของงานกํอสร๎างภูมิทัศน์เคหะสถาน การศึกษารูปแบบการกํอสร๎าง การวางแผน

การกํอสร๎าง การปรับพ้ืนที่ การท างานภูมิทัศน์ดาดแข็ง การปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพ

และสํงมอบงาน  

2.4.8.7 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ Special Problems in Landscape (วิชาบังคับ

กํอน : 03 - 121 - 204 ระบบสารสนทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์) การวิจัย ค๎นคว๎า และการ

ทดลองงานด๎านภูมิทัศน์ โครงการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิทัศน์ การรวบรวมข๎อมูลและ

วิเคราะห์ข๎อมูล การเรียบเรียงในการเขียนเป็นรายงานทางวิชาการภายใต๎ความเห็นชอบของกรรมการ

ที่ปรึกษา 
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2.4.8.8 เทคนิคการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ Construction Technical for 

Landscape การผสม การล าเลียง การเท การท าให๎แนํน การบํมคอนกรีตและแบบหลํอคอนกรีตใน

งานภูมิทัศน์ การสร๎างผัง การตอกเสาเข็ม และการรับน้ าหนักเสาเข็มที่ใช๎ในงานภูมิทัศน ์

2.4.8.9 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ Landscape Estimation ความหมาย 

ความส าคัญ และประเภทของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข๎อก าหนดการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ การ

ประมาณราคางานปรับพื้นที่ งานโครงสร๎าง งานสถาปัตยกรรม งานพืชพรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

การค านวณคําด าเนินงาน ก าไร ภาษี และการจัดท า เอกสารเสนอราคา   

2.4.8.10 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ Irrigation for Landscapeความหมาย 

ความส าคัญของการชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหลํงน้ า คุณภาพน้ า หลักชลศาสตร์ การให๎น้ า การ

ระบายน้ า การติดตั้งระบบให๎น้ าและระบายน้ า รวมถึงการ ประมาณการคําใช๎จําย        

2.4.8.11 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ Law Related to Landscape

ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์  เชํน การกํอสร๎าง 

สิ่งแวดล๎อม และวัสดุพืชพรรณ 

2.4.8.12 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ Business Administration Landscape 

ความหมาย ความส าคัญของการบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การจัดองค์กร

การตลาด การจัดซื้อ การจัดจ าหนําย การบัญชี การเงิน และภาษีท่ีเกี่ยวข๎อง 

2.4.8.13 การเขียนแบบภูมิทัศน์ Landscape Mechanical Drawing เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ในการเขียนแบบรวมทั้งบ ารุงรักษา การแสดงองค์ประกอบรายละเอียดแบบสัญลักษณ์

และมาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนแบบภูมิทัศน์และเทคนิคในการเขียนแบบ ตลอดจนการเขียน

รายการประกอบแบบและการเขียนแบบสมเลขา ภาพฉายรวมทั้งการเขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศน์ 

2.4.8.14 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ Landscape 

Conceptual and Presentation (วิชาบังคับกํอน: 03 - 123 - 103 องค์ประกอบและการออกแบบ

ภูมิทัศน์) ข๎อมูลพ้ืนฐานและลักษณะเฉพาะของแนวคิดในการออกแบบเพ่ือก าหนดแนวทางในการ

ออกแบบ ประเภทของแนวคิดในการออกแบบ การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดเพ่ือจัดท า

รายละเอียดโครงการเพ่ือท าผังตารางแผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน ์

2.4.8.15 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ Plant Materials Selection (วิชาบังคับกํอน : 

03 - 124 - 101 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ) ปัจจัยในการเลือกใช๎พืชพรรณ การเลือกใช๎โดยพิจารณา

จากลักษณะของพืชเพ่ือน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ การปลูก การขนสํง และการจ าหนํายวัสดุพืชพรรณ 
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2.4.8.16 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์ Computer for Landscape 

Drawing เทคนิคและวิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและทางภูมิทัศน์ด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป AutoCAD และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

2.4.8.17 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Design (วิชาบังคับ

กํอน: 03 - 123 - 101 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น) ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ องค์ประกอบ หลักการและ

แนวคิดในการออกแบบเคหะสถานภูมิทัศน์ การจัดการในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง และการประมาณ

ราคางานภมูิทัศน์เคหะสถาน 

2.4.8.18 การจัดการศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ Integrated Pest Management for 

Landscape ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ วิธีการ และขั้นตอน กลยุทธ์ในการจัด การ

ศัตรูพืชตํางๆ อาทิ เชํน การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืชและสัตว์ศัตรูพืชในงานภูมิทัศน ์

2.4.8.19 การจัดการสนามหญ๎า Turf Grass Management ประวัติ ความส าคัญ

และประโยชน์ของหญ๎าสนาม ปัจจัยในการเจริญเติบโต สัณฐานวิทยาและพันธุ์หญ๎า การผลิตหญ๎า 

การปลูกและการปฏิบัติบ ารุงรักษาสนามหญ๎า เครื่องมือในงานจัดการสนามหญ๎า 

2.4.8.20 การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ Landscape Maintenance 

and Managementความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การดูแลรักษาสนามหญ๎า การดูแลรักษาพืชพรรณ การดูแลรักษา

ภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารงานดูแลรักษาภูมิทัศน ์
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กลํุม
รายวิชา 

กลํุมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ กลํุมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 
กลํุมงานด๎านงานดูแลรักษา            

ภูมิทัศน์ 
กลํุมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงาน     

ภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

1) กลํุม
วิชา
พ้ืนฐาน
วิชาชีพ 
 

การส ารวจภูมิทัศน์ 3 การส ารวจภูมิทัศน์ 3 การส ารวจภูมิทัศน์ 3 ทักษะพื้นฐานชําง     3 
ทักษะพื้นฐานชําง 3 ทักษะพื้นฐานชําง 3 ทักษะพื้นฐานชําง 3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 
ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 ปฐพีวิทยาและ อุทกวิทยา

ประยุกต์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ 
3 

เลขะนิเทศ 3 ป ฐ พี วิ ท ย า แ ล ะ อุ ท ก วิ ท ย า
ประยุกต์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ 

3 ปฐพีวิทยาและ อุทกวิทยา
ประยุกต์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ 

3 วัสดุท่ีเกี่ยวข๎องกับงานตกแตํง            
ภูมิทัศน ์

3 

องค์ประกอบและการออกแบบ
ภูมิทัศน์ 

3 กลศาสตร์และโครงสร๎างงาน             
ภูมิทัศน์ 

3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3 

ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยา
ประยุกต์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ 

3 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3     

กลศาสตร์และโครงสร๎างงาน          
ภูมิทัศน์ 

3 วัสดุท่ีเกี่ยวข๎องกับงานตกแตํง               
ภูมิทัศน์ 

3     

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 3     
วัสดุท่ีเกี่ยวข๎องกับงานตกแตํง
ภูมิทัศน์ 

3  
 

  
 

 
 

การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ        
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กลํุม
รายวิชา 

กลํุมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ กลํุมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 
กลํุมงานด๎านงานดูแลรักษา            

ภูมิทัศน์ 
กลํุมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงาน     

ภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

2) กลํุม
วิชาชีพ
บังคับ 
 

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ            
ภูมิทัศน์  

1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์  
 

1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์    1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์         1 

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 1 1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 1  1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 
1 

1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 
1 

1 

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 2  3 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 2  1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 
2 

1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 
2     

1 

ระบบสารสนเทศและระเบียบวธิี
วิจัยทางภมูิทัศน์ 

3 ระบบสารสนเทศและระเบียบวิธี
วิจัยทางภูมิทัศน์ 

3 ระบบสารสนเทศและระเบียบ
วิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 3 

3 ระบบสารสนเทศและระเบียบ
วิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 

3 

สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 
ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะ

สถาน 
3 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์  ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์  

การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 3 การประมาณราคางานภูมิทัศน์  3 
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กฎหมายท่ีเกีย่วเนื่องกับงาน          
ภูมิทัศน์ 

3 เ ท ค นิ ค ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง ง า น             
ภูมิทัศน์ 

3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์   3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์    3 
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กลํุมรายวิชา 

กลํุมงานด๎านการออกแบบและ   
เขียนแบบ 

กลํุมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 
กลํุมงานด๎านงานดูแลรักษา             

ภูมิทัศน์ 
กลํุมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

รายวิชา 
หนํวย
กิต 

2) กลํุมวิชาชีพ
บังคับ 

การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 3 การชลประทานในงานภูมิทัศน์   3 กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับงาน           
ภูมิทัศน์ 

3 กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานภูมิ
ทัศน์ 

3 

การเขียนแบบภูมิทัศน์                3 กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับงาน             
ภูมิทัศน์ 

3 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 3 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 3 

แนวคิดและการน าเสนอ
ผลงานการออกแบบทาง         
ภูมิทัศน์ 

3 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ             3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ         3 

การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ             3 การเขียนแบบภูมิทัศน์                3 การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น  3   
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คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียน
แบบภูมิทัศน์ 

3 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ             3 การจัดการสนามหญ๎า 3   

การออกแบบภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3 คอมพิวเตอร์เ พ่ือการเขียน
แบบภูมิทัศน์ 

3 การจัดการและดูแลรักษางาน  
ภูมิทัศน์ 

3   

  การออกแบบภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3     

 

หมายเหตุ 

 

  รายวิชาท่ีใช๎รํวมกัน   รายวิชาท่ีเฉพาะทางกลุํมวิชาชีพ 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู๎ส าเร็จการศึกษา เป็นรูปแบบหนึ่งของงานวิจัยที่นิยมกัน

อยํางมากทั้งในประเทศและตํางประเทศ (วราภรณ์ บวรศิริ 2528 : 1) เป็นวิธีการส าคัญที่ท าให๎ได๎

ข๎อเท็จจริงและ ใช๎ประเมินความสามารถและความก๎าวหน๎า ของบุคคลในการปฏิบัติงานโดยอาศัย

เครื่องมือและกระบวนการวัด (Good,1973 : 565) และยังเป็นการส ารวจวําผู๎ส าเร็จการศึกษามี

ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง เพียงใดและมีอุปสรรคอะไร ผลที่ได๎จากการติดตามผลจะเป็น

แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน นอกจากนี้การติดตามผลของผู๎ส าเร็จ

การศึกษาไปแล๎วยังเป็นเครื่องแสดงความหํวงใย ความสนใจ และความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงานของ

สถาบันที่มีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาอีกด๎วย (ประสพสันต์ อักษรมัต, 2524 : 15) ได๎มีผู๎ท าการศึกษาวิจัย 

ซึ่งจะได๎กลําวถึงและเสนอโดยล าดับดังนี้ 

สุรีย์ ธรรมเลิศหล๎า (2524 : บทคัดยํอ) ได๎ติดตามผลครุศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในด๎านความรู๎ทางวิชาการ  ด๎าน

การสอน บุคลิกภาพคุณธรรม และความประพฤติ โดยปรากฏวําบัณฑิตสามารถมีความรู๎ทางวิชาการ 

มีการน าความรู๎จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ในการท างาน มีความใฝุรู๎ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี

ตํอวิชาชีพ และจากการสอบถามหนํวยงานที่บัณฑิตเข๎าไปท างาน พบวําบัณฑิตมีความพยายามในการ

ปรับปรุงการท างาน มีความขยันขันแข็งและมีความมั่นคงทางจิตใจ 

เฉลิมเผํา อจละนันท์ (2542 : 56) ศึกษาวิจัย สภาวะการมีงานท าและคุณภาพในการ

ท างานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง รุํนที่ 20 ปีการศึกษา 2536 พบวํา บัณฑิตมีงานท าเป็น

สํวนใหญํโดยท างานบริษัท ห๎างร๎านเอกชนมากที่สุด และองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สํงผลตํอการมีงานท า 

ได๎แกํ เพศ อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม คณะ อาชีพหลักของบิดา - มารดา ระดับการศึกษาของบิดา - 

มารดา ประเภทการมาเรียนระดับการเข๎ารํวมกิจกรรม พฤติกรรมการเรียน ความรู๎ความสามารถ

พิเศษ และประสบการณ์การท างาน ซึ่งบัณฑิตสํวนใหญํมีความพึงพอใจในงานที่ท า ส าหรับคุณภาพใน

การท างานของบัณฑิต ศึกษาจากรายได๎ และความก๎าวหน๎าโดยบัณฑิตสํวนใหญํมีความพึงพอใจใน

รายได๎และความก๎าวหน๎าในการท างาน และผลการศึกษาคุณภาพในการท างานของบัณฑิตตามความ

คิดเห็นของผู๎บังคับบัญชาหรือนายจ๎าง พบวําบัณฑิตมีคุณภาพในการท างานอยูํในระดับปานกลาง โดย

มีคุณภาพในการท างานอยํางจริงจัง อดทนและอุตสาหะมากที่สุด  

สถาบันราชภัฏสกลนคร (2542 : 52-57) ศึกษาวิจัยการติดตามผลผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จากสถาบนัราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2540 - 2541 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษามีงานท า
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ร๎อยละ78.17 โดยสาขาวิชาการศึกษามีงานท ามากที่สุด รองลงมาคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ตามล าดับ และผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํจะท างานเป็นลูกจ๎างชั่วคราวใน

หนํวยงานราชการมากที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ โดยมีรายได๎ต่ ากวําวุฒิเป็นสํวนใหญํ 

ส าหรับการน าความรู๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงานนั้นผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํได๎น าความรู๎ไปใช๎ในการ

ปฏิบัติงานในระดับมาก สํวนความคิดเห็นของผู๎ส าเร็จการศึกษา เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่นํา

พึงพอใจ 5 อันดับแรก ได๎แกํ ความซื่อสัตย์ ความรักในเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม ความยึดมั่นและ

ปฏิบัติตามคุณธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความเสียสละ และความสามารถใน

การท างานรํวมกับคนอื่น 

การติดตามผลผู๎ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏธนบุร ีปีการศึกษา 2540 - 2541 (2542 : 1 - 3) 

เพ่ือศึกษาสภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพ รายได๎ และคุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษา เก็บ

รวบรวมข๎อมูลจากผู๎ส าเร็จการศึกษา 1,180 ราย ได๎แบบสอบถามคืน 1,129 ราย คิดเป็นร๎อยละ 

95.68 ผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิง และมีภูมิล าเนาอยูํในภาคกลาง ผลการศึกษาพบวํา

ผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํมีงานท าแล๎ว ร๎อยละ 86.92 รองานหรือฝึกอบรม ร๎อยละ 13.11 และ

ศึกษาตํอและมิได๎ท างาน ร๎อยละ 0.97 การประกอบอาชีพผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํ ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทองค์กรธุรกิจเอกชนมากที่สุด รองลงมาเป็นครู หรือเจ๎าหน๎าที่ในสถานศึกษาเอกชน 

และลูกจ๎างชั่วคราวในหนํวยงานราชการ และน๎อยที่สุดคือรับราชการ สํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ยสูงกวํา

วุฒิ คือ มากกวํา 8,000 บาท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์และมีรายได๎สอดคล๎องกับวุฒิ

ในสาขาวิชาการศึกษา ปัญหาที่พบในการหางานท า คือ เงินเดือนหรือคําตอบแทนต่ ากวําวุฒิ มีการใช๎

พวกในการรับเข๎าท างาน และที่ท างานอยูํหํางไกลจากภูมิล าเนา ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่

นําพึงพอใจ ได๎แก ํความซื่อสัตย์ ความรักในเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม ความยึดมั่น และปฏิบัติตาม

คุณธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความสามารถในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนความ

เสียสละและความรับผิดชอบ สํวนคุณลักษณะที่เห็นวําควรปรับปรุง ได๎แกํ ความสามารถในการใช๎

ภาษาตํางประเทศในการสื่อสาร ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรู๎ลึกซึ้งในสาขาวิชา

ที่เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปข๎อมูลที่เป็นประโยชน์และแนวทางการศึกษา
ค๎นคว๎าข๎อมูล กลําวคือ จากการศึกษาความสามารถในด๎านความรู๎ทางด๎านวิชาการ  ด๎านการสอน 
โดยปรากฏวําบัณฑิตมีการน าความรู๎จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ในการท างาน (สุรีย์  ธรรม
เลิศหล๎า, 2524 : 55) การศึกษาสภาวะการมีงานท าและคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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รุํนที่ 20 ปีการศึกษา 2536 พบวําปัจจัยพ้ืนฐานที่สํงผลตํอการมีงานท า ได๎แกํ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย
สะสม ประสบการณ์ท างาน เป็นต๎น ส าหรับคุณภาพการท างานของบัณฑิตศึกษาจากรายได๎และ
ความก๎าวหน๎า โดยบัณฑิตสํวนใหญํมีความพึงพอใจในด๎านรายได๎และความก๎าวหน๎าในการท างาน 
(เฉลิมเผํา อจละนันท์,2542 : 56) นอกจากนี้(สถาบันราชภัฏสกลนคร,2542 : 52 - 57) ศึกษาการ
ติดตามผลผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2540 - 2541 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษา
สํวนใหญํได๎น าความรู๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน อยูํในระดับมากและ (สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542 : 1 - 
3) ได๎ศึกษาสภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพ รายได๎ โดยวิธีการใช๎แบบสอบถาม พบวํา ปัญหา
ที่พบในการท างาน คือ เงินเดือนหรือคําตอบแทนต่ ากวําวุฒิ และที่ท างานอยูํหํางไกลจากภูมิล าเนา 
ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาข๎างต๎นเป็นประโยชน์ตํอการวิจัยครั้งนี้อยํางยิ่ง  

 

 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Bachelor of Science Program 
in Landscape Technology) ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต พื ช แ ล ะ ภู มิ ทั ศ น์  ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแตํ ปี พ.ศ.
2532 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในชํวงปี พ.ศ.2550 - 2561 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได๎มีการปรับปรุง 
หลักสูตร จ านวน 3 ครั้ง คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2558 ซึ่งจะเห็นได๎วําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์มีการ 
ปรับปรุงและพัฒนามาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือตอบสนองและผลิตบัณฑิตเข๎าสูํธุรกิจด๎านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
เชํน ผู๎รับหมาจัดสวนในงานภูมิทัศน์ ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ผู๎ดูแลรักษางานภูมิ
ทัศน์ ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎ ผู๎ผลติวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ผู๎รับเหมาระบบการให๎น้ า
พืช ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ผู๎ควบคุมงานภูมิทัศน์ ประกอบอาชีพรับราชการ
ด๎านงานออกแบบภูมิทัศน์ ที่ปรึกษางานภูมิทัศน์ ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการหรืองานอี
เว๎นท์ ผู๎รับส ารวจงานภูมิทัศน์ เป็นต๎น (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต,สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์,.2558)
นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได๎มีการปรับปรุงและพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจมีการแขํงขันและขยาตัวอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ความต๎องการด๎านบุคลากรในสาขาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์มีมากข้ึน ประกอบกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ เชํน วัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ 
อุปกรณ์ตกแตํงสวน มีความต๎องการมากขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์การพัฒนาประเทศเน๎นเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ ทุกภาคเศรษฐกิจและสังคมสูํประเทศ “มั่นคง 
มั่นคั่ง ยั่งยืน” (Thailand 4.0) สํวนสถานการณ์ด๎านการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม พบวํา
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศท าให๎การผลิตและการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ต๎องปรับรูปแบบ
ให๎สามารถด าเนินการได๎ทันตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ต๎องการ
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ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความสามารถบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด๎านภูมิ
ทัศน์อยํางมีคุณภาพ การผลิตบัณฑิตที่สามารถสร๎างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร๎างสรรค์ สูํการผลิตเชิงพาณิชย์และการถํายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน
ทางวิชาชีพ และเพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานได๎และสอดคล๎องกับตลาดแรงงาน สร๎างงานและ
พัฒนาเป็นผู๎ประกอบการได๎ตํอเนื่องและยั่งยืน แตํทวําประสิทธิภาพของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
และหลักสูตร พ.ศ.2553 มีผลสัมฤทธิ์ด๎านสภาวะการมีงานท าของผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎ประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ในด๎านใดบ๎าง มากน๎อยเพียงใด และการน าไปใช๎ประโยชน์ในราชวิชาประกอบ
หลักสูตรมากน๎อยเพียงใด ซึ่งจะสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และความคาดหวังของหลักสูตรมากน๎อย
เพียงใด 

ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการจากความส าคัญของปัญหาข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎ศึกษา
ข๎อมูลจากข๎อมูลทุติยภูมิเพ่ือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา 
คือ การทวนสอบเป็นเรื่องของแนวคิดในการด าเนินการเพ่ือการยืนยันหรือแสดงหลักฐานหรือตัว
หลักฐานเองที่เป็นสิ่งพิสูจน์ได๎วํา การกระท านั้นๆ มีความถูกต๎อง มีระบบในด าเนินการอยํางเป็น
ขั้นตอน มีวิธีการ กระบวนการ หรือขั้นตอนการด าเนินงานอยํางเหมาะสม ซึ่งวิธีการการติดตามผล
การศึกษาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และความหมายของการทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  นอกจากนี้การติดตามผลเป็นวิธีการส าคัญหนึ่งในการทวนสอบ ที่จะท า
ให๎ได๎ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ จะเสนอผลการวิจัยในแบบที่สอง คือ การ
ติดตามผลโดยศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เน๎นหนักในรายวิชาโดยสอบถามความคิดเห็นเฉพาะตัว
ผู๎ส าเร็จการศึกษาเพียงด๎านเดียว โดยใช๎แบบสอบถาม ทั้งนี้ผู๎วิจัยตระหนักดี ถึงความส าคัญของการ
ติดตามผล เนื่องจากเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถทราบข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าของ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา รายได๎ รวมถึงการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตร นอกจากนี้ได๎ศึกษาถึงแนวคิดที่
เกี่ยวข๎องกับการย๎ายที่ท างานหรือการลาออกจากกงาน สามารถสรุปได๎ คือ คําจ๎าง เงินเดือน 
สวัสดิการ การย๎ายถ่ินฐาน ที่อยูํไกลจากท่ีพักอาศัย ไมํถนัดกับการที่ท า งานที่ท าไมํนําสนใจ ภาระงาน
หนักเกินไป มีปัญหาด๎านนโยบาย ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของกิจการ ด๎านความสามัคคีภายในองค์กร 
มีปัญหากับผู๎รํวมงาน มีปัญหากับลูกน๎อง ถูกไลํออกเพราะมีความผิด ออกไปศึกษาตํอ รับราชการ
ทหาร ปัญหาด๎านสุขภาพ การเปลี่ยนอาชีพ เชํน ประกอบกิจการสํวนตัว ที่ท างานใหมํมีต าแหนํง 
หน๎าที่การงานดีกวํา งานที่ท าไมํมีความมั่นคง ไมํมีโอกาสได๎เติบโต และจากการศึกษาในสํวนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข๎อง ยังมีปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาข๎อมูลการส ารวจสภาวะการมีงานท า
การประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตรของผู๎ส าเร็จ
การศึกษา คือ ปัจจัยพ้ืนฐาน ได๎แกํ ปีการศึกษาที่เข๎าเรียน ปีการศึกษาที่จบ เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จ
การศึกษา เพศ อายุ เป็นต๎น และปัจจัยด๎านอาชีพ ได๎แกํสภาวะการการมีงานท า การประกอบอาชีพ 
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รายได๎ เป็นต๎น ดังนั้นจากผลการศึกษาข๎อมูลข๎างต๎นผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลการศึกษามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในงานวิจัย (ดังแผนภูมิที่ 2.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทวนสอบ 

การตดิตามผลการศึกษา 

1. เลือกการติดตามผลการศึกษาแบบท่ีสอง คือ 
การติดตามผลโดยศึกษารายละเอียดของหลกัสูตร 
เน๎นหนักในรายวิชาโดยสอบถามความคิดเห็น
เฉพาะตัวผู๎ส าเร็จการศึกษาเพียงด๎านเดียว 

      2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ แบบสอบถาม  การศึกษาขอ๎มูลรายวิชา

ในหลักสูตร เพื่อศึกษาถึง

การน าไปใช๎ไปใช๎

ประโยชน์ในรายวิชาใน

หลักสูตร 

รายวิชากลุํมวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และกลุํมวิชาชีพ
บังคับในหลักสูตร
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แผนภูมทิี่ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

บทที ่ 3 

วิธีการศึกษา 
 

การทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์      
ได๎ศึกษาข๎อมูลและแหลํงข๎อมูลดังนี้ 

การทวนสอบผลการ

ด าเนินงานหลักสูตรของ

ผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขา

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2550 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 

การศึกษาข๎อมูลด๎านแนวคิด 

ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อ

ศึกษาถึงการส ารวจสภาวะการมี

งานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน

ภูมิทัศน์  

1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับการย๎าย

ท่ีท างานหรือการลาออกจากก

งาน  

2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  

- ปัจจัยพื้นฐาน (ปีการศึกษาที่

เข๎าเรียน ปีการศึกษาท่ีจบ 

เกรดเฉล่ียที่ส าเร็จการศึกษา 

เพศ อายุ) 

- ปัจจัยด๎านอาชีพ (สภาวะการ

การมีงานท า การประกอบ

การศึกษาขอ๎มูลรายวิชา

ในหลักสูตร เพื่อศึกษาถึง

การน าไปใช๎ไปใช๎

ประโยชน์ในรายวิชาใน

หลักสูตร 

- รายวิชากลุํมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และ
กลุํมวชิาชีพบังคับใน
หลักสูตรปรับปรุง   
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3.1 ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ  
จากการใช๎เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือส ารวจสภาวะการมีงานท า     

การประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชา โดยกลุํมประชากร               
แบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ  

3.1.1 กลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
3.1.2 กลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

 

3.2 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
ได๎จากการศึกษาเอกสาร ต ารา การวิจัยที่เกี่ยวข๎อง จากห๎องสมุดของสถาบันวิจัยแหํงชาติ 

งานวิจัยของส านักงานสถิติแหํงชาติ ห๎องสมุดวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได๎แกํ 

3.2.1 หนังสือ อ๎างอิง และต าราเรียน 
3.2.2 รายงานการวิจัย 
3.2.3 หนังสือพจนานุกรม 
3.2.4 หนังสือสารานุกรมตํางๆ 
3.2.5 รายงานสถิติตํางๆ  
ซึ่งจะศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดวิชาในหลักสูตรปรังปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

25502และหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือ
เป็นข๎อมูลและแนวทางในการเก็บข๎อมูลตํอไป   
 

3.3 ประชากร  
ประชากรที่จะน ามาใช๎ในการวิจัย คือ ประชากร 2 กลุํม คือกลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 151 คน และกลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 
135 คน รวมท้ังหมด 286 คน 

 

3.4 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดกลุํมตัวอยํางส าหรับการทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จ

การศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได๎ใช๎สูตรค านวณของ Yamane (Yamane, 1976 : 54) ก าหนด
สัดสํวนของประชากรเทํากับ 0.50 ต๎องการระดับความมั่นใจ 95% และยอมให๎เกิดความคลาดเคลื่อน

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก: 
0.59", แท็บหยดุ:  0.79", ซา้ย
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ได๎ 0.05 มีผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรังปรุงพ.ศผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และ
กลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ทั้งหมด 286 คน สามารถค านวณหาคําได๎ดังนี ้

 
n     =          N                                           

                                       1+N  (e) 2  
  เมื่อ  N    คือ   จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e คือ   ระดับความของความถูกต๎อง หรือระดับความคลาดเคลื่อนอยํางสุํม 
   n คือ    จ านวนขนาดตัวอยําง 

n     =               286                                          
                                   1+(286)  (0.05) 2  
   =    286 
     3.1 

ดังนั้น ขนาดกลุํมตัวอยํางจะเทํากับ 92.2 คน หรือประมาณ 100 คน โดยแบํงเป็นผู๎ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 50 คน และผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2553 จ านวน 50 คน 

 

3.5 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาในครั้งนี้ จะใช๎วิธีเลือกกลุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple Random 

Sampling) ประมาณ 100 คน โดยแบํงเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 
50 คน และผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 50 คน และเพ่ือให๎กลุํมตัวอยําง
มีการเก็บข๎อมูลที่ทั่วถึงเข๎าถึงผู๎ส าเร็จการศึกษาทุกรุํน ได๎ก าหนดกลุํมตัวอยํางตามสัดสํวนของผู๎ส าเร็จ
การศึกษาในแตํละรุํนปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียน ตามขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ค านวณได(๎ดังตารางที่ 3.1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...
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ตารางที่ 3.1 แสดงการสุํมตัวอยํางแบบงํายของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
 

              ปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียน 
รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2550 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 

ป ี2550 ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ปี 2554 ป ี2555 ป ี2556 

จ านวนประชากรแตํละรุํน ปี
การศึกษาท่ีเข๎าเรียน  27 คน 

40 
คน 

43 
คน 

41 
คน 

44 
คน 

48 
คน 

43 
คน 

จ านวนขนาดของกลํุมตัวอยํางใน
แตํละรุํนปีการศึกษาท่ีเข๎าเรยีน   
(จากกลํุมตัวอยําง 100 คน
แบํงเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2550 จ านวน 50 คน และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
จ านวน 50 คน)  

 
9 

คน 

 
14 คน 

 
13 คน 

 
14 
คน 

 
16 
คน 

 
18 
คน 

 
16 
คน 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนและสํงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2561)  
 

จากตารางที่ 3.1 จะต๎องสุํมตัวอยํางผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในปี
การศึกษาที่เข๎าเรียน พ.ศ.2550 จ านวน 9 คน  ในปีการศึกษาที่เข๎าเรียน พ.ศ.2551 จ านวน 14 คน 
ในปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียน พ.ศ.2552 จ านวน 13 คน และในปีการศึกษาที่เข๎าเรียน พ.ศ.2553 จ านวน 
14 คน รวม 50 คน และผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ในปีการศึกษาที่เข๎าเรียน 
พ.ศ.2554 จ านวน 16 คน ในปีการศึกษาที่เข๎าเรียน พ.ศ.2555 จ านวน 18 คนในปีการศึกษาที่เข๎า
เรียน พ.ศ.2556 จ านวน 16 คน รวม 50 คน ซึ่งรวมท้ังสิ้นจะได๎ 100 คน  
 

3.6 ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช ้
ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบํง  

แบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด ดังนี้  
3.6.1 ชุดที่ 1 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 50 ชุด โดยแบํง

ออกเป็นตอนๆ  ได๎ดังนี ้

ทีจ่ดัรูปแบบ: ปกต,ิ ซา้ย, การเยือ้ง:
บรรทัดแรก:  0"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., สแีบบอกัษร:
ขอ้ความ 1, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH
SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., สแีบบอกัษร:
ขอ้ความ 1, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH
SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., สแีบบอกัษร:
ขอ้ความ 1, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH
SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., สแีบบอกัษร:
ขอ้ความ 1, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น: TH
SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ปกต,ิ การเยือ้ง: บรรทัดแรก:
 0.59", แท็บหยดุ:  0.49", ซา้ย +  1.28",
ซา้ย +  1.48", ซา้ย +  1.77", ซา้ย + ไม่
ที ่ 0.39"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK
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3.6.1.1 ตอนที ่1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา เกรด
เฉลี่ยที่จบการศึกษา ปีที่จบการศึกษา  

3.6.1.2 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน      
ภูมิทัศน์ สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการท างาน ประสบการณ์ท างาน ประเภทงานที่ท าในปัจจุบัน 
รายได๎ตอบแทน  

3.6.1.3 ตอนที ่3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชา
ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2550     

3.6.1.4 ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

3.6.2 ชุดที่ 2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 50 ชุด โดยแบํง
ออกเป็นตอนๆ ได๎ดังนี ้

3.6.2.1 ตอนที ่1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา เกรด
เฉลี่ยที่จบการศึกษา ปีที่จบการศึกษา  

3.6.2.2 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน      
ภูมิทัศน์ สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการท างาน ประสบการณ์ท างาน ประเภทงานที่ท าในปัจจุบัน 
รายได๎ตอบแทน  

3.6.2.3 ตอนที ่3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชา
ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2553  

3.6.2.4 ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร   

3.6.2.5 ซึ่งในสํวนของการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาถึงสภาวะ
การมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์และการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชาของผู๎ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และได๎มีการแบํงระดับ
ความส าคัญของความพึงพอใจในการตอบค าถามของกลุํมประชากรทั้งสองกลุํม ออกเป็น 5 ระดับ 
(Likert, Rensis A, 1961) คือ 

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดหรือดีมาก        มีคําเทํากับ 5 
ระดับความพึงพอใจมากหรือด ี      มีคําเทํากับ 4 
ระดับความพึงพอใจปานกลางหรือพอใช ๎     มีคําเทํากับ 3 
ระดับความพึงพอใจน๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน      มีคําเทํากับ 2 
ระดับความพึงพอใจน๎อยท่ีสุดหรือต๎องปรับปรุงแก๎ไข   มีคําเทํากับ 1 
 

3.7 การสร้างเครื่องมือ 

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  0.98", แท็บหยดุ:  0.79", ซา้ย + 
0.98", ซา้ย +  1.77", ซา้ย + ไมท่ี ่ 0.89"
+  1.67"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK, ขยาย  0.5 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK, ขยาย  0.5 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ปกต,ิ การเยือ้ง: บรรทัดแรก:
 0.59", แท็บหยดุ:  0.69", ซา้ย + ไมท่ี ่
0.79"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  0.98", แท็บหยดุ:  0.79", ซา้ย + 
0.98", ซา้ย +  1.28", ซา้ย +  1.48",
ซา้ย +  1.77", ซา้ย + ไมท่ี ่ 0.89" + 
1.38" +  1.67"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK
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การเก็บรวบรวมข๎อมูลเก็บด๎วยการใช๎แบบสอบถามที่สร๎างขึ้น หลังจากการสร๎าง
แบบสอบถามแล๎ว จะต๎องน าไปทดสอบ  (Pre - test) จากกลุํมตัวอยําง จ านวน 3 ชุด กํอนเพ่ือหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนในการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี ้

3.7.1 น าแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น เสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล๎อง
ระหวํางจุดประสงค์กับค าถามและความถูกต๎องของการใช๎ภาษา  โดยผู๎เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความ
ถูกต๎อง ได๎แกํ  

3.7.1.1 ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ ต าแหนํงอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

3.7.1.2 อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ ต าแหนํงอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

3.7.1.3 อาจารย์พิศาล ตันสิน ต าแหนํงอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

3.7.2 ปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ แล๎วน าเสนอ  ตํอ
ผู๎เชี่ยวชาญชุดเดิมเพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม (สมนึก ภัททยิธนี, 2541) 

3.7.3น าแบบสอบถามที่ผํ านการประเมินความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามของ
แบบสอบถามกับจุดประสงค์จากผู๎เชี่ยวชาญ มาหาคําดัชนีความสอดคล๎องโดยใช๎สูตร IOC  

ซึ่งการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามและวัตถุประสงค์  (Item-
Objective Congruence Index : IOC) โดยผู๎เชี่ยวชาญจะต๎องประเมินด๎วยคะแนน 3 ระดับ คือ +1 
= สอดคล๎องหรือแนํใจวํานวัตกรรมนั้นหรือข๎อสอบข๎อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎จริง
0  = ไมํแนํใจ วํานวัตกรรมนั้นหรือข๎อสอบข๎อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎  - 1 = ไมํ
สอดคล๎องหรือแนํใจวํานวัตกรรมนั้นหรือข๎อสอบข๎อนั้นไมํได๎วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎คํา
ดัชนีความสอดคล๎องที่ยอมรับได๎ต๎องมีคําตั้งแตํ 0.60 ขึ้นไป 

สูตรในการค านวณ 

 
ที่มา : กรมวิชาการ (2545)  
 
ตารางที่ 3.2 แสดงผลคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค์ การทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   

http://www.kruchiangrai.net/wp-content/uploads/2015/11/IOC.jpg
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ข๎อท่ี 
คะแนนการพิจารณาของผ๎ูเชี่ยวชาญ 

รวม 
ดัชนีความ
สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 +1 3 1.00 

9.1 +1 +1 +1 3 1.00 
9.2 +1 +1 +1 3 1.00 
9.3 +1 +1 +1 3 1.00 
9.4 +1 +1 +1 3 1.00 
9.5 +1 +1 +1 3 1.00 
9.6 +1 +1 +1 3 1.00 
9.7 +1 +1 +1 3 1.00 
9.8 +1 +1 +1 3 1.00 
9.9 +1 +1 +1 3 1.00 

ตารางที่ 3.2 แสดงผลคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค์ การทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ตํอ) 
 

ข๎อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู๎เชี่ยวชาญ 

รวม 
ดัชนีความ
สอดคล๎อง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

9.10 +1 +1 +1 3 1.00 

10.1 +1 +1 +1 3 1.00 

10.2 +1 +1 +1 3 1.00 

10.3 +1 +1 +1 3 1.00 

10.4 +1 +1 +1 3 1.00 

10.5 +1 +1 +1 3 1.00 

10.6 +1 +1 +1 3 1.00 

10.7 +1 +1 +1 3 1.00 

10.8 +1 +1 +1 3 1.00 
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10.9 +1 +1 +1 3 1.00 

10.10 +1 +1 +1 3 1.00 

10.11 +1 +1 +1 3 1.00 

10.12 +1 +1 +1 3 1.00 

10.13 +1 +1 +1 3 1.00 

10.14 +1 +1 +1 3 1.00 

10.15 +1 +1 +1 3 1.00 

11 +1 +1 +1 3 1.00 

 

สูตรการค านวณ     IOC = ΣR         IOC  =   12                           
                                  N                       3 
ICO คือ ดัชนีความสอดคล๎อง = 4 

สูตรการค านวณ IOC = ΣR      
 IOC = 12                  ICO คือ ดัชนีความสอดคล๎อง = 4 
 N = 3    R คือ คะแนนของผู๎เชี่ยวชาญ 

Σ R คือ ผลรวมคะแนนของผู๎เชี่ยวชาญแตํละคน 
N คือ จ านวนผู๎เชี่ยวชาญ 

จากการหาประสิทธิภาพ คําดัชนีความสอดคล๎องที่ยอมรับได๎ต๎องมีคําตั้งแตํ 0.60 ขึ้น
ไป  ซึ่งจากการหาคํา หัวข๎อในแบบสอบถามทุกข๎อ กับจุดประสงค์การทวนสอบผลการด าเนินงาน
หลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  มีคําความ
สอดคล๎องอยูํที่ระดับ 1.00 ซึ่งแบบสอบถามยอมรับได๎  
 
ตารางที่ 3.3 แสดงผลคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค์ การทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553   

ข๎อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู๎เชี่ยวชาญ 

รวม 
ดัชนีความ
สอดคล๎อง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 

3 +1 +1 +1 3 1.00 

4 +1 +1 +1 3 1.00 

5 +1 +1 +1 3 1.00 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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6 +1 +1 +1 3 1.00 

7 +1 +1 +1 3 1.00 

8 +1 +1 +1 3 1.00 

9.1 +1 +1 +1 3 1.00 
9.2 +1 +1 +1 3 1.00 

9.3 +1 +1 +1 3 1.00 

9.4 +1 +1 +1 3 1.00 

9.5 +1 +1 +1 3 1.00 
9.6 +1 +1 +1 3 1.00 

9.7 +1 +1 +1 3 1.00 

9.8 +1 +1 +1 3 1.00 

9.9 +1 +1 +1 3 1.00 

9.10 +1 +1 +1 3 1.00 

10.1 +1 +1 +1 3 1.00 

10.2 +1 +1 +1 3 1.00 

10.3 +1 +1 +1 3 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.3 แสดงผลคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค์การทวนสอบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 (ตํอ)  

ข๎อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู๎เชี่ยวชาญ 

รวม 
ดัชนีความ
สอดคล๎อง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

10.4 +1 +1 +1 3 1.00 
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10.5 +1 +1 +1 3 1.00 

10.6 +1 +1 +1 3 1.00 

10.7 +1 +1 +1 3 1.00 

10.8 +1 +1 +1 3 1.00 

10.9 +1 +1 +1 3 1.00 

10.10 +1 +1 +1 3 1.00 

10.11 +1 +1 +1 3 1.00 

10.12 +1 +1 +1 3 1.00 

10.13 +1 +1 +1 3 1.00 

10.14 +1 +1 +1 3 1.00 

10.15 +1 +1 +1 3 1.00 

10.16 +1 +1 +1 3 1.00 

10.17 +1 +1 +1 3 1.00 

10.18 +1 +1 +1 3 1.00 

10.19 +1 +1 +1 3 1.00 

10.20 +1 +1 +1 3 1.00 

11 +1 +1 +1 3 1.00 
 

สูตรการค านวณ     IOC = ΣR         IOC  =   12                           
                                  N                       3 
ICO คือ ดัชนีความสอดคล๎อง = 4 

สูตรการค านวณ IOC = ΣR      
 IOC = 12                  ICO คือ ดัชนีความสอดคล๎อง = 4 
 N = 3   R คือ คะแนนของผู๎เชี่ยวชาญ 

Σ R คือ ผลรวมคะแนนของผู๎เชี่ยวชาญแตํละคน 
N คือ จ านวนผู๎เชี่ยวชาญ 

จากการหาประสิทธิภาพ คําดัชนีความสอดคล๎องที่ยอมรับได๎ต๎องมีคําตั้งแตํ 0.60 ขึ้น
ไป  ซึ่งจากการหาคํา หัวข๎อในแบบสอบถามทุกข๎อ กับจุดประสงค์การทวนสอบผลการด าเนินงาน
หลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  มีคําความ
สอดคล๎องอยูํที่ระดับ 1.00 ซึ่งแบบสอบถามยอมรับได๎ น าแบบทดสอบไปทดลองใช๎กลุํมตัวอยําง เพ่ือ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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น าแบบสอบถามมาหาคุณภาพและปรับปรุงแกไ๎ข แบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญแล๎ว
จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพ่ือน าไปใช๎จริงกับกลุํมตัวอยําง 
 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข๎อมูล ท าได๎โดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลมาวิเคราะห์  ซึ่ง

พอที่จะแยกเป็นขั้นๆ ได๎ดังนี้ 
3.8.1 จัดแยกประเภทข๎อมูลที่จะท าการศึกษาออกเป็นหมวดหมูํกํอน เพ่ือให๎สะดวก งํายตํอ

การน าไปวิเคราะห ์
3.8.2 รวบรวมข๎อมูลในสํวนของข๎อมูลที่ต๎องการศึกษา ด๎วยการจดบันทึกลงในกระดาษหรือ

ตารางเพ่ืองํายตํอการน าไปวิเคราะห์  
3.8.3 น าข๎อมูลที่ต๎องการศึกษามาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยระบบคอมพิวเตอร์   โปรแกรม

ส าเร็จรูป Spss for Window ใช๎สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์  เชํน  คําความถี่  (Frequency)      
คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Range) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Division) 

3.8.4 การแปรความหมายความพึงพอใจของกลุํมตัวอยําง ซึ่งก าหนดความหมายของ
คะแนนของข๎อค าถามแบบมาตรประมาณคําแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ ไว๎เพ่ือการสรุปผล โดยใช๎

อันตรภาคชั้นและพิจารณาคําเฉลี่ย ( X  ) (Likert, Rensis A., 1961) ดังนี ้ 
ระดับพึงพอใจมากที่สุดหรือดีมาก     มีคําเฉลี่ย  4.50 - 5.00 
ระดับความพึงพอใจมากหรือด ี    มีคําเฉลี่ย  3.50 - 4.49 
ระดับความพึงพอใจปานกลางหรือพอใช ๎   มีคําเฉลี่ย  2.50 - 3.49 
ระดับความพึงพอใจน๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน    มีคําเฉลี่ย  1.50 - 2.49 
ระดับความพึงพอใจน๎อยท่ีสุดหรือต๎องปรับปรุงแก๎ไข มีคําเฉลี่ย  1.00 - 1.49 

3.8.5 วิเคราะห์และสรุปข๎อมูล เพ่ือเป็นข๎อมูลสํวนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
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บทที่  4  

ผลการศึกษา 
 

ก าหนดเครื่องมือที่ ใช๎ ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม  (Questionnaires) โดยแบํง  
แบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด ดังนี้  

ชุดที่ 1 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน 50 ชุด โดยแบํง
ออกเป็นตอนๆ  ได๎ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา เกรด
เฉลี่ยที่จบการศึกษา ปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียนและปีที่จบการศึกษา 

ตอนที ่2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ 
สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการท างาน ประสบการณ์ท างาน ประเภทงานที่ท าในปัจจุบัน สาเหตุและ
ปัจจัยที่มีผลตํอการย๎ายที่ท างาน และรายได๎ตอบแทน  

ตอนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชา
ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2550     

ตอนที ่4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร   
 

ชุดที่ 2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 50 ชุด โดยแบํง
ออกเป็นตอนๆ  ได๎ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา เกรด
เฉลี่ยที่จบการศึกษา ปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียนและปีที่จบการศึกษา 

ตอนที ่2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ 
สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการท างาน ประสบการณ์ท างาน ประเภทงานที่ท าในปัจจุบัน สาเหตุและ
ปัจจัยที่มีผลตํอการย๎ายที่ท างาน และรายได๎ตอบแทน  

ตอนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชา
ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2553     

ตอนที ่4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลกัสูตร  

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอกัษรภาษาทีซ่ั

บซอ้น: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ปกต,ิ การเยือ้ง: บรรทัดแรก:
 0.59", แท็บหยดุ:  0.49", ซา้ย +  1.28",
ซา้ย +  1.48", ซา้ย +  1.77", ซา้ย + ไม่
ที ่ 0.39"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  1.38", แท็บหยดุ:  0.79", ซา้ย + 
0.98", ซา้ย +  1.77", ซา้ย + ไมท่ี ่ 0.89"
+  1.67"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK, บบี  0.7 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK, บบี  0.7 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...
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ซึ่งในสํวนของการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาการน าไปใช๎ประโยชน์ใน

รายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ได๎มี
การแบํงระดับความส าคัญของความพึงพอใจในการตอบค าถามของกลุํมประชากรทั้งสองกลุํม 
ออกเป็น 5 ระดับ คือ (Likert, Rensis A., 1961) 

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดหรือดีมาก      มีคําเทํากับ 5 
ระดับความพึงพอใจมากหรือด ี     มีคําเทํากับ 4 
ระดับความพึงพอใจปานกลางหรือพอใช ๎    มีคําเทํากับ 3 
ระดับความพึงพอใจน๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน     มีคําเทํากับ 2 
ระดับความพึงพอใจน๎อยท่ีสุดหรือต๎องปรับปรุงแก๎ไข  มีคําเทํากับ 1 

 

4.1 ผลการศึกษาในส่วนของกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
จากการศึกษาทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี                 

ภูมิทัศน์ โดยในสํวนของกลุํมตัวอยําง ที่ 1 คือ กลุํมตัวอยํางผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2550 จ านวน 50 ชุด ซึ่งผู๎ศึกษาได๎ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลตามขั้นตอนตํางๆ และได๎แบํงการ
น าเสนอการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้  

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษา   
ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ 
ตอนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2550     
ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ 
 
4.1.1 ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม
ข๎อมูลพ้ืนฐาน 

ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน (คน) ร๎อยละ 

ปีการศึกษาที่เข๎าเรียน   
ปีการศึกษา 2550 9 18 
ปีการศึกษา 2551  15 30 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK, บบี  0.5 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  0.59", แท็บหยดุ:  0.98", ซา้ย + 
1.28", ซา้ย + ไมท่ี ่ 1.38" +  1.67"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK
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ปีการศึกษา 2552 13 26 
ปีการศึกษา 2553 13 26 
ปีการศึกษา 2554 1 2 
ปีการศึกษา 2555 23 46 
ปีการศึกษา 2556 14 28 
ปีการศึกษา 2557 12 24 

รวม 50 100 

เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา   
2.00 - 2.50 12 24 
2.51 - 3.00 29 58 
3.01 - 3.50 7 14 
3.51 - 4.00 7 14 

รวม 50 100 

 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม
ข๎อมูลพ้ืนฐาน (ตํอ)  

ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ านวน (คน) ร๎อยละ 

เพศ   
ชาย 30 60 
หญิง 20 40 

รวม 50 100 

อายุ   

26 ป ี 7 14 
27 ป ี 20 40 
28 ป ี 9 18 
29 ป ี 9 18 
30 ป ี 5 10 
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รวม 50 100 

 
จากตารางที่ 4.1 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550 ในเรื่อง ปีการศึกษาที่เข๎าเรียน ปีที่ส าเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา 
เพศและอายุ ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้  

ปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียน   พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 เข๎าเรียนใน
ปีการศึกษา 2550 จ านวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 18 เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2551 จ านวน
ทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 28 เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2552 จ านวนทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 
26 และเข๎าเรียนในปีการศึกษา 2553 จ านวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 28     

ปีที่ส าเร็จการศึกษา พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ส าเร็จการศึกษา
ในปี 2554 จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ส าเร็จการศึกษาในปี 2555 จ านวนทั้งหมด 23 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 46 ส าเร็จการศึกษาในปี 2556 จ านวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 26 และส าเร็จ
การศึกษาในปี 2557 จ านวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 24 

เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา  พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีเกรด
เฉลี่ย 2.00 - 2.50 จ านวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 24 เกรดเฉลี่ย 2.51 - 3.00 จ านวนทั้งหมด 
29 คน คิดเป็นร๎อยละ 58 เกรดเฉลี่ย 3.01 - 3.50 จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ14 และเกรด
เฉลี่ย 3.51 - 4.00 จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ14 

เพศ พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 เป็นเพศชาย จ านวนทั้งหมด 30 
คน คิดเป็นร๎อยละ 60 และ เพศหญิง จ านวนทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร๎อยลํะ 40  

อายุ ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีชํวงอายุ 26 ปี จ านวนทั้งหมด คน 7 คิด
เป็นร๎อยละ 14 อายุ 27 ปี จ านวนทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 40 อายุ 28 ปี จ านวนทั้งหมด 9 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 18 อายุ 29 ปี จ านวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 18 และอายุ 30 ปี จ านวนทั้งหมด 
5 คน คิดเป็นร๎อยละ 10  

4.1.2 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์  
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม 
ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 1) 

  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 1) 

 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 
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วํางงาน 5 10 45 90 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 14 28 36 72 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

13 24 27 76 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 20 40 30 60 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 1 2 49 98 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - -    50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 3 6 47 94 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.2 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎าน  ภูมิทัศน ์ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 1) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการวํางงาน จ านวน
ทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 10 และสภาวะการมีงานท า จ านวนทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร๎อยละ 90 

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ

ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 14 คิด

เป็นร๎อยละ28  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ



 

  

52 
 

น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 22 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 20 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 40 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   ได๎ประกอบวิชาชีพ  

ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมางาน

โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานใน

ด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบ

ผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ดูแลรักษา

งานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างาน

ด๎านนี้ และผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและ

ด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2) 

จ านวน (คน) 

ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ ไมํเลือก ร๎อยละ 

วํางงาน 3 6 47 94 

พนักงานบริษัท     

ผ๎ูควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 10 20 40 80 

นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 

นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 

ผลงานทางภูมิทัศน์ 

14 28 36 72 

ผ๎ูประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 

ผ๎ูควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 17 34 33 66 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2) (ตํอ) 

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 2) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ ไมํเลือก ร๎อยละ 

     
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 4 8 42 84 
อ่ืนๆ - - 50 100 
ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 

ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 

ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ - - 50 100 

ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 3 6 47 94 

อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.3 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการวํางงาน จ านวน
ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 และสภาวะการมีงานท า จ านวนทั้งหมด 47 คน คิดเป็นร๎อยละ 94 

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 10 คิด
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เป็นร๎อยละ 20  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 22 ผู๎ประมาณราคางาน            
ภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 
17 คน คิดเป็นร๎อยละ 34 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 8   

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ  ภูมิ
ทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ  ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎าน
นี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบผู๎ท างาน
ในด๎านนี้  ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์  ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 
จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 

 
ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 3)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎าง
และด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 3) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ ไมํเลือก ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 12 24 38 76 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอผลงาน

ทางภูมิทัศน์ 
13 26 37 74 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 3 6 47 94 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 22 44 28 56 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 1 2 49 98 
อื่นๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 3 6 47 94 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 



 

  

55 
 

ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ 1 2 49 98 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 3 6 47 94 
อื่นๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
จากตารางที่ 4.4 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ

วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 3) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 12 คิด
เป็นร๎อยละ 24  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 22 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 44 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  ได๎ประกอบวิชาชีพภูมิ
ทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ 
ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดง
นิทรรศการ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ จ านวน
ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขาย
ต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6    
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม  
ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 4)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 4) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 17 34 33 66 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

13 26 37 74 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 3 6 47 94 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 19 38 31 62 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 1 2 49 98 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 3 6 47 94 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
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ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 3 6 47 94 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.5 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 4) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 17 คิด
เป็นร๎อยละ 34 นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้   นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้ งหมด 19 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 38 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2   

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  ได๎ประกอบวิชาชีพภูมิ
ทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวน ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์  
ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดง
นิทรรศการ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ จ านวน
ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขาย
ต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6   
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตามใน

แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 5)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 5) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 5 10 45 90 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
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นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

8 16 42 84 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 15 30 35 70 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 2 4 48 96 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 3 6 48 96 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.6 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 5) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด  5 คน คิด
เป็นร๎อยละ 10  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 16 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 15 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 44 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี ้

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  ได๎ประกอบวิชาชีพ  
ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4 ผู๎รับเหมางาน
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โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ 
ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดง
นิทรรศการ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ จ านวน
ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขาย
ต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6  
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม 
ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 6)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

  ปี่ที ่6     
วํางงาน - - 50 100 

พนักงานบริษัท     
ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 5 10 45 90 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

2 4 48 96 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 10 20 40 80 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 2 4 48 96 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
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จากตารางที่ 4.7 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 6) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 5 คน คิด
เป็นร๎อยละ 10  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 10 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 20 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้    

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   ได๎ประกอบวิชาชีพ  
ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ 
ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดง
นิทรรศการ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ จ านวน
ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขาย
ต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4  
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม  
ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 7)  

 

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

  ปี่ที ่7      
วํางงาน - - 50 100 

พนักงานบริษัท     
ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 1 2 49 98 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

- - 50 100 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 1 2 49 98 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 2 4 48 96 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
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ผู๎รับเหมาจัดสวน - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.8 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 7) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คิดเป็น
ร๎อยละ 2  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้   ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด     
1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4  

และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี ้  
ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   ได๎ประกอบวิชาชีพ  

ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทาง
ภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบผู๎
ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎ดูแลรักษางาน  
ภูมิทัศน์  ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้   ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์  ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้   
 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม 
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หลังจากส าเร็จการศึกษาทํานเคยย๎ายที่ท างานหรือไม ํ
 

หลังจากส าเร็จการศึกษาทํานเคยย๎ายที่ท างานหรือไมํ จ านวน(คน)   ร๎อยละ 

ไมํเคย 12 24 
เคย 38 76 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4.9 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  หลังจากส าเร็จ
การศึกษาเคยย๎ายที่ท างาน จ านวนทั้งหมด 38 คน  คิดเป็นร๎อยละ 76 และไมํเคยย๎ายที่ท างาน 
จ านวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม 
สาเหตุและปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน 
 

สาเหตุและปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมํดี 23 46 27 54 
ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยูํ 15 30 35 70 
ไมํถนัดกับงานที่ท า 2 4 48 96 
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มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของบริษัท 3 6 47 94 
มีปัญหากับเพ่ือนรํวมงาน/มีปัญหากับลูกน๎อง 2 4 48 96 
ประกอบธุรกิจสํวนตัว 2 4 48 96 
ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการทหาร/ปัญหาสุขภาพ - - 50 100 
ที่ท างานใหมํมีต าแหนํงหน๎าที่การงานที่ดีกวํา - - 50 100 
งานที่ท าไมํมีความมั่นคง/ไมํมีโอกาศเติบโต - - 50 100 
ถูกไลํออก - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.10 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีสาเหตุและ
ปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน  ดังนี้  เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมํดี จ านวนทั้งหมด  23 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
46 ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยูํ จ านวนทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 30  ไมํถนัดกับงานที่ท า จ านวนทั้งหมด
2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4 มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของบริษัท จ านวนทั้งหมด 3 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 6 และมีปัญหากับเพ่ือนรํวมงาน/มีปัญหากับลูกน๎อง จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็น  
ร๎อยละ 4 ประกอบธุรกิจสํวนตัว จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยลํะ 4 ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการ
ทหารปัญหาสุขภาพ ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้  ที่ท างานใหมํมีต าแหนํงหน๎าที่การงานที่ดีกวํา    
ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้ งานที่ท าไมํมีความมั่นคงและไมํมีโอกาศเติบโต ไมํมีสาเหตุและปัจจัย  
ในด๎านนี้ ถูกไลํออก ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จ าแนกตาม 
รายไดใ๎นการท างานด๎านวิชาชีพภูมิทัศน ์

รายได๎ในการท างานด๎านวิชาชีพภูมิทัศน์ จ านวน (คน)   ร๎อยละ 
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น๎อยกวํา 15,000 บาท  1 2.0 
15,001 - 25,000 บาท  37 74.0 
25,001 - 35,000 บาท 7 14.0 
35,001 - 45,000 บาท  1 2.0 
45,001 - 55,000 บาท  3 6.0 
มากกวํา 55,000 บาท  1 2.0 

รวม 50 100.0 

 
จากตารางที่ 4.11 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มีรายได๎น๎อยกวํา 

15,000 บาท จ านวนทั้งหมด 1 คนคิดเป็นร๎อยละ 2 รายได๎ 15 ,001 - 25,000 บาท จ านวนทั้งหมด 
37 คน คิดเป็นร๎อยละ 74 รายได๎ 25,001 - 35,000 บาท จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 14 
รายได๎ 35,001 - 45,000 บาท จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 รายได๎ 45,001 - 55,000 
บาท จ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 และรายได๎ มากกวํา 55,000 บาท จ านวนทั้งหมด 1 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 2 
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4.1.3 สํวนที่ 3 ข๎อมูลสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาใน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  
 

ตารางที่ 4.12 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  
 

ความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550 

X S.D. สรุป 

กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    

1.1. การส ารวจภูมิทัศน์  2.68 1.31 ปานกลาง 
1.2 วสัดุกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3.54 1.16 มาก 
1.3 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ 3.68 1.19 มาก 
1.4 ปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล๎อม 2.64 1.17 ปานกลาง 
1.5 พื้นฐานชําง 2.98 1.25 ปานกลาง 
1.6 วาดภาพภูมิทัศน์ 2.94 1.15 ปานกลาง 
1.7 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3.10 1.11 ปานกลาง 
1.8 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 4.5 1.03 มากที่สุด 
1.9 วสัดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3.80 0.92 มาก 
1.10 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3.76 1.02 มาก 

การน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวชิา  
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

   

1.1 สัมมนาภูมิทัศน์ 2.96 1.05 ปานกลาง 
1.2 ระเบียบและวิธวีิจัยทางภูมิทัศน์ 2.18 1.20 น๎อย 
1.3 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบ

ทางภูมิทัศน์ 
3.46 1.12 ปานกลาง 

1.4 การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น 3.86 1.32 มาก 
1.5 การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3.52 1.03 มาก 
1.6 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 2.9 1.11 ปานกลาง 
1.7 เทคนิคกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3.32 1.11 มาก 
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1.8 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน 2.90 1.18 ปานกลาง 
1.9 การชลประทานในงานภมูิทัศน์ 3.72 1.12 มาก 

 
 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ตํอ)  
 

ความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550 

X S.D. สรุป 

การน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวชิา  
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

   

1.10 การประมานราคางานภูมิทัศน์ 3.8 1.27 มาก 
1.11 การจัดการสนามหญ๎า 3.72 1.19 มาก 
1.12 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน์ 3.38 1.42 ปานกลาง 

1.13 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ 4.32 1.38 มาก 

1.14 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 4.16 1.16 มาก 
1.15 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3.78 1.05 มาก 

การใช๎ประโยชน์ในรายวิชาในภาพรวม 4.04 0.69 มาก 

จากตารางที่ 4.12 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  มีคําความพึง
พอใจที่มีตํอการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชา ดังนี้  

กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คือ  วิชาการส ารวจภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.68) วิชาวัสดุ
กํอสร๎างงานภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.54) องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก
(3.68) ปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับปานกลาง(2.64) พ้ืนฐานชําง อยูํในระดับ ปานกลาง
(2.98) วาดภาพภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.94) หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม อยูํในระดับ
ปานกลาง(3.10) การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ อยูํในระดับมากที่สุด(4.50) วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ อยูํใน
ระดับมาก(3.80) ภูมิทัศน์เบื้องต๎น อยูํในระดับมาก(3.76) 

กลุํมวิชาชีพบังคับ คือ สัมมนาภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.96) ระเบียบและวิธีวิจัย
ทางภูมิทัศน์ อยูํในระดับน๎อย(2.18) แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ อยูํใน
ระดับปานกลาง(3.46) การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎นอยูํในระดับ มาก(3.86) การเขียนแบบภูมิทัศน์ อยูํ
ในระดับมาก(3.52) การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน อยูํในระดับปานกลาง(2.90) เทคนิคกํอสร๎างงาน
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ภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.32) การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน อยูํในระดับปานกลาง(2.90) การ
ชลประทานในงานภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.72) การประมานราคางานภูมิทัศน์อยูํในระดับมาก
(3.80) การจัดการสนามหญ๎าอยูํในระดับ มาก(3.72) คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์ อยูํใน
ระดับปานกลาง(3.38) การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ อยูํในระดับมาก(4.32) การดูแลรั กษางานภูมิทัศน์ 
อยูํในระดับมาก(4.16) ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.78) 

การใช๎ประโยชน์ในรายวิชาในภาพรวม อยูํในระดับ มาก(4.04) 
4.1.4 สํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานปรับหรือพัฒนาหลักสูตร 

อยากให๎เน๎นการเขียนแบบ เนื่องจากปัจจุบันรายได๎ดีมาก 
 

4.2 ผลการศึกษาในส่วนของกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
จากการศึกษาทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี 

ภูมิทัศน์ โดยในสํวนของกลุํมตัวอยําง ที่ 1 คือ กลุํมตัวอยํางผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 จ านวน 50 ชุด ซึ่งผู๎ศึกษาได๎ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลตามขั้นตอนตํางๆ และไดแบํงการ
น าเสนอการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้  

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษา  
ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ 
ตอนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2553     
ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ 

 
4.2.1 ตอนที ่1 ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม
ข๎อมูลพ้ืนฐาน 
 

ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน (คน) ร๎อยละ 

ปีการศึกษาที่เข๎าเรียน   
ปีการศึกษา 2554 16 32 
ปีการศึกษา 2555  18 36 
ปีการศึกษา 2556 16 32 

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0", บรรทัด
แรก:  0.59", แท็บหยดุ:  0.98", ซา้ย + 
1.28", ซา้ย + ไมท่ี ่ 1.38" +  1.67"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (คา่เริม่ตน้) TH
SarabunPSK, แบบอกัษรภาษาทีซ่บัซอ้น:
TH SarabunPSK
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รวม 50 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม 
ข๎อมูลพ้ืนฐาน (ตํอ)  

ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน (คน) ร๎อยละ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา   
ปีการศึกษา 2558 16 32 
ปีการศึกษา 2559 18 36 
ปีการศึกษา 2560 16 32 

รวม 50 100 

เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา   
2.00 - 2.50 17 34 
2.51 - 3.00 25 50 
3.01 - 3.50 7 14 
3.51 - 4.00 1 2 

รวม 50 100 
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เพศ   
ชาย 35 70 
หญิง 15 30 

รวม 50 100 

อายุ   
23 ป ี 23 46 
24 ป ี 14 28 
25 ป ี 13 26 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 4.13 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 ในเรื่อง ปีการศึกษาที่เข๎าเรียน ปีที่ส าเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา 
เพศและอายุ ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้  

ปีการศึกษาท่ีเข๎าเรียน   พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  เข๎าเรียนใน
ปีการศึกษา 2554  จ านวนทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 32  เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2555 จ านวน
ทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 36  และเข๎าเรียนในปีการศึกษา 2556 จ านวนทั้งหมด 16 คน คิดเป็น
ร๎อยละ  32    

ปีที่ส าเร็จการศึกษา พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2558 จ านวนทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 32 ส าเร็จการศึกษาในปี 2559 จ านวน
ทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 36  และส าเร็จการศึกษาในปี 2560 จ านวนทั้งหมด 16 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 32 

เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา  พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีเกรด
เฉลี่ย 2.00 - 2.50 จ านวนทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 34 เกรดเฉลี่ย 2.51 - 3.00 จ านวนทั้งหมด 
25 คน คิดเป็นร๎อยละ 50  เกรดเฉลี่ย 3.01 - 3.50 จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ14 และเกรด
เฉลี่ย 3.51 - 4.00 จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ2 

เพศ พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 เป็นเพศ ชาย จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 70 และ เพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 30 

อายุ ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีชํวงอายุ  23 ปี จ านวนทั้งหมด      
23 คน คิดเป็นร๎อยละ 46 อายุ 24 ปี จ านวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 28 อายุ 25 ปี จ านวน
ทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 26  
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4.2.2 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์  
 

ตารางที่ 4.14  แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 1) 

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎าง
และด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 1) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 
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เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 15 30 35 70 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

17 34 33 66 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 6 12 44 88 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 17 34 33 70 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 1 2 49 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 
จากตารางที่ 4.14 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ

วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 1) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  
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พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได๎ประกอบวิชาชีพ

ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 15 คิดเป็น

ร๎อยละ 30  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ

น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 34 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

จ านวนทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 12 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 17 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 34 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้   

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  ได๎ประกอบวิชาชีพภูมิ

ทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน  ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิ

ทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมา

ระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบผู๎ท างานในด๎าน

นี้  ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ไมํ

พบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   ผู๎ประกอบการด๎านการ

เพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 2) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 9 18 41 82 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ

ผลงานทางภูมิทัศน ์
11 22 39 78 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 3 6 47 94 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 9 18 41 82 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 1 2 49 98 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
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ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 1 2 49 98 
อ่ืนๆ - - 50 (100.0) 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.15 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 2) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 9 คน คิด
เป็นร๎อยละ 18  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักเขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ
ผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 22 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ จ านวน
ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 18 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553   ได๎ประกอบวิชาชีพ  
ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ  ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวน ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมา
งานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎
ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดง
นิทรรศการ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างาน
ด๎านนี้  ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์  ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎
ท างานด๎านนี้  ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 
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ตารางที่ 4.16  แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตามใน
แตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 3)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 3) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 

วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3 6 47 94 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ

ผลงานทางภูมิทัศน ์
8 16 42 84 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 2 4 48 96 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 5 10 45 90 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
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ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.16 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 3) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 3 คิดเป็น
ร๎อยละ 6  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 16 ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
จ านวน ทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 5 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 10 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  ได๎ประกอบวิชาชีพ  
ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานใน
ด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบ
ผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี ้
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ตารางที่ 4.17  แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม  
ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 4)  

ในแตํละปีทํานประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํง
ใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีที่ 4) 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ 
ไมํ

เลือก 
ร๎อยละ 
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วํางงาน - - 50 100 
พนักงานบริษัท     

ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3 6 47 94 
นักส ารวจงานภูมิทัศน์ - - 50 100 
นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอ 
ผลงานทางภูมิทัศน ์

5 10 45 90 

ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์ 2 4 48 96 
ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 3 6 47 94 
ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

ประกอบกิจการสํวนตัว     
ผู๎รับเหมาจัดสวน 1 2 49 98 
ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก - - 50 100 
ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช - - 50 100 
ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ - - 50 100 
ผู๎รับเหมาออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน ์ - - 50 100 
ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.17 พบวํา จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบ
วิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ในสํวนเรื่อง ในแตํละปีทําน
ประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ในต าแหนํงใดบ๎างและด๎านใดบ๎าง (ปีท่ี 4) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้

การวํางงาน พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสภาวะการมีงานท า 
จ านวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

พนักงานบริษัท พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได๎ประกอบวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ด๎านพนักงานบริษัท ในต าแหนํง ผู๎ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 3 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 6  นักส ารวจงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี ้ นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และ
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น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ จ านวน ทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 10 ผู๎ประมาณราคางาน                
ภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 
3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 และผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  

ธุรกิจสํวนตัว พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553   ได๎ประกอบวิชาชีพ  
ภูมิทัศน์ด๎านธุรกิจสํวนตัว คือ ผู๎รับเหมาจัดสวน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ผู๎รับเหมางาน
โครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับเหมาส ารวจงาน  
ภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้ ผู๎รับเหมาระบบให๎น้ าพืช ไมํพบผู๎ท างานในด๎านนี้  ผู๎รับเหมางานการ
จัดแสดงนิทรรศการ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้  ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างาน
ด๎านนี้ ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี้   ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์  ไมํพบผู๎
ท างานด๎านนี้  ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ ไมํพบผู๎ท างานด๎านนี ้
 
ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม
หลังจากส าเร็จการศึกษาทํานเคยย๎ายที่ท างานหรือไม ํ

หลังจากส าเร็จการศึกษาทํานเคยย๎ายที่ท างานหรือไมํ จ านวน (คน) ร๎อยละ 

ไมํเคย 37 74 
เคย 13 26 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 4.18 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  หลังจากส าเร็จ
การศึกษาไมํเคยย๎ายที่ท างาน จ านวนทั้งหมด 37 คน  คิดเป็นร๎อยละ 74 และเคยย๎ายที่ท างาน 
จ านวนทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 26  
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม 
สาเหตุและปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน 

สาเหตุและปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน 

จ านวน (คน) 
ร๎อยละ 

เลือก ร๎อยละ ไมํเลือก ร๎อยละ 

เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมํดี 7 14 43 86 
ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยูํ 7 14 43 86 
ไมํถนัดกับงานที่ท า - - 50 100 
มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของ
บริษัท 

- - 50 100 

มีปัญหากับเพ่ือนรํวมงาน/มีปัญหากับลูกน๎อง - - 50 100 
ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการทหาร/ปัญหาสุขภาพ - - 50 100 
ที่ท างานใหมํมีต าแหนํงหน๎าที่การงานที่ดีกวํา - - 50 100 
งานที่ท าไมํม่ันคง/ไมํมีโอกาศเติบโต - - 50 100 
ประกอบธุรกิจสํวนตัว 2 4 48 96 
ถูกไลํออก - - 50 100 
อ่ืนๆ - - 50 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
 

จากตารางที่ 4.19 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสาเหตุและ
ปัจจัยในการย๎ายที่ท างาน  ดังนี้  เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมํดี จ านวนทั้งหมด  7 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
14 ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยูํ จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 14  ไมํถนัดกับงานที่ท า  ไมํมีสาเหตุและ
ปัจจัยในด๎านนี้  มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของบริษัท ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้  
มีปัญหากับเพ่ือนรํวมงาน/มีปัญหากับลูกน๎อง ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้  ประกอบธุรกิจสํวนตัว 
จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร๎อยลํะ 4 ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการทหาร/ปัญหาสุขภาพ ไมํมีสาเหตุ
และปัจจัยในด๎านนี้  ที่ท างานใหมํมีต าแหนํงหน๎าที่การงานที่ดีกวํา ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้  ไมํ
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มีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้  งานที่ท าไมํมีความมั่นคง/ไมํมีโอกาศเติบโต ไมํมีสาเหตุและปัจจัยใน   
ด๎านนี ้ถูกไลํออก ไมํมีสาเหตุและปัจจัยในด๎านนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จ าแนกตาม 
รายได๎ในการท างานด๎านวิชาชีพภูมิทัศน ์
 

รายได๎ในการท างานด๎านวิชาชีพภูมิทัศน์ จ านวน (คน) ร๎อยละ 

น๎อยกวํา 15,000 บาท  7 14 
15,001 - 25,000 บาท  42 84 
25,001 - 35,000 บาท 1 2 
35,001 - 45,000 บาท  - - 
45,001 - 55,000 บาท  - - 
มากกวํา 55,000 บาท  - - 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 4.20 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีผู๎ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  มีรายได๎น๎อยกวํา 15,000 บาท จ านวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 14 มีรายได๎ 15,001 - 25,000 บาท จ านวนทั้งหมด 42 คน คิดเป็นร๎อยละ 84 ผู๎มีรายได๎
25,001 - 35,000 บาท จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  
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4.2.3 สํวนที่ 3 ข๎อมูลสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาใน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  
 

ตารางที่ 4.21  แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  
 

ความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 

X S.D. สรุป 

กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    

1.1 การส ารวจภูมิทัศน์  2.86 1.01 ปานกลาง 
1.2 ทักษะพื้นฐานชําง 3.04 1.21 ปานกลาง 
1.3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3.78 0.97 มาก 
1.4 เลขะนิเทศ 3.08 1.30 ปานกลาง 

1.5 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ 3.46 1.29 ปานกลาง 

1.6 ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาประยุกต์เพ่ืองานพัฒนา
ภูมิทัศน์ 

3.16 1.09 ปานกลาง 

1.7 กลศาสตร์และโครงสร๎างงานภูมิทัศน์ 2.94 1.23 ปานกลาง 
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1.8 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3.34 1.37 ปานกลาง 
1.9 วัสดุที่เกี่ยวข๎องกับงานตกแตํงภูมิทัศน์ 4.08 0.85 มาก 
1.10 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 4.66 0.62 มากที่สุด 

การน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวชิา  
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

   

1.1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 4.46 0.85 มาก 
1.2 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์1 4.46 0.83 มาก 
1.3 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์2 4.46 0.86 มาก 
1.4 ระบบสารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 2.74 1.25 ปานกลาง 
1.5 สัมมนาภูมิทัศน์ 3.22 1.38 ปานกลาง 
1.6 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 4.30 0.81 มาก 
1.7 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน 3.36 1.33 ปานกลาง 
1.8 เทคนิคการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3.44 1.12 ปานกลาง 

 
 
 
 
ตารางที่ 4.21  แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 (ตํอ)  

ความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 

X S.D. สรุป 

การน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวชิา  
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

   

1.9 การประมานราคางานภูมิทัศน์ 3.52 1.21 มาก 
1.10 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3.64 0.80 มาก 
1.11 กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ 2.78 0.95 ปานกลาง 
1.12 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 2.58 1.35 ปานกลาง 
1.13 การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3.76 1.34 มาก 
1.14 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบ

ทางภูมิทัศน์ 
3.60 1.30 มาก 

1.15 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ 4.58 0.99 มากที่สุด 
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1.16 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 3.64 1.43 มาก 
1.17 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 3.18 1.35 ปานกลาง 
1.18 การจัดการศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ 3.98 1.18 มาก 
1.19 การจัดการสนามหญ๎า 3.92 1.35 มาก 
1.20 การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 4.02 1.30 มาก 

การใช๎ประโยชน์ในรายวิชาในภาพรวม 4.18 0.69 มาก 
 
จากตารางที่ 4.21 พบวํา ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  มีคําความพึง

พอใจที่มีตํอการน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชา ดังนี้  
กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คือ การส ารวจภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.86) ทักษะพ้ืนฐาน

ชําง อยูํในระดับปานกลาง(3.04) ภูมิทัศน์เบื้องต๎น อยูํในระดับมาก(3.78) เลขะนิเทศ อยูํในระดับปาน

กลาง(3.08) องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(3.46) ปฐพีวิทยาและ  

อุทกวิทยาประยุกต์เพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(3.16) กลศาสตร์และโครงสร๎างงาน

ภูมิทัศน์อยูํในระดับปานกลาง(2.94) หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม อยูํในระดับ ปานกลาง(3.34) 

วัสดุที่เกี่ยวข๎องกับงานตกแตํงภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(4.08) การจ าแนกวัสดุพืชพรรณอยูํในระดับ 

มากที่สุด(4.66) 

กลุํมวิชาชีพบังคับ คือทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(4.46) ทักษะวิชาชีพ

ภูมิทัศน์ 1 อยูํในระดับมาก(4.46) ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์2 อยูํในระดับมาก(4.46) ระบบสารสนเทศ

และระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.74) สัมมนาภูมิทัศน์ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 

อยูํในระดับมาก(4.30) การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน อยูํในระดับปานกลาง(3.36) เทคนิคการ

กํอสร๎างงานภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(3.44) การประมานราคางานภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก

(3.52) การชลประทานในงานภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.64) กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ 

อยูํในระดับปานกลาง(2.78) บริหารธุรกิจภูมิทัศน์ อยูํในระดับปานกลาง(2.58) การเขียนแบบภูมิทัศน์ 

อยูํในระดับมาก(3.76) แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก

(3.60) การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ อยูํในระดับมากที่สุด(4.58) คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบภูมิทัศน์ 

อยูํในระดับมาก(3.64) การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน อยูํในระดับปานกลาง(3.18) การจัดการ

ศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ อยูํในระดับมาก(3.98) การจัดการสนามหญ๎า อยูํในระดับ มาก(3.92) การ

จัดการและการดูแลรักษางานภูมทิัศน์ อยูํในระดับมาก(4.02) 

การใช๎ประโยชน์ในรายวิชาในภาพรวม อยูํในระดับ มาก(4.18) 
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4.2.4 สํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานปรับหรือพัฒนาหลักสูตร 
ควรมีการเรียนการสอนขับรถยนต์ เพราะสังเกตจากขนะนี้สํวนใหญํหลายบริษัทจะ

รับสมัครงานคุณสมบัติ 1 ข๎อคือขับรถยนต์เป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  5 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
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จากการศึกษา การทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ซึ่งมีกลุํมตัวอยําง จ านวน 2 กลุํม ได๎แกํ กลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรับปรุง 
พ.ศ.2550 จ านวน 50 คน และกลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2553 จ านวน 50 คน 
โดยเครื่องมือที่ใช๎ คือแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามแตํละชุด แบํงออกเป็น 4 ตอน และจาก
การศึกษาข๎อมูลดังกลําว สามารถสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา ได๎ดังนี้  

5.1.1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน  
5.1.1.1 ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จากผลการศึกษา พบวําสํวน

ใหญํ เป็นเพศชาย ร๎อยละ 60 คน เพศหญิง ร๎อยละ 40 มีชํวงอายุเฉลี่ย 27 ปี ในด๎านการศึกษาเข๎า
เรียนในปีการศึกษา 2550 จ านวนทั้งหมด 9 คน เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2551 จ านวนทั้งหมด 14 
คน เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2552 จ านวนทั้งหมด 14 คน เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2553 จ านวน
ทั้งหมด 14 คน และส าเร็จการศึกษาในปี 2554 จ านวนทั้งหมด 1 คน ส าเร็จการศึกษาในปี 2555 
จ านวนทั้งหมด 23 คน ส าเร็จการศึกษาในปี 2556 จ านวนทั้งหมด 14 คน และส าเร็จการศึกษาในปี 
2557 จ านวนทั้งหมด 12 คน และสํวนใหญํมีเกรดเฉลี่ยอยูํในชํวง 2.51 - 3.00  

5.1.1.2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 จากผลการศึกษา พบวํา              
สํวนใหญํเป็นเพศชาย ร๎อยละ 70 คน เพศหญิง ร๎อยละ 30  มีชํวงอายุเฉลี่ย 23 ปี ในด๎านการศึกษา
เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2554 จ านวนทั้งหมด 16 คน เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งหมด 
18 คน เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2556 จ านวนทั้งหมด 16 คน และส าเร็จการศึกษาในปี 2558 จ านวน
ทั้งหมด 16 คน ส าเร็จการศึกษาในปี 2559 จ านวนทั้งหมด 18 คน และส าเร็จการศึกษาในปี 2560 
จ านวนทั้งหมด 16 คน และสํวนใหญํมีเกรดเฉลี่ยอยูํในชํวง 2.51 - 3.00  

5.1.2 สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ จากการศึกษาสภาวะการมีงาน
ท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และผู๎ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 พบวํามีการประกอบอาชีพ 2 ประเภทคือ ด๎านพนักงานบริษัท 
และผู๎ประกอบกิจการสํวนตัว ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได๎ดังนี้   



 

  

 

 

29.2 

21.7 
23.5 

32.1 

16.7 

27.8 
25.0 

27.1 

32.6 31.4 30.2 30.0 

16.7 

25.0 

43.8 
45.7 45.1 

37.7 

53.3 
55.6 

50.0 

กลุํมงานด๎านกํอสร๎างานภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์  

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์  

ปีที่ 7  

  

  

ปีที่ 6 

  

  

ปีที่ 5 

  

  

ปีที่ 4 

  

  

ปีที่ 3 

  

  

ปีที่ 2  

  

  

ปีที่ 1 

  

แผนภูมิที่ 5.1 แสดงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์  

ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ด๎านพนักงานบริษัท)  
 

แผนภูมิที่ 5.2 แสดงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน         

ภูมิทัศน์ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553               

(ด๎านพนักงานบริษัท) 
 

27.27 27.27 

16.67 

23.08 

41.82 42.42 

55.56 53.85 

30.91 30.30 
27.78 

23.08 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ 

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงความถ่ีแสดงคําร๎อยละ  สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และผู๎ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (ด๎านพนักงานบริษัท)  

ปีที่
ท างาน 

กลุํมงานดา๎นการกํอสร๎างงานภูมิทัศน ์ กลุํมงานดา๎นการออกแบบและเขียนแบบ กลุํมงานดา๎นงานดูแลรักษาภูมิทศัน ์

หลักสูตร 2550 หลักสูตร 2553 หลักสูตร 2550 หลักสูตร 2553 หลักสูตร 2550 หลักสูตร 2553 

A1 A2 A1 A2 A3 A4 A3 A4 A5 A6 A5 A6 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร๎อย
ละ 

ปีที่ 1 28 29.2 0 0 30 27.27 0 0.00 24 25 2 2.1 34.0 30.9 12.0 10.9 40 41.7 2 2.1 34 30.91 0 0.00 

ปีที่ 2 20 21.7 0 0 18 27.27 0 0.00 28 30.4 2 2.2 22.0 33.3 6.0 9.1 34 37 8 8.7 18 27.27 2 3.03 

ปีที่ 3 24 23.5 0 0 6 16.67 0 0.00 26 25.5 6 5.9 16.0 44.4 4.0 11.1 44 43.1 2 2 10 27.78 0 0.00 

ปีที่ 4 34 32.1 0 0 6 23.08 0 0.00 26 24.5 6 5.7 10.0 38.5 4.0 15.4 38 35.8 2 1.9 6 23.08 0 0.00 

ปีที่ 5 10 16.7 0 0     16 26.7 2 3.3     30 50 2 3.3     

ปีที่ 6 10 27.8 0 0 
    

4 11.1 2 5.6 
    

20 55.6 0 0 
    

ปีที่ 7 2 25 0 0 
    

0 0 2 25 
    

4 50 0 0 
    

 

 

หมายเหตุ  
กลุํมงานดา๎นการกํอสร๎างงานภูมิทัศน ์ A1= ผูค๎วบคุมงานกอํสร๎างงานภูมิทัศน ์ กลุํมงานดา๎นงานดูแลรักษาภูมิทศัน์ A5= ผูค๎วบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 

A2= นักส ารวจงานภูมิทัศน์ A6= ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎ 
กลุํมงานดา๎นการออกแบบและเขียน
แบบ 

A3= นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ 
A4= ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน ์
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จากแผนภูมิท่ี 5.1 - 5.2 ประกอบกับตารางที่ 5.1 สามารถสรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

การศึกษาได๎ดังนี้  

5.1.2.1 ด๎านพนักงานบริษัท  

1) สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ด๎านพนักงานบริษัท) พบวําหลังจากส าเร็จการศึกษา ในปีที่ 1 มีสภาวะ

การวํางงานร๎อยละ 10 และในปีที่ 2 สภาวะการวํางงานลดลงเหลือเพียงร๎อยละ 6 และในปีที่ 3 ถึงปี

ที่ 7 พบวําไมํมีสภาวะการวํางงาน และจากการศึกษาถึงสภาวะการประกอบอาชีพด๎านพนักงานบริษัท 

พบวําในปีที่ 1-7 สํวนใหญํประกอบอาชีพกลุํมงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ และสํวนใหญํท างานในต าแหนํง

งานด๎านผู๎ควบคุมงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ รองลงมาเป็นกลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ สํวน

ใหญํท างานในต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่เขียนแบบ และกลุํมด๎านงานกํอสร๎างภูมิทัศน์ สํวนใหญํท างานใน

ต าแหนํงผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างภูมิทัศน์ และจากการศึกษายังพบวํา มีการย๎ายที่ท างาน ในอัตราร๎อยละ 76 

ซึ่งสาเหตุและปัจจัยการย๎ายที่ท างานมีสาเหตุมาจากรายได๎คําตอบแทนสวัสดิการไมํดีร๎อยละ 46  

2) สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 (ด๎านพนักงานบริษัท) พบวํา หลังจากส าเร็จการศึกษา ในปีที่ 1 - 4     

ไมํมีสภาวะการวํางงาน และจากการศึกษาถึงสภาวะการประกอบอาชีพด๎านพนักงานบริษัท พบวําใน

ปีที่ 1 - 4 ผู๎ส าเร็จการศึกษา สํวนใหญํประกอบอาชีพกลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ และ

สํวนใหญํท างานในต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่เขียนแบบ รองลงมาเป็นกลุํมงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ และสํวน

ใหญํท างานในต าแหนํงงานด๎านผู๎ควบคุมงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ และกลุํมด๎านงานกํอสร๎างภูมิทัศน์ 

สํวนใหญํท างานในต าแหนํงผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างภูมิทัศน์ และจากการศึกษายังพบวํา มีการย๎ายที่

ท างาน ในอัตราร๎อยละ 26 ซึ่งสาเหตุและปัจจัยการย๎ายที่ท างานมีสาเหตุมาจากรายได๎คําตอบแทน/

สวัสดิการไมํดี ร๎อยละ 14 และไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยูํ ร๎อยละ 14  
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0.0 

50.0 

100.0 100.0 

50.0 

0.0 0.0 0.0 

50.0 
50.0 

0.0 0.0 

กลุํมงานด๎านกํอสร๎างานภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์  

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์  

กลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายัสดุภูมิทัศน์  

20.0 20.0 

50.0 50.0 

44.4 42.9 

0.0 0.0 

10.0 10.0 11.1 
14.3 

20.0 20.0 

10.0 10.0 
11.1 

14.3 

60.0 60.0 

30.0 30.0 
33.3 

28.6 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที6่ ปีที7่ 

กลุํมงานด๎านกํอสร๎างานภูมิทัศน์ 

กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์  

กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์  

กลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายัสดุภูมิทัศน์  

แผนภูมิที่ 5.3 แสดงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์                

ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ด๎านประกอบธุรกิจสํวนตัว)  

 
 

แผนภูมิที่ 5.4 แสดงสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎าน    

ภูมิทัศน์ของผู๎ส า เร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2553               

(ด๎านประกอบธุรกิจสํวนตัว)  
 

ปีที่ 

4

ปีที่ 3 

 

ปีที่ 2  

 

ปีที่ 1 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงคําร๎อยละ และความถ่ี สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และผู๎ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 (ด๎านประกอบกิจการสํวนตัว)  

หมายเหตุ 

ปีที่ 
ท างาน 

กลํุมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 
กลํุมงานด๎านการออกแบบ

และเขียนแบบ 
กลํุมงานด๎านงานดูแลรักษา

ภูมิทัศน์ 
กลํุมงานผลิตและจ าหนําย

วัสดุงานภูมิทัศน์ 

หลักสูตร 2550 หลักสูตร 2553 
หลักสูตร
2550 

หลักสูตร 
2553 

หลักสูตร 
2550 

หลกัสูตร  
2553 

หลกัสูตร  
2550 

หลกัสูตร  
2553 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B4 B4 B5 B5 B6 B6 

จ า 
นวน 

% 
จ า 
นว
น 

% 
จ า 

นวน 
% 

จ า 
นวน 

% 
จ า 

นวน 
% 

จ า 
นวน 

% 
จ า 

นวน 
% 

จ า 
นวน 

% 
จ า 

นวน 
% 

จ า 
นวน 

% 
จ า 

นวน 
% 

จ า 
นวน 

% 

ปีที่ 1 2 20.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 20.0 2 50.0 6 60.0 2 50.0 

ปีที่ 2 2 20.0 0 0.0 0 0 2 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 20.0 0 0.0 6 60.0 2 50.0 

ปีที่ 3 6 30.0 2 10.0 2 10.0 2 100 0 0.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 6 30.0 0 0.0 

ปีที่ 4 6 30.0 2 10.0 2 10.0 2 100 0 0.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 6 30.0 0 0.0 

ปีที่ 5 4 22.2 2 11.1 2 11.1       2 11.1   2 11.1 
  

6 33.3   

ปีที่ 6 2 14.3 2 14.3 2 14.3       2 14.3   2 14.3 
  

4 28.6 
  

954 
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กลุํมงานดา๎นการกํอสร๎างงานภูมิทัศน ์ B1= ผู๎รับเหมาจัดสวน กลุํมงานดา๎นงานดูแลรักษาภูมิทศัน์ B5 = ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทศัน ์
B2 = ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทศัน์ขนาดเล็ก   กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ B6 = ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม๎/ขายต๎นไม๎ 
B3 = ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ 

กลุํมงานดา๎นการออกแบบและเขียนแบบ B4 = ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์ 
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5.2.2.2 ด๎านผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัว 

1) สภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ของผู๎ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 (ผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัว) จาการศึกษาพบวํา ในชํวงปีที่ 1 และ 2 กลุํม
งานผู๎ผลิตและจ าหนํายวัสดุภูมิทัศน์ มีแนวโน๎มในการประกอบธุรกิจสูง สํวนกลุํมงานด๎านการกํอสร๎าง
งานภูมิทัศน์และกลุํมงานด๎านงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ มีแนวโน๎มที่ชะลอตัว สํวนด๎านกลุํมงานด๎านการ
ออกแบบและเขียนแบบไมํมีผู๎ประกอบธุรกิจด๎านนี้ และจากการศึกษา พบวํา ผู๎ประกอบอาชีพในสํวน
พนักงานบริษัทและผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัว มีรายได๎เฉลี่ยอยูํในระดับ 15,000 - 25,000 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 74   

2) การศึกษาสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 (ผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัว) จากการศึกษา พบวํา ในชํวงปีที่ 1 - 4 สํวนใหญํ
ประกอบอาชีพกลุํมด๎านงานกํอสร๎างภูมิทัศน์ มากเป็นอันดับที่ 1 สํวนใหญํประกอบอาชีพรับเหมาจัด
สวน รองลงมาเป็นอาชีพในกลุํมผลิตและจ าหนํายวัสดุภูมิทัศน์ สํวนใหญํประกอบอาชีพเพาะช า 
จ าหนํายต๎นไม๎ และจากการศึกษา พบวํา ผู๎ประกอบอาชีพในสํวนพนักงานบริษัทและผู๎ประกอบธุรกิจ
สํวนตัว มีรายได๎เฉลี่ยอยูํในระดับ 15,000 - 25,000 บาท ร๎อยละ 84   

5.2.3 ความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาในหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษา 

จากการศึกษาความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550 ในกลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หนํวยกิต และกลุํมวิชาชีพบังคับ จ านวน 

41 หนํวยกิต และการศึกษาความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชาของผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2553 ในกลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หนํวยกิต และกลุํมวิชาชีพบังคับ จ านวน 

52 หนํวยกิต ซึ่งจากผลการศึกษาผุ๎วิจัยได๎น าผลการศึกษามาเปรียบเทียบการทวนสอบผลการ

ด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได๎ปรากฎข๎อมูลที่นําใจสามารถ

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา(ดังตารางที่5.3 – 5.5)  
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ตารางท่ี 5.3 แสดงความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชากลุํมรายวิชาวิชาชีพพ้ืนฐาน ของผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

กลุํมรายวิชา 
น้ าหนัก
หนํวยกิต 

กลุํมวิชาชีพทางภูมิทัศน์ (จ านวนหนํวยกิต) 
กลุํมรายวิชา 

น้ าหนัก
หนํวยกิต 

กลุํมวิชาชีพทางภูมิทัศน์ (จ านวนหนํวยกิต) 
A B C D X A B C D X 

กลุํมวิชพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุํมวิชพ้ืนฐานวิชาชีพ 
การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ          3 0.75 0.75 0.75 0.75 4.50 การจ าแนกพืชพรรณ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 4.66 
วัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.54 วัสดุที่เกี่ยวข๎องกับงานตกแตํง      ภูมิ

ทัศน์ 
3 

0.75 0.75 0.75 0.75 4.08 

ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.76 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.78 
องค์ประกอบและการออกแบบ        ภูมิ
ทัศน์ 

3 3    3.68 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ 
3 

3    3.46 

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1.5 1.5   3.10 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1.5 1.5   3.34 
พ้ืนฐานชําง 3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.98 ทักษะพ้ืนฐานชําง 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.04 
การส ารวจภูมิทัศน์ 3 1 1 1  2.68 การส ารวจภูมิทัศน์ 3 1 1 1  2.86 
ปฐพีวิทยาและการออกแบบภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.64 ปฐพีและอุทกวิทยาประยุกต์       เพ่ือ

งานพัฒนาภูมิทัศน์ 
3 

0.75 0.75 0.75 0.75 3.16 

วาดภาพภูมิทัศน์ 3 1 1  1 2.94 เลขะนิเทศ 3 1 1  1 3.08 
วัสดุกํอสร๎างงานภูมิทัศน์  3 1 1  1 3.80 กลศาสตร์และโครงสร๎างงาน        ภูมิ

ทัศน์ 
3 

1 1  1 2.94 

รวมหนํวยกิต 30 11.25 8.25 4.75 5.75 3.36 รวมหนํวยกิต 30 11.25 8.25 4.75 5.75 3.44 
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A กลุํมงานดา๎นการกํอสร๎างงานภูมิทัศน ์ C กลุํมงานดา๎นงานดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
B กลุํมงานดา๎นการออกแบบและเขียนแบบ D กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชากลุํมรายวิชาวิชาชีพบังคับ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

กลุ่มรายวิชา 
น้ าหนัก
หน่วย
กิต 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน ์
(จ านวนหน่วยกิต) กลุ่มรายวิชา 

น้ าหนัก
หน่วย
กิต 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน ์
(จ านวนหน่วยกิต) 

A B C D X A B C D X 
กลุ่มวิชาชพีบังคับ กลุ่มวิชาชพีบังคับ 
การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 4.32 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 4.58 
การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 3   3  4.16 การจัดการและดูแลรักษางานภูมิ

ทัศน์ 
3   3  4.02 

การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น 3   1.5 1.5 3.86 การจัดการศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ 3   1.5 1.5 3.98 
ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.78 ปัญญาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 4.30 
การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.72 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.64 
การจัดการสนามหญ๎า 3  1 1 1 3.72 การจัดการสนามหญ๎า 3  1 1 1 3.92 
การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3 1.5 1.5   3.52 การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3 1.5 1.5   3.76 
แนวคิดและการน าเสนอผลงานการ
ออกแบบทางภูมิทัศน์ 

2 2    3.46 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการ
ออกแบบทางภูมิทัศน์ 

3 3    3.60 

คอมพิว เตอร์ เ พ่ือการเขียนแบบ        
ภูมิทัศน์ 

3 1.5 1.5   3.38 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิ
ทัศน์ 

3 1.5 1.5   3.64 

เทคนิคกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3  3   3.32 เทคนิคกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ 3  3   3.44 
สัมมนาภูมิทัศน์ 1 0.25 0.25 0.25 0.25 2.96 สัมมนาภูมิทัศน์ 1 0.25 0.25 0.25 0.25 3.22 
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การประมานราคาภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.80 การประมานราคางานภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3.52 
การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 3 1.5 1.5   2.90 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 3 1.5 1.5   3.18 

ตารางท่ี 5.4 แสดงความพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์รายวิชากลุํมรายวิชาวิชาชีพบังคับ ของผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 (ตํอ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

กลุ่มรายวิชา 
น้ าหนัก
หน่วย
กิต 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน ์
(จ านวนหน่วยกิต) กลุ่มรายวิชา 

น้ าหนัก
หน่วย
กิต 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน ์
(จ านวนหน่วยกิต) 

A B C D X A B C D X 

กลุ่มวิชาชพีบังคับ กลุ่มวิชาชพีบังคับ 
การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3  3   2.90 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะ
สถาน 

3  3   3.36 

ระเบียบและวธิวีิจยัทางภูมิทัศน์ 2 0.50 0.50 0.50 0.50 2.18 ระบบสารสนเทศและระเบียบวธิี
วิจัยทางภมูิทัศน์ 

3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.74 

       กฎหมายท่ีเกีย่วเนื่องกับงานภูมิ
ทัศน์ 

3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.78 

       การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ 3 0.75 0.75 0.75 0.75 2.58 
       ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ 1 0.25 0.25 0.25 0.25 4.46 
       ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 4.46 
       ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์2 1 0.25 0.25 0.25 0.25 4.46 
รวมหน่วยกิต 41 10.25 15.25 9.25 6.25 3.46 รวมหน่วยกิต 52 13.75 17.75 11.75 8.75 3.62 
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หมายเหตุ  

A กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ C กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
B กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ D กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ 
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ตารางที่ 5.5 แสดงผลการทวนสอลบผลการด าเนินหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน์  

 

กลุ่มวิชาชพีทางภูมิทศัน์  

A B C D A B C D 

รวม จ านวนหน่วยกิต รวม จ านวนหน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ รวมหน่วยกิต 30 11.25 8.25 4.75 5.75 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพรวมหน่วยกิต 30 11.25 8.25 4.75 5.75 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ รวมหน่วยกิต 41 10.25 15.25 9.25 6.25 กลุ่มวิชาชีพบังคับ รวมหน่วยกิต 52 13.75 17.75 11.75 8.75 
รวม 71 21.5 23.5 14 12 รวม 82 25 26 16.5 14.5 

รวม จ านวนรอ้ยละ รวม จ านวนรอ้ยละ 
จ านวนร้อยละ ของผู้มีงานท าด้าน
พนักงานบริษัท  

100
% 

25.1
% 

27.6
% 

47.2
% 

0.0% จ านวนร้อยละ ของผู้มีงานท าด้าน
พนักงานบริษัท  

100
% 

23.6
% 

48.4
% 

28.0
% 

0.0% 

จ านวนร้อยละ ของผู้มีงานท าด้าน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

100
% 

37.9
% 

7.6% 14.2
% 

40.3
% 

จ านวนร้อยละ ของผู้มีงานท าด้าน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

100
% 

62.5
% 

0.0% 12.5
% 

25.0
% 

 

หมายเหตุ  

A กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ C กลุํมงานด๎านงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
B กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ D กลุํมงานผลิตและจ าหนํายวัสดุงานภูมิทัศน์ 
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1) ผลการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 โดยศึกษา
ในสํวนรายวิชากลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หนํวยกิต และกลุํมวิชาชีพบังคับ จ านวน          
41 หนํวยกิต รวมทั้งหมด 71 หนํวยกิต ซึ่งผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ตามค าอธิบายรายวิชา สามารถแบํง
รายวิชาและแบํงน้ าหนักหนํวยกิต ออกตามกลุํมงานอาชีพทางภูมิทัศน์ จ านวน 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมงาน
ด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ (21.5) กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ (23.5) กลุํม
งานด๎านดูแลรักษางานภูมิทัศน์ (14) และกลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายวัสดุทางภูมิทัศน์ (12) ซึ่ง
ปากฎวําในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรได๎เน๎นหนักรายวิชาไปในสํวนกลุํมวิชาด๎านการ
ออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ รองลงมาคือ กลุํมวิชาด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ ซึ่งไมํมีความ
สอดคล๎องกับผลการศึกษาสภาวะการมีงานท าของผุ๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550     
ที่พบวํา สํวนใหญํประกอบอาชีพด๎านพนักงานบริษัท ในกลุํมงานด๎านการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ มี
แนมโน๎มสูง (ร๎อยละ 47.2) ในขณะที่ 2 กลุํมวิชาชีพ คือ กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ (ร๎อย
ละ 25.1) กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ (ร๎อยละ27.6) คิดเป็นสัดสํวน 50% ของ
กลุํมงานด๎านการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ หากวิเคราะห์ถึงน้ าหนักหนํวยกิตที่ศึกษา พบวํา กลุํมงาน
ด๎านการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ มีน้ าหนักหนํวยกิต อยูํในระดับน๎อย แตํผู๎ส าเร็จการศึกษาสามารถไป
ประกอบอาชีพในด๎านนี้ได๎ แสดงให๎เห็น 2 มิติส าคัญ คือ กลุํมรายวิชาที่ศึกษามีคุณภาพ มีความรู๎ใน
รายวิชามีมากพอ โดยสอดคล๎องกับระดับความพึงพอใจในการประโยชน์ของรายวิชา ที่พบวํา รายวิชา
จ าแนกวัสดุพืชพรรณ (4.50, มากที่สุด) การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ (4.58 , มากที่สุด) การดูแลรักษา
งานภูมิทัศน์ (4.02, มาก) เป็นต๎น ซึ่งผู๎ส าเร็จการศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได๎และอีกประการ
คือ อาจเกิดจากสภาวะด๎านเศรษฐกิจและด๎านตลาดแรงงานที่ในชํวงที่ผู๎ส าเร็จการศึกษาใหมํ มี
ต าแหนํงด๎านนี้เปิดรับสมัครมากกวํากลุํมอ่ืน ท าให๎มีการกระจุกตัวของแรงงาน และในสํวนปัจจัยด๎าน
สภาวะการท างานของผู๎ส าเร็จการศึกษากลุํมงานด๎านการกํอสร๎างภูมิทัศน์และกลุํมงานด๎านการ
ออกแบบและเขียนแบบ ที่มีคําร๎อยละในการท างานที่ผันผวนขึ้นลงสลับที่ (ดังตารารางที่ 5.1 - 5.2) 
อาจมีผลมาจากความเชี่ยวชาญและความถนัดในการท างาน กลําวคือ ในชํวงปีแรกของการท างานอาจ
ท างานไมํตรงกับความถนัด เพราะวําจบการศึกษาใหมํ อาจไมํมีโอกาสที่จะเลือกงานหรือเลือก
ประกอบอาชีพตามถนัดและความสามารถและเมื่อระยะเวลาผํานไปผู๎ส าเร็จการศึกษามีประสบการณ์
มากขึ้น อาจมีแนวคิดในการเลือกงานตามแนวคิดของ Price (1977) ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาที่
พบวํา มีผู๎ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว ในด๎านกลุํมงานกํอสร๎างงาน      ภูมิทัศน์ (ร๎อย
ละ 37.9) และกลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายวัสดุภูมิทัศน์ (ร๎อยละ 40.3) อีกด๎วย  

2) ผลการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 โดยศึกษา
ในสํวนรายวิชากลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หนํวยกิต และกลุํมวิชาชีพบังคับ จ านวน           
52 หนํวยกิต รวมทั้งหมด 82 หนํวยกิต ซึ่งผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ตามค าอธิบายรายวิชาสามารถแบํง
รายวิชาและแบํงน้ าหนักหนํวยกิต ออกตามกลุํมงานอาชีพทางภูมิทัศน์ จ านวน 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมงาน
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ด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ (25) กลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ (26) กลุํมงาน
ด๎านดูแลรักษางานภูมิทัศน์ (16.5) และกลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายวัสดุทางภูมิทัศน์ (14.5) ซึ่ง
ปากฎวําในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 หลักสูตรได๎เน๎นหนักรายวิชาไปในสํวนกลุํมวิชาด๎านการ
ออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ รองลงมาคือ กลุํมวิชาด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ ซึ่งมีความ
สอดคล๎องกับผลการศึกษาสภาวะการมีงานท าของผุ๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ที่
พบวํา สํวนใหญํประกอบอาชีพด๎านพนักงานบริษัท ในกลุํมงานด๎านการออกแบบและเขียนแบบ    
ภูมิทัศน์มีแนมโน๎มสูง (ร๎อยละ 48.4) รองลงมา คือ กลุํมงานด๎านการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ (ร๎อยละ 
28.0) กลุํมงานด๎านการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ (ร๎อยละ 23.6) คิดเป็นสัดสํวน 50% ของกลุํมงานด๎าน
การออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ หากวิเคราะห์ถึงน้ าหนักหนํวยกิตที่ศึกษา พบวํา กลุํมงานด๎าน
การออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์มีน้ าหนักหนํวยกิต อยูํในระดับมาก ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรมีการ
เน๎นหนักด๎านการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปในการเขียนแบบมากข้ึน โดยสอดคล๎องกับระดับความพึงพอใจ
ในการประโยชน์ของรายวิชา ที่พบวํา รายวิชา เขียนแบบภูมิทัศน์ (3.76, มาก) คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ออกแบบภูมิทัศน์(3.64, มาก) แนวคิดการการน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ (3.64, มาก)เป็นต๎น
และในสํวนปัจจัยด๎านสภาวะการท างานของผู๎ส าเร็จการศึกษากลุํมงานด๎านการกํอสร๎างภูมิทัศน์และ
กลุํมงานด๎านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ มีคําร๎อยละในการท างานที่ผันผวน (ดังตารางที่5.1 - 5.2) ซึ่ง
นําจะมีสาเหตุไมํตํางกับผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 นอกจากกนี้ยังมีผู๎ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว ในด๎านกลุํมงานกํอสร๎างงานภูมิ
ทัศน์ (ร๎อยละ62.5) และกลุํมงานด๎านผลิตและจ าหนํายวัสดุภูมิทัศน์ (ร๎อยละ 25)  

จากการศึกษาการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ซึ่งศึกษาถึงคุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตร 
พบวํา กลุํมผู๎ส าเร็จการการศึกษาหลักสูตรปรับปรับ พ.ศ.2550 มีสภาวะการประกอบอาชีพด๎าน        
ภูมิทัศน์ไมํเป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตร โดยรายวิชาในหลักสูตรมีการเน๎นหนักไปทางด๎านกลุํม
งานด๎านการเขียนแบบและออกแบบภูมิทัศน์ แตํผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํประกอบอาชีพกลุํมงาน
ด๎านดูแลรักษาภูมิทัศน์ และสํวนกลุํมผุ๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 มีสภาวะการ
ประกอบอาชีพด๎านภูมิทัศน์เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตร สอดคล๎องกับรายวิชาในหลักสูตรมีการ
เน๎นหนักไปทางด๎านกลุํมงานด๎านการเขียนแบบและออกแบบภูมิทัศน์ ซึ่งผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํ
ประกอบอาชีพกลุํมงานด๎านการเขียนแบบและออกแบบภูมิทัศน์ แตํก็ไมํอาจกลําวได๎วําผลที่เกิดขึ้น
ของสภาวะการประกอบอาชีพของผู๎ส าเร็จการศึกษา เกิดจากโครงสร๎างของรายวิชาในหลักสูตรเพียง
ด๎านเดียว อาจมีปัจจัยอื่นที่ส าคัญ เชํน สภาวะเศรษฐกิจ  สภาวะการจ๎างงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต๎องน ามา
พิจารณาประกอบด๎วย    
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 



 

  

94 
 

5.2.1 ในการศึกษาครั้งตํอไปควรมีการศึกษา แบบเจาะลึกในสํวนของสภาะการมีงานของ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาในสํวนปัจจัยที่มีผลตํอการท างาน ความถนัดของงานสํวนบุคคล    

5.2.2 ควรศึกษาในกลุํมผู๎ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 เพ่ือน าข๎อมูลมา
เปรียบเทียบการทวนสอบผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือข๎อมูลเป็นสํวนหนึ่งในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในอนาคตได๎ดีมากยิ่งข้ึน  

5.2.3 ควรมีการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ แนวโน๎มตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาประกอบการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลตํอการมีท าของกลุํมอาชีพด๎านภูมิทัศน์   
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แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC)  

   

ค าชี้แจง ขอให๎ทํานผู๎เช่ียวชาญได๎กรุณาแสดงความคิดเห็นของทํานที่มีตํอการพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย เรื่อง การทวนสอบผลการด าเนินงาน

หลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2550) โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในชํองความคิดเห็นของทําน
พร๎อมเขียนข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงตํอไป  
 

ข้อที่ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1 ปีการศึกษาที่เข้าเรียน.............................................      
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา................................................   

    

2 เกรดเฉลี่ยท่ีส าเร็จการศึกษา 
        2.00 - 2.50   2.51- 3.00  3.01-3.50               3.51- 4.00 

 

    

3 เพศ             ชาย          หญิง          

4 อาย.ุ........................ป ี           
5 หลังจากท่านส าเร็จการศึกษา ในแต่ละปี ท่านประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์

ในต าแหน่งใดบ้างและในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

วิชาชีพภูมิทัศน ์

ปีที่ท างาน  
ปี
ที่ 
1 

ปี
ที่ 
2 

ปี
ที่ 
3 

ปี
ที่ 
4 

ปี
ที่ 
5 

ปี
ที่ 
6 

ปี
ที่ 
7 

ว่างงาน         

พนักงานบริษัท   
- ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์        

- นักส ารวจงานภมูิทัศน ์        
- นักออกแบบ นักเขียนแบบภูมิทัศน์

และน าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ 
       

- ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์        
- ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์        

- ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎        
- อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. อ่ืนๆ

...... 
อ่ืนๆ
...... 

อ่ืนๆ
...... 

อ่ืนๆ
...... 

อ่ืนๆ
...... 

อ่ืนๆ
...... 

อ่ืนๆ
...... 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



 

ข้อที่ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

  (ต่อ)  

วิชาชีพภูมิทัศน ์

ปีที่ท างาน  
ปี
ที่ 
1 

ปี
ที่ 
2 

ปี
ที่ 
3 

ปี
ที่ 
4 

ปี
ที่ 
5 

ปี
ที่ 
6 

ปี
ที่ 
7 

 

ประกอบกิจการส่วนตัว  
- ผู๎รับเหมาจัดสวน        
- ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์

ขนาดเล็ก   
       

- ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์        

- ผู๎รับเหมาระบบการให๎น้ าพืช          
- ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ        
- ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภมูิ

ทัศน์ 
       

- ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์        
- ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์        
- ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม/๎

ขายต๎นไม ๎
       

- อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. อื่น
ๆ
..... 

อื่น
ๆ
..... 

อื่น
ๆ
..... 

อื่น
ๆ
..... 

อื่น
ๆ
..... 

อื่น
ๆ
..... 

อื่น
ๆ
.....  

    

6 หลังจากส าเร็จการศึกษา ท่านเคยย้ายที่ท างานหรือไม่  
ไมํเคย   เคย  (ตอบค าถาม ข๎อ 7)   

   
 

    

 7 2. สาเหตุและปัจจัยใดที่ท่านย้ายที่ท างาน ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
เงินเดือนต่ า/สวัสดิการ 
ไมํดี  

 ไกลบ๎าน/ยา๎ยทีอ่ยู ํ  ไมํถนัดกับงานที่ท า/ 
งานที่ท าไมํนําสนใจ/ 
ภาระงานหนกัเกินไป  

มีปัญหาด๎านนโยบาย/ 
ผู๎บังคับบัญชา 
หรือเจ๎าของบริษัท  

มีปัญหากบัเพื่อฯ 
รํวมงาน/มีปัญหากับ 
ลูกน๎อง  

ออกไปศึกษาตอํ/รับ 
ราชการทหาร/ 
ปัญหาด๎านสุขภาพ 

ที่ท างานใหมํมีต าแหนํง 
หน๎าที่การงานดกีวํา 

งานที่ท าไมํมีความมั่นคง/ 
ไมํมีโอกาสเติบโต 

 ประกอบกิจการ 
สํวนตัว 

ถูกไลํออก   อื่นๆ (โปรดระบุ)...........  
 
 

 
 

 
 

 

    

 



 

ข้อที่ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

8 ปัจจุบันท่านมีรายได้ในการท างานด้านวิชาชีพภูมิทัศน์ ต่อเดือน  
น๎อยกวํา 15,000 บาท/ 
เดือน     

15,001 - 25,000 บาท/ 
เดือน 

25,001 -35,000 บาท/ 
เดือน 

35,001 - 45,000 บาท/ 
เดือน 

45,001 - 55,000 บาท/ 
เดือน 

มากกวํา 55,000 บาท/ 
เดือน 

 

    

9 การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     
9.1 1.1 การส ารวจภูมิทัศน์ Landscape Surveying ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรู๎พื้นฐานในการส ารวจภูมิทัศน์ แผนที่ที่ใช๎ในงานส ารวจภูมิทัศน์ การวัดระยะ 
การระดับ และการส ารวจเส๎นช้ันความสูง 

    

9.2 1.2 วัสดุกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ Landscape Construction Materials ศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุเกี่ยวกับไม๎กํอสร๎าง คอนกรีต วัสดุกํอ ปูนกํอ-ปูนฉาบ เหล็ก
เสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ วัสดุปูพื้น วัสดุมุงหลังคาและผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ส าเร็จรูป  

    

9.3 1.3 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ Elements and Principles of 
Landscape Designศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ องค์ประกอบของงาน
ศิลปะ  และการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เพื่อการน าไปใช๎ประกอบงานภูมิทัศน์ 

    

9.4 1.4 ปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล๎อม Soil Sciences and Environment ศึกษาและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและการก าเนิดดิน  สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ
ดิน   ปฏิกิริยาของดิน  ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย  สารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่
ใช๎ในการปรับปรุงดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ า 

    

9.5 1.5 พื้นฐานชําง Basic Shop Skill ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การปฏิบัติงานชํางที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม กฎแหํงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับชํางสาขาตํางๆ การเลือกใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือชํางขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับ
ชํางไฟฟ้า ชํางเชื่อม และโลหะแผํน ชํางประปา ชํางกํอสร๎าง และชํางเครื่องยนต์เล็ก 

    

9.6 1.6 วาดภาพภูมิทัศน์ Landscape Drawing ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ และวิธีการวาดภาพ การจัดภาพ การสังเกต การใช๎ดินสอ และปากกา 
และการใช๎สีให๎เกิดความช านาญในเรื่อง เส๎น แสง เงา สัดสํวน รูปรําง องค์ประกอบ 
ตลอดจนความงามที่ปรากฏทั้งภาพ 2 มิติ 3 มิติ และทัศนียภาพจากหุํนนิ่ง และ
ธรรมชาติ ตลอดจนการเขียนเลขะศิลป์ เพ่ือการประยุกต์ใช๎ทางภูมิทัศน์ 

    

9.7 1.7 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architecture Design 
วิชาบังคับกํอน: 03-053-103 องค์ประกอบและการออกแบบภมูิทัศน์ 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ หลักการ ขั้นตอนการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเบื้องต๎น โครงสร๎างทางสถาปัตยกรรมพื้นฐาน รวมทั้งการเขียนรูปแบบ
รายการทางสถาปัตยกรรม     



 
 

 

ข้อที่ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

9.8 (ต่อ)  
1.8 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ Classification of Plant Materials ศึกษาและ

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การ
จ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์   การจ าแนกวัสดุพืชพรรณที่
นิยมใ ช๎ ในงานภูมิทัศน์   การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัยและ
สภาพแวดล๎อมในการเจริญเติบโต การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะของการใช๎
ประโยชน์ การดูแลรักษาและการจ าหนํายพืชพรรณชนิดตํางๆ      

    

9.9 1.9 วัสดตุกแตํงภูมิทัศน ์Materials  for Landscape 
วิชาบังคับกํอน :  03-053-103  องค์ประกอบและการออกแบบภมูทิัศน์  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข๎อมูลวัสดุที่ใช๎ในการตกแตํงภูมิทัศน์ 
เชํน ขนาด รูปแบบ ราคา สถานที่ สถานที่ผลิต และจ าหนําย  ความเหมาะสมใน
การน าไปใช๎ในงาน ตลอดจนการดูแลรักษา และการออกแบบวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมกับการใช๎งานภูมิทัศน์ประเภทตํางๆ 

    

9.10 1.10 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น Introduction to Landscape ศึกษาและฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับความส าคัญและขอบเขตงานภูมิทัศน์ วิวัฒนาการของงานภูมิทัศน์ในยุคสมัย
ตํางๆตั้งแตํเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน และการออกแบบภูมิทัศน์โครงการขนาดเล็ก 

    

10 การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ     
10.1 1.1 สัมมนาภูมิทัศน์ Landscape Seminar ศึกษาการน าเสนอรายงานการ

ศึกษาวิจัยหรือโครงการ   ภูมิทัศน์ เพื่อฝึกทักษะในการพูด การถํายทอดความรู๎ การ
ตอบค าถาม และการรู๎จักแก๎ไขปัญหา 

    

10.2 1.2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ Landscape Research Methodology 
วิชาบังคับกํอน :  13-121-115 หลักสถิติศึกษาลักษณะทั่วไปของงานวิจัย วิธี

วิจัย และการเลือกใช๎สถิติเพื่อการวิจัยที่เหมาะสม และเขียนรายงานการวิจัย เพื่อ
การน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ 

    

10.3 1.3 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ Landscape 
Conceptual and Presentation 
วิชาบังคับมากํอน : 03-053-103  องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข๎อมูลพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแนวคิดในการ
ออกแบบเพื่อก าหนดแนวทางในการออกแบบ และประเภทของแนวคิดในการ
ออกแบบ การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดและกระบวนการในการจัดท า
รายละเอียดโครงการเพื่อท าผังตาราง  แผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน์ 

    

10.4 1.4 การจัดการศัตรูพืชเบื้องต๎น Introduction to Integrated Pest 
Management ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ  
วิธีการ  และขั้นตอน กลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืชตํางๆ อาทิ เชํน การจัดการโรค
พืช แมลงศัตรูพืช วัชพืชและสัตว์ศัตรูพืช 

 
 

    

 

 



 

ข้อที่ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

10.5 (ต่อ)  
1.5 การเขียนแบบภูมิทัศน์ Landscape Mechanical Drawing ศึกษาและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเขียนแบบรวมทั้งบ ารุงรักษา  การแสดง
องค์ประกอบรายละเอียดในแบบ สัญลักษณ์และมาตรฐานการเขียนแบบ  การเขียน
แบบภูมิทัศน์และเทคนิคในการเขียนแบบ ตลอดจนการเขียนรายการประกอบแบบ
และการเขียนแบบสมมเลขา ภาพฉายรวมทั้งการเขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศน์ 

    

10.6 1.6 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Design 
วิชาบังคับกํอน :  03-053-101 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข้ันตอนกระบวนการออกแบบ องค์ประกอบ หลักการ 
และแนวคิดในการออกแบบเคหะภูมิทัศน์ การจัดการในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง 
และการประมาณราคางานภูมิทัศน์เคหะสถาน 

    

10.7 1.7 เทคนิคการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ Construction Technical for 
Landscape ศึกษาเกี่ยวกับการผสม การล าเลียง การเท การท าให๎แนํน การบํม
คอนกรีตและแบบหลํอคอนกรีตในงานภูมิทัศน์ การสร๎างผัง การตอกเสาเข็ม และ
การรับน้ าหนักเสาเข็มที่ใช๎ในงานภูมิทัศน์ 

    

10.8 1.8 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Construction 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตของงานกํอสร๎างภูมิทัศน์

เคหะสถาน การศึกษารูปแบบการกํอสร๎าง การวางแผนการกํอสร๎าง การปรับพื้นที่  
การท างานภูมิทัศน์ดาดแข็ง การปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพและสํงมอบ
งาน 

    

10.9 1.9 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ Irrigation for Landscape ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญของการชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหลํงน้ า 
คุณภาพน้ า หลักชลศาสตร์ การให๎น้ า การระบายน้ า การติดตั้งระบบให๎น้ าและ
ระบายน้ า รวมถึงการประมาณการคําใช๎จําย           

    

10.10 1.10 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ Landscape Estimation ศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข๎อก าหนดการ
กํอสร๎างงานภูมิทัศน์ การประมาณราคา งานปรับพื้นที่ งานโครงสร๎าง  งาน
สถาปัตยกรรม งานพืชพรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ การค านวณคําด าเนินงาน   
ก าไร ภาษี และการจัดท าเอกสารเสนอราคา   

    

10.11 1.11 การจัดการสนามหญ๎า Turf  Grass  Management ศึกษาและฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับประวัติอุตสาหกรรม ความส าคัญและประโยชน์ของหญ๎าสนาม  ปัจจัยใน
การเจริญเติบโต สัณฐานวิทยาและพันธุ์หญ๎า การผลิตหญ๎า การปลูกและการปฏิบัติ
บ ารุงรักษาสนามหญ๎า เครื่องมือในงานภูมิทัศน์ 

    

10.12 1.12 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน์ Computer for Landscape 
Drawing ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
และทางภูมิทัศน์ด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองมิติและสามมิติ เน๎นการใช๎โปรแกรม
ส าเร็จรูป Auto CAD และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง 

 

    



 
 

ข้อที่ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

10.13 (ต่อ)  
1.13 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ Plant Materials Selection 

วิชาบังคับกํอน :  03-054-101 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์และปัจจัยในการเลือกใช๎พืชพรรณ และ

เลือกใช๎โดยพิจารณาจากลักษณะของพืช เพื่อน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ได๎อยําง
เหมาะสมและศึกษาวิธีการปลูก การจ าหนําย และการขนสํงวัสดุพืชพรรณ 

    

10.14       1.14 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ Landscape Maintenance ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแลรักษา
ภูมิทัศน์ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การดูแลรักษาสนามหญ๎า การดูแลรักษา
พืชพรรณ การดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารธุรกิจดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

    

10.15 1.15 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ Special Problem in Landscape 
วิชาบังคับกํอน : 03-051-204 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 

ปฏิบัติการวิจัย การค๎นคว๎า การทดลองงานด๎านภูมิทัศน์ รวมถึงโครงการออกแบบ
และสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิทัศน์ โดยน าข๎อมูลที่ได๎ศึกษามา เพื่อใช๎เรียบเรียงในการเขียน
เป็นรายงานทางวิชาการภายใต๎ความเห็นชอบของกรรมการที่ปรึกษา 

    

11 การใช้ประโยชน์ในรายวิชาตามหลักสูตร ในภาพรวม     
 

 
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ 
................................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

(ลงช่ือ) .........................................................................................................ผู๎ประเมิน 
                                                                            (.........................................................................................................)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC)  

   

ค าชี้แจง ขอให๎ทํานผู๎เช่ียวชาญได๎กรุณาแสดงความคิดเห็นของทํานที่มีตํอการพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย เรื่อง การทวนสอบผลการด าเนินงาน

หลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2553) โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในชํองความคิดเห็นของทําน
พร๎อมเขียนข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงตํอไป  
 

ข้อที่ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1 ปีการศึกษาที่เข้าเรียน.............................................      
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา................................................   

    

2 เกรดเฉลี่ยท่ีส าเร็จการศึกษา 
        2.00 - 2.50   2.51- 3.00  3.01-3.51               3.51- 4.00 

 

    

3 เพศ             ชาย          หญิง          

4 อาย.ุ........................ป ี           
5 หลังจากท่านส าเร็จการศึกษา ในแต่ละปี ท่านประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์

ในต าแหน่งใดบ้างและในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

วิชาชีพภูมิทัศน ์
ปีที่ท างาน  

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ว่างงาน      
พนักงานบริษัท 

- ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์     
- นักส ารวจงานภมูิทัศน ์     
- นักออกแบบ นักเขียนแบบภูมิทัศน์และ

น าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์ 
    

- ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์     
- ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์     
- ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎     

- อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................ อื่ น ๆ
...... 

อื่นๆ
...... 

อื่นๆ
...... 

อื่นๆ
...... 

 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 

ข้อที่ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

  (ต่อ)  

วิชาชีพภูมิทัศน ์
ปีที่ท างาน  

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

 

ประกอบกิจการส่วนตัว  
- ผู๎รับเหมาจัดสวน     

- ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเลก็       
- ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์     

- ผู๎รับเหมาระบบการให๎น้ าพืช       
- ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ     
- ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภมูิทัศน์     
- ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์     
- ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์     
- ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม/๎ขาย

ต๎นไม ๎
    

- อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. อื่นๆ
...... 

อื่นๆ
...... 

อื่นๆ
...... 

อื่นๆ
...... 

 
 
 

    

6 หลังจากส าเร็จการศึกษา ท่านเคยย้ายที่ท างานหรือไม่  
ไมํเคย   เคย  (ตอบค าถาม ข๎อ 7)   

   
 

    

 7 3. สาเหตุและปัจจัยใดที่ท่านย้ายที่ท างาน ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
เงินเดือนต่ า/สวัสดิการ 
ไมํดี  

 ไกลบ๎าน/ยา๎ยทีอ่ยู ํ  ไมํถนัดกับงานที่ท า/ 
งานที่ท าไมํนําสนใจ/ 
ภาระงานหนกัเกินไป  

มีปัญหาด๎านนโยบาย/ 
ผู๎บังคับบัญชา 
หรือเจ๎าของบริษัท  

มีปัญหากบัเพื่อฯ 
รํวมงาน/มีปัญหากับ 
ลูกน๎อง  

ออกไปศึกษาตอํ/รับ 
ราชการทหาร/ 
ปัญหาด๎านสุขภาพ 

ที่ท างานใหมํมีต าแหนํง 
หน๎าที่การงานดกีวํา 

งานที่ท าไมํมีความมั่นคง/ 
ไมํมีโอกาสเติบโต 

 ประกอบกิจการ 
สํวนตัว 

ถูกไลํออก   อื่นๆ (โปรดระบุ)........... 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

    



 

  
 

 

 

ข้อที่ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

8 ปัจจุบันท่านมีรายได้ในการท างานด้านวิชาชีพภูมิทัศน์ ต่อเดือน  
น๎อยกวํา 15,000 บาท/ 
เดือน     

15,001 - 25,000 บาท/ 
เดือน 

25,001 -35,000 บาท/ 
เดือน 

35,001 - 45,000 บาท/ 
เดือน 

45,001 - 55,000 บาท/ 
เดือน 

มากกวํา 55,000 บาท/ 
เดือน 

 

    

9 การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     
9.1 1.1 การส ารวจภูมิทัศน์ Landscape Surveying  การส ารวจภูมิทัศน์ แผนที่ที่

ใช๎ในงานส ารวจภูมิทัศน์ การวัดระยะ การวัดระดับ และการส ารวจเส๎นช้ันความสูง  
    

9.2 1.2 ทักษะพื้นฐานชําง Basic Shop Skills  ผลกระทบจากการปฏิบัติงานชํางที่มี
ตํอสิ่งแวดล๎อม  กฎแหํงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับชํางสาขาตําง ๆ  
การเลือกใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือชํางพื้นฐาน 

    

9.3 1.3 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น Principles of Landscape ความส าคัญและขอบเขตงาน
ภูมิทัศน์ วิวัฒนาการของงานภูมิทัศน์ในยุคสมัยตําง ๆ ตั้งแตํ เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 
และการออกแบบภูมิทัศน์โครงการขนาดเล็ก 

    

9.4 1.4 เลขะนิเทศ Graphic Communication การเรียนรู๎เกี่ยวกับเลขะศิลป์ การ
เขียนแบบด๎วยมือเปลํา และการใช๎เครื่องมือ การสเกตภาพ การเขียนภาพทิวทัศน์  
ทัศนียภาพ การเขียนสัญลักษณ์  การเขียนภาพสองมิติ  สามมิติ และเทคนิคการแร
เงา   

    

9.5 1.5 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ Elements and Principles of 
Landscape Design หลักการ องค์ประกอบของงานศิลปะ  และการออกแบบ 2 มิติ 
3 มิติ เพื่อการน าไปใช๎ประกอบงานภูมิทัศน์ 

    

9.6 1.6 กลศาสตร์และโครงสร๎างงานภูมิทัศน์ Mechanics and Landscape 
Structures การวิเคราะห์แสง และสมดุล การประยุกต์ สมการสมดุลกับโครงสร๎าง 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างความรู๎เบื้องต๎นในการออกแบบโครงสร๎างไม๎ เหล็ก 
คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กในงานภูมิทัศน์ 

    



 

9.7 1.7 ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาประยุกต์เพื่องานพัฒนาภูมิทัศน์ Soil Sciences 
and Applied Hydrology พื้นฐานความรู๎ด๎านปฐพี การศึกษาและวิเคราะห์ด๎าน
ปฐพีวิทยาที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ ได๎แกํ คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิ
ทัศน์ ธรรมชาติของดินด๎านวิศวกรรมพื้นฐาน ความอุดมสมบูรณ์ การชะล๎างผิวและ
การปรับปรุงฟื้นฟูและป้องกันการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยาด๎านปริมาตรและ
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพื่องานพัฒนาภูมิทัศน์ 

    

9.8 1.8 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architecture Design  
(วิชาบังคับกํอน: 03-123-103  องค์ประกอบและการออกแบภูมิทัศน์) ประวัติและ
หลักการ และขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต๎น  โครงสร๎างทาง
สถาปัตยกรรมพื้นฐาน  

 
 

 

    

 

 

ข้อที่ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

9.9 (ต่อ)  
1.9 วัสดุที่เกี่ยวข๎องกับงานตกแตํงภูมิทัศน์ Materials  for Landscape (วิชา

บังคับกํอน : 03-123-103 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์)  วัสดุภูมิทัศน์ 
ทั้งวัสดุกํอสร๎างและวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์  การออกแบบวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมกับการใช๎งานภูมิทัศน์ประเภทตําง ๆ การออกแบบการดูแลรักษาและการ
เลือกใช๎ส าหรับงานภูมิทัศน์ประเภทตําง ๆ 

    

9.10 1.10 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ Classification of Plant Materials 
ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การจ าแนก วั ส ดุ พื ช
พรรณตาม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การจ าแนกวัสดุพืชพรรณที่นิยมใช๎ในงานภูมิ
ทัศน์ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัยและสภาพแวดล๎อมในการ
เจริญเติบโต การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะของการใช๎ประโยชน์ การดูแล
รักษาและการจ าหนํายพืชพรรณชนิดตําง ๆ      

    

10 การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ     
10.1 1.1 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ Landscape Basic Skills  ปฏิบัติงาน

พื้นฐานทางภูมิทัศน์ การใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิ
ทัศน์ สามารถท างานที่ได๎รับมอบหมายรํวมกับผู๎อื่น สร๎างทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ 

    

10.2 1.2 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1 Landscape Skills  Practices 1 (วิชาบังคับกํอน 
: 03-121-101 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์) ปฏิบัติงานเฉพาะทางภูมิทัศน์ การใช๎
และการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ 
รวมทั้งสามารถท างานที่ได๎รับมอบหมายรํวมกับผู๎อื่น และสร๎างทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ 

    



 

10.3 1.3 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2 Landscape Skills Practices 2 (วิชาบังคับกํอน : 
03-121-102 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1) ปฏิบัติงานขั้นสูงทางภูมิทัศน์ การใช๎และ
ควบคุมดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเฉพาะทางขั้นสูง  เครื่องทุํนแรงที่
เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ การท างานที่ได๎รับมอบหมายรํวมกับผู๎อื่น มีทัศนคติที่ดีใน
การปฏิบัติงานภูมิทัศน ์

    

10.4 1.4 ระบบสารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ Information System 
and Research in Landscape Management (วิชาบังคับกํอน : 09-121-015 
หลักสถิติ)บทบาทและความส าคัญของระบบสารสนเทศตํองานภูมิทัศน์ การค๎นคว๎า
และเก็บรวบรวมข๎อมูลขําวสาร ความส าคัญของการวิจัย วิธีวิจัย และการเลือกใช๎
สถิติเพื่อการวิจัยที่เหมาะสม และเขียนรายงานการวิจัย 

    

10.5 1.5 สัมมนาภูมิทัศน์ Landscape Seminar การน าเสนอรายงานการศึกษาวิจัย
หรือโครงการภูมิทัศน์ ทักษะในการพูด การถํายทอดความรู๎ การตอบค าถาม และ
การรู๎จักแก๎ไขปัญหา     
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10.6 (ต่อ)  
1..6 การกํอสร๎างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Construction 

ความหมาย ขอบเขตของงานกํอสร๎างภูมิทัศน์เคหะสถาน การศึกษารูปแบบการ
กํอสร๎าง การวางแผนการกํอสร๎าง การปรับพื้นที่  การท างานภูมิทัศน์ดาดแข็ง การ
ปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพและสํงมอบงาน 

    

10.7 1.7 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ Special Problems in Landscape (วิชาบังคับ
กํอน : 03-121-204 ระบบสารสนทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์) การวิจัย 
ค๎นคว๎า และการทดลองงานด๎านภูมิทัศน์ โครงการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิ
ทัศน์ การรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูล การเรียบเรียงในการเขียนเป็นรายงาน
ทางวิชาการภายใต๎ความเห็นชอบของกรรมการที่ปรึกษา 

    

10.8 1..8 เทคนิคการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ Construction Technical for 
Landscape การผสม การล าเลียง การเท การท าให๎แนํน การบํมคอนกรีตและแบบ
หลํอคอนกรีตในงานภูมิทัศน์ การสร๎างผัง การตอกเสาเข็ม และการรับน้ าหนัก
เสาเข็มที่ใช๎ในงานภูมิทัศน์ 

    

10.9 1.9 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ Landscape Estimation ความหมาย 
ความส าคัญ และประเภทของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข๎อก าหนดการกํอสร๎าง
งานภูมิทัศน์ การประมาณราคางานปรับพื้นที่ งานโครงสร๎าง งานสถาปัตยกรรม 
งานพืชพรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ การค านวณคําด าเนินงาน  ก าไร ภาษี  และ
การจัดท า เอกสารเสนอราคา   

    

10.10 1.10 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ Irrigation for Landscapeความหมาย 
ความส าคัญของการชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหลํงน้ า คุณภาพน้ า หลักชลศาสตร์ 
การให๎น้ า การระบายน้ า การติดตั้งระบบให๎น้ าและระบายน้ า รวมถึงการ ประมาณ

    



 

การคําใช๎จําย        

10.11 1.11 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ Law Related to Landscape
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์  เชํน 
การกํอสร๎าง สิ่งแวดล๎อม และวัสดุพืชพรรณ 

    

10.12 1.12 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ Business Administration Landscape 
ความหมาย ความส าคัญของการบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ รูปแบบการประกอบธุรกิจ 
การจัดองค์กรการตลาด การจัดซื้อ การจัดจ าหนําย การบัญชี การเงิน และภาษีที่
เกี่ยวข๎อง 

    

10.13 1.13 การเขียนแบบภูมิทัศน์ LandscapeMechanical Drawing เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในการเขยีนแบบรวมทั้งบ ารุงรักษา การแสดงองค์ประกอบรายละเอียด
ใแบบสัญลักษณ์และมาตรฐานการเขียนแบบ  การเขียนแบบภูมิทัศน์และเทคนิคใน
การเขียนแบบ ตลอดจนการเขียนรายการประกอบแบบและการเขียนแบบสมเลขา 
ภาพฉายรวมทั้งการเขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศน์ 
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10.14 (ต่อ)  
 1.14 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ Landscape 

Conceptual and Presentation (วิชาบังคับกํอน: 03-123-103  องค์ประกอบ
และการออกแบบภูมิทัศน์) ข๎อมูลพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแนวคิดในการ
ออกแบบเพื่อก าหนดแนวทางในการออกแบบ ประเภทของแนวคิดในการออกแบบ 
การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดเพื่อจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อท า
ผังตารางแผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน ์

    

10.15 1.15 การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ Plant Materials Selection (วิชาบังคับกํอน : 
03-124-101 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ) ปัจจัยในการเลือกใช๎พืชพรรณ การเลือกใช๎
โดยพิจารณาจากลักษณะของพืชเพื่อน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ การปลูก การขนสํง 
และการจ าหนํายวัสดุพืชพรรณ 

    

10.16 1.16 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน์ Computer for Landsape 
Drawing เทคนิคและวิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและทางภูมิทัศน์ดว๎ยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป Auto CAD และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

    

10.17 1.17 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Design (วิชาบังคับ
กํอน : 03-123-101    ภูมิทัศน์เบื้องต๎น) ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ 
องค์ประกอบ หลักการ และแนวคิดในการออกแบบเคหะสถานภูมิทัศน์ การจัดการ
ในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง และการประมาณราคางานภูมิทัศน์เคหะสถาน 

    



 

10.18 1.18 การจัดการศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ Integrated Pest Management for 
Landscape ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ วิธีการ และขั้นตอน กล
ยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืชตําง ๆ อาทิ เชํน การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืช
และสัตว์ศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ 

    

10.19 1.19 การจัดการสนามหญ๎า Turf Grass Management ประวัติ ความส าคัญและ
ประโยชน์ของหญ๎าสนาม ปัจจัยในการเจริญเติบโต สัณฐานวิทยาและพันธุ์หญ๎า  
การผลิตหญ๎า การปลูกและการปฏิบัติบ ารุงรักษาสนามหญ๎า เครื่องมือในงานจัดการ
สนามหญ๎า 

    

10.20 1.20 การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ Landscape Maintenance 
and Managementความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแล
รักษาภูมิทัศน์ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การดูแลรักษาสนามหญ๎า การดูแล
รักษาพืชพรรณ การดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

    

11 การใช้ประโยชน์ในรายวิชาตามหลักสูตร ในภาพรวม     
 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ 
................................................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

(ลงช่ือ) .........................................................................................................ผู๎ประเมิน 
                                                                            (.........................................................................................................)  



 

แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง การทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2550)  
 แบบสอบถามชุดนี้เป็นเป็นสํวนหนึ่งตามหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
ผู๎จัดท ามีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเทํานั้น ดังนั้นจึงใครํขอความรํวมมือจากทําน กรุณาตอบแบบสอบถามให๎สมบูรณ์ ข๎อมูลทั้งหมดที่ทําน ตอบมาจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณที่ทํานให๎ความรํวมมือในการตอบ แบบสอบถามครั้งนี้ 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในชํอง         หน๎าข๎อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของทําน  

ส่วนที่ 1  ข๎อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม   

1. ปีการศึกษาท่ีเข้าเรียน.............................................     ปีที่ส าเร็จการศึกษา................................................   
2. เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา  

         2.00 - 2.50   2.51- 3.00  3.01-3.50                          3.51- 4.00 

3. เพศ                       ชาย                                หญิง                                 
4. อายุ.........................ป ี               
 

ส่วนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์   
 

5. หลังจากท่านส าเร็จการศึกษา ในแต่ละปี ท่านประกอบวิชาชีพภูมทิัศน์ในต าแหน่งใดบ้างและในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

วิชาชีพภูมิทัศน ์
ปีที่ท างาน  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 

ว่างงาน         
พนักงานบริษัท   
- ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์        

- นักส ารวจงานภมูิทัศน ์        

- นักออกแบบ นักเขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์        

- ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์        

- ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์        

- ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎        

- อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... 

ประกอบกิจการส่วนตัว  
- ผู๎รับเหมาจัดสวน        

- ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก          

- ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์        

- ผู๎รับเหมาระบบการให๎น้ าพืช          

- ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ        

- ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภมูิทัศน์        

- ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์        

- ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์        

- ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม/๎ขายต๎นไม ๎        

- อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... 
 

 



 

6. หลังจากส าเร็จการศึกษา ท่านเคยย้ายท่ีท างานหรือไม่  
 ไมํเคย   เคย  (ตอบค าถาม ข๎อ 7)   

 

7. 7. สาเหตุและปัจจัยใดที่ท่านย้ายท่ีท างาน  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมดํี   ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยู ํ  ไมํถนัดกับงานท่ีท า 

มีปัญหากับผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของบริษัท  มีปัญหากับเพื่อนรํวมงาน  ประกอบกิจการสํวนตัว  

อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
 
 

8. ปัจจุบนัท่านมีรายได้ในการท างานด้านวิชาชีพภมูิทัศน์ ต่อเดือน  
น๎อยกวํา 15,000 บาท/เดือน     15,001 - 25,000 บาท/เดือน 25,001 -35,000 บาท/เดือน 

35,001 - 45,000 บาท/เดือน 45,001 - 55,000 บาท/เดือน มากกวํา 55,001 บาท/เดือน 

 

ส่วนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับiระดับการพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตร 
ระดับ  5 = มากที่สุดหรือดมีาก    4 = มากหรือด ี   3 = ปานกลางหรือพอใช๎   2 = น๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน   1 = น๎อยที่สุดหรือต๎องปรับปรุงแก๎ไข 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ข๎อเสนอแนะ 
9. การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   

1.1 การส ารวจภูมิทัศน์ Landscape Surveying ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู๎พื้นฐานในการ
ส ารวจภูมิทัศน์ แผนที่ท่ีใช๎ในงานส ารวจภูมิทัศน์ การวัดระยะ การระดับ และการส ารวจเส๎นช้ันความสูง 

      

1.2 วัสดุก่อสร้างงานภูมิทัศน์ Landscape Construction Materials ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
วัสดุเกี่ยวกับไม๎กํอสร๎าง คอนกรีต วัสดุกํอ ปูนกํอ-ปูนฉาบ เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ วัสดุปูพื้น วัสดุ
มุงหลังคาและผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูป 

      

1.3 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ Elements and Principles of Landscape Design
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ องค์ประกอบของงานศิลปะ  และการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เพื่อการ
น าไปใช๎ประกอบงานภูมิทัศน์ 

      

1.4 ปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล้อม Soil Sciences and Environment ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและการก าเนิดดิน  สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน   ปฏิกิริยาของดิน  ธาตุอาหารพืช 
ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย  สารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ใช๎ในการปรับปรุงดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ า 

      

1.5 พ้ืนฐานช่าง Basic Shop Skill ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบจากการปฏิบัติงานชํางที่มี
ตํอสิ่งแวดล๎อม กฎแหํงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับชํางสาขาตํางๆ การเลือกใช๎และบ ารุงรักษา
เครื่องมือชํางขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับชํางไฟฟ้า ชํางเช่ือม และโลหะแผํน ชํางประปา ชํางกํอสร๎าง และชําง
เครื่องยนต์เล็ก 

      

1.6 วาดภาพภูมิทัศน์ Landscape Drawing ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการวาด
ภาพ การจัดภาพ การสังเกต การใช๎ดินสอ และปากกา และการใช๎สีให๎เกิดความช านาญในเรื่อง เส๎น แสง เงา
สัดสํวน รูปรําง องค์ประกอบ ตลอดจนความงามที่ปรากฏทั้งภาพ 2 มิติ 3 มิติ และทัศนียภาพจากหุํนนิ่ง และ
ธรรมชาติ ตลอดจนการเขียนเลขะศิลป์ เพ่ือการประยุกต์ใช๎ทางภูมิทัศน์ 

 

      



 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ข๎อเสนอแนะ 
1.7 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architecture Design 

วิชาบังคับกํอน: 03-053-103 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และ หลักการ ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต๎น โครงสร๎างทางสถาปัตยกรรม
พื้นฐาน รวมทั้งการเขียนรูปแบบรายการทางสถาปัตยกรรม 

      

1.8 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ Classification of Plant Materials ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์   การจ าแนกวัสดุพืชพรรณที่นิยมใช๎ในงานภูมิทัศน์  การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัย
และสภาพแวดล๎อมในการเจริญเติบโต การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะของการใช๎ประโยชน์ การดูแล
รักษาและการจ าหนํายพืชพรรณชนิดตํางๆ      

      

1.9 วัสดุตกแต่งภูมิทัศน ์Materials  for Landscape 
วิชาบังคับกํอน :  03-053-103  องค์ประกอบและการออกแบบภมูทิัศน์  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข๎อมูลวัสดุที่ใช๎ในการตกแตํงภูมิทัศน์ เชํน ขนาด รูปแบบ ราคา 
สถานที่ สถานที่ผลิต และจ าหนําย  ความเหมาะสมในการน าไปใช๎ในงาน ตลอดจนการดูแลรักษา และการ
ออกแบบวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสมกับการใช๎งานภูมิทัศน์ประเภทตํางๆ 

      

1.10 ภูมิทัศน์เบื้องต้น Introduction to Landscape ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญและ
ขอบเขตงานภูมิทัศน์ วิวัฒนาการของงานภูมิทัศน์ในยุคสมัยตํางๆตั้งแตํเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน และการ
ออกแบบภูมิทัศน์โครงการขนาดเล็ก 

      

10. การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวชิาชีพบังคับ   
10.1 สัมมนาภูมิทัศน์ Landscape Seminar ศึกษาการน าเสนอรายงานการศึกษาวิจัยหรือโครงการ   

ภูมิทัศน์ เพื่อฝึกทักษะในการพูด การถํายทอดความรู๎ การตอบค าถาม และการรู๎จักแก๎ไขปัญหา 
      

10.2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ Landscape Research Methodology 
วิชาบังคับกํอน :  13-121-115 หลักสถิติศึกษาลักษณะทั่วไปของงานวิจัย วิธีวิจัย และการเลือกใช๎สถิติเพื่อ
การวิจัยที่เหมาะสม และเขียนรายงานการวิจัย เพื่อการน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ 

      

10.3 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน ์Landscape Conceptual and 
Presentation 
วิชาบังคับมากํอน : 03-053-103  องค์ประกอบและการออกแบบภมูิทัศน์ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข๎อมูลพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแนวคิดในการออกแบบเพื่อก าหนดแนวทางใน
การออกแบบ และประเภทของแนวคิดในการออกแบบ การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดและ
กระบวนการในการจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อท าผังตาราง  แผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน์ 

      

10.4 การจัดการศัตรูพืชเบ้ืองต้น Introduction to Integrated Pest Management ศึกษาและปฏบิัติ
เกี่ยวกับประวตัิความเป็นมา ความส าคญั หลักการ  วิธีการ  และขัน้ตอน กลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพชืตํางๆ 
อาทิ เชํน การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืชและสัตว์ศัตรูพืช 

      

10.5 การเขียนแบบภมูิทัศน ์Landscape Mechanical Drawing ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในการเขยีนแบบรวมทั้งบ ารุงรักษา  การแสดงองค์ประกอบรายละเอียดในแบบ  สญัลักษณ์และ
มาตรฐานการเขียนแบบ  การเขียนแบบภูมิทัศน์และเทคนิคในการเขียนแบบ ตลอดจนการเขียนรายการ
ประกอบแบบและการเขียนแบบสมมเลขา ภาพฉายรวมทั้งการเขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศน์ 
 

      



 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ข๎อเสนอแนะ 
1.6 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Design 

วิชาบังคับกํอน :  03-053-101 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการออกแบบ องค์ประกอบ หลักการ และแนวคิดในการออกแบบ
เคหะภูมิทัศน์ การจัดการในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง และการประมาณราคางานภูมิทัศน์เคหะสถาน 

      

1.7 เทคนิคการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ Construction Technical for Landscape ศึกษาเกี่ยวกับการ
ผสม การล าเลียง การเท การท าให๎แนํน การบํมคอนกรีตและแบบหลํอคอนกรีตในงานภูมิทัศน์ การสร๎างผัง 
การตอกเสาเข็ม และการรับน้ าหนักเสาเข็มที่ใช๎ในงานภูมิทัศน์ 

      

1.8 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Construction ศึกษาและฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตของงานกํอสร๎างภูมิทัศน์เคหะสถาน การศึกษารูปแบบการกํอสร๎าง การวางแผน
การกํอสร๎าง การปรับพื้นที่  การท างานภูมิทัศน์ดาดแข็ง การปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพและสํง
มอบงาน  

      

1.9 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ Irrigation for Landscape ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญของการชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหลํงน้ า คุณภาพน้ า หลักชลศาสตร์ การให๎น้ า 
การระบายน้ า การติดตั้งระบบให๎น้ าและระบายน้ า รวมถึงการประมาณการคําใช๎จําย           

      

1.10 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ Landscape Estimation ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ 
ประเภทของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข๎อก าหนดการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ การประมาณราคา งานปรับ
พื้นที่ งานโครงสร๎าง งานสถาปัตยกรรม งานพืชพรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ การค านวณคําด าเนินงาน   
ก าไร ภาษี และการจัดท าเอกสารเสนอราคา   

      

1.11 การจัดการสนามหญ้า Turf  Grass  Management ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ
อุตสาหกรรม ความส าคัญและประโยชน์ของหญ๎าสนาม  ปัจจัยในการเจริญเติบโต สัณฐานวิทยาและพันธุ์หญ๎า       
การผลิตหญ๎า การปลูกและการปฏิบัติบ ารุงรักษาสนามหญ๎า เครื่องมือในงานภูมิทัศน์ 

      

1.12 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์ Computer for Landscape Drawing ศึกษาและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและทางภูมิทัศน์ด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสอง
มิติและสามมิติ เน๎นการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป Auto CAD และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง 

      

1.13 การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ Plant Materials Selection 
วิชาบังคับกํอน :  03-054-101 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์และปัจจัยในการเลือกใช๎พืชพรรณ และเลือกใช๎โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของพืช เพื่อน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ได๎อยํางเหมาะสมและศึกษาวิธีการปลูก การจ าหนําย และการ
ขนสํงวัสดุพืชพรรณ 

      

1.14 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน ์Special Problem in Landscape 
วิชาบังคับกํอน : 03-051-204 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 
ปฏิบัติการวิจัย การค๎นคว๎า การทดลองงานด๎านภูมิทัศน์ รวมถึงโครงการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิทัศน์ 
โดยน าข๎อมูลที่ได๎ศึกษามา เพื่อใช๎เรียบเรียงในการเขียนเป็นรายงานทางวิชาการภายใต๎ความเห็นชอบของ
กรรมการที่ปรึกษา 
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     1.15 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ Landscape Maintenance ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย 
ความส าคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแลรักษาภูมิทัศน์ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การดูแล
รักษาสนามหญ๎า การดูแลรักษาพืชพรรณ การดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารธุรกิจดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

          

3. การใช้ประโยชน์ในรายวิชาตามหลักสูตร ในภาพรวม       
 

ส่วนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร   
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกทํานทีใ่ห๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง การทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2553)  
 แบบสอบถามชุดนี้เป็นเป็นสํวนหนึ่งตามหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
ผู๎จัดท ามีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเทํานั้น ดังนั้นจึงใครํขอความรํวมมือจากทําน กรุณาตอบแบบสอบถามให๎สมบูรณ์ ข๎อมูลทั้งหมดที่ทําน ตอบมาจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณที่ทํานให๎ความรํวมมือในการตอบ แบบสอบถามครั้งนี้ 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในชํอง         หน๎าข๎อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของทําน  

ส่วนที่ 1  ข๎อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม  
1. ปีการศึกษาท่ีเข้าเรียน.............................................     ปีที่ส าเร็จการศึกษา................................................   
2. เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา  

         2.00 - 2.50   2.51- 3.00  3.01-3.51                          3.51- 4.00 

3. เพศ                       ชาย                                หญิง                                 
4. อายุ.........................ป ี               
 

ส่วนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์   
 

5. หลังจากท่านส าเร็จการศึกษา ในแต่ละปี ท่านประกอบวิชาชีพภูมทิัศน์ในต าแหน่งใดบ้างและในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

วิชาชีพภูมิทัศน ์
ปีที่ท างาน  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

ว่างงาน      
พนักงานบริษัท 
- ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์     

- นักส ารวจงานภมูิทัศน ์     

- นักออกแบบ นักเขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์     

- ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์     

- ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์     

- ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎     

- อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... 

ประกอบกิจการส่วนตัว  
- ผู๎รับเหมาจัดสวน     

- ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก       

- ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์     

- ผู๎รับเหมาระบบการให๎น้ าพืช       

- ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ     

- ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภมูิทัศน์     

- ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์     

- ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์     

- ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม/๎ขายต๎นไม ๎     

- อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... 
 

 



 

6. หลังจากส าเร็จการศึกษา ท่านเคยย้ายที่ท างานหรือไม่  
 ไมํเคย   เคย  (ตอบค าถาม ข๎อ 7)   

 

6. 7. สาเหตุและปัจจัยใดที่ท่านย้ายท่ีท างาน  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมดํี   ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยู ํ  ไมํถนัดกับงานท่ีท า/งานที่ท าไมํ    

 นําสนใจ/ภาระงานหนักเกินไป  
มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชา 
หรือเจ๎าของบริษัท  

มีปัญหากับเพื่อนรํวมงาน/มีปัญหากับ 
ลูกน๎อง  

ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการทหาร/ 
ปัญหาด๎านสุขภาพ 

ทีท่ างานใหมํมีต าแหนํงหน๎าที่การงานดีกวํา งานท่ีท าไมํมีความมั่นคง/ไมํมโีอกาส 
เติบโต 

 ประกอบกิจการสํวนตัว 

ถูกไลํออก   อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................  
 
 

8. ปัจจุบนัท่านมีรายได้ในการท างานด้านวิชาชีพภมูิทัศน์ ต่อเดือน  
น๎อยกวํา 15,000 บาท/เดือน     15,001 - 25,000 บาท/เดือน 25,001 -35,000 บาท/เดือน 

35,001 - 45,000 บาท/เดือน 45,001 - 55,000 บาท/เดือน มากกวํา 55,001 บาท/เดือน 

 
ส่วนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับระดับการพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตร 
ระดับ  5 = มากที่สุดหรือดมีาก 4 = มากหรือด ี3 = ปานกลางหรือพอใช๎   2 = น๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน   1 = น๎อยที่สุดหรือต๎องปรบัปรุงแก๎ไข 

รายละเอียด 
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9. การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

1.1 การส ารวจภูมิทัศน์ Landscape Surveying  การส ารวจภูมิทัศน์ แผนที่ที่ใช๎ในงานส ารวจภูมิทัศน์ 
การวัดระยะ การวัดระดับ และการส ารวจเส๎นช้ันความสูง 

      

1.2 ทักษะพ้ืนฐานช่าง Basic Shop Skills  ผลกระทบจากการปฏิบัติงานชํางที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม  กฎ
แหํงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับชํางสาขาตําง ๆ  การเลือกใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือชําง
พื้นฐาน  

      

1.3 ภูมิทัศน์เบื้องต้น Principles of Landscape ความส าคัญและขอบเขตงานภูมิทัศน์ วิวัฒนาการ
ของงานภูมิทัศน์ในยุคสมัยตําง ๆ ตั้งแตํ เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน และการออกแบบภูมิทัศน์โครงการขนาดเล็ก 

      

1.4 เลขะนิเทศ Graphic Communication การเรียนรู๎เกี่ยวกับเลขะศิลป์ การเขียนแบบด๎วยมือเปลํา 
และการใช๎เครื่องมือ การสเกตภาพ การเขียนภาพทิวทัศน์  ทัศนียภาพ การเขียนสัญลักษณ์  การเขียนภาพ
สองมิติ  สามมิติ และเทคนิคการแรเงา   

      

1.5 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ Elements and Principles of Landscape Design 
หลักการ องค์ประกอบของงานศิลปะ  และการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เพื่อการน าไปใช๎ประกอบงานภูมิทัศน์ 

      

1.6 กลศาสตร์และโครงสร้างงานภูมิทัศน์ Mechanics and Landscape Structures การวิเคราะห์
แสง และสมดุล การประยุกต์ สมการสมดุลกับโครงสร๎าง ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างความรู๎เบื้องต๎นในการ
ออกแบบโครงสร๎างไม๎ เหล็ก คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กในงานภูมิทัศน์ 
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1.7 ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาประยุกต์เพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ Soil Sciences and Applied 
Hydrology พื้นฐานความรู๎ด๎านปฐพี การศึกษาและวิเคราะห์ด๎านปฐพีวิทยาที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ ได๎แกํ 
คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ ธรรมชาติของดินด๎านวิศวกรรมพื้นฐาน ความอุดมสมบูรณ์ การ
ชะล๎างผิวและการปรับปรุงฟื้นฟูและป้องกันการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยาด๎านปริมาตรและการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าเพื่องานพัฒนาภูมิทัศน์ 

      

1.8 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architecture Design  (วิชาบังคับก่อน: 03-
123-103  องค์ประกอบและการออกแบภูมิทัศน์) ประวัติและหลักการ และขั้นตอนการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเบื้องต๎น  โครงสร๎างทางสถาปัตยกรรมพื้นฐาน 

      

1.9 วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภูมิทัศน์ Materials  for Landscape (วิชาบังคับก่อน : 03-123-
103 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์)  วัสดุภูมิทัศน์ ทั้งวัสดุกํอสร๎างและวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์  
การออกแบบวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสมกับการใช๎งานภูมิทัศน์ประเภทตําง ๆ การออกแบบการดูแลรักษา
และการเลือกใช๎ส าหรับงานภูมิทัศน์ประเภทตําง ๆ 

      

1.10 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ Classification of Plant Materials ความหมาย ความส าคัญและ
ประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การจ าแนก วัสดุพืชพรรณตาม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การจ าแนกวัสดุพืช
พรรณที่นิยมใช๎ในงานภูมิทัศน์ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัยและสภาพแวดล๎อมในการ
เจริญเติบโต การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะของการใช๎ประโยชน์ การดูแลรักษาและการจ าหนํายพืช
พรรณชนิดตําง ๆ      

      

10. การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
1.1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ Landscape Basic Skills  ปฏิบัติงานพื้นฐานทางภูมิทัศน์ การใช๎

เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องทุํนแรงท่ีเกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ สามารถท างานท่ีได๎รับมอบหมายรํวมกับผู๎อื่น สร๎าง
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน์ 

      

1.2 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1 Landscape Skills  Practices 1 (วิชาบังคับก่อน : 03-121-101 
ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์) ปฏิบัติงานเฉพาะทางภูมิทัศน์ การใช๎และการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ 
เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ รวมทั้งสามารถท างานที่ได๎รับมอบหมายรํวมกับผู๎อื่น และสร๎าง
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน์ 

      

1.3 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2 Landscape Skills Practices 2 (วิชาบังคับก่อน : 03-121-102 
ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1) ปฏิบัติงานขั้นสูงทางภูมิทัศน์ การใช๎และควบคุมดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะทางขั้นสูง  เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ การท างานที่ได๎รับมอบหมายรํวมกับ
ผู๎อื่น มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน์ 

      

1.4 ระบบสารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ Information System and Research in 
Landscape Management (วิชาบังคับก่อน : 09-121-015 หลักสถิติ)บทบาทและความส าคัญของระบบ
สารสนเทศตํองานภูมิทัศน์ การค๎นคว๎าและเก็บรวบรวมข๎อมูลขําวสาร ความส าคัญของการวิจัย วิธีวิจัย และ
การเลือกใช๎สถิติเพื่อการวิจัยที่เหมาะสม และเขียนรายงานการวิจัย  

      

1.5 สัมมนาภูมิทัศน์ Landscape Seminar การน าเสนอรายงานการศึกษาวิจัยหรือโครงการภูมิทัศน์ 
ทักษะในการพูด การถํายทอดความรู๎ การตอบค าถาม และการรู๎จักแก๎ไขปัญหา 
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1..6 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Construction ความหมาย ขอบเขต

ของงานกํอสร๎างภูมิทัศน์เคหะสถาน การศึกษารูปแบบการกํอสร๎าง การวางแผนการกํอสร๎าง การปรับพื้นที่  
การท างานภูมิทัศน์ดาดแข็ง การปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพและสํงมอบงาน  

      

1.7 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ Special Problems in Landscape (วิชาบังคับก่อน : 03-121-204 
ระบบสารสนทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์) การวิจัย ค๎นคว๎า และการทดลองงานด๎านภูมิทัศน์ 
โครงการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิทัศน์ การรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูล การเรียบเรียงในการ
เขียนเป็นรายงานทางวิชาการภายใต๎ความเห็นชอบของกรรมการที่ปรึกษา 

      

1..8 เทคนิคการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ Construction Technical for Landscape การผสม การ
ล าเลียง การเท การท าให๎แนํน การบํมคอนกรีตและแบบหลํอคอนกรีตในงานภูมิทัศน์ การสร๎างผัง การตอก
เสาเข็ม และการรับน้ าหนักเสาเข็มที่ใช๎ในงานภูมิทัศน์ 

      

1.9 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ Landscape Estimation ความหมาย ความส าคัญ และประเภท
ของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข๎อก าหนดการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ การประมาณราคางานปรับพื้นที่ งาน
โครงสร๎าง งานสถาปัตยกรรม งานพืชพรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ การค านวณคําด าเนินงาน  ก าไร ภาษี 
และการจัดท า เอกสารเสนอราคา   

      

1.10 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ Irrigation for Landscapeความหมาย ความส าคัญของการ
ชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหลํงน้ า คุณภาพน้ า หลักชลศาสตร์ การให๎น้ า การระบายน้ า การติดตั้งระบบให๎
น้ าและระบายน้ า รวมถึงการ ประมาณการคําใช๎จําย        

      

1.11 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ Law Related to Landscapeความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์  เชํน การกํอสร๎าง สิ่งแวดล๎อม และวัสดุพืชพรรณ 

      

1.12 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ Business Administration Landscape ความหมาย ความส าคัญ
ของการบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การจัดองค์กรการตลาด การจัดซื้อ การจัดจ าหนําย 
การบัญชี การเงิน และภาษีที่เกี่ยวข๎อง  

      

1.13 การเขียนแบบภูมิทัศน์ LandscapeMechanical Drawing เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเขียน
แบบรวมทั้งบ ารุงรักษา  การแสดงองค์ประกอบรายละเอียดใแบบสัญลักษณแ์ละมาตรฐานการเขียนแบบ  การ
เขียนแบบภูมิทัศน์และเทคนิคในการเขียนแบบ ตลอดจนการเขียนรายการประกอบแบบและการเขียนแบบสม
เลขา ภาพฉายรวมทั้งการเขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศน์ 

      

1.14 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ Landscape Conceptual and 
Presentation (วิชาบังคับก่อน: 03-123-103  องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์) ข๎อมูลพื้นฐานและ
ลักษณะเฉพาะของแนวคิดในการออกแบบเพื่อก าหนดแนวทางในการออกแบบ ประเภทของแนวคิดในการ
ออกแบบ การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดเพื่อจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อท าผังตาราง
แผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน์ 

      

1.15 การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ Plant Materials Selection (วิชาบังคับก่อน : 03-124-101 การ
จ าแนกวัสดุพืชพรรณ) ปัจจัยในการเลือกใช๎พืชพรรณ การเลือกใช๎โดยพิจารณาจากลักษณะของพืชเพื่อ
น าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ การปลูก การขนสํง และการจ าหนํายวัสดุพืชพรรณ 
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1.16 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์ Computer for Landsape Drawing เทคนิคและ

วิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและทางภูมิทัศน์ด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป Auto 
CAD และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

      

1.17 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Design (วิชาบังคับก่อน: 03-123-101    
ภูมิทัศน์เบื้องต้น) ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ องค์ประกอบ หลักการ และแนวคิดในการออกแบบเคหะ
สถานภูมิทัศน์ การจัดการในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง และการประมาณราคางานภูมิทัศน์เคหะสถาน 

      

1.18 การจัดการศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ Integrated Pest Management for Landscape ประวัติ
ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ วิธีการ และขั้นตอน กลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืชตําง ๆ อาทิ เชํน การ
จัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืชและสัตว์ศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ 

      

1.19 การจัดการสนามหญ้า Turf Grass Management ประวัติ ความส าคัญและประโยชน์ของหญ๎า
สนาม ปัจจัยในการเจริญเติบโต สัณฐานวิทยาและพันธุ์หญ๎า  การผลิตหญ๎า การปลูกและการปฏิบัติ
บ ารุงรักษาสนามหญ๎า เครื่องมือในงานจัดการสนามหญ๎า 

      

1.20 การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ Landscape Maintenance and Management
ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแลรักษาภูมิทัศน์ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
การดูแลรักษาสนามหญ๎า การดูแลรักษาพืชพรรณ การดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารงานดูแลรักษา
ภูมิทัศน์ 

      

11. การใช้ประโยชน์ในรายวิชาตามหลักสูตร ในภาพรวม        
 

 
ส่วนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร   
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 



 

แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง การทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2550)  
 แบบสอบถามชุดนี้เป็นเป็นสํวนหนึ่งตามหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
ผู๎จัดท ามีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเทํานั้น ดังนั้นจึงใครํขอความรํวมมือจากทําน กรุณาตอบแบบสอบถามให๎สมบูรณ์ ข๎อมูลทั้งหมดที่ทําน ตอบมาจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณที่ทํานให๎ความรํวมมือในการตอบ แบบสอบถามครั้งนี้ 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในชํอง         หน๎าข๎อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของทําน  

ส่วนที่ 1  ข๎อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม   

1. ปีการศึกษาท่ีเข้าเรียน.............................................     ปีที่ส าเร็จการศึกษา................................................   
2. เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา  

         2.00 - 2.50   2.51- 3.00  3.01-3.50                          3.51- 4.00 

3. เพศ                       ชาย                                หญิง                                 
4. อายุ.........................ป ี               
 

ส่วนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์   
 

5. หลังจากท่านส าเร็จการศึกษา ในแต่ละปี ท่านประกอบวิชาชีพภูมทิัศน์ในต าแหน่งใดบ้างและในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

วิชาชีพภูมิทัศน ์
ปีที่ท างาน  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 

ว่างงาน         
พนักงานบริษัท   
- ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์        

- นักส ารวจงานภมูิทัศน ์        

- นักออกแบบ นักเขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์        

- ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์        

- ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์        

- ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎        

- อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... 

ประกอบกิจการส่วนตัว  
- ผู๎รับเหมาจัดสวน        

- ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก          

- ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์        

- ผู๎รับเหมาระบบการให๎น้ าพืช          

- ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ        

- ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภมูิทัศน์        

- ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์        

- ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์        

- ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม/๎ขายต๎นไม ๎        

- อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... 
 

 



 

6. หลังจากส าเร็จการศึกษา ท่านเคยย้ายท่ีท างานหรือไม่  
 ไมํเคย   เคย  (ตอบค าถาม ข๎อ 7)   

 

7. 7. สาเหตุและปัจจัยใดที่ท่านย้ายท่ีท างาน  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมดํี   ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยู ํ  ไมํถนัดกับงานท่ีท า 

มีปัญหากับผู๎บังคับบัญชาหรือเจ๎าของบริษัท  มีปัญหากับเพื่อนรํวมงาน  ประกอบกิจการสํวนตัว  

อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
 
 

8. ปัจจุบนัท่านมีรายได้ในการท างานด้านวิชาชีพภมูิทัศน์ ต่อเดือน  
น๎อยกวํา 15,000 บาท/เดือน     15,001 - 25,000 บาท/เดือน 25,001 -35,000 บาท/เดือน 

35,001 - 45,000 บาท/เดือน 45,001 - 55,000 บาท/เดือน มากกวํา 55,001 บาท/เดือน 

 

ส่วนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับiระดับการพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตร 
ระดับ  5 = มากที่สุดหรือดมีาก    4 = มากหรือด ี   3 = ปานกลางหรือพอใช๎   2 = น๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน   1 = น๎อยที่สุดหรือต๎องปรับปรุงแก๎ไข 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ข๎อเสนอแนะ 
9. การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   

1.1 การส ารวจภูมิทัศน์ Landscape Surveying ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู๎พื้นฐานในการ
ส ารวจภูมิทัศน์ แผนที่ท่ีใช๎ในงานส ารวจภูมิทัศน์ การวัดระยะ การระดับ และการส ารวจเส๎นช้ันความสูง 

      

1.2 วัสดุก่อสร้างงานภูมิทัศน์ Landscape Construction Materials ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
วัสดุเกี่ยวกับไม๎กํอสร๎าง คอนกรีต วัสดุกํอ ปูนกํอ-ปูนฉาบ เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ วัสดุปูพื้น วัสดุ
มุงหลังคาและผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูป 

      

1.3 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ Elements and Principles of Landscape Design
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ องค์ประกอบของงานศิลปะ  และการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เพื่อการ
น าไปใช๎ประกอบงานภูมิทัศน์ 

      

1.4 ปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล้อม Soil Sciences and Environment ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและการก าเนิดดิน  สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน   ปฏิกิริยาของดิน  ธาตุอาหารพืช 
ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย  สารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ใช๎ในการปรับปรุงดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ า 

      

1.5 พ้ืนฐานช่าง Basic Shop Skill ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบจากการปฏิบัติงานชํางที่มี
ตํอสิ่งแวดล๎อม กฎแหํงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับชํางสาขาตํางๆ การเลือกใช๎และบ ารุงรักษา
เครื่องมือชํางขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับชํางไฟฟ้า ชํางเช่ือม และโลหะแผํน ชํางประปา ชํางกํอสร๎าง และชําง
เครื่องยนต์เล็ก 

      

1.6 วาดภาพภูมิทัศน์ Landscape Drawing ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการวาด
ภาพ การจัดภาพ การสังเกต การใช๎ดินสอ และปากกา และการใช๎สีให๎เกิดความช านาญในเรื่อง เส๎น แสง เงา
สัดสํวน รูปรําง องค์ประกอบ ตลอดจนความงามที่ปรากฏทั้งภาพ 2 มิติ 3 มิติ และทัศนียภาพจากหุํนนิ่ง และ
ธรรมชาติ ตลอดจนการเขียนเลขะศิลป์ เพ่ือการประยุกต์ใช๎ทางภูมิทัศน์ 

 

      



 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ข๎อเสนอแนะ 
1.7 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architecture Design 

วิชาบังคับกํอน: 03-053-103 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และ หลักการ ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต๎น โครงสร๎างทางสถาปัตยกรรม
พื้นฐาน รวมทั้งการเขียนรูปแบบรายการทางสถาปัตยกรรม 

      

1.8 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ Classification of Plant Materials ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์   การจ าแนกวัสดุพืชพรรณที่นิยมใช๎ในงานภูมิทัศน์  การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัย
และสภาพแวดล๎อมในการเจริญเติบโต การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะของการใช๎ประโยชน์ การดูแล
รักษาและการจ าหนํายพืชพรรณชนิดตํางๆ      

      

1.9 วัสดุตกแต่งภูมิทัศน ์Materials  for Landscape 
วิชาบังคับกํอน :  03-053-103  องค์ประกอบและการออกแบบภมูทิัศน์  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข๎อมูลวัสดุที่ใช๎ในการตกแตํงภูมิทัศน์ เชํน ขนาด รูปแบบ ราคา 
สถานที่ สถานที่ผลิต และจ าหนําย  ความเหมาะสมในการน าไปใช๎ในงาน ตลอดจนการดูแลรักษา และการ
ออกแบบวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสมกับการใช๎งานภูมิทัศน์ประเภทตํางๆ 

      

1.10 ภูมิทัศน์เบื้องต้น Introduction to Landscape ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญและ
ขอบเขตงานภูมิทัศน์ วิวัฒนาการของงานภูมิทัศน์ในยุคสมัยตํางๆตั้งแตํเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน และการ
ออกแบบภูมิทัศน์โครงการขนาดเล็ก 

      

10. การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวชิาชีพบังคับ   
10.1 สัมมนาภูมิทัศน์ Landscape Seminar ศึกษาการน าเสนอรายงานการศึกษาวิจัยหรือโครงการ   

ภูมิทัศน์ เพื่อฝึกทักษะในการพูด การถํายทอดความรู๎ การตอบค าถาม และการรู๎จักแก๎ไขปัญหา 
      

10.2 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ Landscape Research Methodology 
วิชาบังคับกํอน :  13-121-115 หลักสถิติศึกษาลักษณะทั่วไปของงานวิจัย วิธีวิจัย และการเลือกใช๎สถิติเพื่อ
การวิจัยที่เหมาะสม และเขียนรายงานการวิจัย เพื่อการน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ 

      

10.3 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน ์Landscape Conceptual and 
Presentation 
วิชาบังคับมากํอน : 03-053-103  องค์ประกอบและการออกแบบภมูิทัศน์ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข๎อมูลพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแนวคิดในการออกแบบเพื่อก าหนดแนวทางใน
การออกแบบ และประเภทของแนวคิดในการออกแบบ การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดและ
กระบวนการในการจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อท าผังตาราง  แผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน์ 

      

10.4 การจัดการศัตรูพืชเบ้ืองต้น Introduction to Integrated Pest Management ศึกษาและปฏบิัติ
เกี่ยวกับประวตัิความเป็นมา ความส าคญั หลักการ  วิธีการ  และขัน้ตอน กลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพชืตํางๆ 
อาทิ เชํน การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืชและสัตว์ศัตรูพืช 

      

10.5 การเขียนแบบภมูิทัศน ์Landscape Mechanical Drawing ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในการเขยีนแบบรวมทั้งบ ารุงรักษา  การแสดงองค์ประกอบรายละเอียดในแบบ  สญัลักษณ์และ
มาตรฐานการเขียนแบบ  การเขียนแบบภูมิทัศน์และเทคนิคในการเขียนแบบ ตลอดจนการเขียนรายการ
ประกอบแบบและการเขียนแบบสมมเลขา ภาพฉายรวมทั้งการเขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศน์ 
 

      



 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ข๎อเสนอแนะ 
1.6 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Design 

วิชาบังคับกํอน :  03-053-101 ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการออกแบบ องค์ประกอบ หลักการ และแนวคิดในการออกแบบ
เคหะภูมิทัศน์ การจัดการในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง และการประมาณราคางานภูมิทัศน์เคหะสถาน 

      

1.7 เทคนิคการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ Construction Technical for Landscape ศึกษาเกี่ยวกับการ
ผสม การล าเลียง การเท การท าให๎แนํน การบํมคอนกรีตและแบบหลํอคอนกรีตในงานภูมิทัศน์ การสร๎างผัง 
การตอกเสาเข็ม และการรับน้ าหนักเสาเข็มที่ใช๎ในงานภูมิทัศน์ 

      

1.8 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Construction ศึกษาและฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตของงานกํอสร๎างภูมิทัศน์เคหะสถาน การศึกษารูปแบบการกํอสร๎าง การวางแผน
การกํอสร๎าง การปรับพื้นที่  การท างานภูมิทัศน์ดาดแข็ง การปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพและสํง
มอบงาน  

      

1.9 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ Irrigation for Landscape ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญของการชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหลํงน้ า คุณภาพน้ า หลักชลศาสตร์ การให๎น้ า 
การระบายน้ า การติดตั้งระบบให๎น้ าและระบายน้ า รวมถึงการประมาณการคําใช๎จําย           

      

1.10 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ Landscape Estimation ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ 
ประเภทของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข๎อก าหนดการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ การประมาณราคา งานปรับ
พื้นที่ งานโครงสร๎าง งานสถาปัตยกรรม งานพืชพรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ การค านวณคําด าเนินงาน   
ก าไร ภาษี และการจัดท าเอกสารเสนอราคา   

      

1.11 การจัดการสนามหญ้า Turf  Grass  Management ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ
อุตสาหกรรม ความส าคัญและประโยชน์ของหญ๎าสนาม  ปัจจัยในการเจริญเติบโต สัณฐานวิทยาและพันธุ์หญ๎า       
การผลิตหญ๎า การปลูกและการปฏิบัติบ ารุงรักษาสนามหญ๎า เครื่องมือในงานภูมิทัศน์ 

      

1.12 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์ Computer for Landscape Drawing ศึกษาและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและทางภูมิทัศน์ด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสอง
มิติและสามมิติ เน๎นการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป Auto CAD และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง 

      

1.13 การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ Plant Materials Selection 
วิชาบังคับกํอน :  03-054-101 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์และปัจจัยในการเลือกใช๎พืชพรรณ และเลือกใช๎โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของพืช เพื่อน าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ได๎อยํางเหมาะสมและศึกษาวิธีการปลูก การจ าหนําย และการ
ขนสํงวัสดุพืชพรรณ 

      

1.14 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน ์Special Problem in Landscape 
วิชาบังคับกํอน : 03-051-204 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 
ปฏิบัติการวิจัย การค๎นคว๎า การทดลองงานด๎านภูมิทัศน์ รวมถึงโครงการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิทัศน์ 
โดยน าข๎อมูลที่ได๎ศึกษามา เพื่อใช๎เรียบเรียงในการเขียนเป็นรายงานทางวิชาการภายใต๎ความเห็นชอบของ
กรรมการที่ปรึกษา 
 
 
 

      



 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ข๎อเสนอแนะ 
     1.15 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ Landscape Maintenance ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย 
ความส าคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแลรักษาภูมิทัศน์ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การดูแล
รักษาสนามหญ๎า การดูแลรักษาพืชพรรณ การดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารธุรกิจดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

          

3. การใช้ประโยชน์ในรายวิชาตามหลักสูตร ในภาพรวม       
 

ส่วนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร   
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกทํานทีใ่ห๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง การทวนสอบผล การด าเนินงานหลักสูตรของผู๎ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2553)  
 แบบสอบถามชุดนี้เป็นเป็นสํวนหนึ่งตามหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
ผู๎จัดท ามีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเทํานั้น ดังนั้นจึงใครํขอความรํวมมือจากทําน กรุณาตอบแบบสอบถามให๎สมบูรณ์ ข๎อมูลทั้งหมดที่ทําน ตอบมาจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณที่ทํานให๎ความรํวมมือในการตอบ แบบสอบถามครั้งนี้ 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในชํอง         หน๎าข๎อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของทําน  

ส่วนที่ 1  ข๎อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม  
1. ปีการศึกษาท่ีเข้าเรียน.............................................     ปีที่ส าเร็จการศึกษา................................................   
2. เกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา  

         2.00 - 2.50   2.51- 3.00  3.01-3.51                          3.51- 4.00 

3. เพศ                       ชาย                                หญิง                                 
4. อายุ.........................ป ี               
 

ส่วนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าการประกอบวิชาชีพด๎านภูมิทัศน์   
 

5. หลังจากท่านส าเร็จการศึกษา ในแต่ละปี ท่านประกอบวิชาชีพภูมทิัศน์ในต าแหน่งใดบ้างและในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

วิชาชีพภูมิทัศน ์
ปีที่ท างาน  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

ว่างงาน      
พนักงานบริษัท 
- ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างงานภูมิทัศน์     

- นักส ารวจงานภมูิทัศน ์     

- นักออกแบบ นักเขียนแบบภูมิทัศน์และน าเสนอผลงานทางภูมิทัศน์     

- ผู๎ประมาณราคางานภูมิทัศน์     

- ผู๎ควบคุมงานดูแลรักษางานภูมิทัศน์     

- ผู๎ดูแลเพาะช าต๎นไม๎     

- อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... 

ประกอบกิจการส่วนตัว  
- ผู๎รับเหมาจัดสวน     

- ผู๎รับเหมางานโครงสร๎างทางภูมิทัศน์ขนาดเล็ก       

- ผู๎รับเหมาส ารวจงานภูมิทัศน์     

- ผู๎รับเหมาระบบการให๎น้ าพืช       

- ผู๎รับเหมางานการจัดแสดงนิทรรศการ     

- ผู๎รับออกแบบและเขียนแบบงานภมูิทัศน์     

- ผู๎ดูแลรักษางานภูมิทัศน์     

- ผู๎ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์     

- ผู๎ประกอบการด๎านการเพาะช าต๎นไม/๎ขายต๎นไม ๎     

- อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... อื่นๆ...... 
 

 



 

6. หลังจากส าเร็จการศึกษา ท่านเคยย้ายที่ท างานหรือไม่  
 ไมํเคย   เคย  (ตอบค าถาม ข๎อ 7)   

 

6. 7. สาเหตุและปัจจัยใดที่ท่านย้ายท่ีท างาน  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
เงินเดือนต่ า/สวัสดิการไมดํี   ไกลบ๎าน/ย๎ายที่อยู ํ  ไมํถนัดกับงานท่ีท า/งานที่ท าไมํ    

 นําสนใจ/ภาระงานหนักเกินไป  
มีปัญหาด๎านนโยบาย/ผู๎บังคับบัญชา 
หรือเจ๎าของบริษัท  

มีปัญหากับเพื่อนรํวมงาน/มีปัญหากับ 
ลูกน๎อง  

ออกไปศึกษาตํอ/รับราชการทหาร/ 
ปัญหาด๎านสุขภาพ 

ทีท่ างานใหมํมีต าแหนํงหน๎าที่การงานดีกวํา งานท่ีท าไมํมีความมั่นคง/ไมํมโีอกาส 
เติบโต 

 ประกอบกิจการสํวนตัว 

ถูกไลํออก   อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................  
 
 

8. ปัจจุบนัท่านมีรายได้ในการท างานด้านวิชาชีพภมูิทัศน์ ต่อเดือน  
น๎อยกวํา 15,000 บาท/เดือน     15,001 - 25,000 บาท/เดือน 25,001 -35,000 บาท/เดือน 

35,001 - 45,000 บาท/เดือน 45,001 - 55,000 บาท/เดือน มากกวํา 55,001 บาท/เดือน 

 
ส่วนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับระดับการพึงพอใจในการใช๎ประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตร 
ระดับ  5 = มากที่สุดหรือดมีาก 4 = มากหรือด ี3 = ปานกลางหรือพอใช๎   2 = น๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน   1 = น๎อยที่สุดหรือต๎องปรบัปรุงแก๎ไข 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ข๎อเสนอแนะ 
9. การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

1.1 การส ารวจภูมิทัศน์ Landscape Surveying  การส ารวจภูมิทัศน์ แผนที่ที่ใช๎ในงานส ารวจภูมิทัศน์ 
การวัดระยะ การวัดระดับ และการส ารวจเส๎นช้ันความสูง 

      

1.2 ทักษะพ้ืนฐานช่าง Basic Shop Skills  ผลกระทบจากการปฏิบัติงานชํางที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม  กฎ
แหํงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับชํางสาขาตําง ๆ  การเลือกใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือชําง
พื้นฐาน  

      

1.3 ภูมิทัศน์เบื้องต้น Principles of Landscape ความส าคัญและขอบเขตงานภูมิทัศน์ วิวัฒนาการ
ของงานภูมิทัศน์ในยุคสมัยตําง ๆ ตั้งแตํ เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน และการออกแบบภูมิทัศน์โครงการขนาดเล็ก 

      

1.4 เลขะนิเทศ Graphic Communication การเรียนรู๎เกี่ยวกับเลขะศิลป์ การเขียนแบบด๎วยมือเปลํา 
และการใช๎เครื่องมือ การสเกตภาพ การเขียนภาพทิวทัศน์  ทัศนียภาพ การเขียนสัญลักษณ์  การเขียนภาพ
สองมิติ  สามมิติ และเทคนิคการแรเงา   

      

1.5 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์ Elements and Principles of Landscape Design 
หลักการ องค์ประกอบของงานศิลปะ  และการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เพื่อการน าไปใช๎ประกอบงานภูมิทัศน์ 

      

1.6 กลศาสตร์และโครงสร้างงานภูมิทัศน์ Mechanics and Landscape Structures การวิเคราะห์
แสง และสมดุล การประยุกต์ สมการสมดุลกับโครงสร๎าง ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างความรู๎เบื้องต๎นในการ
ออกแบบโครงสร๎างไม๎ เหล็ก คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กในงานภูมิทัศน์ 
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1.7 ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาประยุกต์เพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ Soil Sciences and Applied 
Hydrology พื้นฐานความรู๎ด๎านปฐพี การศึกษาและวิเคราะห์ด๎านปฐพีวิทยาที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ ได๎แกํ 
คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ ธรรมชาติของดินด๎านวิศวกรรมพื้นฐาน ความอุดมสมบูรณ์ การ
ชะล๎างผิวและการปรับปรุงฟื้นฟูและป้องกันการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยาด๎านปริมาตรและการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าเพื่องานพัฒนาภูมิทัศน์ 

      

1.8 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architecture Design  (วิชาบังคับก่อน: 03-
123-103  องค์ประกอบและการออกแบภูมิทัศน์) ประวัติและหลักการ และขั้นตอนการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเบื้องต๎น  โครงสร๎างทางสถาปัตยกรรมพื้นฐาน 

      

1.9 วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภูมิทัศน์ Materials  for Landscape (วิชาบังคับก่อน : 03-123-
103 องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์)  วัสดุภูมิทัศน์ ทั้งวัสดุกํอสร๎างและวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์  
การออกแบบวัสดุตกแตํงภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสมกับการใช๎งานภูมิทัศน์ประเภทตําง ๆ การออกแบบการดูแลรักษา
และการเลือกใช๎ส าหรับงานภูมิทัศน์ประเภทตําง ๆ 

      

1.10 การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ Classification of Plant Materials ความหมาย ความส าคัญและ
ประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การจ าแนก วัสดุพืชพรรณตาม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การจ าแนกวัสดุพืช
พรรณที่นิยมใช๎ในงานภูมิทัศน์ การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัยและสภาพแวดล๎อมในการ
เจริญเติบโต การจ าแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะของการใช๎ประโยชน์ การดูแลรักษาและการจ าหนํายพืช
พรรณชนิดตําง ๆ      

      

10. การใช้ประโยชน์ในรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
1.1 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ Landscape Basic Skills  ปฏิบัติงานพื้นฐานทางภูมิทัศน์ การใช๎

เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องทุํนแรงท่ีเกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ สามารถท างานท่ีได๎รับมอบหมายรํวมกับผู๎อื่น สร๎าง
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน์ 

      

1.2 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1 Landscape Skills  Practices 1 (วิชาบังคับก่อน : 03-121-101 
ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์) ปฏิบัติงานเฉพาะทางภูมิทัศน์ การใช๎และการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ 
เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ รวมทั้งสามารถท างานที่ได๎รับมอบหมายรํวมกับผู๎อื่น และสร๎าง
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน์ 

      

1.3 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2 Landscape Skills Practices 2 (วิชาบังคับก่อน : 03-121-102 
ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1) ปฏิบัติงานขั้นสูงทางภูมิทัศน์ การใช๎และควบคุมดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะทางขั้นสูง  เครื่องทุํนแรงที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ การท างานที่ได๎รับมอบหมายรํวมกับ
ผู๎อื่น มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภูมิทัศน์ 

      

1.4 ระบบสารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ Information System and Research in 
Landscape Management (วิชาบังคับก่อน : 09-121-015 หลักสถิติ)บทบาทและความส าคัญของระบบ
สารสนเทศตํองานภูมิทัศน์ การค๎นคว๎าและเก็บรวบรวมข๎อมูลขําวสาร ความส าคัญของการวิจัย วิธีวิจัย และ
การเลือกใช๎สถิติเพื่อการวิจัยที่เหมาะสม และเขียนรายงานการวิจัย  

      

1.5 สัมมนาภูมิทัศน์ Landscape Seminar การน าเสนอรายงานการศึกษาวิจัยหรือโครงการภูมิทัศน์ 
ทักษะในการพูด การถํายทอดความรู๎ การตอบค าถาม และการรู๎จักแก๎ไขปัญหา 
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1..6 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Construction ความหมาย ขอบเขต

ของงานกํอสร๎างภูมิทัศน์เคหะสถาน การศึกษารูปแบบการกํอสร๎าง การวางแผนการกํอสร๎าง การปรับพื้นที่  
การท างานภูมิทัศน์ดาดแข็ง การปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพและสํงมอบงาน  

      

1.7 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ Special Problems in Landscape (วิชาบังคับก่อน : 03-121-204 
ระบบสารสนทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์) การวิจัย ค๎นคว๎า และการทดลองงานด๎านภูมิทัศน์ 
โครงการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิทัศน์ การรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูล การเรียบเรียงในการ
เขียนเป็นรายงานทางวิชาการภายใต๎ความเห็นชอบของกรรมการที่ปรึกษา 

      

1..8 เทคนิคการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ Construction Technical for Landscape การผสม การ
ล าเลียง การเท การท าให๎แนํน การบํมคอนกรีตและแบบหลํอคอนกรีตในงานภูมิทัศน์ การสร๎างผัง การตอก
เสาเข็ม และการรับน้ าหนักเสาเข็มที่ใช๎ในงานภูมิทัศน์ 

      

1.9 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ Landscape Estimation ความหมาย ความส าคัญ และประเภท
ของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข๎อก าหนดการกํอสร๎างงานภูมิทัศน์ การประมาณราคางานปรับพื้นที่ งาน
โครงสร๎าง งานสถาปัตยกรรม งานพืชพรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ การค านวณคําด าเนินงาน  ก าไร ภาษี 
และการจัดท า เอกสารเสนอราคา   

      

1.10 การชลประทานในงานภูมิทัศน์ Irrigation for Landscapeความหมาย ความส าคัญของการ
ชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหลํงน้ า คุณภาพน้ า หลักชลศาสตร์ การให๎น้ า การระบายน้ า การติดตั้งระบบให๎
น้ าและระบายน้ า รวมถึงการ ประมาณการคําใช๎จําย        

      

1.11 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ Law Related to Landscapeความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์  เชํน การกํอสร๎าง สิ่งแวดล๎อม และวัสดุพืชพรรณ 

      

1.12 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ Business Administration Landscape ความหมาย ความส าคัญ
ของการบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การจัดองค์กรการตลาด การจัดซื้อ การจัดจ าหนําย 
การบัญชี การเงิน และภาษีที่เกี่ยวข๎อง  

      

1.13 การเขียนแบบภูมิทัศน์ LandscapeMechanical Drawing เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเขียน
แบบรวมทั้งบ ารุงรักษา  การแสดงองค์ประกอบรายละเอียดใแบบสัญลักษณแ์ละมาตรฐานการเขียนแบบ  การ
เขียนแบบภูมิทัศน์และเทคนิคในการเขียนแบบ ตลอดจนการเขียนรายการประกอบแบบและการเขียนแบบสม
เลขา ภาพฉายรวมทั้งการเขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศน์ 

      

1.14 แนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ Landscape Conceptual and 
Presentation (วิชาบังคับก่อน: 03-123-103  องค์ประกอบและการออกแบบภูมิทัศน์) ข๎อมูลพื้นฐานและ
ลักษณะเฉพาะของแนวคิดในการออกแบบเพื่อก าหนดแนวทางในการออกแบบ ประเภทของแนวคิดในการ
ออกแบบ การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดเพื่อจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อท าผังตาราง
แผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน์ 

      

1.15 การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ Plant Materials Selection (วิชาบังคับก่อน : 03-124-101 การ
จ าแนกวัสดุพืชพรรณ) ปัจจัยในการเลือกใช๎พืชพรรณ การเลือกใช๎โดยพิจารณาจากลักษณะของพืชเพื่อ
น าไปใช๎ในงานภูมิทัศน์ การปลูก การขนสํง และการจ าหนํายวัสดุพืชพรรณ 
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1.16 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์ Computer for Landsape Drawing เทคนิคและ

วิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและทางภูมิทัศน์ด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป Auto 
CAD และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

      

1.17 การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน Home Landscape Design (วิชาบังคับก่อน: 03-123-101    
ภูมิทัศน์เบื้องต้น) ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ องค์ประกอบ หลักการ และแนวคิดในการออกแบบเคหะ
สถานภูมิทัศน์ การจัดการในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง และการประมาณราคางานภูมิทัศน์เคหะสถาน 

      

1.18 การจัดการศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ Integrated Pest Management for Landscape ประวัติ
ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ วิธีการ และขั้นตอน กลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืชตําง ๆ อาทิ เชํน การ
จัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืชและสัตว์ศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์ 

      

1.19 การจัดการสนามหญ้า Turf Grass Management ประวัติ ความส าคัญและประโยชน์ของหญ๎า
สนาม ปัจจัยในการเจริญเติบโต สัณฐานวิทยาและพันธุ์หญ๎า  การผลิตหญ๎า การปลูกและการปฏิบัติ
บ ารุงรักษาสนามหญ๎า เครื่องมือในงานจัดการสนามหญ๎า 

      

1.20 การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ Landscape Maintenance and Management
ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแลรักษาภูมิทัศน์ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
การดูแลรักษาสนามหญ๎า การดูแลรักษาพืชพรรณ การดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารงานดูแลรักษา
ภูมิทัศน์ 

      

11. การใช้ประโยชน์ในรายวิชาตามหลักสูตร ในภาพรวม        
 

 
ส่วนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร   
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    โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  จังหวัดนครราชสีมา 
 ปีการศึกษา  2560  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 สถานที่ตดิต่อ  109 หมู่ที่ 2 ต าบลนกออก อ าเภอปักธงชัย 
    จังหวัดนครราชสีมา 30150 
    โทรศัพท์ : 09 2496-2494 
    E-mail : love_nike_love@hotmail.com 
 
 
 
 

  

 

 
 

 


