
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

58 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบต่างๆ  
 2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
 3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษา 
ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 4. ข้อเสนอการพัฒนาองค์ความรู้หรือรูปแบบที่มีผลเชิงปฏิบัติจริงที่เหมาะแก่บริบทในการ
พัฒนา 
 
 จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ทําให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบ
ต่างๆ ดังนี้ 

 
 คุณลักษณะของบัณฑิต 
  ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้การสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังน้ี 
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  จากการสนทนากลุ่มร่วมกันของผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เมื่อ 8 
มิ.ย.  2560 ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร 2 ช้ัน 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี) น้ัน เมื่อพิจารณาด้านนักศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะปัจจัยนําเข้า (input) ที่สําคัญย่ิงสําหรับการ
พัฒนานักศึกษาให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะพบว่า สําหรับนักศึกษา
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมากประกอบด้วย 2 กลุ่มที่สําคัญ 
ได้แก่ 1) กลุ่มนักเรียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) กลุ่มที่มาจากการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีลักษณะที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก กล่าวคือ กลุ่มนักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสมัยมัธยมตํ่า นอกจากน้ี นักศึกษาที่มาเรียนสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีส่วนมากมาจากครอบครัวที่มีฐานะในกลุ่มชนช้ันกลาง
ล่าง และเกือบทั้งหมดของนักศึกษาเป็นชนรุ่นแรกที่เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหมายถึงการ
ขาดโอกาสในการได้รับคําแนะนําหรือถ่ายทอดประสบการณ์การศึกษาระดับอุดมศึกษาจากครอบครัว 
และหมายถึงคณาจารย์พึงเสริมสร้างเรื่องดังกล่าวให้แก่นักศึกษากลุ่มน้ีให้มากกว่ามหาวิทยาลัยที่
นักศึกษาส่วนมากอย่างน้อยเป็นชนรุ่นที่สองที่ได้เข้าเรียนช้ันอุดมศึกษา ในส่วนของกลุ่มที่มาจาก
การศึกษานอกระบบโรงเรียนแล้วเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรีน้ัน ในระยะหลัง มีจํานวนมากขึ้น ซึ่งนักศึกษากลุ่มน้ีมีวัยวุฒิและส่วนใหญ่มีความสํานึก
ความรับผิดชอบมากกว่ากลุ่มที่จบมาจากมัธยมศึกษา นอกจากน้ี หากพิจารณาเกี่ยวกับนักศึกษาที่ถูก
รีไทร์หรือลาออกจากสถาบันอ่ืน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า นักศึกษาเหล่าน้ีมักไม่ค่อยเข้าเรียน นอกจากน้ี
การมีอายุที่มากกว่านักศึกษาที่เข้าเรียนตามปกติ ทําให้นักศึกษาเหล่าน้ีไม่ค่อยอยากเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งในการพัฒนานักศึกษาควรศึกษาในประเด็นน้ีด้วย เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง ดังน้ัน ในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จึงจําเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม นําความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่ผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ความสนใจอย่างมาก คือ การฝึกงาน ซึ่งเป็นผล
สะท้อนกลับอย่างชัดเจนที่สุดสําหรับการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนสาสตร์ ทั้งน้ี จากการ
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่าง ๆ และสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า ในภาพรวมที่ผ่าน
มา จากการฝึกงานในภาคเรียนสุดท้าย นักศึกษาเกิดภาวะการต่ืนตระหนกและตระหนักถึงข้อด้อย
ของตน เช่น การไม่สนใจภาษาอังกฤษ การขาดความชํานาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จําเป็น การ
ขาดนิสัยการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ เป็นต้น ซึ่งหากจะกล่าวในแง่ของการผลิตของระบบทุนนิยม 
นักศึกษาที่กําลังจะจบก็เป็นสินค้าในกระบวนการผลิตท้ายๆที่ด้อยคุณภาพ และมหาวิทยาลัยไม่มี
โอกาสแก้ไขผลผลิตบ้ันปลายน้ัน ทั้งน้ี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกําหนดการ
ฝึกงานของนักศึกษาจากภาคเรียนสุดท้ายมาเป็นภาคเรียนก่อนสุดท้าย เพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษา 
โดยการกระตุ้นให้นักศึกษาต้องต้ังใจเตรียมตัวหรือมีเป้าหมายและแรงจูงใจมากขึ้น เมื่อไปฝึกงานแล้ว
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เกิดประสบการณ์เชิงประจักษ์ถึงข้อด้อยของตน ก็จะได้มีเวลากลับมาแก้ไขตนในภาคเรียนสุดท้าย 
เพ่ือเตรียมตัวออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพมากข้ึน  
  ดังน้ัน หากวิเคราะห์คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะมี
รายละเอียดดังน้ี 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  จากการสนทนากลุ่มร่วมกันของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เมื่อ 8 มิ.ย.  2560 ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
อาคาร 2 ช้ัน 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) น้ัน พบว่า บัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์โดยส่วนใหญ่ มีจุดแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ในเร่ืองการประพฤติตนด้วยความขยันอุตสาหะ 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืน นอกจากน้ี นักศึกษายังปรับวิถีชีวิตอยู่ภายใต้ความ
หลากหลายของสังคมในมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเช้ือชาติ ความแตกต่างของภูมิหลังของนักศึกษาแต่ละคน ส่วนจุดที่
ควรพัฒนานั้น คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนสาสตร์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของการ
พัฒนาให้นักศึกษามีความตรงต่อเวลาให้มากข้ึน รู้จักการบริหารเวลา (Time Management) เพราะ
ความตรงต่อเวลาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองขั้นพ้ืนฐาน และเป็นสิ่งสําคัญในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
  ส่วนการสัมภาษณ์บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
พบว่า ในด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะมีคติพจน์ประจําใจของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ว่า “คิดบวก พูดบวก ทําได้” ซึ่ง
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาในเรื่องของความมีคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งให้
นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมทั้งทางกาย วาจา และใจ ส่วนจุดที่ควรพัฒนานั้น นักศึกษาส่วนมาก
ให้ความเห็นตรงกันว่า ยังขาดในส่วนของความตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ติดตัวมานาน แต่เมื่อได้
เข้าศึกษามหาวิทยาลัย ทางคณาจารย์ได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยการ
ตรงต่อเวลาให้แก่นักศึกษามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการเข้าเรียน การส่งงาน ซึ่งหากไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงก็จะมีมาตรการบังคับบางอย่าง เช่น การถูกตัดคะแนนเข้าช้ันเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ เป็นต้น 
ทั้งน้ี ตัวนักศึกษาเองเห็นว่า เป็นการฝึกฝนสร้างความมีวินัยให้แก่ตัวเองก่อนที่จะออกไปฝึกงานใน
สถานประกอบการจริง และออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป 
  และในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจุดเด่นคือ ความมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีนํ้าใจ
เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความเสียสละ และลักษณะที่สําคัญประการหน่ึงของ
บัณฑิตของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คือ การไม่เก่ียงงาน เมื่อได้รับมอบหมายงานใดมาบัณฑิตก็
จะเต็มใจทําเสมอแม้จะงานท่ีไม่เคยทําก็ตาม ส่วนจุดที่ควรพัฒนาของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ผู้ใช้บัณฑิตโดยส่วนใหญ่มีความเห็นคล้ายคลึงกันคือ คือ เรื่อง
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ความตรงต่อเวลา ซึ่งบัณฑิต ฯ เมื่อเข้าไปทํางานยังสถานประกอบการในระยะแรก ๆ มักจะมีปัญหา
เรื่องน้ีซึ่งต้องอาศัยการปรับตัวจากการเปลี่ยนสถานภาพตนเองจากนักศึกษามาเป็นวัยทํางาน ซึ่งแต่
ละสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ตาม จะยึดถือเร่ืองความมีวินัยและตรงต่อ
เวลาทํางานเป็นเรื่องสําคัญ อีกประเด็นหน่ึงที่ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ต้องการให้บัณฑิตสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปรับปรุง คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม เพ่ือความเหมาะสมกับการอยู่ร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวในการ
ทํางานต่อไป 
 2. ด้านความรู้ 
  จากการสนทนากลุ่มร่วมกันของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เมื่อ 8 มิ.ย.  2560 ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
อาคาร 2 ช้ัน 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) น้ัน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่มีจุดเด่นด้านความรู้ คือ 
มีความรู้รอบตัว รู้ทันสถานการณ์และใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งคณาจารย์เห็นตรงกันว่าส่วนหน่ึงเป็นผล
มาจากที่หลักสูตรต้องการสร้างนักจัดการแบบทั่วไป (generalist) ไม่เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง 
เช่น ด้านการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือนโยบายสาธารณะ ซึ่งการไม่เจาะจงเช่นน้ีทําให้มีความ
ยืดหยุ่นต่อการจบไปมีงานทําได้กว้างขวางกว่า อีกทั้งทําให้นักศึกษาเลือกที่จะค้นคว้าในประเด็นที่
ตนเองสนใจเฉพาะได้มากข้ึน เพราะนักศึกษารวมทั้งบัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่จบการศึกษานั้น แต่ละคนมีความสนใจและความถนัดที่หลากหลาย บาง
คนสนใจเร่ืองของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ก็จะใฝ่รู้เร่ืองการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์หรืองานบุคคลค่อนข้างมาก และมีบัณฑิตจํานวนหน่ึงที่ได้งานทําในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ในตําแหน่งพนักงานฝ่ายบุคคล ซึ่งบัณฑิตเหล่าน้ีได้กลับมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการทํางานจริงให้แก่รุ่นน้องอีกด้วย รวมถึงบัณฑิตจํานวนหนึ่งได้ทํางานในหน่วยงาน
ราชการ และมีบัณฑิตจํานวนไม่น้อยที่ได้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งส่วนมากเป็นกิจการด้ังเดิมของ
ครอบครัว ซึ่งบัณฑิตก็ได้นําความรู้ทางการบริหารจัดการไปช่วยในการบริหารกิจการของตนให้เป็น
ระบบย่ิงขึ้น นอกจากน้ี จากการสนทนากลุ่มของคณาจารย์นั้น ได้มีข้อสังเกตร่วมกันประการหน่ึงว่า 
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จํานวนหนึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง
ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความสนใจเดิมก่อนที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทําให้
นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับบางรายวิชาที่ตนเองสนใจและใฝ่รู้เร่ืองน้ัน ๆ มากกว่า
รายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร 
  ส่วนจุดที่ควรพัฒนาของบัณฑิตจากการสนทนากลุ่มของคณาจารย์สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คือ การเพ่ิมความรู้เก่ียวกับระบบการทํางานในสถานประกอบการให้เข้าใจ
รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งระบบและเน้นทักษะการปฏิบัติกับสถานการณ์จริง เพราะการสร้างการเรียนรู้
ในยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ สามารถทํางานได้จริง ซึ่งหลักสูตร ฯ ได้มีรายวิชา การ
ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ หรือฝึกงาน ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ซึ่งมีจุดหมายท่ีจะทําให้นักศึกษา
สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ อีกทั้งทางคณาจารย์ได้มีนโยบายร่วมกันให้แต่ละใน
รายวิชา มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง มิใช่เรียนแต่ในห้องเรียนหรือในตําราแต่เพียงอย่างเดียว 
เพ่ือฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อีกส่วนหน่ึงที่ต้องมีการพัฒนา คือ 
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การเพ่ิมองค์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งโดยพ้ืนฐานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ส่วนมากความรู้ด้านภาษาต่างประเทศค่อนข้างตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
คณาจารย์เห็นตรงกันว่า ควรเน้นให้นักศึกษาเรียนและใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยการเพ่ิม
การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้ งการสอดแทรกคําศัพท์
ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ มากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษามีความคุ้นเคยและเสริมสร้างความสนใจ
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมากขึ้น นอกจากนี้ จากความเห็นของคณาจารย์ยังเห็น
ตรงกันอีกว่า ควรพัฒนาให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รวมท้ังนวัตกรรมสมัยใหม่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการในองค์กรมากข้ึน หากแต่นักศึกษาจํานวนมากมีข้อจํากัดด้านภาษา ดังน้ัน งานค้นคว้า งานวิจัย 
หรือนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ นักศึกษาสนใจและค้นคว้ามาได้น้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นงานเขียนที่ เป็น
ภาษาไทย ซึ่งหลักสูตร ฯ ได้มีความพยายามปลูกฝังให้นักศึกษาค้นคว้าโดยใช้ภาษาอังกฤษให้มากข้ึน 
  ส่วนการสัมภาษณ์บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
พบว่า ในด้านความรู้ ส่วนใหญ่นักศึกษาจะมีจุดเด่นที่ความสนใจใฝ่รู้เร่ืองที่ตนเองสนใจเพ่ิมเติมจากใน
ห้องเรียน ซึ่งทําให้นักศึกษาจํานวนหน่ึงตระหนักรู้ว่าตนเองมีความชอบหรือถนัดในเรื่องใดเป็นพิเศษ 
โดยพิจารณาจากเน้ือหารายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา ซึ่งหากพบว่าตนเองมีความสนใจก็จะต้ังใจเรียนมาก
ขึ้น และค้นคว้าศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม นอกจากน้ี นักศึกษาและบัณฑิตจํานวนหน่ึงมีความเห็นตรงกันว่า 
ตนเองสามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษา รวมท้ังกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ๆ ไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้จริง รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ส่วนจุดที่ควรพัฒนาด้านความรู้ คือ 
นักศึกษาจํานวนมากมีข้อด้อยตรงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันมีความสําคัญมาก ทําให้โอกาส
ในการได้งานทําบางประเภทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมีน้อยลง  
  และในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า จุดเด่นในด้านความรู้
ของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บัณฑิตส่วนใหญ่มีความรู้รอบตัว
และใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการปฏิบัติงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานตาม
คําสั่งที่ได้รับมอบหมายสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จุดที่ควรพัฒนาบัณฑิต ฯ คือ เพ่ิมองค์ความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยส่วนมากบัณฑิตจะสามารถแปลภาษา
อังกฤษได้เพียงบางคําเท่าน้ัน และยังไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยคในภาษาอังกฤษได้ ซึ่งผู้ใช้บัณฑิต
เห็นว่า ทักษะในการสื่อสารในภาษาใด ๆ ก็ตาม เป็นทักษะที่สําคัญ เพราะจะช่วยให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้ งน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานประกอบการภาคเอกชน จะใช้ความรู้
ภาษาต่างประเทศค่อนข้างมาก ไม่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่าน้ัน หากแต่มีภาษาอ่ืน ๆ อีก เช่น 
ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ดังน้ัน เมื่อบัณฑิตที่มีจุดอ่อนเรื่องของภาษาได้ออกสู่ตลาดแรงงานแล้วน้ัน บัณฑิต
จึงต้องมีความเพียรพยายามเป็นอย่างย่ิงในการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
นอกจากน้ี จุดที่ควรพัฒนาอีกประการหนึ่งคือ ควรมีการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ให้ตรงกับ
ลักษณะงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้  
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  จากการสนทนากลุ่มร่วมกันของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เมื่อ 8 มิ.ย.  2560 ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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อาคาร 2 ช้ัน 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) น้ัน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่มีจุดเด่นด้านทักษะทาง
ปัญญา คือ ส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังที่กล่าว
มาแล้วว่า จากจุดเน้นของหลักสูตร ฯ มุ่งให้บัณฑิตเป็นนักบริหารจัดการภาครัฐแบบทั่วไป ทําให้
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องฝึกทักษะการคิดในการค้นหาตนเองว่าถนัดหรือชอบในด้านใดอยู่เสมอ 
นอกจากนี้ ยังเน้นให้นักศึกษาฝึกค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้ 
เพ่ือนําไปสู่การสร้างความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งคณาจารย์มี
ความเห็นตรงกันว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างน่าพอใจภายใต้สถานการณ์จําลอง 
อีกทั้งนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกงานมาแล้วน้ัน จะมีทักษะในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์มากกว่านักศึกษารุ่นน้องที่ยังไม่ได้ฝึกงาน ส่วนจุดที่ควรพัฒนาในด้านทักษะทาง
ปัญญาของนักศึกษา คือ การพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภาคทฤษฎีสู่
การปฏิบัติ เพ่ือให้มีความสามารถในการวางแผนและการตัดสินใจปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้ 
ดังน้ัน สาขาวิชา ฯ จึงเน้นเรื่องของการฝึกปฏิบัติให้มากข้ึนควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน ซึ่งเป็น
การฝึกให้นักศึกษารู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
  ส่วนการสัมภาษณ์บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
น้ัน พบว่า จุดเด่นในด้านน้ีคือ การมีความคิดเชิงบวก และมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) ในการแก้ไขปัญหาได้ เพราะนักศึกษาได้ถูกฝึกฝนให้ทํางานอยู่ในสถานการณ์จริงที่ล้วนแต่
สามารถเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ดังน้ัน ในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง ตนเองจะใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากขึ้น และรู้จักมีความคิดเชิงบวกมากข้ึน เพราะความคิดเชิงบวกจะทําให้ตนสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสติ สามารถทําความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ส่วนจุดที่ควรพัฒนาคือ เร่ือง
ของการคิดอย่างเป็นระบบ เพราะบางคร้ังการไขปัญหาที่เกิดข้ึนของตนมักจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าในแต่ละคร้ัง เพ่ือป้องกันการเกิดเสียหาย ณ ขณะน้ัน แต่มิได้คํานึงถึงภาพรวมอย่างเป็นระบบที่ดี
เพียงพอ ดังน้ัน เมื่อแก้ไขปัญหาได้จุดหน่ึงแล้วก็อาจต้องแก้ไขปัญหาอีกจุดหน่ึงตามมาอีก เป็นต้น 
  และในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต พบว่า บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจุดเด่นด้านน้ี คือ มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทํางานค่อนข้างมาก แต่จุดที่ควรพัฒนาคือ การจัด
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์กับสถานการณ์จริงให้มากขึ้นเพ่ือฝึกให้เกิดพัฒนาการคิดวิเคราะห์และ
การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถพิจารณาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพ และอีก
ประเด็นหน่ึง คือ ควรส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบให้มาก
ขึ้นเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถ่องแท้ ซึ่งมีความสําคัญย่ิงต่อการ
พัฒนาทางสายอาชีพของบัณฑิต 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  จากการสนทนากลุ่มร่วมกันของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เมื่อ 8 มิ.ย.  2560 ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
อาคาร 2 ช้ัน 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) น้ัน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่เป็นจุดเด่นเป็นอย่างมาก คือ มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และนอบ
น้อมต่อผู้ใหญ่ ซึ่งคณาจารย์มีความเห็นร่วมกันว่า ลักษณะนิสัยเช่นน้ีเป็นสิ่งสําคัญเพราะโดยพ้ืนฐาน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

64 
 

ของสังคมไทยยังคงยึดถือหลักความอาวุโสอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการทํางานในอนาคตหาก
นักศึกษามีความประพฤติก้าวร้าวเกินไป แต่ทว่า ทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ก็มิได้ปิดก้ันการ
แสดงความคิดเห็นที่เห็นต่างหรือพฤติกรรมท่ีแปลกแยกจากบุคคลส่วนใหญ่ เพราะสาขา ฯ ยึดหลัก
ของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานของความหลากหลาย โดยอยู่ภายใต้การแสดงพฤติกรรม
และความคิดเห็นที่มี เหตุและผลรองรับ มิใช่กระทําตามอําเภอใจ ซึ่งสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลายเช่นน้ี ล้วนแต่เกิดการขัดแย้งกันข้ึนได้ ซึ่งทางสาขาวิชา ฯ มุ่งเน้นให้บัณฑิตและนักศึกษา
อยู่ร่วมกันและร่วมกันแก้ไขความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากน้ี จุดเด่นอีกประการหน่ึง คือ 
ความสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งส่วนน้ีเป็น
จุดเด่นสําคัญที่หลักสูตร ฯ เสริมสร้างทักษะด้านอารมณ์หรือทักษะด้านความสัมพันธ์ (Soft Skills) 
ให้แก่นักศึกษาทุกคน ซึ่งทักษะด้านอารมณ์ของบุคคลแต่ละคนจะส่งผลกับความสัมพันธ์ที่มีต่อคน
อ่ืนๆ ด้วย ซึ่งเรียกว่า “มนุษยสัมพันธ์”  
  ส่วนจุดที่ผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เห็นว่าควรมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก คือ จิตวิญญาณของความเป็นทีม (Team spirit) หรือ 
การทํางานเป็นทีม ซึ่งที่ผ่านมาจะพบว่า นักศึกษาโดยส่วนใหญ่จะทํางานร่วมกันกับบุคคลที่ตนเองมี
ความคุ้นเคยและสนิทสนมเท่าน้ัน หากบางคร้ังต้องทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่มีความคุ้นเคย 
นักศึกษาจะมีความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์อยู่บ้าง ดังน้ัน คณาจารย์ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะการทํางานเป็นทีมมากขึ้น เช่น การทํากิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียน และระหว่างช้ันเรียน เพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องได้มากขึ้น มิได้จํากัดอยู่เฉพาะแค่กลุ่มของตนเท่าน้ัน 
นอกจากน้ี จุดที่ควรพัฒนาอีกประการหน่ึงคือ นักศึกษารวมไปถึงบัณฑิตบางส่วนยังขาดความมั่นใจใน
ตนเองและความกล้าแสดงความคิดเห็น อันเน่ืองมาจากโดยพ้ืนฐานของนักศึกษาบางส่วนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ในระดับตํ่าถึงปานกลาง หรือจัดอยู่ในประเภท “เด็กหลังห้อง” ซึ่งมักจะไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการเท่าที่ควร ส่งผลต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน ดังน้ัน 
คณาจารย์ ฯ จึงมีความพยายามในการจัดกรรมต่าง ๆ อาทิ การนําเสนองาน การโต้วาที ในห้องเรียน
เพ่ือฝึกทักษะให้นักศึกษากล้าคิดกล้าแสดงออก และเสริมความม่ันใจของตนมากข้ึน 
  ส่วนการสัมภาษณ์บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
จะพบว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาศนศาสตร์เกือบทั้งหมด มีความคิดเห็นว่า ในจํานวน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้านน้ัน ตนเองมีจุดเด่นด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบมากท่ีสุด เพราะส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้ดี อาทิ สังคมในระดับ
มหาวิทยาลัยซึ่งค่อนข้างต่างจากสังคมในระดับมัธยมศึกษา คณาจารย์ รุ่นพ่ี เพ่ือนร่วมช้ันเรียน และ
เพ่ือนร่วมสถาบัน ซึ่งในส่วนน้ีนักศึกษาส่วนใหญ่มองว่า เป็นทักษะที่สําคัญต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต เพราะในยุคปัจจุบันหากมีแต่เพียงความรู้อย่างเดียว แต่ไม่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ก็
อาจจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ี นักศึกษายังให้ความเห็นว่า การ
ที่พวกเขาได้อยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีการแข่งขันกันไม่มากนัก ทําให้ตนมี
ความสุขกับการเรียนมากกว่า และสามารถรับผิดชอบตามหน้าที่ของตนเองได้ แต่ทั้งน้ี นักศึกษาได้มี
ความเห็นร่วมกันถึงจุดที่ควรพัฒนาในด้านน้ี คือ เรื่องของภาวะผู้นํา (Leadership) ซึ่งมีเพียง
นักศึกษาส่วนน้อยเท่าน้ันที่มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นํา ซึ่งนักศึกษาต้องการให้สาขาวิชา ฯ ให้
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ความสําคัญในส่วนมากขึ้นโดยมีกิจกรรมการฝึกให้แสดงภาวะผู้นําและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อ
สาธารณะมากข้ึน  
  และในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตนั้น พบว่า จุดเด่นด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์น้ัน มีความสามารถ
ปรับตัวเข้ากับ บุคลากรในองค์กรและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ดี มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ซึ่งสถานประกอบการหลายแห่งจะเน้นความมีมนุษยสัมพันธ์ สัมพันธภาพ ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และใช้หลักการแบ่งงานกันทํา เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ จะมี พ่ี เลี้ยงคอยชี้แนะเพ่ือเป็น
ประสบการณ์ในการนําไปใช้งานในอนาคต ซึ่งในส่วนน้ีบัณฑิตสามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดและแก้ไข
ปัญหาตามคําช้ีแนะของรุ่นพ่ีได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี ในส่วนของสถานประกอบการท่ีบัณฑิตทํางาน
น้ันต้องประสานงานกับบุคคลภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ความเห็นว่า บัณฑิตสามารถประสานงานได้
เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิ ส่วนจุดที่ควรพัฒนาคือ เรื่องการเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยมี
บุคลากรที่เก่ียวข้องทางการบริหารจัดการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกิจกรรม เพ่ือฝึกทํางาน
เป็นหมู่คณะ สอนให้รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนมากขึ้น สอนให้เป็นผู้นําและการเป็นผู้ตามท่ีดี ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการปรับตัวและการปฏิบัติงาน และสิ่งสําคัญ คือ ควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้รอบด้านทัน
ต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน นําไปสู่ความมีภาวะผู้นําเพ่ือเกิดความก้าวหน้าในการทํางาน 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จากการสนทนากลุ่มร่วมกันของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เมื่อ 8 มิ.ย.  2560 ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
อาคาร 2 ช้ัน 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) น้ัน พบว่า จุดเด่นของบัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์น้ัน คือ รู้จักสนใจแสวงหาความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถใช้ใน
การติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้เพ่ือปรับใช้ในการเรียนและการทํางานได้เป็นอย่างดี ซึ่งสาขาวิชา ฯ 
จะเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยไม่จํากัดสื่อในการค้นหา โดยนักศึกษาสามารถค้นหาได้จาก
หนังสือ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ อีกทั้งจุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ การฝึกฝนทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติง่าย ๆ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ซึ่งจะเห็นได้จากหลักสูตร ฯ 
ได้กําหนดรายวิชาเกี่ยวกับการคํานวณขั้นพ้ืนฐานไว้จํานวนหน่ึง ซึ่งเพียงพอจะทําให้นักศึกษามี
ความคุ้นเคยและไม่กลัวการคํานวณ ซึ่งนักศึกษาจํานวนหน่ึงได้มีทักษะในการคํานวณมากข้ึน โดย
บางส่วนสามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติหรือโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการคํานวณได้ ส่วนจุด
ที่ควรพัฒนาน้ัน ได้แก่ การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม กับกลุ่มบุคคลต่าง 
ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากนักศึกษาจํานวนมากมีจุดอ่อนในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งได้แก่ Microsoft PowerPoint ซึ่งทําให้นักศึกษาขาดความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอข้อมูลต่าง 
ๆ โดยยังใช้การนําเสนอในรูปแบบเดิม ๆ เช่น การนําข้อความทั้งหมดใส่ในสไลด์นําเสนอ ซึ่งทําให้อ่าน
และเข้าใจยาก เป็นต้น นอกจากน้ี บัณฑิตและนักศึกษาจํานวนมาก ยังขาดทักษะในการใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สําคัญเพ่ือช่วยในการคํานวณและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ัน สาขาวิชา ฯ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้สร้างเสริมทักษะ
เหล่าน้ีมากข้ึน 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

66 
 

  ส่วนการสัมภาษณ์บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
น้ัน ให้ความคิดเห็นตรงกันว่า จุดเด่นในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาได้ดี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คณาจารย์ ฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย และทุกรายวิชามีการฝึกทักษะในการสื่อสารโดย
การนําเสนอหน้าช้ันเรียน ซึ่งทําให้บัณฑิตและนักศึกษาได้ฝึกฝนเร่ืองของการใช้ภาษาในการสื่อสาร
มากข้ึน นอกจากน้ี นักศึกษาบางส่วนให้ความเห็นว่า ตนเองสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้
สถิติขั้นพ้ืนฐานได้ แต่มีจุดที่ควรพัฒนาอยู่ที่การใช้สื่อในการนําเสนอซึ่งตัวนักศึกษาให้ความเห็นว่า 
ตนเองยังไม่สามารถใช้สื่อในการนําเสนองานได้ดีนัก ในส่วนน้ีจึงประสงค์ให้สาขาวิชา ฯ จัดกิจกรรม
ให้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ได้มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า บัณฑิต ฯ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศดีและสนใจแสวงหาความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้เพ่ือปรับใช้ในการทํางานได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี บัณฑิต ฯ ส่วนมากมี
ความรู้ความสามารถในใช้เครื่องมืออุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ ได้อยู่ในระดับค่อนข้างดี ซึ่งอาจเป็นผล
มาจากการที่บัณฑิต ฯ เหล่าน้ี ได้ผ่านประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนก่อนจบการศึกษา จึงทําให้มีทักษะเหล่าน้ีติดตัวมา แต่จุดที่ควรพัฒนา คือ ควรเพ่ิม
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสํานักงาน เพราะบัณฑิตจํานวนมากไม่สามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Excel ได้ ซึ่งต้องใช้เวลาไปกับการฝึกฝนและเรียนรู้
ค่อนข้างมาก ดังน้ัน สถานประกอบการจึงต้องการให้หลักสูตร ฯ มีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านน้ี
อย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพราะมีความสําคัญต่อการทํางานค่อนข้างมาก และยังเป็นส่วนที่ช่วยสร้าง
จุดแข็งให้แก่บัณฑิตด้วย 
 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาหรือ
บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามท่ีกําหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2560 (n=49)  
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม     
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1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม   

3.83 .81 มาก 5 

2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึก
ของผู้อ่ืน 

3.71 .82 มาก 9 

ด้านความรู้ 
3 เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและ

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.59 .98 มาก 12 

4 รู้และเข้าใจถึ งความก้าวหน้าของความ รู้
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบั งคับที่ เปลี่ ยน ไปตามสถานการณ์ ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

4.35 .69 มาก 1 

5 ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

3.88 .56 มาก 4 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านทักษะทางปัญญา     
6 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ รัฐประศาสน
ศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3.92 .40 มาก 3 

7 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสต ร์เพ่ื อ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข ได้อ ย่ าง
สร้างสรรค์ 

3.73 .53 มาก 6 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
8 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ

แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

3.69 .77 มาก 10 

9 ส าม า ร ถ ป รั บ ตั ว ไ ด้ ใน สั ง ค ม ที่ มี ค ว า ม
หลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและ

3.73 .76 มาก 7 
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แสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 

10 มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเอง
และบริบทของกลุ่ม 

3.57 1.02 มาก 13 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
นําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ 

3.71 .79 มาก 8 

 
ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

12 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.94 .75 มาก 2 

13 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.63 .86 มาก 11 

 ภาพรวม 3.80 .46 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือนักศึกษารู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=4.35) 
สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=3.94) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (X̄=3.92) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=3.88) 
พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม (X̄=3.83) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ 
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (X̄
=3.73, S.D.=.53) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและ
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แสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ (X̄=3.73, S.D. 
=.76) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
นําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

(X̄=3.71, S.D. =.79) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน (X̄=3.71, S.D. =.82) มีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม (X̄=3.69, S.D. 
=.77) สามารถส่ือสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X̄=3.63, S.D. =.86) 
เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=3.59, S.D. =.98) และมี
ความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม (X̄=3.57, S.D. =1.02) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2560 (n=59)  
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม     
1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม   

3.85 .83 มาก 5 

2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึก
ของผู้อ่ืน 

3.71 .87 มาก 9 

ด้านความรู้ 
3 เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและ

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.61 .98 มาก 12 

4 รู้และเข้าใจถึ งความก้าวหน้าของความ รู้
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบั งคับที่ เปลี่ ยน ไปตามสถานการณ์ ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

4.37 .69 มาก 1 

5 ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

3.88 .56 มาก 4 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านทักษะทางปัญญา     
6 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ รัฐประศาสน
ศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3.93 .41 มาก 3 

7 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสต ร์เพ่ื อ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข ได้อ ย่ าง
สร้างสรรค์ 

3.76 .54 มาก 6 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
8 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ

แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

3.71 .79 มาก 10 

9 ส าม า ร ถ ป รั บ ตั ว ไ ด้ ใน สั ง ค ม ที่ มี ค ว า ม
หลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.75 .78 มาก 7 

10 มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเอง
และบริบทของกลุ่ม 

3.56 1.05 มาก 13 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
นําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ 

3.75 .80 มาก 8 

 
 
ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
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ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

12 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.98 .73 มาก 2 

13 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.63 .89 มาก 11 

 ภาพรวม 3.81 .49 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือนักศึกษารู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=4.37) 
สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=3.98) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (X̄=3.93) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=3.88) 
พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม (X̄=3.85) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ 
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (X̄
=3.76) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็น
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ (X̄=3.75, S.D.=.78) สามารถปรับ
วิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน (X̄=3.75, S.D.=.80) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ (X̄=3.71, S.D.=.87) มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม (X̄=3.71, S.D.=.79) สามารถสื่อสาร
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X̄=3.63, S.D.=.89) เข้าใจความรู้และ
หลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=3.61, S.D.=.98) และมีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม (X̄=3.56, 
S.D.=1.05) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2560 (n=59)  
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม     
1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม   

4.10 .76 มาก 2 

2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึก
ของผู้อ่ืน 

3.93 .55 มาก 4 

ด้านความรู้ 
3 เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและ

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.53 .95 มาก 13 

4 รู้และเข้าใจถึ งความก้าวหน้าของความ รู้
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบั งคับที่ เปลี่ ยน ไปตามสถานการณ์ ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

4.12 .70 มาก 1 

5 ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

3.90 .55 มาก 5 

 
 
 
 

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านทักษะทางปัญญา     
6 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ รัฐประศาสน
3.81 .57 มาก 6 
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ศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

7 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสต ร์เพ่ื อ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข ได้อ ย่ าง
สร้างสรรค์ 

3.69 .65 มาก 10 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
8 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ

แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

3.73 .76 มาก 8 

9 ส าม า ร ถ ป รั บ ตั ว ไ ด้ ใน สั ง ค ม ที่ มี ค ว า ม
หลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.73 .78 มาก 9 

10 มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเอง
และบริบทของกลุ่ม 

3.58 1.04 มาก 12 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
นําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ 

3.81 .80 มาก 7 

 
 
ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

12 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

4.00 .74 มาก 3 

13 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.66 .86 มาก 11 

 ภาพรวม 3.69 .69 มาก - 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือนักศึกษารู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=4.12) 
พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม (X̄=4.10) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็น
ปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=4.00) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

(X̄=3.93) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=3.90) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่
เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (X̄=3.81, S.D.=.57) มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนําเสนอข้อมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ (X̄=3.81, S.D.=.80) มี
ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม (X̄=3.73, 
S.D.=.76) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ (X̄=3.73, S.D.=.78) 
สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (X̄=3.69, S.D.=.65) 
สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (X̄=3.66, S.D.=.86) มี
ความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม (X̄=3.58, S.D.=1.04) และเข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ (X̄=3.53, S.D.=.95) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2560 (n=63) 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม     
1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม   

3.86 .82 มาก 5 

2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดย

3.75 .78 มาก 8 
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ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึก
ของผู้อ่ืน 

ด้านความรู้ 
3 เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและ

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.54 .96 มาก 13 

4 รู้และเข้าใจถึ งความก้าวหน้าของความ รู้
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบั งคับที่ เปลี่ ยน ไปตามสถานการณ์ ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

4.32 .69 มาก 1 

5 ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

3.86 .59 มาก 4 

 
 
 
ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านทักษะทางปัญญา     
6 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ รัฐประศาสน
ศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3.89 .41 มาก 3 

7 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสต ร์เพ่ื อ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข ได้อ ย่ าง
สร้างสรรค์ 

3.71 .52 มาก 9 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
8 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ

แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

3.71 .77 มาก 10 

9 ส าม า ร ถ ป รั บ ตั ว ไ ด้ ใน สั ง ค ม ที่ มี ค ว า ม
หลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.76 .73 มาก 6 
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10 มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเอง
และบริบทของกลุ่ม 

3.60 1.02 มาก 12 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
นําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ 

3.76 .80 มาก 7 

 
 
ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

12 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.98 .73 มาก 2 

13 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.65 .85 มาก 11 

 ภาพรวม 3.80 .46 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือนักศึกษารู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=4.32) 
รองลงมาคือนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็น
ปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=3.98) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (X̄=3.89) ตระหนักรู้
ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (X̄=3.86, S.D.=.59) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม (X̄=3.86, S.D.=.82) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความ
หลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ (X̄=3.76, S.D.=.73) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบท่ี
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หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ (X̄=3.76, S.D.=.80) สามารถปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและ
ความรู้สึกของผู้อ่ืน (X̄=3.75) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดย
ใช้ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ (X̄=3.71, S.D.=.52) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นํา
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม (X̄=3.71, S.D.=.77) สามารถส่ือสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (X̄=3.65) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม (X̄=3.60) และเข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (X̄=3.54) ตามลําดับ 
 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
 
 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยู่ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้แบบสอบถาม มีผล
การสํารวจดังน้ี 
 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n = 230) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
105 
125

 
45.7 
54.3 

รวม 230 100.0 
อายุ 
       18 ปี 
       19 ปี 
       20 ปี 
       21 ปี 
       22 ปี 
       23 ปีขึ้นไป 

 
28 
40 
38 
46 
54 
24 

 
12.2 
17.4 
16.5 
20.0 
23.5 
10.4 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
รวม 230 100.0 
ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
       นักศึกษาช้ันปีที่ 2 
       นักศึกษาช้ันปีที่ 3 
       นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

 
49 
59 
59 
63

 
21.3 
25.7 
25.7 
27.3 

รวม 230 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากที่สุด คือ ร้อยละ 54.3 และเพศชาย ร้อยละ 45.7 มี
อายุ 22 ปีมากที่สุด ร้อยละ 23.5 รองลงมามีอายุ 21 ปี ร้อยละ 20.0 อายุ 19 ปี  ร้อยละ 17.4 อายุ 
20 ปี ร้อยละ 16.5 อายุ 18 ปี ร้อยละ 12.2 และมีอายุ 23 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.4 เป็นนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายมากที่สุด ร้อยละ 27.3 เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 ร้อยละ 25.7 เท่ากัน และเป็น
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 21.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.6 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับ และการจัด
อันดับ ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (n = 230) 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม     
1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ

มุ่งมั่นในการทํางานให้สําเร็จ 
4.05 .98 มาก 2 

2 มี นํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม

4.07 .87 มาก 1 

3 มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 4.01 .79 มาก 3 
4 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
3.97 .94 มาก 4 

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
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คุณลักษณะของบัณฑิต X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

5 มีความตรงต่อเวลา 3.96 1.13 มาก 5 
 ภาพรวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.01 .69 มาก - 
ด้านความรู้ 
1 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านต่าง 

ๆ และสร้างนวัตกรรมในการทํางานได้
3.89 .92 มาก 4 

2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการใน
การทํางาน 

3.87 .89 มาก 5 

3 มีความรู้ตามทฤษฎี หลักการ ในสาขาวิชาตรง
ตามตําแหน่งงานของตนอย่างเพียงพอ

3.99 .94 มาก 1 

4 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.97 .96 มาก 2 

5 มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในการทํางาน 3.95 1.03 มาก 3 
 ภาพรวมด้านความรู้ 3.93 .67 มาก - 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1 เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง 
4.08 .92 มาก 1 

2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการทํางาน ตามสภาพ
จริงได้ 

4.03 .89 มาก 3 

3 สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ  

3.74 .79 มาก 5 

4 นําความรู้มาประยุกต์ ในชีวิตประจําวัน แก้ไข
ปัญหา และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

4.05 .88 มาก 2 

5 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 4.00 1.05 มาก 4 
 ภาพรวมด้านทักษะทางปัญญา 3.98 .65 มาก - 
 
 
ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับ 3.94 .97 มาก 3 
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คุณลักษณะของบัณฑิต X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
ในความแตกต่างหลากหลายของสังคม

2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรได้ 

4.02 .83 มาก 1 

3 มีความเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดี 3.87 .97 มาก 5 
4 มีทักษะการทํางานเป็นทีม 3.89 .95 มาก 4 
5 มีความม่ันใจในตนเองกล้าแสดงความคิดเห็น 3.90 .98 มาก 2 
 ภาพรวมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
3.93 .71 มาก - 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าหาความรู้ 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
4.05 .91 มาก 1 

2 มีความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 

3.85 1.06 มาก 5 

3 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
สํ า นั กงาน  เช่น  Microsoft Word / Excel / 
PowerPoint อย่างเหมาะสม 

3.90 1.02 มาก 4 

4 มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน

3.97 .93 มาก 2 

5 ความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางสถิติและคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม

3.96 1.02 มาก 3 

 ภาพรวมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.95 .74 มาก - 

 ภาพรวมคุณลักษณะของบัณฑิต 3.96 .55 มาก - 
 
 
 จากตารางท่ี  4.6 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̄=3.96) 
โดยมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลําดับได้ดังน้ี ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (X̄=4.01) ด้านทักษะทางปัญญา (X̄=3.98) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X̄=3.95) และด้านความรู้และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.93) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมนักศึกษามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̄=4.01) และพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
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เรียงตามลําดับได้ดังน้ี มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม (X̄
=4.07)  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทํางานให้สําเร็จ (X̄=4.05)  มีความ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน (X̄=4.01) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม (X̄=
3.97) และมีความตรงต่อเวลา (X̄=3.96) ตามลําดับ 
 ด้านความรู้ โดยรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̄=3.93) และพบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น เรียงตามลําดับได้ดังน้ี  มีความรู้ตามทฤษฎี 
หลักการ ในสาขาวิชาตรงตามตําแหน่งงานของตนอย่างเพียงพอ (X̄=3.99) มีความรู้ในระดับที่
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (X̄=3.97) มีความรู้รอบตัว
ที่จําเป็นในการทํางาน (X̄=3.95) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ และสร้าง
นวัตกรรมในการทํางานได้ (X̄=3.89) และมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการในการทํางาน 
(X̄=3.87) ตามลําดับ 
 ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̄=3.98) และ
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น เรียงตามลําดับได้ดังน้ี เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (X̄=4.08) นําความรู้มาประยุกต์ ในชีวิตประจําวัน แก้ไข
ปัญหา และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม (X̄=4.05) สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการทํางาน ตามสภาพจริงได้ (X̄=4.03) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (X̄=4.00) 
และสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (X̄=3.74) ตามลําดับ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยรวมนักศึกษามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̄=3.93) และพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
เรียงตามลําดับได้ดังน้ี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ (X̄=4.02) มีความ
มั่นใจในตนเองกล้าแสดงความคิดเห็น (X̄=3.90) ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของสังคม (X̄=3.94) มีทักษะการทํางานเป็นทีม (X̄=3.89) และมีความเป็น
ผู้นํา ผู้ตามท่ีดี (X̄=3.87) ตามลําดับ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวม
นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̄=3.95) และพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทุกประเด็น เรียงตามลําดับได้ดังน้ี มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าหาความรู้ จัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล (X̄=4.05) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน 
(X̄=3.97) ความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม 
(X̄=3.96) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน เช่น Microsoft Word / Excel / 
PowerPoint อย่างเหมาะสม (X̄=3.90) และมีความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม (X̄=3.85) ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย (X̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยรวมและรายด้าน 
 

ที่ ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 
X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

หลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 
การให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

4.21 
4.33 
3.85 
4.06 
4.26 
3.86 
4.25 
3.83

.74 

.84 

.78 

.67 

.81 

.76 

.81 

.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
1 
7 
5 
2 
6 
3 
8

 รวม 4.08 .53 มาก - 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.08) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้าน
อาจารย์ผู้สอน  (X̄ = 4.33) รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (X̄ = 4.26) ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (X̄ = 4.25) ด้านหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (X̄ = 4.06) ด้านการวัดและการ
ประเมินผล (X̄ = 3.86)  ด้านการให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา (X̄ = 3.85) และด้านการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา (X̄ = 3.83) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านหลักสูตร 
 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านหลักสูตร     
1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.38 1.03 มาก 2 

2 โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาตลอด
หลักสูตรมีความเหมาะสม 

4.39 .99 มาก 1 
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
3 การได้รับการฝึกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรอย่าง

เพียงพอ 
3.88 1.01 มาก 5 

4 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสภาพสังคมในปัจจุบัน 

4.10 1.03 มาก 4 

5 รายวิชาที่เรียนเป็นประโยชน์และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงข้ึนได้ 

4.29 1.07 มาก 3 

 ภาพรวมด้านหลักสูตร 4.21 .74 มาก - 
 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้านหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.21) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้
ดังน้ี โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม (X̄ = 4.39) รองลงมา คือ 
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (X̄ = 4.38) รายวิชาที่เรียนเป็น
ประโยชน์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ (X̄ = 4.29) 
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพสังคมในปัจจุบัน (X̄ = 4.10) 
และการได้รับการฝึกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรอย่างเพียงพอ (X̄ = 3.88) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านอาจารย์ผู้สอน 
 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 
1 อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับ

รายวิชาที่สอน     
4.37 1.04 มาก 2 

2 อาจารย์สอนโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย และเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ  

4.40 .94 มาก 1 

3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ

4.33 .97 มาก 3 

4 อาจารย์สอนตรงตามเน้ือหา และเวลาที่กําหนด 4.28 1.00 มาก 4 
5 อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการ 4.27 1.01 มาก 5 
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
พัฒนานักศึกษาได้เหมาะสม 

 ภาพรวมด้านอาจารย์ผู้สอน 4.33 .84 มาก - 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้านอาจารย์ผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.33) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
ได้ดังน้ี อาจารย์สอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (X̄ = 4.40) รองลงมา คือ 
อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน (X̄ = 4.37) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริม
ให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ (X̄ = 4.33) อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา และ
เวลาที่กําหนด (X̄ = 4.28) และอาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้
เหมาะสม(X̄ = 4.27) ตามลําดับ  
 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านการให้คําแนะนําปรึกษา
แก่นักศึกษา 
 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา
1 มีระบบการให้นักศึกษาเข้าพบอย่างเหมาะสม 

เช่น มีตารางการเข้าพบและให้คําปรึกษา
4.02 1.14 มาก 2 

2 มีช่องทางการให้คําปรึกษาที่หลากหลายและ
สะดวกรวดเร็ว

4.09 1.08 มาก 1 

3 มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 

3.72 .76 มาก 4 

4 ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผน
การศึกษา 

3.73 .76 มาก 3 

5 ให้คําแนะนําเก่ียวกับโอกาสในการศึกษาต่อหรือ
แนวทางการประกอบอาชีพ 

3.68 1.00 มาก 5 

 ภาพรวมด้านการให้คําแนะนําปรึกษาแก่
นักศึกษา 

3.85 .78 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้านการให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 
3.85) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังน้ี มีช่องทางการให้คําปรึกษาที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว (X̄ = 
4.09) รองลงมา คือ มีระบบการให้นักศึกษาเข้าพบอย่างเหมาะสม เช่น มีตารางการเข้าพบและให้
คําปรึกษา (X̄ = 4.02) มีให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา (X̄ = 3.73) มีการ
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด (X̄ = 3.72) และให้คําแนะนําเก่ียวกับโอกาสใน
การศึกษาต่อหรือแนวทางการประกอบอาชีพ (X̄ = 3.68) ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1 มี กิ จกรรม เสริมหลั กสู ต รใน ราย วิชา  เช่น 

การศึกษานอกสถานท่ี การฝึกปฏิบัติในรายวิชา
ต่าง ๆ เป็นต้น  

4.12 1.04 มาก 3 

2 มีกิจกรรมนักศึกษาที่จัดพัฒนาทักษะการทํางาน
ที่ดีให้แก่นักศึกษา 

4.30 1.00 มาก 1 

3 มีกิจกรรมนักศึกษาที่จัดพัฒนาทักษะความคิด
ให้แก่นักศึกษา

3.82 .98 มาก 5 

4 มีกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา

3.84 1.01 มาก 4 

5 มีกิ จกรรมนัก ศึกษาท่ีจัดส่ งเส ริม คุณ ธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 

4.21 1.05 มาก 2 

 ภาพรวมด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.06 .67 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.06) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยได้ดังน้ี มีกิจกรรมนักศึกษาที่จัดพัฒนาทักษะการทํางานท่ีดีให้แก่นักศึกษา (X̄ = 4.30) 
รองลงมา คือ มีกิจกรรมนักศึกษาที่จัดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา (X̄ = 4.21) มี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา เช่น การศึกษานอกสถานที่ การฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ เป็นต้น 
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(X̄ = 4.12) มีกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่นักศึกษา (X̄ = 3.84) และมีกิจกรรม
นักศึกษาที่จัดพัฒนาทักษะความคิดให้แก่นักศึกษา (X̄ = 3.82) ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะ

วิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.33 1.03 มาก 2 

2 วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา 

4.37 .94 มาก 1 

3 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.30 .97 มาก 3 
4 การจัดตารางการเรียนการสอนมีช่วงเวลาให้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
4.15 1.01 มาก 5 

5 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์
ทางการวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.16 1.04 มาก 4 

 ภาพรวมด้านการจัดการเรียนการสอน 4.26 .81 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.26) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยได้ดังน้ี วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา (X̄ = 4.37) รองลงมา คือ 
มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (X̄ = 4.33) การใช้
สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม (X̄ = 4.30) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์
ทางการวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ (X̄ = 4.16) และการจัดตาราง
การเรียนการสอนมีช่วงเวลาให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (X̄ = 4.15) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านการวัดและการ
ประเมินผล 
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการวัดและการประเมินผล 
1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

และกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.95 1.13 มาก 2 

2 อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งให้นักศึกษาทราบวิธีการ
ประเมินผลรายวิชาก่อนการสอน

4.05 1.06 มาก 1 

3 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 

3.74 .79 มาก 5 

4 การวัดและประเมินผล โปร่งใส และตรงตาม
เวลา  

3.75 .77 มาก 4 

5 อาจารย์ผู้สอนมีการใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย

3.83 .99 มาก 3 

 ภาพรวมด้านการวัดและการประเมินผล 3.86 .76 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้านการวัดและการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.86) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยได้ดังน้ี อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งให้นักศึกษาทราบวิธีการประเมินผลรายวิชาก่อนการสอน (X̄ 
= 4.05) รองลงมา คือ มีวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการ
สอน (X̄ = 3.95) อาจารย์ผู้สอนมีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย (X̄ = 3.83) การวัด
และประเมินผล โปร่งใส และตรงตามเวลา (X̄ = 3.75) และการวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า (X̄ = 3.74) ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1 ห้ อ งเรี ยน  และห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารมี อุ ป กรณ์

เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา  

4.25 1.07 มาก 3 

2 ระบบบริการห้องสมุดและแหล่งค้นคว้ามีความ
เหมาะสม และเอ้ือต่อการเรียนรู้

4.27 .97 มาก 2 
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
3 ห้อง/สถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

เพียงพอและเหมาะสม 
4.30 .97 มาก 1 

4 ระบบบริการสารสนเทศ อุปกรณ์เทคโนโลยีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.25 1.00 มาก 3 

5 ความสอดคล้องระห ว่างจํ านวน นักศึ กษา 
บุคลากร ต่อจํานวนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ 

4.16 1.04 มาก 5 

 ภาพรวมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.25 .81 มาก - 
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.25) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยได้ดังน้ี ห้อง/สถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพียงพอและเหมาะสม  (X̄ = 4.30) 
รองลงมา คือ มีระบบบริการห้องสมุดและแหล่งค้นคว้ามีความเหมาะสม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ (X̄ = 
3.27) ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 
และมีระบบบริการสารสนเทศ อุปกรณ์เทคโนโลยีเอ้ือต่อการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄ = 3.25) และความสอดคล้องระหว่างจํานวนนักศึกษา บุคลากร ต่อจํานวนวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ (X̄ = 4.16) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 
 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
1 มีการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาสามารถส่งข้อ

ร้องเรียนผ่ าน ช่องทางต่าง ๆ  ได้  เช่น  ทาง
โทรศัพท์ ไลน์ เฟชบุ๊ค หรือส่วนบุคคล เป็นต้น

3.95 1.14 มาก 2 

2 มีการช้ีแจงเก่ียวกับคําร้องเรียนของนักศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษารับทราบ 

4.05 1.06 มาก 1 

3 มีการดําเนินงานตามคําร้องเรียนของนักศึกษาใน
กรณีที่สามารถดําเนินการได้ 

3.74 .77 มาก 4 

4 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและ
ช้ีแจงเหตุผลที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น

3.69 .77 มาก 5 
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
5 มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน 
3.75 1.00 มาก 3 

 ภาพรวมด้านการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

3.83 .76 มาก - 

 ความพึ งพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
โดยรวม 

4.08 .53 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 
3.83) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับ
จากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ดังน้ี มีการช้ีแจงเกี่ยวกับคําร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารับทราบ  
(X̄ = 4.05) รองลงมา คือ มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ 
เช่น ทางโทรศัพท์ ไลน์ เฟชบุ๊ค หรือส่วนบุคคล เป็นต้น (X̄ = 3.95) มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน (X̄ = 3.75) มีการดําเนินงานตามคําร้องเรียนของนักศึกษาใน
กรณีที่สามารถดําเนินการได้ (X̄ = 3.74) และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช้ีแจง
เหตุผลที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น (X̄ = 3.69) ตามลําดับ 

 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยภาพรวม ครอบคลุมประเด็นเหล่าน้ี ได้แก่ 
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน การให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  การจัดการ
เรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ การจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ซึ่งมีผลการศึกษาดังน้ี 
 จากการสนทนากลุ่มร่วมกันของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เมื่อ 8 มิ.ย.  2560 ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
อาคาร 2 ช้ัน 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) มีความเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า ด้านปรัชญาและจุดเน้น รวมถึงโครงสร้างของหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับลักษณะของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 ที่เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติ 
ทั้งน้ี ในส่วนนักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะในกลุ่มชนช้ันกลางถึงล่าง ซึ่งหมายถึงการขาดโอกาสการได้รับคําแนะนําหรือถ่ายทอด
ประสบการณ์การศึกษาระดับอุดมศึกษาจากครอบครัว ดังน้ัน คณาจารย์ต้องตระหนักถึงภูมิหลังทาง
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เศรษฐกิจและสังคมของนักศึกษามากข้ึน เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งในด้านอัตรากําลังของคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีน้ันมี
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา นอกจากน้ี ทางหลักสูตร ฯ ได้วางแผนในการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง มีการปรับรายวิชาต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย มุ่งเน้นความเป็นพหุวิทยาการ 
เน้นการสร้างบัณฑิตของสาขาให้เป็นนักจัดการภาครัฐแบบทั่วไป (generalist) แต่อย่างไรก็ตาม ด้วย
ข้อจํากัดของปัจจัยเกี่ยวกับนักศึกษา ซึ่งมีความหลากหลายมาก ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานและ
ประสบการณ์ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แบ่งได้ 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ 
กลุ่มที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มที่จบจากการศึกษานอกระบบ ดังน้ัน ในการวางแผนในการ
พัฒนานักศึกษาในด้าน ๆ จึงต้องเน้นความหลากหลายของกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในรายวิชา 
หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างทักษะด้านความรู้ (Hard Skills ) และ
ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา และจะ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งในด้านชีวิตส่วนตัว ชีวิตการเรียนชีวิตการทํางาน และทําให้เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย 
 จากการสัมภาษณ์บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความเห็นต่อคุณภาพหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
หลักสูตรมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงการที่หลักสูตรต้องการสร้างนักจัดการภาครัฐแบบทั่วไป ไม่
เฉพาะเจาะจงทางใดทางหน่ึง ซึ่งการไม่เจาะจงทําให้มีความยืดหยุ่นต่อการจบไปมีงานทําได้กว้างขวาง
กว่า ดังน้ัน จากการสอบถามจึงพบว่า ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตของหลักสูตร ฯ สามารถประกอบ
อาชีพได้หลากลาย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงการประกอบอาชีพอิสระ โดย
บัณฑิตส่วนหน่ึงกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชา ฯ 
กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ล้วนแต่
มีผลต่อการผลิตบัณฑิตทั้งสิ้น และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้คําแนะนําปรึกษาของผู้บริหารและ
คณาจารย์แก่นักศึกษานั้นเป็นส่วนสําคัญมาก เพราะโดยพ้ืนฐานของนักศึกษาส่วนใหญ่น้ันมีความ
เข้าใจว่า อาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มักประกอบอาชีพเก่ียวกับการ
รับราชการ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ แต่เมื่อตนได้เข้ามาศึกษาและได้รับคําแนะนํา
ต่าง ๆ จากคณาจารย์ บัณฑิตจํานวนมากได้ค้นพบว่า แท้จริงแล้วตนมีแนวทางการประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษาได้หลากหลายมิได้จํากัดอยู่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่าน้ัน หากแต่ยังสามารถ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในภาคเอกชนในตําแหน่งที่หลากหลายได้เช่นกัน นอกจากการได้รับคําแนะนํา
ต่าง ๆ จากคณาจารย์แล้ว สาขาวิชา ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การอบรมสัมมนาหรือ
การแนะแนวการประกอบอาชีพจากบัณฑิตรุ่นพ่ี ซึ่งทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานที่หลากหลาย
เช่นกัน นอกจากนี้ อีกแนวทางหน่ึงที่บัณฑิตส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าทําให้ตนเองสามารถค้นพบสิ่งที่
ตนเองชอบและมีความถนัดมากขึ้น คือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกงานซึ่งเป็นวิชาบังคับ
ของหลักสูตร ฯ ที่นักศึกษาทุกคนก่อนจบการศึกษาจะต้องผ่านรายวิชาน้ี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือก
สถานประกอบการท่ีตนจะฝึกงานได้ตามถนัด แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่เลือกฝึกงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง (กระทรวงและกรมต่าง ๆ ) หน่วยงานบริหารราชส่วน
ภูมิภาค (ศาลาว่าการจังหวัด และที่ว่าการอําเภอต่าง ๆ )และหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน
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หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ แต่เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑิตส่วนมากมักได้ทํางาน
ในสถานประกอบการเอกชน นอกจากนี้ กลุ่มบัณฑิตยังให้ข้อเสนอแก่หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ิมเติมโดยให้แต่รายวิชามีการฝึกปฏิบัติมากขึ้น เพราะการเรียนทฤษฎีในช้ันเรียนเพียง
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการทํางาน อีกทั้งควรมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน อาทิ การ
จัดสถานที่แหล่งค้นคว้าให้มีข้อมูลที่จําเป็นเก่ียวกับทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็นในอนาคต  
 และจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพราะบัณฑิตค่อนข้างมีความรู้
รอบตัวและใฝ่เรียนรู้ในระดับหน่ึง แต่ประเด็นหน่ึงที่หลักสูตร ฯ ควรส่งเสริมให้มากข้ึน คือ ให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและเสริมทักษะเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จําเป็น เพราะผู้ใช้บัณฑิตใน
หลาย ๆ สถานประกอบการให้ความเห็นตรงกันว่า บัณฑิตขาดทักษะในการคิดคํานวณ ใช้เวลาในการ
คํานวณค่อนข้างมาก อีกทั้งเมื่อให้ทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการคํานวณ (Microsoft 
Excel) บัณฑิตก็ยังไม่สามารถคํานวณได้ ดังน้ัน ผู้ใช้บัณฑิตจึงมีความคิดเห็นว่า หลักสูตร ฯ ควรมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยเพ่ิมทักษะที่จําเป็นเหล่าน้ี เพราะผู้ประกอบการมักใช้การทดสอบทักษะทาง
คอมพิวเตอร์เพ่ือการพิจารณารับเข้าทํางาน แต่ในเรื่องของสาระรายวิชาต่าง ๆ ที่บัณฑิตได้ศึกษาจบ
มานั้น ขึ้นอยู่กับตัวบัณฑิตเองรวมไปถึงตําแหน่งหน้าที่ที่บัณฑิตทํางานด้วยว่าจะสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทํางานได้มากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บัณฑิตให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า หลักการพ้ืนฐานของการทํางานทุกประเภทคือ การวางแผนและการจัดการให้งานลุล่วง
สําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งเน้นเร่ืองของการ
วางแผนและการบริหารจัดการเป็นหลักด้วย   
 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ข้อเสนอการพัฒนาองค์ความรู้หรือรูปแบบที่มีผลเชิงปฏิบัติ
จริงที่เหมาะแก่บริบทในการพัฒนา 
 ผลการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยภาพรวม ครอบคลุมประเด็นเหล่าน้ี ได้แก่ คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 5 ด้าน ซึ่งทําให้ได้ข้อเสนอ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงถึงวิธีการพัฒนานักศึกษา 
 
คุณลักษณะตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน 

ปัญหาท่ีค้นพบจาก 
การวิจัย 

แนวทางการพัฒนานักศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ความตรงต่อเวลา 
- ความมีวินัยในตนเอง 

- สร้างการมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) 
ซึ่ งก าร เสริมส ร้างมี วิ นั ย ในตน เองให้ แก่
นักศึกษา จะช่วยให้ตัวนักศึกษาเองได้รับการ
ยอมรับในสังคม เพราะเป็นผู้ที่รู้จักควบคุม
พฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 
 
คุณลักษณะตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน 

ปัญหาท่ีค้นพบจาก 
การวิจัย 

แนวทางการพัฒนานักศึกษา 

  ข้อบังคับของสังคมในระดับต่าง ๆ อันจะช่วย
ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคม
ได้  โดยไม่ล่ วงเกินสิท ธิหรือประพฤติผิด
มารยาทของสังคม นอกเหนือจากการกระทําที่
เหมาะสมแล้วยังยับย้ังการกระทําที่ไม่เหมาสม
ด้วย

2. ด้านความรู้ - ทักษะการปฏิบัติงาน 
- ภาษาต่างประเทศ 

- พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้การเพ่ิม
ความรู้ เก่ียวกับระบบการทํางานในสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ใจ
รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งระบบมากขึ้น และเน้น
ทักษะการปฏิบัติกับสถานการณ์จริง 
- พัฒนาทักษะภาษา (Language Skills) คือ 
การพัฒนาภาษานอกเหนือภาษาที่นักศึกษาใช้
เป็นหลัก เช่น การร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ควนเน้นไปที่การใช้งานจริง ทั้งทักษะการพูด 
การฟัง หรือการเขียนในภาษาอ่ืน ๆ  

3. ด้านทักษะทางปัญญา - ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
- ก าร คิ ด อ ย่ า ง เป็ น
ระบบ 
- พั ฒ น า ก า ร คิ ด
วิเคราะห์และการคิด
สร้างสรรค์ 

- การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และ
น วั ต ก ร ร ม  ( Creative and Innovative 
Skills) คือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
การคิดนอกกรอบ  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
คุณค่าทางความคิดและการพัฒนาปรับปรุง
งานที่สร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าให้แก่
ตนเองและสังคมโดยรวม เช่น การสร้างวิกฤติ
ให้เป็นโอกาส การเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการคิดกระบวนการหรือสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าหรือบริการ ที่จะเป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพในอนาคต 

ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 
 
คุณลักษณะตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน 

ปัญหาท่ีค้นพบจาก 
การวิจัย 

แนวทางการพัฒนานักศึกษา 

4. ด้านทักษะ - มนุษยสัมพันธ์ - ทั ก ษ ะก าร เป็ น ผู้ นํ า แ ล ะ ก า รจั ด ก า ร
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คุณลักษณะตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน 

ปัญหาท่ีค้นพบจาก 
การวิจัย

แนวทางการพัฒนานักศึกษา 

ความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- ความมั่นใจในตนเอง
และความกล้าแสดง
ความคิดเห็น 
- การทํ างานเป็นหมู่
คณะ 
- ภาวะผู้นํา 

(Leadership and Management Skills) คือ 
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําให้นักศึกษา เช่น 
การพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ และการทํางานเป็นทีม 
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้า
สังคม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนา
ทักษะทางด้านการจัดการต่างๆ ทั้งส่วนตัว
และการทํางาน

5. ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ก า ร ใ ช้ โป ร แ ก ร ม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ขั้ น
พ้ืนฐาน 
- ความสามารถใช้สื่อ
ในการนําเสนองาน 

- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Skills) คือ การ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เช่น 
การใช้วิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
การสืบค้นข้อมูล และการใช้นําเสนอหรือ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 จากตารางสามารถนํามาสรุปแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน คือ  
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างการมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) ซึ่งการเสริมสร้างมี
วินัยในตนเองให้แก่นักศึกษา จะช่วยให้ตัวนักศึกษาเองได้รับการยอมรับในสังคม เพราะเป็นผู้ที่รู้จัก
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมในระดับต่าง ๆ อันจะช่วย
ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคมได้ โดยไม่ล่วงเกินสิทธิหรือประพฤติผิดมารยาทของ
สังคม นอกเหนือจากการกระทําที่เหมาะสมแล้วยังยับย้ังการกระทําที่ไม่เหมาสมด้วย 

 2. ด้านความรู้ โดยพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้การเพ่ิมความรู้เก่ียวกับระบบการ
ทํางานในสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งระบบมากขึ้น และเน้นทักษะ
การปฏิบัติกับสถานการณ์จริง และพัฒนาทักษะภาษา (Language Skills) คือ การพัฒนาภาษา
นอกเหนือภาษาที่นักศึกษาใช้เป็นหลัก เช่น การร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ควนเน้นไปท่ีการใช้งาน
จริง ทั้งทักษะการพูด การฟัง หรือการเขียนในภาษาอ่ืน ๆ 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา โดยการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creative and Innovative Skills) คือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณค่าทางความคิดและการพัฒนาปรับปรุงงานท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่า
ให้แก่ตนเองและสังคมโดยรวม เช่น การสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส การเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการคิดกระบวนการหรือสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
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 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยทักษะการเป็นผู้นําและ
การจัดการ(Leadership and Management Skills) คือ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําให้นักศึกษา 
เช่น การพัฒนาเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการทํางานเป็นทีม การพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาทักษะทางด้านการ
จัดการต่างๆ ทั้งส่วนตัวและการทํางาน 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills) คือ การพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้วิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการ
ใช้นําเสนอหรือประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้จาการเก็บข้อมูล 
 1. คณาจารย์ต้องตระหนักถึงภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนักศึกษามากขึ้น เพ่ือ
กําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาได้อย่างแท้จริง ต้องมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง มีการปรับรายวิชาต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย มุ่งเน้นความเป็นพหุวิทยาการ เน้นการสร้าง
บัณฑิตของสาขาให้เป็นนักจัดการภาครัฐแบบทั่วไป (generalist) ดังน้ัน ในการวางแผนในการพัฒนา
นักศึกษาในด้าน ๆ จึงต้องเน้นความหลากหลายของกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในรายวิชา หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) และทักษะ
ด้านอารมณ์ (Soft Skills) ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา และจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งในด้านชีวิตส่วนตัว ชีวิตการเรียนชีวิตการทํางาน และทําให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานอีกด้วย 
 2. หลักสูตรต้องการสร้างนักจัดการภาครัฐแบบทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงทางใดทางหน่ึง ซึ่ง
การไม่เจาะจงทําให้มีความยืดหยุ่นต่อการจบไปมีงานทําได้กว้างขวาง โดยผู้สําเร็จการศึกษาหรือ
บัณฑิตของหลักสูตร ฯ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
รวมไปถึงการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของสาขาวิชา ฯ กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ล้วนแต่มีผลต่อการผลิตบัณฑิตทั้งสิ้น และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้คําแนะนําปรึกษาของ
ผู้บริหารและคณาจารย์แก่นักศึกษานั้นเป็นส่วนสําคัญมาก เพราะโดยพ้ืนฐานของนักศึกษาส่วนใหญ่
น้ันมีความเข้าใจว่า อาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มักประกอบอาชีพ
เก่ียวกับการรับราชการ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ แต่แท้จริงแล้วมีแนวทางการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาได้หลากหลายมิได้จํากัดอยู่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่าน้ัน ทั้งน้ี
หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนควรเพิ่มเติมโดยให้แต่รายวิชามีการฝึกปฏิบัติมากข้ึน เพราะการ
เรียนทฤษฎีในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการทํางาน อีกทั้งควรมีการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น อาทิ การจัดสถานที่แหล่งค้นคว้าให้มีข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็น
ในอนาคต  
 3. หลักสูตร ฯ ควรส่งเสริมให้ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและเสริมทักษะเก่ียวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จําเป็น เพราะผู้ใช้บัณฑิตในหลาย ๆ สถานประกอบการให้ความเห็นตรงกันว่า บัณฑิต



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

95 
 

ขาดทักษะในการคิดคํานวณ ใช้เวลาในการคํานวณค่อนข้างมาก อีกทั้งเมื่อให้ทดลองใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการคํานวณ (Microsoft Excel) บัณฑิตก็ยังไม่สามารถคํานวณได้ ดังน้ัน ผู้ใช้
บัณฑิตจึงมีความคิดเห็นว่า หลักสูตร ฯ ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มทักษะที่จําเป็นเหล่าน้ี 
เพราะผู้ประกอบการมักใช้การทดสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการพิจารณารับเข้าทํางาน  
 




