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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
  สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่สําคัญประการหน่ึงที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทย ได้แก่ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบก้าวกระโดดท่ีส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “การปฏิวัติดิจิทัล 
(Digital Revolution)” อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังน้ัน เศรษฐกิจและ
สังคมของไทยต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อมรองรับประเทศไทย 4.0 จากผลการพัฒนาการศึกษาไทยด้าน
คุณภาพของการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเทียบกับนานาประเทศ
ทั่วโลกและในอาเซียน ไทยยังอยู่ในระดับที่ตํ่า อาทิเช่น ผลการประเมินโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ประจําปี 2015 
ที่จัดโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) โดยใช้แบบทดสอบประเมิน
ความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการ
ประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทยพบว่า มีคะแนนเฉล่ียด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 
OECD 493 คะแนน ), ด้านการอ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน ) และด้าน
คณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 490 คะแนน) อยู่ในอันดับที่ 55 ของโลก (สํานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) รวมท้ังผลผลิตของการศึกษากับความต้องการกําลังแรงงาน 
พบว่ามีความไม่สอดคล้องกัน นอกจากน้ี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจอีกด้วย (สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอนุมัติเมื่อ
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งแผนฯดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ 
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สําคัญ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย  และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยได้มีบทบาทอย่างสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทช้ีนําสังคมมาโดยตลอด สังคมทั่วไปได้ให้การ
ยอมรับและให้ความสําคัญกับสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นหลักที่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ สามารถ
พ่ึงพาได้ เมื่อมีปัญหาต้องแก้ไขด้วยวิชาการและปัญญา ความหวังของสังคมและภารกิจที่มีอยู่ทําให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนและรักษาความ
เช่ือมั่นศรัทธาของสังคมให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติสี่ประการ 
คือ การจัดการเรียนการสอน (ผลิตบัณฑิต) การวิจัย (สร้างองค์ความรู้) การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(เป็นที่พ่ึงของสังคม) และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (รักษาเอกลักษณ์ของชาติ) การดําเนินการตาม
ภารกิจดังกล่าวจึงมีความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว(สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 ในปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาไปค่อนข้างมากในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาการศึกษาที่ยอมรับกันว่าเป็นการสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ของคนได้แก่การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหมายถึงการให้โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาส
รับรู้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะทํา
ได้โดยปราศจากข้อจํากัดทั้งระดับสติปัญญาความสามารถในการรับรู้และอื่นๆอีกทั้งยังหวังว่าผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจํากัดเก่ียวกับเวลาและสถานท่ีที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้ความคิดทั้งในการแก้ปัญหาวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ในทุกระดับ ดังน้ัน การพัฒนา
กรอบความคิดที่ครอบคลุมเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น้ันจําเป็นต้องจะต้องสร้างระบบส่งเสริม
เพิ่มขึ้นจากทักษะเฉพาะด้านองค์ความรู้ความชํานาญการและความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรอบรู้มีความสามารถที่จําเป็นและหลากหลายเครือข่าย ซึ่งเรียกได้ว่า ประเทศไทย
กําลังจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0) โดยรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมและได้กําหนดทิศทาง
ไว้อย่างชัดเจนและมีความเช่ือมโยงกันของ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ใน
ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ (3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ดังน้ัน ระบบการศึกษาของไทยในอนาคตต้องเป็นการศึกษา 4.0 คือผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 สําหรับการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2542, 2545) ได้ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทุกระดับ 
ต้ังแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา มีการเน้นในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร และการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาของนักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณค่า
และวัฒนธรรมของไทย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการจึงมีกฎเกณฑ์ให้
สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตให้เป็นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2550) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกํากับและส่งเสริมการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้
ดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (TQF : HEd หรือ 
Thai Qualifications Framework for Higher Education)เพ่ือเป็นเครื่องมือในการนํานโยบายที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ
นักศึกษาซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพ บัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน 
รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิต
ได้รับการพัฒนา ว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ ดีทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ.2557 ได้มีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สํานักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา, 2557) โดยกําหนดไว้ในองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรคือ องค์ประกอบ
ที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
สามารถพิจารณาผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านต่าง ๆ ในการ
ทํางานและประกอบอาชีพ รวมท้ังคุณลักษณะอ่ืน ๆ ในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงควรได้มีส่วนร่วมกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตในแต่ละคุณวุฒิไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้
อย่างมีคุณภาพ เพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่สังคมในด้านคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิที่บัณฑิตพึงมี
หลังจากสําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(Ethics and Moral) ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550) 
 ด้วยพันธกิจของของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลพร้อมเข้าสู่อาชีพโดยจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความงอกงามทางปัญญา 
แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสร้างเสริมการ
วิจัยให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาองค์กร เป็นแหล่งเรียนรู้
และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน และเป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน 
และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล ดังน้ัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีจึงมีการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรโดยคํานึงถึงความจําเป็นในการพัฒนาประเทศเป็น
สําคัญ เพ่ือสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ผลิตผลงาน
ในเชิงสร้างสรรค์สอดคล้องกับภูมิปัญญาและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2556-2560), กองนโยบายและแผน) 
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 ทั้งน้ี ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มีตัวบ่งช้ีคุณภาพตามองค์ประกอบและมาตรฐานการศึกษา พบว่า ผลการประเมินตนเอง
อยู่ในระดับดี ที่คะแนน 3.85 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558) 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและ
การปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ 
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมท้ังเน้นแนวคิดและ
กระบวนการต่างๆในการบริหารงานภาครัฐ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุ
วิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาได้มีความรู้ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพใน
หน่วยงานภาครัฐที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 
 เร่ิมต้นเช่นเดียวกับปีที่มีการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุ่งผลิต
บัณฑิตเพ่ือสนองความต้องการของท้องถ่ินและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏธนบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และใน
ปี พ .ศ . 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้ทําการปรับปรุงใน
เน้ือหาสาระให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน พร้อมเปลี่ยนช่ือหลักสูตรจากเดิม 
เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเปิดดําเนินการในปี
การศึกษา 2549 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพ.ศ. 2549 และในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งครบรอบระยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จึงได้ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรพ.ศ. 2554 เพ่ือให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีความสามารรถใน
การคิดและวิเคราะห์โดยใช้หลักเหตุผล สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ดํารงตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมีการจัดการเรียน
การสอนทั้งที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ปัจจุบันมีจํานวนนักศึกษามากกว่า 500 คน (สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560) ซึ่งในการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจะมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง โดยเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและสร้างฐานความรู้เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถใน
การแข่งขัน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีการวางแผนหลักสูตรเพ่ือสร้างความพร้อมใน
การประกอบอาชีพทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ให้บัณฑิตมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาและมีทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต ดังน้ัน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได้
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ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพบัณฑิต จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ที่ สอด รับกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้  ทั้ ง น้ี  ใน ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร พบว่า ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับพอใช้ ที่คะแนน 3.12 จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ ที่คะแนน 3.28 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558, 2559) 
 ดังน้ัน การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะทําให้ได้รับข้อมูลตามสภาพจริง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
หลักสูตรในแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ และเพ่ือทวนสอบว่าคุณลักษณะของบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด ซึ่งแสดง
ถึงความมีคุณภาพ มีมาตรฐานของกระบวนการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งการศึกษาคร้ังน้ีจะ
นําไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้ได้หลักสูตร
ที่ได้มาตรฐาน TQF และบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประเด็นการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานใน
ประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบต่างๆ  
 2. เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษา 
ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 4. เพ่ือนําสาระขององค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ มาทดสอบ ประยุกต์ พร้อม
สรรค์สร้าง พัฒนาองค์ความรู้หรือรูปแบบที่มีผลเชิงปฏิบัติจริงที่เหมาะแก่บริบทในการพัฒนา
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งในกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ให้ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
1. ขอบเขตเชิงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ได้แก่ ผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4 ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้
บัณฑิตจากสถานประกอบการต่างๆ  
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ซึ่งเป็นประธานหลักสูตร และกรรมการหลักสูตร รวมท้ังสิ้น จํานวน 3 คน 
 2) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4 (เข้าเรียนระหว่างปี
การศึกษา 2557-2560 นับกลับกัน) จํานวน 539 คน ซึ่งกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการ
คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2555, หน้า 45) จากการคํานวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 230 คน และเน่ืองจากขนาดของ
ประชากรแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันจึงคํานวณตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของ
ประชากร (Quota Sampling) ตามสูตรคํานวณ (กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์, 2539) หมายเหตุ แสดง
รายละเอียดการคํานวณกลุ่มตัวอย่างไว้ในหัวข้อวิธีการดําเนินการวิจัย 
  3) บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่เข้ารับเมื่อปีการศึกษา 2556 และได้สําเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2559 น้ัน มี
จํานวนทั้งสิ้น 67 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะนําของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บ
ข้อมูลไปแล้ว ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งทําให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 47 คน 
  4) ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งในขั้นต้นจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือนํามาหาหน่วยตัวอย่าง ในการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะนําของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บ
ข้อมูลไปแล้ว ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 5 คน 
 
2. ขอบเขตเชิงเน้ือหา  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

7 
 

 การศึ กษาครั้ ง น้ี มุ่ งศึ กษาคุณ ลักษณะของบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบต่างๆ และศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ในการศึกษาครั้งน้ี เรื่อง การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติน้ัน คําว่า “การพัฒนานักศึกษา....” 
หมายถึง “การศึกษาเพ่ือนํามาสร้างข้อเสนอแนะในการพัฒนาเท่าน้ัน” ในการทดสอบ ประยุกต์ 
พร้อมสรรค์สร้าง ทําการทดสอบในบางส่วนเท่าน้ัน เพ่ือนํามาสร้างข้อเสนอเชิงรูปแบบการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and 
Moral) 2) ด้านความรู้ (Knowledge) 3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) ตัวแปรตาม คือ องค์ความรู้
หรือรูปแบบที่มีผลเชิงปฏิบัติจริงที่เหมาะแก่บริบทในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ทั้งในกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
3. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่  
 เน่ืองจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และผลิตบัณฑิตเข้าสู่
ตลาดแรงงาน มามากกว่า 15 ปี และปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ ดังนั้น คณะผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จึง
ได้ทําการศึกษาวิจัยทั้งพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 
 
4. ขอบเขตเชิงระยะเวลา  
 ในช่วงเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา 2560 
 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
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 1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 หมายถึง 
เกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 2. คุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะของนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่กําหนดโดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับเน้ือหา
สาระการเรียนรู้เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 อย่างน้อย 5 ด้าน ดังน้ี 
 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การ
พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 
 2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
ความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของ
ความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ และตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 2.3 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถ
ค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ 
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
 2.4 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย 
รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 
 2.5 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology 
Skills) หมายถึง การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้
และการนําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดําเนินการ
เปิดหลักสูตรโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 4. ผู้บริหาร หมายถึง ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 5. อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 6. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปีที่ 
1 ถึงช้ันปีที่ 4 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557-2560 
 7. บัณฑิต หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา 2559 
 8. ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง หัวหน้างานของบัณฑิต ในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่บัณฑิตทํางานอยู่ 
 9. สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์เข้าไปทํางาน เช่นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ทราบถึงคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 2. ทราบถึงผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามท่ีกําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 3. ทราบถึงระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษา ผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 4. สามารถนําข้อค้นพบไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ทั้งยัง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 




