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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี โดยท าการศึ ก ษา 2 ระยะ ได้ แ ก่ ระยะที่ 1 ศึ ก ษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จานวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนาแบบสอบถาม วิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่ออธิบาย
ข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 สร้าง
1
2

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ผู้ให้ข้อมูลคือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่ง
ได้จ ากการเลื อกแบบเจาะจง ทั้ งหมด 9 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. คุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านภูมิหลังของนักศึกษา ด้าน
ทักษะความสั มพัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 5 ด้าน โดย
ใช้ กิจกรรมแบบบู รณาการ คือ 1) กิจกรรมรู้จั กตัวเอง/วิเคราะห์ ตนเอง/เข้าใจตนเอง เพื่อเข้า
ใจความเป็นตัวเอง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ดียิ่งขึ้น 2) กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตนเอง ให้นักศึกษามีความพฤติที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สารวมกาย วาจา ใจ 3) กิจกรรมปรับบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของตนเอง ทาให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่ดี 4) กิจกรรมต้นแบบ ของ
คนประสบความสาเร็จ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้จากคนที่เป็นต้นแบบในด้านการประสบ
ความสาเร็จในชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจ 5) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ให้นักศึกษาได้ศึกษาวิธีการและกระบวนการต่างๆ และ 6) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
คุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ให้ นั กศึ กษาได้ แสดงความสามารถตามความถนั ด พั ฒ นา
ศักยภาพและความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง
คาสาคัญ: การพัฒนา, คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

Abstract
This research aimed to study the ideal characteristics of the graduates according
to the qualifications framework and to create a guideline to develop the undergraduate
students towards the ideal characteristics of the graduates according to the qualifications
framework in the Public Administration Program of Ubon Ratchathani Rajabhat University.
There were 2 phases of this study including: Phase 1, a study on the ideal characteristics
of the graduates according to the qualifications framework. The sample consisted of 260
students in the Public Administration Program. The instruments used for gathering the
data were questionnaires with 5 levels of rating scale. General data were analyzed
through descriptive analysis. Statistics used were average, percentage, and standard
deviation; Phase 2, creation of development guideline for the undergraduate students
towards the ideal characteristics of the graduates according to the qualifications
framework in the Public Administration Program. The nine informants were purposively
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selected including members of the program committee and related personnel in student
development. Results of the research were as the followings: 1. The ideal characteristics
of the graduates according to the qualifications framework of the students in the Public
Administration Program of Ubon Ratchathani Rajabhat University consisted of 6 aspects
including: moral and ethics; knowledge; cognitive skills; background of students;
interpersonal skills and responsibility; and numerical analysis, communication and
information technology skills. 2. The guideline for developing the undergraduate students
towards the ideal characteristics of the graduates in 5 aspects consisted 6 integrated
activities including: 1) enhancement in knowing, analyzing and understanding oneself and
being ready to adapt and improve oneself; 2) moral and ethical activities for developing
the ideal characteristics of oneself according to the qualifications framework that the
students morally and ethically behaved in body, speech and mind; 3) personality
adaptation towards ideal characteristics of the graduates according to the qualifications
framework that made the students feel confident and have a good personality; 4) role
model learning from successful persons for the inspirations of the students; 5) learning
related methods and processes in developing the ideal characteristics of the graduates
according to the qualifications framework; 6) developing potentials and ideal
characteristics of the graduates according to the qualifications framework that the
students could show their aptitude skill, develop their potentials and realize the value of
oneself.
Keyword: Development, the Ideal Characteristics of the Graduates, the Qualifications
Framework

บทนา
พระราชบั ญ ญั ติก ารศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2545 ในหมวด 5 ที่ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา มาตรา 34 ได้ ก าหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ และสอดคล้ องกับ มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ โดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระและความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้
เป็ น กลไกระดับ กระทรวง ระดั บ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่ อ
นาไปสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป (จรรโลง
พิรุณ, 2560 : 94-95) มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวัน ที่ 7 สิ งหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณ ภาพ
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บัณ ฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจั ดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ ป ระกอบด้ว ยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่ นกัน คือ มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการ
จั ด การศึ ก ษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ / สั ง คมแห่ ง ความรู้
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ จั ด ท ามาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึก ษาตามกลุ่มสถาบันที่
มีป รัช ญาวัตถุป ระสงค์ และพั น ธกิจ ในการจั ดตั้งที่ แตกต่างกันได้อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐาน ด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและ
กาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทากรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดย
กาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสั มพัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2554 2554 : 30)
ตามประกาศคณะกรรมการการอุด มศึ กษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องกาหนด
เป้าหมายและดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้ อย 5
ด้าน ดังนี้ (1) คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
(2) ความรู้ (Knowledge) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้ าวหน้ า ของความรู้ เฉพาะด้ านในสาขาวิ ช าและตระหนั ก ถึ งงานวิจั ย ในปั จ จุ บั น ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ
จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
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(3) ทั ก ษะทางปั ญ ญา (Cognitive Skills) สามารถค้ น หาข้ อ เท็ จ จริง ท าความเข้ าใจและ
สามารถประเมิน ข้อมูลแนวคิดและหลั กฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล ที่ห ลากหลาย และใช้
ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษา
สามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างบุ คคลและความรับ ผิ ด ชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้อง
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
บนพื้น ฐานของตนเองและของกลุ่ ม รับ ผิ ดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒ นา
ตนเองและอาชี พ (5) ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
(Numerical Analysis,Communication and Information Technology Skills) สามารถ
ศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด
การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่าง
กันได้ (ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน, 2560 : 4-6)
สาหรับบทบาทของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน หากจะมองในภาพรวม
แล้ว มี 2 บทบาท คือ การเรียน ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลัก นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้
เพื่ อให้ ได้ ม าซึ่งประสบการณ์ ชีวิ ต และเมื่ อ ส าเร็จ การศึก ษาไปแล้ ว จะต้ อ งเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณภาพ เพื่อออกมารับใช้สังคมตามสาขาวิชาที่ตนศึ กษา อีกประการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่
รอง คือ งานอาสาสมัคร เป็นงานเสริมที่ท้าทายความสามารถของนักศึกษา เป็นการฝึกการ
ทางานร่วมกัน ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี เช่น การเป็นผู้นา ประธานสภานักศึกษา เป็น
การฝึกการทางานร่วมกัน ประธานชมรมฯลฯงานดังกล่าวจะหล่อหลอมให้นักศึกษาเกิดความ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ฝึกการทางานในระบอบประชาธิปไตยทางานร่วมกัน ก่อให้เกิดการ
ทางานที่โปร่งใสตามหลักของการบริหารบ้านเมืองหลักของธรรมาภิบาล (หลักธรรมรัฐ 6
ประการ เช่น หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและ
ความคุ้ มค่ า) นอกจากนี้ ยั งมีกิ จ กรรมอื่ น ๆที่ ส ามารถส่ งเสริมการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ซึ่ งแต่ล ะ
สถาบันมีรูปแบบของการจัดที่แตกต่างกันออกไป เช่น สโมสรนักศึกษาประจาคณะฯชมรม
ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการดาเนินกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางในการ
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ติดต่อประสานงาน กิจ กรรมดั งกล่ าวจะต้องอยู่ภ ายใต้ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา (ธวัชชัย ชินวงศ์, 2561:16)
จากสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น จึงเห็นได้ว่านักศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และเป็นกรรมการประจาหลักสูตร จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบ ลราชธานี เพื่อเป็น กลไกหรือเครื่องมือในการนาแนวนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมด้วยการนาไปเป็ นหลักในการพัฒ นาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อกาหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิ ตให้ชัดเจนโดย
ก าหนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ตที่ ค าดหวั ง ในสาขาวิ ช า และเพื่ อ ให้
สถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาได้ใช้เป็นหลักและเป็นแนวทางในการ
วางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื ่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณ ะบั ณ ฑิ ต ที ่ พ ึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี
วิธีดาเนินการการวิจัย 2 ระยะตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชากร คือ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี จานวน 800 คน (สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2560 : 35) กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 260 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krajcie and Morgan
และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550 : 140) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบ

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการน าแบบสอบถา มไปให้
กลุ่มเป้ าหมายตอบ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายข้อมูล
ทั่วไป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา กรรมการบริหาร
หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
อุ บ ลราช ธานี ซึ่ ง ได้ จ ากการเลื อ กแบ บ เจาะจง (Purposive Sampling) ได้ แ ก่ 1)
กรรมการบริหารหลักสูตร 3 คน 2) บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 คน 3)
สโมสรนักศึกษา 1 คน 4) ตัวแทนนักศึกษาประจาหลักสูตร 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน

ผลการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ของนั กศึ กษาหลั กสู ตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จาแนกเป็น
รายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาในรายด้าน เรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ( X = 4.25) รองลงมาคือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี ( X = 4.23) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความรู้
( X = 3.82) ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ คุณลักษณะบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านภูมิหลังของนักศึกษา
5. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
6. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
โดยภาพรวม

X

4.01
3.82
4.09
3.97
4.25
4.23

S.D.
0.81
0.84
0.77
0.81
0.74
0.65

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.06

0.77

มาก
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ส่ ว นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ คุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อ
พิจารณาในรายด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ความเป็ น ต้ น แบบของอาจารย์ ผู้ ส อน ( X = 4.32) รองลงมาคื อ การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.29) และการสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง ( X = 4.25)
ตามล าดับ ส่ วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด คือ นโยบายจูงใจเพื่อพัฒ นาศักยภาพในตนเองของ
นักศึกษา ( X = 4.01) ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ของ
นั กศึกษาหลั กสูตรรั ฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏอุบลราชธานี จาแนกเป็นรายด้าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มิติด้านอาจารย์ผู้สอน
1. ความเป็นต้นแบบของอาจารย์ผู้สอน
2. การติดตามเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
มิติด้านมหาวิทยาลัย
1. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. การสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง
3. นโยบายจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในตนเองของนักศึกษา
โดยภาพรวม

X

S.D.

แปลผล

4.32
4.11

0.76
0.72

มากที่สุด
มาก

4.29
4.25
4.01
4.20

0.73
0.66
0.79
0.73

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

2. เพื่ อ สร้ า งแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ของนั กศึ กษา
หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
อุบลราชธานี พบว่า แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (1) การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ปัญญาหรือความรู้ (Wisdom) หมายถึง รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะและแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดีได้อย่างเต็มที่ และส่งเสริมการ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมการตั้งใจเรียนและประพฤติปฏิบัติดีของนักศึกษา (2) การ
พัฒนาด้านความรู้ การจัดภาพรวมอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระใน
การเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า และเมื่อมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว้นั้น
และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนักศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและนามาใช้ (3)
การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและ
การฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นลาดับขั้นตอนตามแผนที่
วางไว้และต้องฝึกปฏิบัติในหลายสถานการณ์ รวมทั้งที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะได้
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ใช้ในอนาคตเพื่ อช่ว ยในการถ่ายทอดความรู้และนาไปใช้ ในสถานการณ์ ต่างๆ ตามความ
เหมาะสม (4) การพัฒ นาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เปิด
โอกาสให้ นักศึกษาได้วิเคราะห์ พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดล้อมที่เอื้อ และสามารถ
พั ฒ นาเป็ น หลั ก ในการแสดงพฤติ ก รรมของตนเอง การพั ฒ นาความสามารถและความ
รับผิดชอบสาหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (5) การพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี นักศึกษาที่เข้าเรียน ในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถ
ต่างกันในการใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนต้องได้รับการ
สอนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ อาจทาได้โดยการสอนโดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบัติ และควรให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลาดับ
นอกจากนี้ การพัฒนาความเป็นต้นแบบของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ต้องได้รับการพัฒ นาให้
เป็นคนต้นแบบครบทั้ง 3 ด้าน คือ กาย จิตและปัญญาหรือ ศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาการ
ติดตามเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จัดทาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะศักยภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียน หรือการนาเอา
ศาสตร์ที่เรียนไปเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น การพัฒนาการจัดกิจกรรม
พั ฒ นานั กศึ กษาอย่ างต่ อเนื่ อ ง ส่ งเสริ มและสนับ สนุน ให้ นั กศึ กษารู้จั กคิด และสร้างสรรค์
กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการทากิจกรรม
เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคต การพัฒนานโยบายจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในตนเองของนั กศึกษา หน่ วยงานการทางการศึ กษา ควรกาหนดนโยบายหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบศักยภาพที่แท้จริงภายในตนเอง

อภิปรายผล
จากการศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาคุณ ลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ของนั กศึ กษา
หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
อุบลราชธานี ผู้วิจัยสามารถสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ผลจากการวิจัย วัตถุป ระสงค์ที่ 1 พบว่า (1) ปั จจัยด้านแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ใน
ตนเอง (รั ต นะ ปั ญ ญาภา, 2561 :สั ม ภาษณ์ ) ให้ ปั ญ หาอุ ป สรรคหรือ ความทุ กข์ เป็ น แรง
บันดาล เผชิญกับชีวิตอย่างตื่นเต้นและมองโลกในแง่ดี ใช้บทเรียนชี วิตสอนและกระตุ้นเตือน
ตัวเอง ผู้ วิจั ย พบว่า การเรีย นรู้ศึกษาประวัติ การท างานและผลงานของบุ คคลที่เป็ นแรง
บันดาลใจ ทั้งที่รู้จักเป็นการส่วนตัว และบุคคลที่มีชื่อเสียง เรียนรู้การทางานของบุคคลที่เป็น
ที่รัก เช่น บิดามารดาที่ผ่านความลาบากในการสร้างชีวิตมาจนประสบความสาเร็จและมองให้
เป็ น แบบอย่างและแรงบั น ดาลใจในการท างาน วางเป้ าหมายชีวิตให้ ชัดเจน และต้องยึด
เป้าหมายนั้นให้มั่นคง (2) ปัจจัยด้านนโยบายจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในตนเองของนักศึกษา
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(มาลี ไชยเสนา, 2561 :สัมภาษณ์) นักศึกษาจะเกิดคุณสมบัติสาคัญ คือ ความเชื่อในอานาจ
ตน ว่าผลดีหรือผลเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นมีสาเหตุมาจากการกระทาของตนเอง และ
สอดคล้องกับความต้องการ (รัตนะ ปัญญาภา,2559 : สัมภาษณ์) ทาอย่างไรนักศึกษาจะใช้
หลักคิดที่ถูกต้องว่า การเอาชนะตัวเองให้ได้ คือ ชัยชนะที่ยอดเยี่ยม (อตฺตา หเว ชิต เสยฺโย)
และการจะก้าวพ้นปัญหาและความทุกข์ยากได้ต้องทาด้วยความเพียรเท่านั้น ผู้วิจัยพบว่า
มหาวิทยาลัย ต้องประสานกับคณะและหลักสูตร ร่วมกาหนดนโยบายสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา (3) ปัจจัยด้านการเรียนรู้โดยการลงมือทา มีความสัมพันธ์กับ
การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูงอย่าง
มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดีใน
ที่สุ ดจะช่วยให้ ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้นาตลอดชีวิตในฐานะ ผู้ ฝั กใฝ่ การเรียนรู้
(นิศานาจ โสภาพล, 2561 : สัมภาษณ์) ผู้วิจัยพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้โดยการลงมือทา
ควรออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร นอกจากจะมีแนวคิดทฤษฎีที่ต้องให้นักศึกษาเรียน
แล้ว จะต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือทาไปพร้อมๆ กันด้วย
2. ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า กิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึ งประสงค์แบบบู ร ณาการทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมรู้จักตัว เอง/วิเคราะห์
ตนเอง/เข้าใจตนเอง ให้นักศึกษาได้นาเสนอข้อมูลอดีต-ปัจจุบัน-อนาคตของตนเอง ทาให้รู้จัก
ตนเอง วิเคราะห์ตนเอง และเข้าใจความเป็นตนเองมากขึ้น และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น (2) กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒ นาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
ตนเองให้นักศึกษามีความพฤติที่ดี มีคุ ณธรรม จริยธรรม สารวมกาย วาจา ใจและประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ (3) กิ จกรรมปรับ บุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อพั ฒ นา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตนเอง ให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักปรับปรุงตนเอง
ทางด้านกายภาพตามที่วิทยากรและอาจารย์แนะนา ทาให้นักศึกษาเกิดความมั่นในและมี
บุคลิกภาพที่ดี (4) กิจกรรมต้นแบบของคนประสบความสาเร็จและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้จากคนที่เป็นต้นแบบในด้านการประสบความสาเร็จ
ในชีวิต รู้ถึงแนวคิด หลักการ วิธีการในการประสบความส าเร็จของวิทยากรและเป็นแรง
บันดาลใจในการปฏิบัติต่อไป (5) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารและกระบวนการต่ า งๆ รวมถึ ง แบบกระบวนของโครงการ
วัตถุป ระสงค์ในด้านความรู้ และ (6) กิจกรรมพัฒ นาศักยภาพและคุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่พึง
ประสงค์ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงความสามารถตามความถนั ด พั ฒ นาศั ก ยภาพและความ
ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง
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องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
จาการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษา
หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
อุบลราชธานี ได้องค์ความรู้ที่สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุบลราชธานี 5 ด้าน ได้แก่ มิติด้าน
อาจารย์ผู้สอน ด้านความเป็นต้นแบบของอาจารย์ผู้สอน มิติด้านการติดตามเอาใจใส่ผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง มิติด้านมหาวิทยาลัย ด้านการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มิติ
ด้านการสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง และมิติด้านนโยบายจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
ตนเองของนักศึกษา ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าทั้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ต่างก็มีส่วนสาคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
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