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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” สามารถสรุป อภิปรายผล ตาม
วัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบต่าง ๆ  
 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
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งในกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ให้ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 
 1. สรุปผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สรุปการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจาก
สถานประกอบต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
  1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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   บัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยส่วนใหญ่ มีจุดแข็งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในเร่ืองการประพฤติตนด้วยความขยันอุตสาหะ  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีนํ้าใจ
เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืน ส่วนจุดที่ควรพัฒนาเร่ือง ความตรงต่อเวลา รู้จักการบริหารเวลา  
  1.2 ด้านความรู้ 
   คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ที่มีจุดเด่นด้านความรู้ คือ มีความรู้
รอบตัว รู้ทันสถานการณ์และใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ส่วนจุดที่ควรพัฒนาของบัณฑิต คือ การเพ่ิมองค์
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทํางานกับสถานประกอบการภาคเอกชน จะใช้
ความรู้ภาษาต่างประเทศค่อนข้างมาก อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 
  1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีจุดเด่นด้านทักษะทางปัญญา คือ 
ส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดบวก และมีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนจุดที่ควร
พัฒนาในด้านทักษะทางปัญญาของนักศึกษา คือ การพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะสามารถประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีความสามารถในการ
วางแผนและการตัดสินใจปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้ 
  1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่เป็นจุดเด่นเป็นอย่างมาก คือ มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และนอบน้อมต่อ
ผู้ใหญ่ และมีการปรับตัวได้เป็นอย่างดี  ส่วนจุดที่ควรมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก คือ จิตวิญญาณของ
ความเป็นทีม  หรือ การทํางานเป็นทีม และเรื่องของภาวะผู้นํา ซึ่งต้องให้ความสําคัญในส่วนมากขึ้น
โดยมีกิจกรรมการฝึกให้แสดงภาวะผู้นําและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะมากขึ้น  
  1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จุดเด่นของบัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์น้ัน คือ รู้จักสนใจแสวงหา
ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้เพ่ือปรับ
ใช้ในการเรียนและการทํางานได้เป็นอย่างดี ส่วนจุดที่ควรพัฒนาน้ัน คือ ยังขาดทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ ใช้เพ่ือช่วยในการคํานวณและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 
 2. สรุปผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามท่ีกําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แยกตามช้ันปี ดังน้ี  
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  2.1 นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80)  
     2.2 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.69)  
 2.3 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.69)  
 2.4 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.80)  
 
 3. สรุปผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สรุปผลศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังน้ี 
 
  3.1 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในภาพรวมนักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=
3.96) โดยมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลําดับได้ดังน้ี ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.01) ด้านทักษะทางปัญญา (ค่าเฉลี่ย 3.98) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.95) และด้านความรู้และด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.93) 
ตามลําดับ 
  ผลการประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย4.08) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
น้อยได้ดังน้ี ด้านอาจารย์ผู้สอน  (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
(ค่าเฉลี่ย 4.26) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.25) ด้านหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย 4.06) ด้านการวัดและการประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 3.86)  ด้านการให้คําแนะนําปรึกษาแก่
นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.85) และด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.83) ตามลําดับ 
  3.2 ความพึงพอใจของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต  และผู้ ใช้ บัณ ฑิต  ที่ มี ต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครอบคลุมประเด็น หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน การ
ให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ดังน้ี 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ด้านปรัชญาและ
จุดเน้น รวมถึงโครงสร้างของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับลักษณะของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 ที่เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทาง
วิชาการและทักษะในการปฏิบัติ มุ่งเน้นความเป็นพหุวิทยาการ เน้นการสร้างบัณฑิตของสาขาให้เป็น
นักจัดการภาครัฐแบบทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดของปัจจัยเกี่ยวกับนักศึกษา ซึ่งมีความ
หลากหลายมาก สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ กลุ่มที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มที่จบ
จากการศึกษานอกระบบ ดังน้ัน ในการวางแผนในการพัฒนานักศึกษาในด้าน ๆ จึงต้องเน้นความ
หลากหลายของกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในรายวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งถือว่ามี
ความสําคัญมากต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา และทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย 
  3.3 บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในหลักสูตรมาก
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการที่หลักสูตรต้องการสร้างนักจัดการภาครัฐแบบทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงทางใด
ทางหนึ่ง ซึ่งการไม่เจาะจงทําให้มีความยืดหยุ่นต่อการจบไปมีงานทําได้กว้างขวางกว่า สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากลาย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงการประกอบอาชีพ
อิสระ  
  3.4 ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพราะบัณฑิตค่อนข้างมีความรู้รอบตัวและใฝ่เรียนรู้ในระดับหน่ึง 
แต่ประเด็นหน่ึงที่หลักสูตร ฯ ควรส่งเสริมให้มากข้ึน คือ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและเสริมทักษะ
เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 สรุปผลการนําสาระขององค์ความรู้ใหม่ ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ มาทดสอบ ประยุกต์ พร้อมสรรค์สร้าง พัฒนาองค์ความรู้หรือรูปแบบที่มีผลเชิง
ปฏิบัติจริงที่เหมาะแก่บริบทในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งในกรุงเทพมหานคร 
และสมุทรปราการ ให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
 สรุปแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 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 
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 3. ด้านทักษะทางปัญญา โดยการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creative and Innovative Skills) คือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณค่าทางความคิดและการพัฒนาปรับปรุงงานท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่า
ให้แก่ตนเองและสังคมโดยรวม เช่น การสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส การเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการคิดกระบวนการหรือสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 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 
 
อภิปรายผล 
 
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยส่วน
ใหญ่ มีจุดแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องการประพฤติตนด้วยความขยันอุตสาหะ  มีมนุษย
สัมพันธ์ดี มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืน ส่วนจุดที่ควรพัฒนาเรื่อง ความตรงต่อเวลา รู้จักการบริหาร
เวลา ดังน้ัน บัณฑิตจึงมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมานพร รูปใหญ่ (2555) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ (2554) พบว่า คุณลักษณะของ
บัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม แสดงว่าผู้ใช้
บัณฑิตให้ความสําคัญของคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งน้ีคุณธรรมจริยธรรมน้ันเป็นสิ่ง
สําคัญในคุณลักษณะของนักจัดการภาครัฐที่ต้องมีธรรมาภิบาลไม่ต่างจากบัณฑิตแพทย์  
 2) ด้านความรู้ คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ที่มีจุดเด่นด้านความรู้ คือ มี
ความรู้รอบตัว รู้ทันสถานการณ์และใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ส่วนจุดที่ควรพัฒนาของบัณฑิต คือ การเพ่ิม
องค์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทํางานกับสถานประกอบการภาคเอกชน จะ
ใช้ความรู้ภาษาต่างประเทศค่อนข้างมาก อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ ปุ่น เป็นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิมานพร รูปใหญ่ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบว่า ความคิดเห็นกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
ด้านความรู้ ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ (2559) ผลการศึกษา
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พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภาพรวมของ
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อยู่ในระดับมาก 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีจุดเด่นด้าน
ทักษะทางปัญญา คือ ส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดบวก และมีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ ส่วนจุดที่ควรพัฒนาในด้านทักษะทางปัญญาของนักศึกษา คือ การพัฒนาให้นักศึกษามี
ทักษะสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มี
ความสามารถในการวางแผนและการตัดสินใจปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิมานพร รูปใหญ่ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบว่า ความคิดเห็นจากกลุ่มบัณฑิต ด้านทักษะ
ทางปัญญา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตยา ฐานุวรภัทร์ (2555) ที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พบว่า คุณลักษณะ
ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พึงประสงค์ 5 ด้าน จากนักศึกษาฝึกงานที่สถาน
ประกอบการมีความต้องการในด้านทักษะทางปัญญา  
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คุณลักษณะบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่เป็นจุดเด่น
เป็นอย่างมาก คือ มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ และมีการปรับตัวได้เป็นอย่างดี  ส่วน
จุดที่ควรมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก คือ จิตวิญญาณของความเป็นทีม  หรือ การทํางานเป็นทีม และ
เร่ืองของภาวะผู้นํา (Leadership) ซึ่งต้องให้ความสําคัญในส่วนมากข้ึนโดยมีกิจกรรมการฝึกให้แสดง
ภาวะผู้นําและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมานพร รูป
ใหญ่ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบว่า ความคิดเห็นจากกลุ่มบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตยา ฐานุวร
ภัทร์ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษา อังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 
จากนักศึกษาฝึกงานที่สถานประกอบการมีความต้องการมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ มคี่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด  
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จุดเด่น
ของบัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์น้ัน คือ รู้จักสนใจแสวงหาความรู้ทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้เพ่ือปรับใช้ในการ
เรียนและการทํางานได้เป็นอย่างดี ส่วนจุดที่ควรพัฒนาน้ัน คือ ยังขาดทักษะในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้เพ่ือช่วยในการคํานวณและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ วิมานพร รูปใหญ่ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบว่า ความคิดเห็นจากกลุ่ม
บัณฑิต ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.98 
ส่วนความคิดเห็นกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.17 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตยา ฐานุวรภัทร์ (2555) ที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พบว่า คุณลักษณะ
ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พึงประสงค์ 5 ด้าน จากนักศึกษาฝึกงานที่สถาน
ประกอบการมีความต้องการในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.43 
 
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) ผล
การประเมินระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) 4) และผลการประเมินระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอนุรัตน์ อานันทนาธร (2552) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้ง 5 ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) และสอดคคล้องกับงานวิจัยของกรกนก อนรรฆธนะกุล 
(2556) พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ (ค่าเฉลี่ย = 3.88) 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล (2559) พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
รวม 3.36) และมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08) เน่ืองจากหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได้จัดทําหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิตโดยให้ความสําคัญในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ดังน้ัน นักศึกษา คณาจารย์ บัณฑิต 
และผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่จึงมีความพึงพอใจในหลักสูตรทั้ง 8 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารี
รักษ์ มีแจ้ง (2552) พบว่า ในภาพรวมนิสิตมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตร
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อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรญา ทองอุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) 
พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.33) เน่ืองจากหลักสูตร ฯ ได้มีการคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญที่
หลากหลาย จึงทําให้นักศึกษาได้รับความรู้ในศาสตร์อย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของของอิส
รีย์ โชว์วิวัฒนา (2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรีในด้านอาจารย์ผู้สอน
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2559) พบว่า นักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26) 
เน่ืองจากหลักสูตร ฯ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งตอบสนองต่อผู้เรียนและ
เพ่ิมพูนประสบการณ์แก่ผู้เรียนโดยการศึกษานอกสถานที่ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา รัก
การศิลป์ และคณะ (2559) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของของอิสรีย์ โชว์วิ
วัฒนา (2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรีในด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) 
เน่ืองจากหลักสูตร ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือตําราอย่างจํากัด ทําให้นักศึกษา
อาจจะต้องไปใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของของอิสรีย์ โชว์วิวัฒนา 
(2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรีในด้านปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรญา ทองอุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) 
พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.06) เน่ืองจากหลักสูตร ฯ ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอย่างสม่ําเสมอ โดย
เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2559) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้านการจัดกิจรรม อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรญา ทอง
อุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการวัดและการประเมินผล อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) 
เน่ืองจากหลักสูตร ฯ ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของของอิสรีย์ โชว์วิวัฒนา (2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ปริญญาตรีในด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  
3.85) เน่ืองจากหลักสูตร ฯ มีการจัดระบบให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษาตามช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เข้าพบด้วยตนเอง เฟซบุ้ค ไลน์ เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรญา ทองอุ่น และ จันจิรา
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ภรณ์ ปานยินดี (2560) พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.83) เน่ืองจากหลักสูตร ฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาอย่างสม่ําเสมอ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรญา ทองอุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) พบว่า ระดับความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 
 จากผลสรุปแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 
ด้าน สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี  
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างการมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) ซึ่งการเสริมสร้างมี
วินัยในตนเองให้แก่นักศึกษา จะช่วยให้ตัวนักศึกษาเองได้รับการยอมรับในสังคม เพราะเป็นผู้ที่รู้จัก
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมในระดับต่าง ๆ อันจะช่วย
ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคมได้ โดยไม่ล่วงเกินสิทธิหรือประพฤติผิดมารยาทของ
สังคม นอกเหนือจากการกระทําที่เหมาะสมแล้วยังยับย้ังการกระทําที่ไม่เหมาสมด้วย  
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาติ กิจยรรยง (2548 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 
2556) ที่กล่าวถึงลําดับความสําคัญของการพัฒนาคนนั้นจะต้องพัฒนาด้านพลังจริยธรรม ศีลธรรม 
คุณธรรมของคน นอกจากน้ีคุณลักษณะของพนักงานท่ีนายจ้างต้องการ ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ทาง
ก้าวหน้าในชีวิต ตามที่ทัศนา แสวงศักด์ิ (2531 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) กล่าวถึง
จะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สามารถวางแผนและจัดระบบการทํางานได้ เพราะคุณลักษณะเหล่าน้ีจะ
ทําให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปจะมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย อีกทั้งยังต้องเป็นผู้มี
จริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ําเสมอ 
ตามที่วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 หน้า 84 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) ได้
กล่าวถึงด้วย รวมทั้งผลการศึกษาของประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2556 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล
, 2556) ที่พบว่าองค์กรส่วนใหญ่ต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก คือ 
ต้องการผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง   
 2. ด้านความรู้ โดยพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้การเพ่ิมความรู้เก่ียวกับระบบการ
ทํางานในสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งระบบมากขึ้น และเน้นทักษะ
การปฏิบัติกับสถานการณ์จริง และพัฒนาทักษะภาษา (Language Skills) คือ การพัฒนาภาษา
นอกเหนือภาษาที่นักศึกษาใช้เป็นหลัก เช่น การร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ควนเน้นไปท่ีการใช้งาน
จริง ทั้งทักษะการพูด การฟัง หรือการเขียนในภาษาอ่ืน ๆ 
 ซึ่งสอดคล้องกับวัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 หน้า 84 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธ
นะกุล, 2556) ที่ได้ศึกษาลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ครอบคลุมสอดคล้องและเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความ
เข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามแนวคิดของสมชาติ กิจยรรยง, 
(2548 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) ในเร่ืองของการพัฒนาคนไทยให้เกิดความครบถ้วน
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สมบูรณ์ใน “องค์รวมของคน” โดยจะต้องมีการพัฒนาพลังสมองของคนและพัฒนาพลังสติปัญญาของ
คนเพ่ือที่จะได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ นอกจากน้ียังเป็นไปตามที่จ๊อบ ดีบี (2557 อ้าง
ถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) ได้เขียนในเทคนิคการทํางานทักษะหลักที่นายจ้างต้องการ
ประการหน่ึง คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่พูดเก่ง
อย่างเดียว ต้องมีทักษะในการฟังด้วย ต้องฟังอย่างต้ังใจเสียก่อน จึงจะโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง ถาม
คําถามได้อย่างเหมาะสม ถ่ายทอดความคิดออกไปสู่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง ผู้ส่งสารกับผู้รับสารเข้าใจ
ตรงกัน อธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยได้ จูงใจผู้อ่ืนให้คล้อยตามได้ 
และสามารถเจรจาหรือต่อรองได้ประสบความสําเร็จ 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา โดยการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creative and Innovative Skills) คือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณค่าทางความคิดและการพัฒนาปรับปรุงงานท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่า
ให้แก่ตนเองและสังคมโดยรวม เช่น การสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส การเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการคิดกระบวนการหรือสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 ซึ่งสอดคล้องกับวัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 หน้า 84 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธ
นะกุล, 2556) ที่ได้ศึกษาลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ส่วนของการมีความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังสอดคล้องกับคุณลักษณะของพนักงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ ที่
ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2556 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) ได้กล่าวถึงว่า จะต้องเป็นผู้ที่
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดีและมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เสมอด้วย นอกจากน้ี ยัง
เป็นไปตามคุณลักษณะของพนักงานที่นายจ้างต้องการ ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ทางก้าวหน้าในชีวิต ตามที่
ทัศนา แสวงศักด์ิ (2531) และจ๊อบ ดีบี (2557 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล 2556) เสนอคือ
จะต้องไม่จํากัดความสามารถของตนเอง รวมทั้งมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการมีความคิดริเร่ิม คนที่มีคุณสมบัติเช่นน้ีมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นผู้นํา เพราะรู้ตัวเองว่าต้องทํา
อะไร โดยไม่ต้องมีใครบอกให้ทํา ชอบท่ีจะคิดสร้างสรรค์ ชอบทดลอง ปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ไม่เพียงเฉพาะกับตัวเองเท่าน้ัน แต่ยังเป็นตัวต้ังตัวตีให้ผู้อ่ืนทําในสิ่งใหม่ ๆ เช่นกัน 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยทักษะการเป็นผู้นําและ
การจัดการ (Leadership and Management Skills) คือ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําให้นักศึกษา 
เช่น การพัฒนาเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการทํางานเป็นทีม การพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาทักษะทางด้านการ
จัดการต่างๆ ทั้งส่วนตัวและการทํางาน 
 ซึ่งสอดคล้องกับจ๊อบ ดีบี (2557 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) เกี่ยวกับทักษะ
หลักที่นายจ้างต้องการ คือ ต้องการผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถวางแผนงานและ
จัดลําดับความสําคัญของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี รู้ว่าอะไรควรทําก่อน อะไรควรทําทีหลัง มีความสามารถใน
การทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และสามารถทํางานเสร็จตรงเวลา อีกทั้งยังมีความสามารถใน
การประสานงานกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งการมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นํา เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ดี 
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ยอมรับข้อติชม และทํางานเป็นทีมได้ ตามคุณลักษณะของพนักงานที่นายจ้างต้องการท่ีทัศนา แสวง
ศักด์ิ (2531 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) ที่ได้เสนอไว้  
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology Skills) คือ การพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้วิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการ
ใช้นําเสนอหรือประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ซึ่งสอดคล้องกับวัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 หน้า 84 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธ
นะกุล, 2556) เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ว่า
จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการค้นหาการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อ
ผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งเป็นไปตามคุณลักษณะของพนักงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กร
สมัยใหม่ที่ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2556 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล 2556) ได้กล่าวถึงว่า
จะต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อความได้ดีในการนําเสนอด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในหลักสูตรเน้นการสอนแบบบรรยาย ดังน้ันควรเสริมกิจกรรรมในทางปฏิบัติให้มากขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ อาทิ วิชาประชาสังคมไทย ควรให้
นักศึกษาลงพื้นที่จริงทําให้เข้าใจบริบทอันนําไปสู่การประยุกต์ใช้ได้ 
 2. นักศึกษายังขาดทักษะในการใช้โปรแกรมที่สําคัญเพ่ือช่วยในการคํานวณและนําเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และขาดทักษะในการใช้ภาษา ฯ จึงควรจัดอบรมการใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์
และภาษาให้กับนักศึกษาเพ่ิมเติม อีกทั้งสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาต่างๆในหลักสูตร 
 3. จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องของภาวะผู้นํา (Leadership) ซึ่งมีเพียงนักศึกษาส่วนน้อยเท่าน้ัน
ที่มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นํา ควรให้นักศึกษาฝึกภาวะผู้นําโดยการให้นักศึกษาจัดกิจกรรมท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน โดยการสลับสับเปลี่ยนการเป็นผู้นําในแต่ละกิจกรรมด้วย 
  
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการทําวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการทําวิจัยในช้ันเรียนประกอบด้วย 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบกับหลักสูตรอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 3.  การวิจัยในครั้งต่อไปควรมีลักษณะงานวิจัยแบบ วิจัยและพัฒนา(R&D) ทีป่ระสานความ
ร่วมมือระหว่าง หลักสูตรฯ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐและเอกชนร่วมด้วย  




