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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ เ ก่ ง และดี ใ นมุ ม มองของนั ก ศึ ก ษา มจธ.
ผ่านการจัดกิจกรรมระดมสมองในชั้นเรียน รายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ชา GEN 111
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 จานวน 1,308 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่มเรียนใหญ่ ให้นักศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
10-12 คน มีจานวนกลุ่มทั้งหมด 122 กลุ่ม วิธีการศึกษาให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มย่อยระดมสมองในประเด็น คุณลักษณะ
พฤติกรรม ทัศนคติ ของบัณฑิตที่เก่งและดี ผ่านการเขียน Flip chart
ผลการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดี โดยภาพรวม พบว่า 1) ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่เก่งและดี ลาดับแรก
คือ ความรับผิดชอบ (คิดเป็นร้อยละ 82) รองลงมา คือ ความเป็นผู้นาและมีน้าใจ (คิดเป็นร้อยละ 74) และการมีจิตสาธารณะ
(คิดเป็นร้ อยละ 68) เป็นล าดับสุ ดท้า ย 2) ด้า นพฤติกรรม ที่สาคั ญ ลาดับแรก คื อ การตรงต่อ เวลา (คิดเป็ นร้อ ยละ 71)
รองลงมา คือ การขยัน หมั่นอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนสม่าเสมอและตั้ งใจเรียน การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
(คิดเป็นร้อยละ 59) และการซื่อสัตย์ (คิดเป็นร้อยละ 56) เป็นลาดับสุดท้าย และ 3) ด้านทัศนคติ ที่สาคัญลาดับแรก คือ
การคิดบวกมองโลกในแง่ดี (คิดเป็นร้อยละ 47) รองลงมาคือ การคิดสร้างสรรค์ (คิดเป็นร้อยละ 29) และการมีทัศนคติที่ดีใน
ทุกเรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 18) เป็นลาดับสุดท้าย
คาสาคัญ : คุณลักษณะ, เก่งและดี, การระดมสมอง
Abstract
The purpose of this work was to study the graduate attributes of smartness and goodness of the
KMUTT’s students perspectives through the course GEN 111: Man and Ethics of Living at King Mongkut's
University of Technology Thonburi. The population of the study are 1,308, students that enrolled in GEN 111
course, semester 1/2015. There are 3 sections, in each section the students were divided into a group of
10-12. There was 122 groups. Data collecting from class activities of students, the students were assigned to
brainstorm in the topic “attributes, behavior and attitude of smartness and goodness” on a flip chart. The
study findings revealed that: 1) in term of attributes responsibility was ranked highest (82%), followed by
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leadership and generosity (74%), and public mind (68%). 2) for behavior, the first rank was the punctuality
(71%); study hard, regularly review lessons, and love of nation, religion and king (59%), and honest (56%).
3) for attitude, the first rank was positive thinking (47%), and creative thinking (29%), and positive attitude
(18%).
Keywords: Attributes / Smartness and Goodness / Brainstorming.

1. ความเป็นมาและความสาคัญของการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้เป็นคน เก่ง–ดี–มีสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 23, 24 และ 26 เน้นความสาคัญทั้งความรู้และ
คุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยต้อง
ผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) ทั้งนี้สอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ 10 ที่มีเจตนารมณ์มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” หรือกล่าวอีกอย่างคือบุคคลที่มีความ "เก่ง ดี มีสุข"
และเป็นเป้าหมายหลักของภาครัฐที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนของชาติเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านไอคิว (IQ) และอีคิว
(EQ) ตรงตามเป้ าหมายการศึก ษา คือ ผู้เ รียนเป็ นคนดี คนเก่ง และ มี ความสุ ข โดยยึดคุ ณธรรมนาความรู้ สู่สั งคมไทย
นอกจากนี้ ในด้านการเรียนการสอนรายวิชาระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. มีนโยบายให้
“วิชาศึกษาทั่วไป” ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข จึงกาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน และให้นิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง
วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้
สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี”
กล่าวได้ว่า สถาบันการศึกษาในทุกระดับของประเทศจะทาหน้าที่บ่มเพาะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เรีย น
ผู้สอนเป็นผู้จัดการให้เกิดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้มิใช่ผู้สอน ดังนั้นมุมมองของผู้เรียนจึงเป็นสิ่ง
สาคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการศึกษาของยุวดี เปรมวิชัย (2552) พบว่า กลไกของการเรียนรู้เริ่มต้นจากการรับข้อมูล
จากสิ่งเร้าภายนอกและภายในร่างกาย ผ่านประสาทรับรู้ทั้ง 5 อย่าง คือ ตา หูจมูก ลิ้น และ กาย เข้าสู่สมองและจิต จิตที่ทุกข์
หรือจิตที่สุข จะมีผลควบคู่ไปกับข้อมูลที่ได้รับเข้ามาจะประทับในความทรงจาได้รวดเร็วและทนนานกว่าข้อมูลอื่น พื้นฐานการ
เรียนรู้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของชี วิต ถ้ามนุษย์ถูกบังคับหรือถูกสั่งให้ทากิจกรรมอันใด โดยตนเองไม่รู้ที่มาที่ไปของ
กิจกรรมนั้น ผู้เรียนนั้นย่อมไม่มีความสุขที่จะทากิจกรรมนั้น จึงทากิจกรรมอย่างเสียไม่ได้ ขาดความเอาใจใส่ ขาดการใช้
ความคิด ใช้เหตุผล และถ้าถูกสั่งให้ทาหรือถูกบังคับให้รับฟังแต่เพียงอย่างเดียวเป็นระยะเวลานานก็จะขาดความสามารถที่จะ
คิดได้ด้วยตนเอง ขาดความสามารถและความมั่นใจที่จะทากิจการงานของตนเอง อย่างไรก็ดี มุมมองการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของวรณัน ขุนศรี (2550) จึงต้องพยายามสร้างความสนใจและแรงจูงใจที่จะเรียนให้เกิดขึ้นกับผู้เรี ยน
มีวิธีการสอนที่เสริมสร้างเจตคติและแรงจูงใจให้อยากเรียน การจัดการเรียนรู้ต้องหลากหลาย สนองความสนใจและสอดคล้อง
กับความสามารถของผู้เรียน จึงจะทาให้ การสอนมีชีวิต ชีวาและเกิดการพัฒนาทางสติปัญญาและผู้ เรียนจะเรียนรู้อย่า ง
มีความสุข
จากเหตุผลข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดี
มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้บัณฑิต มจธ. เป็นผู้นาของพลเมืองโลก (Leader Global Citizen) และ
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ได้กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) 11 ข้อ ไว้ดังนี้ 1) ความเป็นพลเมือง มจธ.
(KMUTT’s citizenship) 2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 3) ความรู้ (Knowledge) 4) ทักษะการคิด
(Thinking Skill) 5) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 6) ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) 7) ทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skill) 8) การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 9) ความสามารถในการปรับตัว
(Adaptability) 10) ภาวะผู้นา (Leadership) และ 11) ทักษะการจัดการ (Management Skills) ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
ทั้งนี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้างต้น เป็นคุณลักษณะที่บัณฑิต มจธ. ทุกคนพึงมีเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ของ มจธ.

แผนภาพที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF)
(ทีม่ า: www.c4ed.kmutt.ac.th)

นอกจากนี้การดาเนินการให้บัณฑิต มจธ. มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนทั้งเก่งและดี ตามเจตนารมณ์ที่กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยโดยให้คณะ ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษา
ซึ่งมีองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Outcomes Based Education) การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนที่เน้นการเรียนรู้ในมิติต่างๆ
การพัฒนาอาจารย์/ผู้สอนให้มีความรู้ และมีทักษะต่างๆ ที่จาเป็นและทันสมัยต่อการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรูแ้ ละแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย การปรับการบริหารจัดการที่สอดคล้องยืดหยุ่นกับงานใหม่ๆ
ตามแผนพัฒนาการศึกษา และการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศที่จาเป็นต่อการพัฒนา การเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวต้องมีความเชื่อมโยงของการดาเนินการในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน ในการดาเนินการ
และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (คุณลักษณะที่บัณฑิต มจธ. (KMUTT-Student QF), 2558)
สานักงานวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยจัดการเรียนการสอน “วิชาศึกษาทั่วไป” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มจธ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยกาหนดเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ยังได้พิจารณาปรับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของวิชา เช่น
การเรียนรู้แบบ Problem-based Learning (PBL) หรือแบบ Research-based Learning หรือการสอดแทรกกิจกรรม
ในกระบวนการเรียนการสอน (Activity-based Learning) ซึ่งหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 นี้ จะช่วยตอบสนอง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว
(Roadmap 2020) ด้านความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Humanization) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่
การปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความแตกต่างทาง
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ความคิดและสามารถดารงชีวิตอย่างดีงาม การเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผูใ้ ฝ่รู้สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล การเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นทั้งในบริบทของท้องถิ่น ของประเทศ และของโลก การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม
และความงดงามตามธรรมชาติ การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาและสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม และการให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวันใน
หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัวและกิจกรรมทางสังคมได้ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากความสาคัญข้างต้น ในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต ได้กาหนดเนื้อหาสาระใน
รายวิชาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นแนวคิดในการดาเนินชีวิตและแนวทางใน
การทางาน ตามแนวศาสนา ปรัชญาและจิตวิทยา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การองค์ความรู้ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม
การเคารพผู้อื่น ความอดทน การยอมรับความแตกต่าง ความมีวินัยในตนเอง เคารพในหลักประชาธิปไตยและจิตอาสา เป็นต้น
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ของวิชาเป็นนามธรรม ทาให้ทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบต้อง
จัดรูปแบบเนื้อหาการสอนทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติจริงให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในแต่ละด้าน สาหรับใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 การบรรยายในหัวข้อ “บัณฑิตที่เก่งและดี” ให้ความสาคัญต่อมุมมองของนักศึกษาและได้สอดแทรก
การเรียนรู้แก่นักศึกษา มจธ. ให้เป็นบัณฑิตที่เก่งและดีผ่านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเนื้อหาสาระของหัวข้อการเรียนรู้เน้นการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม อาจกล่าวได้ว่ารายวิชานี้เป็นต้นทางของการบ่มเพาะคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของ มจธ. ดังนั้นผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาในประเด็น คุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดี ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
คุณลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติ ของบัณฑิตที่เก่งและดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ. ผ่านการจัดกิจกรรมระดมสมองใน
ชั้นเรียน โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. ผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ตอบสนองต่อความสนใจและสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก อีกทั้งการพัฒนานักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยทีก่ าหนดไว้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดีในมุ มมองของนักศึกษา มจธ. ผ่านการจัดกิจกรรมระดมสมองในชั้นเรียน
รายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต

3. การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 23,
24, 26 และ 28 โดยเน้นความสาคัญทั้ง “ความรู้ และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ
เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ความรับผิดชอบต่อสังคม”
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เยาวพา เดชะคุปต์ และขวัญฟ้า รังสิยานนท์ (2550) ได้อธิบายถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึง
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ (1) ต้องให้
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ แสวงหาข้อมูล ศึกษาทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ แปลความ สร้าง
ความหมายแก่ตนเอง สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อความรู้ (2) ให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้ม าก
ที่สุด (3) ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้เรียนรู้จากกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิด และ
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ประสบการณ์แก่กันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ (4) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ “กระบวนการ”ควบคู่ไปกับ “ผลงาน/ข้อความรู้
ที่สรุปได้”และ (5) ให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ เก่ง ดี มีสุข
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่มีเจตนารมณ์มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” หรือกล่าวอีก
อย่างคือบุคคลที่มีความ "เก่ง ดี มีสุข" ซึ่งคือเป้าหมายหลักของภาครัฐที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตอย่างสมบูรณ์
พร้อมทั้งทางด้านไอคิวและอีคิว ตรงตามเป้าหมายการศึกษา คือ ผู้เรียนเป็น คนดี คนเก่ง และ มีค วามสุข ยึดคุณธรรมนา
ความรู้ สู่สังคมไทย โดยสิ่งที่จะบ่งบอกว่าบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีความ เก่ง ดี และมีสุขในการศึกษา คือ
เก่ง หมายถึง ความสามารถทางพุทธิปัญญา คือ ความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งสามารถนาไปใช้ได้ วิเคราะห์เป็น
สังเคราะห์ได้ ประเมินได้อย่างเข้าใจ และรู้แจ้งตามศักยภาพ
ดี หมายถึง เป็นผู้มีเจตคตินยิ มที่ดที ั้งต่อการเรียน ความเป็นอยู่ต่อบุคคล ต่อสังคม ชุมชน และประเทศ
มีสุข หมายถึง สนุกกับการเรียนและใคร่เรียนรู้ตลอดชีวิต
กรมวิชาการ (2541) ได้สังเคราะห์กรอบความหมายคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ดังนี้
เป็นคนดี หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของ ความมีวินัย และ ค่านิยมประชาธิปไตย
1. ความมีวินัย คือ คุณลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมที่ช่วยให้บุคคลนั้นสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ กฎ กติกาของสังคมเพื่อประโยชน์สุขของตนเอง และของส่วนรวม
พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความมีวินัย ได้แก่ สนใจใฝ่รู้ ควบคุมตนเอง รับผิดชอบ มีเหตุผล ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา
เชื่อมั่นในตนเอง อดทน เป็นผู้นา ความร่วมมือ การรับฟัง / เคารพความคิดเห็นผู้อื่น การเคารพในสิทธิของผู้อื่น การช่วยเหลือ
พึ่งพาตนเอง การรู้จักเสียสละและเห็นอกเห็นใจผู้อื่ น การช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม การทาตามข้อตกลง ความเชื่อมั่นใน
ตนเองและผู้อื่น และการมีวินัยในการเรียนรู้
2. ค่านิยมประชาธิปไตย คือ คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่เห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของ
ผู้อื่น เคารพสิทธิและป้องกันสิทธิของตนเองและผู้อื่น ด้วยน้าใจที่เคารพ ต่อคุณค่าและเสียงส่วนใหญ่ ด้วยความเข้าใจระหว่าง
กันและกันด้วยความสันติ
พฤติกรรมบ่งชี้ถึงความมีประชาธิปไตย ได้แก่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การเคารพสิทธิ ป้องกันสิทธิของตนเอง การเคารพสิทธิผู้อื่น ความมีเหตุผล การเคารพกติกาของสังคม มีความเสียสละ และ
มองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจผู้อื่น
เป็นคนเก่ง หมายถึง เก่งในการเรียนรู้ที่จะเรียนรูด้ ้วยตนเองเรียนรูท้ ี่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น
1. การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการพัฒนาทักษะการคิด (วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาแนก จัดลาดั บความ
สาคัญ) และทักษะการแก้ปัญหา พฤติกรรมบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) รู้แหล่งข้อมูลและวิธีการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย
2) สามารถรวบรวมข้อมูล 3) สามารถสรุปความ แปลความข้อมูล 4) สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดวิธีแก้ปัญหาได้
5) สามารถจัดลาดับความสาคัญของเรื่องได้ 6) สามารถกาหนดขั้นตอนในการแก้ปัญหาในรูปของยุทธวิธี 7) สามารถใช้ข้อมูล
ในการตัดสินใจ และ 8) สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาความรู้
2. การเรียนรู้ ที่จะทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยการพัฒนาทักษะการจัดการ ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง และ
การพัฒนาความเข้าใจและความรู้สึกของผู้อื่น
2.1 ทักษะการจัดการ พฤติกรรมที่บ่งชี้ ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการวางแผน พฤติกรรมที่บ่งชี้ ประกอบ
ด้วย การวิเคราะห์งาน การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ และการกาหนดขั้นตอนการทางาน (2) ความสามารถในการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมที่แสดง ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การทางานเป็นระเบียบตามแผนและการบริหารเวลา และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(3) ความสามารถในการติดตามประเมินผล สรุปรายงานพฤติกรรมที่แสดง ได้แก่ การติดตามงานอย่างเป็นระบบ การประเมิน
ผลและปรับปรุงงาน และการสรุปผลงาน และ (4) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการพฤติกรรมในการแสดง ได้แก่
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การเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ เหมาะสม การเลือ กใช้วิธีการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และการปรับตัวได้เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์
2.2 ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง พฤติกรรมที่บ่งชี้ ประกอบด้วย (1) การมองเห็นจุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง
(2) การรับรู้และเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง (3) การเห็นคุณค่าและความสาเร็จของตนเอง และ (4) การรู้จัก
ประมาณตน
2.3 การเข้าใจผู้อื่น พฤติกรรมที่บ่งชี้ ได้แก่ (1) การรู้จักเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น (2) การมีความไวต่อความรู้สึกของ
ผู้อื่น และ (3) การรู้จักการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
เป็นคนมีสุข ในที่นี้ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ สุขกาย สุขใจ ดังนี้ สุขกาย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พฤติกรรมที่บ่งชี้ ความสุขกาย สุขใจ สุขกาย ประกอบด้ว ย
การเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย การออกกาลังกายสม่าเสมอเหมาะสมกับวัย การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสะอาด การรู้จักรักษาสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ การรู้จักรักษาความสะอาดร่างกาย
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย การรู้จักปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การรู้จักการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ
และการละเว้นสิ่งเสพติด
สุขใจ (สุขภาพจิตดี) หมายถึง การที่บุคคลรู้จักตนเองเป็นอย่างดี ยอมรับข้อบกพร่องที่ตนมี ภาคภูมิใจในข้อดีของตน
มีอารมณ์ แจ่มใส มีจิตใจที่มั่นคง ไม่มีความกังวลและความตึงเครียด มองโลกในแง่ดี สามารถจะปรับตนให้เข้ากับสถานการณ์
ต่างๆ รวมทั้งสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ดี พฤติกรรมที่บ่งชี้ ประกอบด้วย มีความคิดดี มีเหตุผล
ไม่มีความขัดแย้งในจิตใจ มีความเชื่อมั่นและความเข้าใจตนเองอย่างดี สามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มากระทบได้ด้วย
จิตใจที่มั่นคง ปราศจากการเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พึงพอใจในการกระทาที่พิจารณาว่าดีถูกต้อง รู้จักตนและ
เข้าใจตนเองดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรักและไว้วางใจผู้อื่นอย่างจริงใจ และทาประโยชน์ให้แก่หมู่คณะ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF)
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์บัณฑิตของ มจธ. มีกรอบในการศึกษาดังนี้
1. ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) คือ ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม (Professional and Integrity) รวมถึงการยึดมั่นตามหลัก
ปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คือ มองการดารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยสาคัญในการดารง
อยู่ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มองภาพเป็นองค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็มกาลัง อุทิศกาลัง
กาย กาลังใจในอันที่จะส่งเสริมความผาสุกสังคม
3. ความรู้ (Knowledge) คือ มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี และมีความรู้
ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น และสามารถนาความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และ
ในการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม
4. ทักษะการคิด (Thinking Skill) คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จักประมวลสารสนเทศ
ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลาย นามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล
5. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) คือ รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วย
พัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถ
แยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
6. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) คือ มีความสามารถในการนาความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความ
ชานาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทางาน มีความสามารถช่วย
ชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่างๆได้
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7. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) คือ มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด การนาเสนอ มีวิจารณญาณ
ที่ดีในการรับฟัง
8. การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) คือ มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการให้ การแบ่งปัน
และการเสียสละ
9. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) คือ มีความคิดที่ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวทั้งทางด้านความคิดทัศนคติ
พฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานในด้านต่างๆให้ดีขึ้น
10. ภาวะผู้นา (Leadership) มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจพื้นฐานและความ
ต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการทางานเป็นทีม สร้า งแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสามารถแสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย
มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือทาของทีม
รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี
11. ทักษะการจัดการ (Management Skills) สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ข้อจากัดของทรัพยากรและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และ
สังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการ
เตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (2550) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง : แนวทางการสร้างสัง คมประชาธิปไตย
พบว่า ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนในสังคมว่าตนเป็นเจ้าของประเทศและประเทศเป็นของคน
ทุกคน การประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ได้แก่ การช่วยกันรักษาสมบัติของส่วนรวมหรือสมบัติของสาธารณะ ลักษณะเช่นนี้มัก
สืบเนื่องมาจากความสานึกที่ว่าตนได้รับการศึกษา สามารถทามาหาเลี้ยงชีพ และดารงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะสังคมอันเป็นส่วนรวม
ของคนทุกคน
รัชนีย์พร หมื่นเรือคา (2552) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การใช้กิจกรรมกลุ่มสร้าง
สัมพันธ์นักเรียนได้สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อตนเองในลักษณะของการตั้งใจเล่าเรียน การตรงต่อเวลา การรู้
ประมาณในการใช้จ่าย และการใส่ใจสุขภาพตนหลังเรียนนั้นสูงขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของคุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ. นั้น ทาให้ผู้ศึกษา
สรุปได้ว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดีที่เกิดขึ้นนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันและมีหลายลักษณะ แต่สิ่งที่คาดหวังจากมุมมองของ
นักศึกษานั้นมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกัน คือ การเป็นคนเก่งและคนดียังคงอยู่กับนักศึกษาเมื่อจบจาก มจธ. แล้ว นอกจากนี้
คุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ. จึงเป็นคุณลักษณะที่บัณฑิต มจธ. ทุกคนพึงมีเมื่อผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ของ มจธ. ผู้ศึกษาได้นาแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมนี้มาเป็นแนวทางในการอธิบายถึง คุณลักษณะบัณฑิต
ที่เก่งและดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ.

4. อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1/2558 จานวน 1,308 คน โดยใช้วิธี
คัดเลือกแบบเจาะจง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 3 กลุ่มเรียนใหญ่ ให้นักศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10-12 คน
มีจานวนกลุ่มทั้งหมด 122 กลุ่ม ระยะเวลาทาการศึกษาในวันที่ 18 และ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเป็นกระดาษ Flip chart การวิเคราะห์ข้อมูลจากการระดมสมองของนักศึกษาในชั้นเรียนครั้งนี้ใช้ค่าร้อยละ การกาหนด
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ประเด็นคาถามศึกษาจากเอกสารตาราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดี ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
คุณลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติ ของบัณฑิตที่เก่งและดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ.

5. ผลการศึกษา

แผนภาพที่ 2 ด้านคุณลักษณะ
ผลการวิเคราะห์การระดมสมองในประเด็น คุณลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติ ของบัณฑิตที่เก่งและดี ในมุมมองของ
นักศึกษาเห็นว่าเป็นประเด็นสาคัญที่นักศึกษา มจธ. ควรมี ในแต่ละด้าน จานวน 3 ข้อ
จากแผนภาพที่ 2 ผลการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ. พบว่า นักศึกษา มจธ.
ส่วนใหญ่มีความเห็นในด้านคุณลักษณะที่สาคัญ 3 อันดับแรก คือ ความรับผิดชอบ (คิดเป็นร้อยละ 82) รองลงมา คือ ความ
เป็นผู้นาและมีน้าใจ (คิดเป็นร้อยละ 74) และลาดับสุดท้าย คือ การมีจิตสาธารณะ (คิดเป็นร้อยละ 68)
ส่วนประเด็น ที่นักศึกษาเห็นว่า สาคัญ น้อยสุดด้านคุณลักษณะ คือ การฝึกฝนตนเองตลอดเวลา มี น้าใจนักกีฬา
มีความรอบคอบ มีบุคลิกที่ดี มีความยุติธรรม มีความพยายาม และมีความภาคภูมิใจในสถาบัน (คิดเป็นร้อยละ 3)

แผนภาพที่ 3 ด้านพฤติกรรม
จากแผนภาพที่ 3 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรม นักศึกษา มจธ. ส่วนใหญ่มีความเห็นในด้านนี้ที่สาคัญ 3 อันดับแรก
คือ การตรงต่อเวลา (คิดเป็นร้อยละ 71) รองลงมา คือ การขยันหมั่นอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนสม่าเสมอและตั้งใจเรียน
การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (คิดเป็นร้อยละ 59) และลาดับสุดท้าย คือ การซื่อสัตย์ (คิดเป็นร้อยละ 56)
ส่วนประเด็นทีน่ ักศึกษาเห็นว่าสาคัญน้อยสุดด้านพฤติกรรม คือ รู้จักวางแผน คิดดีทาดี นาความรู้ไปพัฒนาประเทศ
ปฏิบัติต ามหลั กศาสนา มีค วามคิด ริเริ่ม ในสิ่งใหม่ๆ มีค่านิ ยม 12 ประการ ไม่ย่อท้ อต่ออุ ปสรรค ไม่ยุ่ งเกี่ยวกับยาเสพติ ด
ไม่ลาเอียง ไม่หลับในชั้นเรียน ยืนหยัดบนความถูกต้อง และรู้จักคิดวิเคราะห์ เป็นต้น (คิดเป็นร้อยละ 3)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
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แผนภาพที่ 4 ด้านทัศนคติ
จากแผนภาพที่ 4 ผลการศึกษาด้านทัศนคติ นักศึกษา มจธ. ส่วนใหญ่มีความเห็นในด้านนี้ที่สาคัญ 3 อันดับแรก คือ
การคิดบวกมองโลกในแง่ดี (คิดเป็นร้อยละ 47) รองลงมา คือ การคิดสร้างสรรค์ (คิดเป็นร้อยละ 29) และลาดับสุดท้าย คือ
การมีทัศนคติที่ดีในทุกเรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 18)
ส่วนประเด็นทีน่ ักศึกษาเห็นว่าสาคัญน้อยสุดด้านทัศนคติ คือ ไม่ทาลายชื่อเสียงมหาวิทยาลัย (คิดเป็นร้อยละ 6)

6. สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ. ควรมีในแต่ละด้านนั้น นักศึกษาให้ความ
สาคัญด้านคุณลักษณะ พบ 3 ประเด็นสาคัญของคุณลักษณะบัณฑิต มจธ. ในมุมมองของนักศึกษา ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ความเป็นผู้นาและมีน้าใจ และการมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบ ถือเป็นประเด็นสาคัญประการแรกต่อการพัฒนา
ให้เกิดลักษณะดังกล่าวขึ้นในตัวนักศึกษา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ การศึกษาของรัชนีย์พร หมื่นเรือคา
(2552) พบว่า การใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างสัมพันธ์นักเรียนได้สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองในลักษณะของการ
ตั้งใจเล่าเรียน การตรงต่อเวลา การรู้ประมาณในการใช้จ่าย และการใส่ใจสุขภาพตนหลังเรียนนั้นสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (2550) พบว่า ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนในสังคมว่าตน
เป็นเจ้าของประเทศและประเทศเป็นของคนทุกคน การประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ได้แก่ การช่วยกันรักษาสมบัติของส่วนรวม
หรือสมบัติของสาธารณะ ลักษณะเช่นนี้มาจากความสานึกที่ว่าตนได้รับการศึกษา สามารถทามาหาเลี้ยงชีพ และดารงชีวิต
อยู่ได้ก็เพราะสังคมอันเป็นส่วนรวมของคนทุกคน และยังสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTTStudent QF) ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) พบว่า มจธ. มองการดารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัย
สาคัญในการดารงอยู่ของตนเอง โดยไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มองภาพเป็นองค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชน
อย่างเต็มกาลัง อุทิศกาลังกาย กาลังใจในอันที่จะส่งเสริมความผาสุกของสังคมได้
ในส่วนประเด็น ด้านพฤติกรรม พบ 3 ประเด็นสาคัญของคุณลักษณะบัณฑิต มจธ. ในมุมมองของนักศึกษา ได้แก่
การตรงต่อเวลา การขยันหมั่นอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนสม่าเสมอและตั้งใจเรียน การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การซื่อสัตย์ ทั้งนี้ การตรงต่อเวลา ถือเป็นประเด็นสาคัญประการแรกต่อการเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นในตัว
นักศึกษา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับการศึกษาของศุภณัฎฐ์ ชุ่มสุวรรณชัย (2554) พบว่า พฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียนตรงเวลาอย่างสม่าเสมอ และการรับผิดชอบต่อเวลาเรียนทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่อการเรียน
ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกรมวิชาการ (2541) พบว่า พฤติกรรมการตรงต่อเวลาจะบ่งชี้ถึงความมีวินัยใน
ตนเอง และเป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้บุคคลนั้นสามารถควบคุมตนเอง และปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกาของสังคมให้เกิด
ประโยชน์สุขของตนเองและของส่วนรวมได้ อันแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนดี
สาหรับ ด้านทัศนคติ พบว่า 3 ประเด็นสาคัญของคุณลักษณะบัณฑิต มจธ. ในมุมมองของนักศึกษา ได้แก่ การคิด
บวกมองโลกในแง่ดี การคิดสร้างสรรค์ และการมีทัศนคติที่ดีในทุกเรื่อง ทั้งนี้ การคิดบวกมองโลกในแง่ดี ถือเป็นประเด็นสาคัญ
ประการแรกต่ อ การปลู ก ฝั งให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ดั งกล่ า วขึ้ น ในตั วนั ก ศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ถึ งความสอดคล้ อ งกั บ
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) ในการเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) คือ
การมีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของสาธารณะ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ
ผลการศึกษาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ. พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
สอดคล้องกับกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) ที่อยากเห็นบัณฑิตเป็นคนเก่งและดี
มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ความหมายของคุณลักษณะดังกล่าว ทั้ง 3 องค์ประกอบนั้น ตรงกับองค์ประกอบย่อย
(KMUTT-Student QF) ดังนี้
ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) คือ ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม (Professional and Integrity) รวมถึงการยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ
ด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คือ มองการดารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยสาคัญในการดารง
อยู่ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มองภาพเป็นองค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็มกาลั ง อุทิศกาลัง
กาย กาลังใจในอันที่จะส่งเสริมความผาสุกสังคม
การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) คือ มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จัก การให้ การแบ่งปัน และ
การเสียสละ
ทั้งนี้ คุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ. พบว่า ยังมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 23, 24, 26 และ 28 โดยเน้น
ความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและการดารง
ชีวิตอย่างมีความสุข โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม ความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
ประโยชน์และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากกิจกรรมการระดมสมองในชั้นเรียน คือ การได้เรียนรู้และทราบถึง
คุณลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติ เกี่ยวกับบัณฑิตที่เก่งและดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ. อีกทั้งได้รับความรู้ใหม่และเข้าใจ
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ.
(KMUTT-Student QF) ทั้ง 11 ข้อ และกิจกรรมการระดมสมองทาให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา
ต่างภาควิชาและต่างคณะ ทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและสนิมสนมกับเพื่อนๆ ภายในกลุ่ม ฝึกการยอมรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ฝึกการกล้าแสดงออก และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครัง้ นี้
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดี ทั้ง 3 ด้าน คือ คุณลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติ ของ
บัณฑิ ตที่ เก่ งและดีใ นมุ มมองของนั กศึ กษา มจธ. นั้ น ประเด็น ย่อ ยที่ นัก ศึก ษาเห็ นว่ าส าคั ญ น้ อยสุด ด้า นคุ ณลั กษณะ คื อ
การฝึ กฝนตนเองตลอดเวลา มีน้าใจนัก กีฬา มีความรอบคอบ มี บุคลิก ที่ดี มีความยุติ ธรรม มีค วามพยายาม และมี ความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน และด้านพฤติกรรม คือ รู้จักวางแผน คิดดีทาดี นาความรู้ไปพัฒนาประเทศ ปฏิบัติตามหลักศาสนา มี
ความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ มีค่านิยม 12 ประการ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ลาเอียง ไม่หลับในชั้นเรียน ยืน
หยั ด บนความถู กต้ อ ง และรู้ จั ก คิด วิ เคราะห์ เป็น ต้ น ดั งนั้น ในการเรี ย นการสอนในทุ ก รายวิ ชา จึงควรสอดแทรกกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) และการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา มจธ. ควรเน้นย้า
ปลูกฝัง ส่งเสริมประเด็นต่างๆ เหล่านี้เข้าไปไว้ในวิชาภาคหรือคณะต่างๆ โดยวิชาในลักษณะเช่นนีใ้ ห้คงอยู่ไม่ใช่จากัดในเฉพาะ
วิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
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1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของภาควิชาในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. ในแต่ละช่วง
ระดับชั้น การศึกษาใช้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ คุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดี ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ.
โดยนามากาหนดเป็นกลยุทธ์สาคัญที่ควรดาเนินการเพื่อบ่มเพาะบัณฑิตที่เก่งและดี ดังนั้นการบ่มเพาะดังกล่าวไม่ได้จากัด
เฉพาะการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้นแต่การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติถือเป็นการบ่มเพาะ
ที่สาคัญเช่นกันในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เก่งและดีของบัณฑิต มจธ.
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