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บทคัดย่อ
 การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 3	 ประการคือ	 1)	 เพื่อสร้างตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 2)	 เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต	 และ	 3)	 เพื่อ

ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์

บัณฑิต	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสำาหรับการสร้างตัวบ่งชี้ได้แก่	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างแผนยุทธศาสตร์	ได้แก่	ผู้เชี่ยวชาญ	คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ	และ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา	ได้แก่	นักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา	สโมสรนักศึกษา	

สภานักศึกษา	ชมรมต่างๆ	และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา	ประกอบด้วย	

แบบสอบถามและแบบประเมิน	จำานวน	5	ชุด	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และ	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัย	พบว่า	1)	อัตลักษณ์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คือ	“บัณฑิตทำางาน

เป็นทีม	ชำานาญเทคโนโลยี	ซื่อสัตย์สุจริต	จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น”	มีภารกิจที่เป็นจุดเน้น	จุดเด่น	ที่

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์	 จำานวน	 4	 ภารกิจ	 และ	 มีตัวบ่งชี้ที่เป็น	 จุดเน้น	 จุดเด่น	 ตามอัต

ลักษณ์	จำานวน	12	ตัวบ่งชี้	2)	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	ประกอบด้วย	ปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	โครงการ/

กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์	3	ประเด็นคือ	2.1)	การสร้างความตระหนักรับรู้	2.2)	การสร้างกระบวนการ

เรียนการสอน	และ	2.3)	การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา	และ	3)	ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนานักศึกษา	มี

ผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์	ทำาให้นักศึกษามี	ความรู้	ความเข้าใจ	และ	พึงพอใจกับอัตลักษณ์	มากที่สุด	มีกิจกรรม

ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ได้ทุกด้าน	 และส่งผลต่อด้านการทำางานเป็นทีม	 และ	 มีผลทำาให้นักศึกษามี

พฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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Abstract
	 The	purpose	of	this	research	and	development	was	threefold:	First,	to	construct	the	

indicators	of	student	identity	at	Nakhon	Sawan	Rajabhat	University	(NSRU);	Second,	to	establish	

a	strategic	plan	for	developing	student	identity;	and	Third,	to	study						the	desired	character-

istics	of	students	based	on	a	strategic	plan	for	developing	student	identity.		The	sample	group	

in	 this	study	consisted	of	administrators,	 lecturers,	officials,	stakeholders,	and	present	alumni.			

Sample	in			this	study	was	divided	into	3	groups:	1)	a	group	for	establishing	indicators	of	de-

veloping	student	identity	as	administrators,	staffs,	personnel,	stakeholder,	alumni,	and	present	

students;	2)	a	group	for	building			strategic	plan	as	experts	and	a	quality	assurance	commit-

tee;	and	3)	a	group	for	using	development	as	students	from	student	organization,	student	club,	

student	council,	and	student	who	participating	with	this	research.	Also,	 research	 instruments	

consisted	of	5	sets	of	questionnaire	and	5	sets	of	evaluation	form.		These	following	statistics	

were	applied:	percentage,	means,	and	standard	deviation.		Research	fiflffllndings	were	as	follows:	1)	

As	a	result	of	student	identity	at	the	NSRU	was	“Working	in	team,	Expertise	in	technology,	Hon-

esty,	and	having	Public-mindedness	on	community	and	locality”.		Moreover,	also	had	4	missions	

and	12	indicators	that	could	be	reflflffllected	university’s	identity	and	uniqueness;	2)	Strategic	plan	

for	development	consisted	of	university’s	philosophy,	visions,	missions,	and	projects/	activities,	

based	on	the	three	strategic	 issues:	2.1)	building	awareness	and	perception,	2.2)	developing			

teaching	and	learning	processes,	and	2.3)	developing	activities	and	supporting	students;	and	

3)	Strategies	for	using	students	development	affecting	the	student	perception	toward	identity.		

These	aspects	made	students	have	knowledge,	understanding,	and	satisfaction	on	identity	at	

the	highest	level.		In	addition,	these	activities	had	effects	on	practitioners	with	identity	in	every	

aspect	and	team	working.	As	a	 result	of	student	behaviors,	 they	were	able	 to	perform	their	

designed	characteristics	based	on	the	NSRU	student	identity.		

Keywords:	Development	Strategies,	Identity,	Identity	Indicators,	Nakhon	Sawan	Rajabhat	University

ความสำาคัญของปัญหาการวิจัย
	 สภาพการณ์ปัจจุบันจะพบว่าสถาบันอุดมศึกษา

ทุกแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ได้รับการประเมินจาก

หลายหน่วยงานโดยมีตัวบ่งช้ีท่ีหลากหลาย	 	 	 เพ่ือทำาการ

ประเมินให้ได้ตามเป้าหมายการดำาเนินงานและเพ่ือความ

ครบถ้วนเชิงบทบาทหน้าท่ีการเป็นท่ีปรึกษา	 สภาพความ

เป็นจริงแล้ว แต่ละมหาวิทยาลัย	มีความหลากหลายแตก

ต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์	ธรรมชาติ	 พัฒนาการ	และ

วัฒนธรรมของแต่ละแห่ง	 ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอย่างย่ิง	 	 คือ		

“เคร่ืองมือซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพ”	

ของแต่ละสถาบันย่อมมีความแตกต่างตามอัตลักษณ์		เช่น	

มหาวิทยาลัยของรัฐ	 มีทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ	 โดย

เฉพาะด้านงบประมาณมากเพียงพอ	 ท่ีจะบริหารองค์กร

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ีกำาหนด เม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับทรัพยากร

ทุกๆด้านท่ีมีอยู่	 แต่การประเมินจากหน่วยงานภายนอก		

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 จะต้องรับการประเมินโดยตัวบ่งช้ี/

ตัวช้ีวัด	 	 ซ่ึงเป็นตัวเดียวกัน	 ใช้เกณฑ์	 เดียวกัน	 และอีก

ประการสำาคัญ	 ตัวบ่งช้ี ท่ีทำาการประเมินน้ันมีบางตัวท่ี

ไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ี	 ไม่สะท้อนภารกิจตามพระ

ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพ.ศ.	 2547	 มาตรา	 7	
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มาตรา	8	จึงทำาให้	ผลการประเมินบางตัวบ่งช้ี	อยู่ในเกณฑ์

ท่ีไม่ดีพอ	 	 ผลสัมฤทธ์ิตามบทบาทหน้าท่ีในระยะยาวยัง

ไม่โดดเด่น	 เน่ืองจากมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการกำาหนด

อัตลักษณ์	 	 ตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ท่ีชัดเจน เพ่ือการ

ดำาเนินงานท่ีสอดคล้องกับ		จุดเน้น	จุดเด่น	ตามปรัชญา	

ปณิธาน	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์การจัดต้ัง

สถาบัน	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ปี	

พ.ศ.	 2547	 	 มาตรา	 8	 (ผลการศึกษาการดำาเนินงาน

ตามภารกิจและอัตลักษณ์,	2553)			

	 ปีพ.ศ.	2554	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	

มหาวิทยาลัย	 จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม	 จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 ซ่ึงเป็นระยะเวลาครบรอบห้าปีพอดี	

ทำาให้เป็นปัญหาต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	 เพ่ิมมาก

ข้ึน	เน่ืองจาก	ปี	พ.ศ.	2554	สำานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	 กำาหนดกลุ่มตัวบ่งช้ีใน

การประเมิน	 เป็น	 3	 กลุ่มตัวบ่งช้ี	 คือ	 กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืน

ฐาน		กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์	และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการ

ส่งเสริม	 เพ่ือทำาการประเมินผลการดำาเนินงาน	 ท่ีเป็น

จุดเน้น	 จุดเด่น	 ตามบทบาทหน้าท่ี	 และวัตถุประสงค์

การจัดต้ังสถาบัน	 จึงเป็นเร่ืองท่ีเร่งด่วน	 ท่ีบุคลากรทุก

ฝ่ายควรให้ความตระหนักในการพัฒนาการดำาเนินงาน

ตามภารกิจและอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์	 ให้มีความโดดเด่น	เพ่ือให้มหาวิทยาลัย	ได้

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 เป็นท่ียอมรับของ

สาธารณชน	

	 ผู้วิจัยจึงให้ความสำาคัญกับการค้นหาภารกิจ

ท่ีเป็นจุดเน้น	 จุดเด่น	 และ	 อัตลักษณ์	 ตัวบ่งช้ีตาม

อัตลักษณ์ ซ่ึงจะเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงความเป็น

ตัวตนท่ีแท้จริง เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา

ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์	 โดยใช้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ ให้เป็นท่ียอมรับของท้องถ่ินและ

สังคม		ต่อไป

คำาถามหลักในการวิจัย
1 . อัต ลักษณ์และตัว บ่ง ช้ีตาม อัต ลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	มีลักษณะเป็นอย่างไร	

2 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	มีลักษณะเป็นอย่างไร	

3.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 สามารถนำาไปใช้ได้

หรือไม่	เพียงใด	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
1.เพ่ือสร้างตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์		

2.เพ่ือสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์

บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		

3.เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาท่ีได้

รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

อัตลักษณ์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอบเขตของการวิจัย		
	 ขอบเขตด้านเน้ือหา	 และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวกับ	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อัตลักษณ์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 	 มี

ดังน้ี

	 1.	การสร้างตัวบ่งช้ี		กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

ศึกษาประกอบด้วย	ผู้บริหาร		คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ีสาย

สนับสนุน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบัน	

จำานวน	434		คน	เลือกแบบเจาะจงกรณี	ผู้บริหาร		ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	ศิษย์เก่า	ศิษย์ปัจจุบัน	และสถิติท่ีใช้	ค่า

ร้อยละค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

	 2.	 การสร้างแผนยุทธศาสตร์	 กลุ่มตัวอย่าง

ท่ีใช้ในการสร้างแผนยุทธศาสตร์	 ประกอบด้วย	 ผู้

เช่ียวชาญ	 จำานวน	 3	 คน	 	 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน	 ประจำาปีการศึกษา	 2553	 -	

2554	จำานวน	30	คน

	 3.	 การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาท่ี

ได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์อัตลักษณ์บัณฑิต		

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ประกอบด้วย	นักศึกษาองค์การบริหาร

นักศึกษา		สโมสรนักศึกษา		สภานักศึกษา	ชมรมต่างๆ

ทุกคณะฯ	 ตัวแทนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

บัณฑิตตามอัตลักษณ์	จำานวน	485	คน		
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สมมติฐาน   	

		 ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี3	

เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาท่ีได้รับ

การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์

บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		ดังน้ี

1.		กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนา	

1บุคลากร

-สาย	ก	ผู้บริหาร

-	สาย	ข	ผู้สอน

-สาย	ค	สนับสนุน

-	ผู้เชี่ยวชาญ

-	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-	นักศึกษา

2.งบประมาณ

3.สื่อเทคโนโลยี

4.การบริหารจัดการ

5..อื่นๆ

1.สร้างตัวบ่งชี้ตามอัต

ลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ		

นครสวรรค์

กำาหนดให้มีอัต	

ลักษณ์/ตัวบ่งชี้ตาม

อัตลักษณ์และมี	

แผนยุทธศาสตร์	

พัฒนานักศึกษา		

ให้มีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ตาม	

อั ตลั กษณ์บัณฑิต

มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏนครสวรรค์

2.สร้างแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาตามอัตลักษณ์

บัณฑิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

3.พัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะที่พึง	

ประสงค์ตามอัตลักษณ์

บัณฑิตมหาวิทยาลัย	

ราชภัฏนครสวรรค์

	5		ทรัพยากร

4	หน่วยระบบ		

ทำางานของ	ยพ.

3	เป้าประสงค์

ของ	ยพ.
(1.2	 )ปัญหาปัจจัยมหาวิทยาลัย

ยังไม่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์	

ที่ชัดเจน

(1.1)ปัญหาสืบเนื่อง

1)ผลการประเมินไม่โดดเด่นไม่	

สอดคล้อง	กับปรัชญา	วิสัยทัศน์	

พันธกิจ	

2)ไม่มีผลการประเมิน	 จุดเน้น	 จุด

เด่น	 ตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์	 ของ

สถาบัน

การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

ขาดอัตลักษณ์และ	ตัวบ่งชี้	ตาม

อัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

นครสวรรค์

1	ปัญหาทุกข์ร้อน

2		ปัญหาเป้า

ชื่อปัญหาเป้า:	ขาดอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

Construct:	 	 1)	 ขาดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์	 2)	 ขาดแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาตามอัตลักษณ์

3)	ขาดการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

ทฤษฏีและแนวคิดที่ใช้	 :	 ทฤษฎีระบบ	 ทฤษฎีอัตลักษณ์	 	 พระราชบัญญัติ	 ม.ราชภัฏ	 2547	 	 มาตรา	 7,8,9	 	 แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัด

คุณภาพของ	สกอ.	สมศ.	กพร.		เอกสารการวิจัยเกี่ยวข้อง

     แผนภาพ 1	:		การแทนค่ายุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยท้องถิ่นที่พัฒนา	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

		กรอบความคิดในการสร้างยุทธศาสตร์

สามารถสร้างความตระหนักรับรู้กับนักศึกษาได้ไม่ตำ่า

กว่าร้อยละ	80	

2.	 นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามโครงการมีพฤติกรรม

การแสดงออกท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีค่าเฉล่ียไม่ตำ่ากว่า	

3.51	
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ศึกษาปัญหาและความต้องการจำาเป็นการพัฒนาตามภารกิจและอัตลักษณ์

ขั้นตอนที่1

การสร้างตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์

วิเคราะห์ข้อมูล	

		(Analysis)
		ระดมสมอง

(Brainstorming)

		สนทนากลุ่ม

(Focus	group)

กำาหนดภารกิจ/จุดเน้น/อัตลักษณ์และร่างตัวบ่งชี้ตามภารกิจและอัตลักษณ์

ศึกษา/วิเคราะห์ความเหมาะสมตัวบ่งชี้ตามภารกิจและอัตลักษณ์	

			อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้ตามภารกิจและอัตลักษณ์	

ขั้นตอนที่2

สร้างแผนยุทธศาสตร์ตาม

อัตลักษณ์

ศึกษา	พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ/แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	และ	SWOT

จัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต
นำาเสนอแผนยุทธศาสตร์		

ต่อผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการ		

ตรวจสอบความเหมาะสม/วิพากษ์ยุทธศาสตร์/วิเคราะห์/ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล	

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต

ขั้นตอนที่3

พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์

นำาเสนอแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อผู้บริหาร		

			สร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบ/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

	จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	ตามประเด็นยุทธศาสตร์	

ประเมินผลการพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

สรุปรายงานผลระดับความสำาเร็จการพัฒนาตัวบ่งชี้ตาม			

อัตลักษณ์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์	

ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

นครสวรรค์

แผนภาพ 2		กรอบความคิดว่าด้วยข้ันตอนวิธีการวิจัยและพัฒนา
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ทบทวนวรรณกรรม
	 การทบทวนวรรณกรรม ท่ีจะกล่าว ถึง

ต่อไปน้ี	 เป็นกรอบแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับการกำาหนดอัตลักษณ์ การสร้างตัว

บ่งช้ีและการสร้างแผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา

ใ ห้ มี คุณ ลักษณะ ท่ี พึ งประสง ค์ต าม อัต ลักษ ณ์

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังน้ี	

	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา		

	 เฉลียว	 บุรีภักดี	 (2540)	 กล่าวถึง	 กรอบ

แนวคิดทฤษฎีว่าด้วย	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 มี	 	 5	

ข้ันตอน	 คือ	 1)	 การระบุและวิเคราะห์ปัญหาทุกข์

ร้อน	2)	การกำาหนดและวิเคราะห์ปัญหาเป้า	 	3)	การ

กำาหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์	 4)การสร้างหน่วย

ระบบทำางาน	 	 5)	 การจัดหาทรัพยากร	 ซ่ึงกรอบ

การดำาเนินการวิจัยและพัฒนา	 คร้ังน้ี	 ใช้แนวคิด

ทฤษฎีว่าด้วย	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 มี	 	 5	 ข้ัน

ตอน	 เป็นตัวแบบในการวิเคราะห์ปัญหา	 การพัฒนา

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		

	

2.แนวคิดทฤษฎีและความหมายอัตลักษณ์	

	 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม	 เก่ียวกับ	 อัต

ลักษณ์	อ้างถึงใน	อภิญญา	เฟ่ืองฟูสกุล	(2543)	กล่าว

ถึงความหมายของ	 อัตลักษณ์	 (อ่านว่า	 อัต-ตะ-ลัก)	

ประกอบด้วยคำาว่า	อัต	กับคำาว่า	ลักษณ์	อัต	มาจาก	คำา

ว่า	อตด	แปลว่า	ตน	 ตัวเอง	 ส่วนคำาว่า	 ลักษณ์	แปล

ว่า	ลักษณะ	ดังน้ัน	อัตลักษณ์	จึงแปลว่า	ลักษณะของ

ตนเอง	 ลักษณะของตัวเอง	 เป็นศัพท์ท่ีคณะกรรมการ

บัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติให้ตรง

กับคำาภาษาอังกฤษว่า	 Character	 เป็นลักษณะเฉพาะ

ของบุคคล	 ซ่ึงรวมสติปัญญา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	

ความประพฤติท่ีแสดงออกเป็นลักษณะนิสัยของ

บุคคลน้ัน	 แต่ปัจจุบัน	 มีการนำาคำาว่า	 อัตลักษณ์	 ไป

ใช้แทน	 คำาว่า	 ตน	 ตัว	 เช่น	 หนังสือเร่ืองน้ีปรากฏ

อัตลักษณ์ของนักเขียนแจ่มแจ้งทีเดียว	 ครูควรช่วย

นักเรียนให้พัฒนาอัตลักษณ์ของเขาได้อย่างเหมาะ

สม	 หรือใช้	 อัตลักษณ์เพ่ือแทนคำาว่า	 เอกลักษณ์	 คำา

ท้ังสองคำาน้ีอาจจะดูมีความหมายใกล้เคียงกันมาก	 แต่

มีลักษณะเน้นต่างกัน	 อัตลักษณ์เน้นลักษณะท้ังหมด

ของบุคคลโดยไม่ได้เปรียบเทียบกับใคร	 ส่วนเอกลักษณ์

เน้นลักษณะท่ีเป็นหน่ึง ลักษณะท่ีโดดเด่นซ่ึงเป็นส่วน

ท่ีแยกบุคคลน้ันออกจากบุคคลอ่ืน ส่วนทฤษฎีอัต

ลักษณ์	 ของ	 (Stryker	 and	 Burke,	 2011)	 กล่าวถึง		

อัตลักษณ์	 Identity	 น้ันเป็นหน่วยเล็กๆ	 ในการศึกษา

ทางสังคมวิทยา	 ซ่ึงเช่ือมโยงเร่ืองของทัศนคติท่ีมีต่อตัว

ตนและพฤติกรรมอันเกิดจากบทบาทของบุคคล	 และ

ความหมาย	 อัตลักษณ์	 (Identity)	 สำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 อภิธาน

ศัพท์	 การประกันคุณภาพการศึกษา	 (2554)	 หมายถึง	

ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา	 ปณิธาน	 พันธกิจ	 และ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน	 สรุปว่าการกำาหนด	

อัตลักษณ์	 Identity	 	 ผู้วิจัยพิจารณาท่ีพฤติกรรมของ

บัณฑิต	 และวิเคราะห์ภาพลักษณ์จาก	 จุดเน้น	 จุดเด่น	

และ	 ภาพลักษณ์ท่ีสาธารณชนกล่าวถึง	 	 ประวัติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 ผลการประเมินความ

พึงพอใจบัณฑิต	 	 จากผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา	

ปณิธาน	 พันธกิจ	 และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

สถาบัน	 ซ่ึงผู้วิจัยนำาความหมาย	 ของสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 อภิธานศัพท์

การประกันคุณภาพการศึกษา	 (2554)	 เป็นฐานข้อมูล

ในการสร้างตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

	

3.แนวคิดและความหมายตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์	

	 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับตัวบ่ง

ช้ีอัตลักษณ์ สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 อภิธานศัพท์	 การประกันคุณภาพ

การศึกษา	 (2554)	 ได้ให้ความหมายของตัวบ่งช้ีตามอัต

ลักษณ์	 หมายถึง	 ตัวบ่งช้ีท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา	

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

สถาบัน รวมถึงความสำาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่ง

ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน	 	 รัชต์วรรณ	

กาญจนปัญญาคม	 (2545)	 ศึกษาการพัฒนาดัชนีเพ่ือ
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3	 ข้ันตอน	 โดยแต่ละข้ันตอนใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา	

ท่ีเหมาะสมดังต่อไปน้ี

ข้ันตอนท่ี1	การสร้างตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือ

สร้างตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวิธีดำาเนินการ ดัง น้ี	

1)	 ศึกษาปัญหาและความต้องการจำาเป็นในการดำาเนิน

งานตามภารกิจและอัตลักษณ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์						

2)		วิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาและความต้องการ	

จำาเป็นในการดำาเนินงานตามภารกิจและอัตลักษณ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์						

3)	 จัดสัมมนาระดมสมอง	 	 (brainstorming)	 	 เพ่ือ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม	โดย	ผู้บริหาร		คณาจารย์	

และบุคลากรสายสนับสนุน	 ได้แสดงความคิดเห็น	 ให้

ข้อเสนอแนะ	 และ	 ร่วมกันกำาหนดอัตลักษณ์	 และตัว

บ่งช้ีตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์		

4 ) ส น ท น า ก ลุ่ม ( f o c u s g r o u p ) แ บ บ

เจาะจง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมกำาหนดตัวบ่ง

ช้ีตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์			

5)		กำาหนดภารกิจ/จุดเน้นและอัตลักษณ์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์			

6) ร่างตัวบ่งช้ีท่ีสอดคล้องกับภารกิจและอัตลักษณ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์			

7)	 ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวของบ่งช้ีตาม

อัตลักษณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์				

ข้ันตอนท่ี2	 	 การสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม

อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์				

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	

ข้ันตอนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา

ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์น้ัน เน่ืองจากมีข้อ

จำากัดเร่ืองระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนา	 ผู้วิจัยจึงไม่

สามารถท่ีจะนำา	ภารกิจและตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์	ท่ี

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	 กล่าวว่า	 ตัวบ่งช้ีท่ีดีจะต้องมีความ

สอดคล้องกับ	 วิสัยทัศน์	 ภารกิจและยุทธศาสตร์ของ

องค์กร	 ซ่ึงหนังสือแปล	 โดย	 สวัสด์ิ	 	 ประทุมราช,	 ผู้

แปล	 	 (2545)	 ได้กล่าวถึงการสร้างตัวบ่งช้ี	 ให้คำานึงถึง	

องค์ประกอบของอัตลักษณ์ท่ีดี	จะมีสามส่วนท่ีเก่ียวข้อง

กัน	 คือ	 การรู้เชิงจริยธรรม	 ความรู้สึกเชิงจริยธรรม	

และการกระทำาเชิงจริยธรรม	 และ	 ศิริชัย	 	 กาญจน

วาสี	(	2007)	กล่าวถึง	ตัวบ่งช้ีท่ีดีพัฒนาข้ึนใช้ให้เหมาะ

สมกับบริบทของหน่วยงาน	 และมีความสอดคล้อง

กับ	 วิสัยทัศน์	 ภารกิจและยุทธศาสตร์	 	 ซ่ึงผู้วิจัยได้

พัฒนาตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์	 ให้สอดคล้องกับแผน

พัฒนามหาวิทยาลัย	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย	 และจะต้อง

ใช้	ประเมินผลผลิตตามปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ	และ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน	 รวมถึงความสำาเร็จ

ตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์	

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 	 ตัวบ่งช้ีท่ีได้น้ัน

จะต้องได้จากกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วน

ร่วมของผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรสายสนับสนุน	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการทบทวน

วรรณกรรม		

4.	คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาตามอัตลักษณ์	

	 คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับ

อุดมศึกษา	 (2553)	 คำาอธิบายตัวบ่งช้ีท่ี	 2.8	 กล่าวว่า	

คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์และเป็นปัจจัยของคุณภาพบัณฑิตตาม

เจตนารมณ์	 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ		

และ	ถนอม	 อินทรกำาเนิด	 (2550)	 ได้ให้แนวคิดสำาคัญ

ในการพัฒนาบัณฑิตคือ	 หลักไตรสิกขาท่ีประกอบ

ด้วย	 ศีล	 	 สมาธิ	 และปัญญา	 บัณฑิตท่ีได้พัฒนาถึง

พร้อมด้วยไตรสิกขา	 จะมีคุณลักษณะ3	 ประการคือ	

1)มีศีลสมบูรณ์	 2)มีจิตสมบูรณ์	 3)มีปัญญาสมบูรณ์			

	

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 วิธีดำาเนินการวิจัยและพัฒนาคร้ังน้ี	 แบ่งเป็น	
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ได้จากกระบวนการวิจัย	 ตามข้ันตอนท่ี1	 มาพัฒนาได้

ท้ังหมด	 ผู้วิจัย	 จึงได้นำาภารกิจและอัตลักษณ์ท่ีเป็นจุด

เน้น	 จุดเด่น	 ด้านการผลิตบัณฑิต	 จำานวน	 1	 ภารกิจ	

และ	ตัวบ่งช้ี	ระดับความสำาเร็จการพัฒนาบัณฑิต	ด้าน

การทำางานเป็นทีม	 ชำานาญเทคโนโลยี	 ซ่ือสัตย์สุจริต	

จิตสาธารณะต่อชุมชน	 และท้องถ่ิน	 จำานวน	 1	 ตัวบ่ง

ช้ี	 ดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและ

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัต

ลักษณ์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 โดยมี

วิธีดำาเนินการ	ดังน้ี

	 1)	ศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปีพ.ศ.	 2547	 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ	

นครสวรรค์	 และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแผน

ยุทธศาสตร์

	 2)	จัดทำา	SWOTโดยประชุมสัมมนา	ผู้บริหาร/

อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน/นักศึกษา	 	 และผู้มี	

ส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยหา	 จุดอ่อน	 จุดแข็ง	 โอกาส	 	 ภัย

คุกคาม	 ท่ีมีต่อการพัฒนา	 ภารกิจและอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	

	 3)ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์

บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	

	 4)นำาเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ	 ระดับมหาวิทยาลัย	 โดยทำาหนังสือ	

ขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย	และขอความอนุเคราะห์	

อธิการบดี	 เพ่ือประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน	 ระดับมหาวิทยาลัย	 ให้ข้อเสนอแนะ			

	 5)จัดกระบวนการวิพากษ์และตรวจสอบ

ความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์	โดย	คณะกรรมการ	

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับมหาวิทยาลัย	

และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับแผน

ยุทธศาสตร์	

	 6)วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา	 ปรับปรุง	 แก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและคณะกรรมการ	

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับมหาวิทยาลัย	

ให้แผนยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์นำาสู่การปฏิบัติ	

	

	

	 ข้ันตอนท่ี	 3	 การพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือ	 ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาท่ี

ได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัต

ลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 ซ่ึงมีวิธี

ดำาเนินการ	ดังน้ี	

	 1)นำาเสนอแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดย

ทำาหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือประชุม

ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและผู้เก่ียวข้อง	 เพ่ือให้ความ

อนุเคราะห์ นำาแผนสู่การปฏิบัติ		

	 2)สร้างความเข้าใจ และช้ีแจงรายละเอียด

ของแผนยุทธศาสตร์กับผู้รับผิดชอบและนักศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

	 3)ดำาเนินการตามโครงการและกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัต

ลักษณ์บัณฑิต โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์	3	ประเด็น	ดังน้ี

	 1)การสร้างความตระหนักรับรู้คุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

	 2)การสร้างกระบวนการเรียนสอนให้

นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต		

	 3)การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต

	 4)ประเมินผลการพัฒนานักศึกษาท่ีได้รับ

การพัฒนาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

	 5)สรุปรายงานผลระดับความสำาเร็จในการ

พัฒนาตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์	 บัณฑิตมหา วิทยา ลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและพัฒนา	
	 ผู้วิจัยได้กำาหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและ

พัฒนาคร้ังน้ีประกอบด้วยเคร่ืองมือแต่ละข้ันตอนและวิธี

การดังน้ี		

	 ข้ันตอนท่ี1 การส ร้าง ตัว บ่ง ช้ีตาม อัต

ลักษณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม
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ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 เพ่ือศึกษาปัญหาการดำาเนิน

งานตามภารกิจและอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นแบบสอบถาม มาตรา

ป ร ะ ม า ณ ค่ า 5 ร ะ ดั บ ( R a t i n g s c a l e )			

แบบสอบถามชุดท่ี 3 เพ่ือศึกษาความต้องการจำาเป็น

ของการดำาเนินงานตามภารกิจและอัตลักษณ์บัณฑิต		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 เป็นแบบสอบถามแบบ	

(Check	List)		แบบสอบถามชุดท่ี4		เพ่ือสอบถามความ

เหมาะสมของตัวบ่งช้ีตามภารกิจและอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัย	 เป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า	 5	

ระดับ	(Rating	scale)		

	 ข้ันตอนท่ี2 การสร้างแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์			เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างแผนยุทธศาสตร์	

ผู้วิจัยใช้วิธีการประชุมเพ่ือ	 ตรวจสอบยุทธศาสตร์และ

ความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์	 ด้วยกระบวนการ

วิพากษ์ การสอบถามและข้อเสนอแนะ ของผู้

เช่ียวชาญและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	

ระดับมหาวิทยาลัย	

	 ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนานักศึกษาให้

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการพัฒนาและประเมิน	 ดังน้ี	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

พัฒนา	 ประกอบด้วย	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม

อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	

(พ.ศ.2554 – 2556)โดยมีโครงการ/กิจกรรมตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 	3	ประเด็น	ดังน้ี

	 1)การสร้างความตระหนักรับรู้คุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

	 2)การสร้างกระบวนการเรียนสอนให้

นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต		

	 3)การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย

แบบประเมินชุดท่ี	5	ใช้ประเมินการรับรู้และพฤติกรรม

การแสดงออกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์			

การเก็บรวบรวมข้อมูล			
	 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 โดย

ทำาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์	 เพ่ือขอความอนุเคราะห์	 จากอธิการบดี	

คณบดี	 ผู้อำานวยการสำานัก	 	สถาบัน	 เพ่ือศึกษาปัญหา

และความต้องการจำาเป็นในการดำาเนินงานตามภารกิจ

และอัตลักษณ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 โดยมี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนวิธีการวิจัยและ

พัฒนา	ดังน้ี			

	 1)การสร้างตัวบ่งช้ี	 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม

ชุดท่ี1-3	และแบบประเมินชุดท่ี	4		ให้กับกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีใช้ในการวิจัยตามข้ันตอนท่ี1	 ข้ันศึกษาปัญหา/ความ

ต้องการจำาเป็นและความเหมาะสมการสร้างตัวบ่ง

ช้ี	 และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 นำามาวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป	 ใช้ระยะเวลา	 3	 เดือน	

เร่ิมต้ังแต่	 เดือน	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2554	 	 	 ถึง	 เดือน	

พฤษภาคม	พ.ศ.	2554				

	 2)การสร้างแผนยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยจัด

กระบวนการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์	 และเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยตามข้ันตอนท่ี2		

ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา	Content	 Analysis	 ใช้ระยะ

เวลา	3	เดือน	เร่ิมต้ังแต่	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2554	ถึง	

เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2554				

	 3)การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	 ผู้วิจัยแจกแบบประเมิน

ชุดท่ี	 5	 ให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการพัฒนาตามข้ัน

ตอนท่ี3	ประเมินผลการพัฒนา

การวิเคราะห์ข้อมูล		
	 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัยและพัฒนา และนำาข้อมูลจากแบบสอบถาม

ทำาการวิเคราะห์		เพ่ือหาค่า	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และ	ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน	

ผลการวิจัยและพัฒนา
	 1 )ผลการ วิจัยตาม วัต ถุประสง ค์ การ

ส ร้าง ตัว บ่ง ช้ีตาม อัต ลักษณ์ของ บัณฑิต พบว่า	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์					 				
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มี	 	 อัตลักษณ์	 คือ	 “บัณฑิตทำางานเป็นทีม	 ชำานาญ

เทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชน

และท้องถ่ิน”	 และ	 มีภารกิจท่ีเป็นจุดเน้น	 จุดเด่น	 ท่ี

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

จำานวน	 4	 ภารกิจ	 และมี	 ตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์	 ท่ี

ใช้ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน รวมถึง

ความสำาเร็จตาม	 จุดเน้น	 จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์	 ของมหาวิทยาลัย	 จำานวน	 12	 ตัวบ่งช้ี			

	 2)	 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์	 การสร้าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิตพบว่า		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต ประกอบด้วย

ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 และ	

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์	 3	 ประเด็น	 คือ	

	 	 1)การสร้างความตระหนักรับรู้คุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

	 			2)การสรา้งกระบวนการเรยีนสอนให้นกั		

ศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต		

	 		 	3)การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต

	 3)ผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ เพ่ือ

ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาท่ีได้

รับการพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัต

ลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 พบว่า	

ยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนานักศึกษา	 มีผลต่อการรับรู้

อัตลักษณ์บัณฑิต	โดยผ่านเว็ปไซต์	มากท่ีสุด	คิดเป็นร้อย

ละ	96.90	และนักศึกษา	มีความรู้	ความเข้าใจ	พึงพอใจ	

กับอัตลักษณ์บัณฑิตมากท่ีสุด	ร้อยละ99.30		มีกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษา	 ทำางานเป็นทีม	 มากท่ีสุดคือ	

โครงการประกวดกองเชียร์กีฬาคณะฯ	 ร้อยละ	 99.00		

และมีกิจกรรมผ่านบทเพลงทางสายฝันและเพลงท่ีหน่ึง

ในใจ	ส่งผลต่อการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ทุกด้านคือ	ด้าน

การทำางานเป็นทีม	ด้านชำานาญเทคโนโลยี	ด้านซ่ือสัตย์

สุจริต	และด้านจิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถ่ิน	และ

พบว่า	 ยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนานักศึกษา	 มีผลต่อ

พฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม

อัตลักษณ์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ภาพ

รวมทุกด้านบ่อยอยู่ในระดับมากท่ีสุด	ค่าเฉล่ีย	4.55	ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน	 0.55	 	 และนักศึกษามีพฤติกรรม

การแสดงออกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

รายด้านบ่อยอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ	ด้านความซ่ือสัตย์

สุจริต	 ค่าเฉล่ีย	 	 4.63	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 0.55		

สรุปผลการวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ีได้จากการ

วิจัยและพัฒนาคร้ังน้ี	 คือ	 การสร้างตัวบ่งช้ีตามอัต

ลักษณ์และการสร้างแผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา

ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 	 ซ่ึงสามารถสรุปผล

การวิจัยและพัฒนา ได้	ดังน้ี

	 1 . อั ต ลั ก ษ ณ์ บัณ ฑิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ราชภัฏนครสวรรค์คือ “บัณฑิตทำางานเป็นทีม

ชำานาญเทคโนโลยี	 ซ่ือสัตย์สุจริต	 จิตสาธารณะ

ต่อชุมชนและท้องถ่ิน”	 มีภารกิจท่ีเป็นจุดเน้น	 จุด

เด่น ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์	

จำานวน 4	 ภารกิจ	 และมีตัวบ่งช้ีท่ีเป็น	 จุดเน้น	 จุด

เด่น	 ท่ีส่งผลสะท้อนอัตลักษณ์	 จำานวน	 12	 ตัวบ่งช้ี			

	 2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 ประกอบด้วย	

ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 โครงการ/กิจกรรมตาม	

ประเด็นยุทธศาสตร์	 3	 ประเด็น	 คือ	 1)	 การสร้าง

ความตระหนักรับรู้ 2) การสร้างกระบวนการ

เรียนสอน 3) การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา	

	 3.ยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนานักศึกษา มี

ผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์	ทำาให้นักศึกษา	มีความรู้	ความ	

เข้าใจ	และพึงพอใจ	กับอัตลักษณ์	มากท่ีสุด	มีกิจกรรม

ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ได้ทุกด้านและส่ง

ผลต่อด้านการทำางานเป็นทีมมากท่ีสุด และมีผลทำาให้

นักศึกษามีพฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

อภิปรายผล
	 ผลการวิจัยและพัฒนาตามวัตถุประสงค์	

การสร้างตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์บัณฑิต	 และการสร้าง

แผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
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ประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์		สามารถ	อภิปรายผล	ได้ดังน้ี

	 1)จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์	การสร้าง

ตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์บัณฑิต		พบว่า	มหาวิทยาลัยราช	

ภัฏนครสวรรค์ มี อัตลักษณ์ และมีการกำาหนด										

อัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับความหมายของ ฉลาดชาย	

รมิตานนท์	 (2550)	 กล่าวว่า	 อัตลักษณ์คือ	 ตัวตน	 ตัว

เอง	 ลักษณะของตนเองโดยเน้นลักษณะท้ังหมดโดยไม่

ได้เปรียบเทียบกับใครซ่ึงสอดคล้องกับหนังสือแปล	 โดย	

สวัสด์ิ		ประทุมราช,	ผู้แปล		(2545)	อัตลักษณ์	ท่ีเหมาะ

สำาหรับการศึกษา	ประกอบด้วยคุณค่าเชิงปฏิบัติ	คุณค่า

เชิงการกระทำา	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 	 ฉัตรธิดา		

หยูคง	 และ	 สุรพงษ์	 ย้ิมละมัย	 (2554)	 ได้ศึกษา	 อัต

ลักษณ์	ของเภสัชกรหญิงมีการสร้างข้ึนหลากหลายและ

แตกต่างภายใต้การนิยามความเป็นตัวตนของเภสัชกร

หญิงท่ีมีต่อกลุ่มคนอ่ืนและบริบททางสังคม และการ

สร้างตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์บัณฑิต	 ด้วยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของบุคลากร	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักศึกษา	

โดยจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพ่ือระดมสมอง	 (Brain-

storming)	 และกระบวนการสนทนากลุ่ม	 (Focus		

group)	 ซ่ึงมีความสอดคล้อง	 	 	 ศิริชัย	 	 กาญจนวาสี	

(	 2007)	 กล่าวว่า	 ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานท่ี

สำาคัญในการวัดผลการดำาเนินงานควรพิจารณาจาก

ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพ	 หรือความ

สำาเร็จของการดำาเนินงานท่ีสำาคัญต้องครอบคลุมท้ัง	

ประสิทธิภาพ	และ	ประสิทธิผล	สอดคล้องกับ	สุวิมล		ติ

รกานันท์	 (2539)	 ตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาข้ึน	 ต้องมีความเหมาะ

สมกับประเด็นท่ีต้องการประเมินสามารถวัดได้แม่นยำา

ถูกต้องท่ีสำาคัญต้องกำาหนดเกณฑ์ เป้าหมายท่ีต้องการ	

สอดคล้องกับ	พงศ์เทพ		 จิระโร	 (2547)		ได้ทำาการวิจัย

เร่ืองการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสำาหรับ

การศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ	พบว่า	มีตัวบ่งช้ีของ

การศึกษาเฉพาะทาง		ผลการประเมินเห็นด้วยกับตัวบ่งช้ี

ระดับมาก	 	สอดคล้องกับ	 สุทธิธัช	คณกาญจน์	 (2547)	

การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ	 พบว่า	 ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพ่ือใช้ประเมินผล

การดำาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง	 ท่ีนำาตัว

บ่งช้ีไปใช้	 มีความเห็นสอดคล้องกัน	 ซ่ึงการวิจัย	 ตาม

วัตถุประสงค์การสร้างตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ ผู้วิจัย

สามารถหาแบบจำาลองท่ีเหมาะสมและสอดคล้องใกล้

เคียงกับงานวิจัย	คร้ังน้ี

	 2)จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์	การสร้าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต	พบว่า		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต และได้นำาอัตลักษณ์

และตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ จัดทำาแผนยุทธศาสตร์	

โดยใช้ช่ือว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 	 ประกอบด้วย	

ปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และมีโครงการและกิจกรรม

ตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์จำานวน	 3	 ประเด็น

คือ	 1)	 การสร้างความตระหนักรับรู้คุณลักษณะตาม

อัตลักษณ์บัณฑิต	 	 2)การสร้างกระบวนการเรียนสอน

ให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต	 และ3)	

การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์บัณฑิต ซ่ึงมหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนานักศึกษา เพราะถือว่านักศึกษาเป็นท้ัง

ปัจจัย	 ด้านการนำาเข้า	 ด้านกระบวนการ	 และเป็นท้ัง

ผลผลิตและผลลัพธ์		 ซ่ึงสอดคล้องกับ	หลักการบริหาร	

สมยศ	 นาวีการ(2538)	 	 เก่ียวกับหลักการบริหาร	 4M	

ท่ีให้ความสำาคัญกับ	 คน	 เป็นลำาดับแรก	 และหลักการ

พัฒนาน้ันต้องพัฒนาท่ีคนก่อน	 ผู้วิจัยจึงได้เลือก	 การ

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ซ่ึงถือว่าเป็นภารกิจท่ีเร่ง

ด่วนท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างย่ิงทุกๆ	 ด้าน	 โดย

เฉพาะ	 ด้านการทำางานเป็นทีม	 ด้านชำานาญเทคโนโลยี	

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต	 จิตสาธารณะ	 ต่อชุมชนและ

ท้องถ่ิน	 ซ่ึงเป็นความต้องการของสังคม	 ซ่ึงยุทธศาสตร์

ท่ีใช้ในการพัฒนาน้ัน ผู้วิจัยใช้หลักการบนพ้ืนฐาน

แนวคิดสอดคล้องกับ	 กิตติยา	 สีอ่อน(2547)	 	 ทำาการ

วิจัยพบว่า	คุณลักษณะของบุคลากรด้านความตระหนัก

ถึงความสำาคัญและการมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกัน

คุณภาพภายใน		คือ	การทำางานเป็นทีม		สอดคล้องกับ	

สุภัชฌาน์	ศรีเอ่ียม	(2554)	ทำาการวิจัย	เร่ือง	การพัฒนา

อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา	 สถาบันอุดมศึกษา	 พบว่า	

ปัจจุบัน	อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	
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ภาพรวมอัตลักษณ์ด้านบวกอยู่ในระดับจริงมาก	 	 ส่วน

ในภาพรวมอัตลักษณ์ด้านลบอยู่ในระดับจริงปาน

กลาง	 และ	 ธัญญลักษณ์	 	 ศิริชนะ	 และปรียนุช	 ชัย

กองเกียรติ	 (2542)	ทำาการวิจัยนักศึกษาพยาบาลยะลา	

พบว่า	 นักศึกษามีค่าเฉล่ีย	 คุณลักษณะทางจริยธรรม	

อยู่ในระดับปานกลาง	 ด้านความกตัญญูกตเวที	 จัดอยู่

ในระดับสูง	 และสอดคล้องโคแกน	 (Cogan,	 &	 Der-

ricott,	 1988,	 pp.	 138-146)	 ศึกษาอนาคตของการ

จัดศึกษาสำาหรับศตวรรษท่ี	 21	 (Citizenship	 For	

the	 21	 Century	 :	 An	 International	 Perspective	

on	 Education)	 พบว่า	 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์สำาหรับอนาคต	8	ข้อ	มีข้อท่ีสอดคล้อง

กับงานวิจัย	 คือ	 มีความสามารถในการทำางานร่วมกับ

ผู้อ่ืนมีกระบวนการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ	 มีความ

รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีในสังคมและท่ีตนสังกัด			

	 3) จากผลการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์	 พบว่า	 ผลการรับรู้อัตลักษณ์และ

พฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

บัณฑิตตามอัตลักษณ์	 มีดังน้ี	ผลการรับรู้อัตลักษณ์	ผล

ของยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักรับรู้อัตลักษณ์

ของสถาบัน	 	 ด้วยการประชาสัมพันธ์	 ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ	 พบว่า	 นักศึกษา	 สามารถรับรู้อัตลักษณ์ของ

บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 โดยผ่าน	 เว็ป

ไซต์	 (Web	 	 Site)มากท่ีสุด	 รองลงมากิจกรรมรับรู้

อัตลักษณ์โดยผ่านการประกวดกองเชียร์กีฬาคณะฯ	

และ	 ผลยุทธศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามอัตลักษณ์บัณฑิต พบว่า	

นักศึกษามีความพึงพอใจ	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 อัต

ลักษณ์	ได้ถูกต้อง	ผลยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาตามอัตลักษณ์	 ด้วยโครงการ/กิจกรรม	 พบ

ว่า	 โครงการท่ีส่งเสริมให้นักศึกษา	 รับรู้อัตลักษณ์ทุกๆ

ด้านมากท่ีสุด	 คือโครงการประกวดวาดภาพตามอัต

ลักษณ์	 และโครงการท่ีนักศึกษารับรู้อัตลักษณ์แล้วเกิด

ความซาบซ้ึงสร้างอุดมการณ์โดยตระหนักถึงการนำา

ไปปฏิบัติให้ได้ทุกด้าน	 คือโครงการผ่านบทเพลงตาม

อัตลักษณ์	 (เพลงทางสายฝัน	 และ	 เพลงท่ีหน่ึงในใจ)	

	

	 ผลคุณลักษณะการแสดงออกท่ีพึงประสงค์ตามอัต

ลักษณ์บัณฑิต ผลของพฤติกรรมการแสดงออก

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต พบ

ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี

พฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์บัณฑิต ภาพรวมทุกด้านแสดงออก

บ่อยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และพฤติกรรมรายด้านท่ี

แสดงออกบ่อยอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือความซ่ือสัตย์

สุจริต รองลงมาด้านจิตสาธารณะต่อชุมชนและท้อง

ถ่ิน		และมีความชำานาญเทคโนโลยีในการใช้เทคโนโลยี		

	 4)จากผลการวิจัยและพัฒนาทำาให้เกิด

ผลลัพธ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังน้ีผู้วิจัย

นำากรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา	 5	 ข้ันตอน	

เฉลียว	บุรีภักดี	(2541,	หน้า	4)			เป็นแนวทางในการ

ศึกษา	 วิเคราะห์ปัญหาและ	 การกำาหนดระบบทำางาน	

โดย	 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย	

ซ่ึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรน้ัน	ถือว่าเป็นจุดเด่น	และ

เป็นวัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย	สอดคล้องกับ

รายการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการภายนอก

(2551-2553)ได้ให้ข้อช่ืนชมว่า	 “บุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์		มีวัฒนธรรมการทำางานแบบพ่ีแบบ

น้อง”		และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ	ในรายงานการ

วิจัยของไชยรัตน์	 ปราณี	 (2553)ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า	

กลไกท่ีจะทำาให้แผนยุทธศาสตร์มีการขับเคล่ือนได้อย่าง

มีคุณภาพต้องได้รับความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย	

จากการใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพบว่า	

มีผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์			

ดังน้ี	 ผลการประเมินสำานักงานสถิติแห่งชาติ	 (2553-

2554)	 	 ปี	พ.ศ.	 2553ได้สำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 พบว่า	 ผู้

ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ท่ี	 ร้อยละ	85.69	และ	ใน

ปีพ.ศ.2554	 ได้สำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	พบว่า	ผู้ใช้บัณฑิต

มีความพึงพอใจอยู่ท่ี	ร้อยละ	86.34	จากผลการประเมิน

ความพึงพอใจท่ีได้มาน้ัน	 มีความโดดเด่นเพ่ิมข้ึนอย่าง
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เห็นได้ชัด	 เน่ืองจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาโดย

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม	จึงได้รับความพึงพอใจ

ของบุคลากรและเป็นท่ียอมรับต่อสาธารณชน	 ต่อไป	

ผลการประเมินสำานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายนอกรอบสาม		

(2554)	กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์	ซ่ึงผลการบริหารสถาบัน

ให้เกิดอัตลักษณ์	 มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ

ดีมาก	 และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์	 มีผล

การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี	 ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย

	 1.สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

(สกอ.)	 สามารถดำาเนินการวิจัยและพัฒนาตัวบ่งช้ีอัต

ลักษณ์	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ		 เพ่ือพัฒนาระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ตาม

บริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย	ต่อไป

	 2.สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(สมศ.)สามารถดำาเนินการร่วมกับ	

สถาบันอุดมศึกษา	 เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินกลุ่ม

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ให้มีมาตรฐาน	 โดยใช้ตัวบ่งช้ีจากการ

วิจัยเป็นต้นแบบ	

ข้อเสนอแนะสำาหรับการปฏิบัติ

	 1 . ผู้บ ริหารของมหา วิทยา ลัยราช ภัฏ

นครสวรรค์	 เช่น	 คณบดีคณะต่างๆ	 หรือฝ่ายกิจการ

นักศึกษา	 ควรมี	 การนำาผลการวิจัยและพัฒนา	 คร้ัง

น้ี ดำาเนินการจัดทำาแผนขอต้ังงบประมาณในการขับ

เคล่ือน	 อัตลักษณ์บัณฑิต	 ให้มีความโดดเด่นทุกๆด้าน	

อย่างต่อเน่ือง	ต่อไป

	 2.สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 เป็นองค์การสำาหรับการ

ประกัน	คุณภาพการศึกษา	ทุกระดับ	เพ่ือให้กลุ่มตัวบ่ง

ช้ีอัตลักษณ์มีมาตรฐานการได้มาซ่ึงอัตลักษณ์และตัว

บ่งช้ีอัตลักษณ์	 ควรมีการตรวจสอบการได้มาซ่ึงน่าจะ

อยู่บนพ้ืนฐานจากกระบวนการวิจัย	 หรือกระบวนการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา	 เพ่ือป้องกันการ

กำาหนดอัตลักษณ์และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์	 เพ่ือรับการ

ประเมินเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน

	 3.กระบวนการวิจัยและพัฒนา	คร้ังน้ี	เป็นกระ

บวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์		

นักวิชาการ	 เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน	 ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียท้ังภายในและภายนอกรวมถึงศิษย์เก่า ศิษย์

ปัจจุบัน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น จึงควรเผย

แพร่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ หน่วยงานการศึกษา

เฉพาะทาง	 หรือ	 หน่วยงานอ่ืนๆ	 พิจารณาปรับใช้เป็น

แนวทางการพัฒนา ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน			

ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์	 มีการกำาหนดภารกิจท่ีเป็นจุดเน้น	 จุดเด่น		

จำานวน	4	ด้าน	และตัวบ่งช้ี	ตามอัตลักษณ์		จำานวน	12	

ตัวบ่งช้ี	 เน่ืองจากระยะเวลามีจำากัด	 ผู้วิจัยนำาภารกิจท่ี

เป็นจุดเน้น	จุดเด่นจำานวน	1ภารกิจและตัวบ่งช้ีตามอัต

ลักษณ์	จำานวน	1	ตัวบ่งช้ี	ในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

สู่การปฏิบัติและพัฒนานักศึกษา	เพ่ือให้มหาวิทยาลัย	มี

ความโดดเด่นในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 เพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า	

ควรมีการสร้างแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและพัฒนา

ให้ครบทุกภารกิจในการทำาวิจัย	คร้ังต่อไป
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