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บัณฑิตพัฒนาชุมชน : วิเคราะห์ ผลสารวจและแนวทางพัฒนาคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ ของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งในภาคใต้ *
เดโช แขนา้ แก้ว** เชษฐา มุหะหมัด***
จิตติมา ดารงวัฒนะ**** ดารงพันธ์ ใจห้ าววีระพงศ์ ***** บุญยิง่ ประทุม******
(วันที่รับบทความ: 14 พฤษจิกายน 2562; วันแก้ ไขบทความ: 19 มีนาคม 2563; วันตอบรั บบทความ: 7 เมษายน 2563)

บทคัดย่ อ
บทความครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลสารวจคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนา
ชุ มชนและเพื่อศึ กษาแนวทางพัฒนาคุ ณลักษณะตามอัตลักษณ์ ข องบัณฑิ ต พัฒนาชุ ม ชน ดาเนิ นการวิจัยโดย
การศึกษาแบบผสานวิธี ทาการวิจยั โดยเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จานวน 31 คน ใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ปหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และเชิ งคุณภาพทาการสัมภาษณ์
และบันทึกการสังเกตกับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จานวน 12 คน บัณฑิตพัฒนาชุมชน จานวน 6 คน และผูผ้ ลิตบัณฑิต จานวน
2 คน รวมทั้งสิ้ น 20 คน เลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุมชนใน 3ด้าน ได้แก่ นักคิด นักปฏิบตั ิและมีจิตสาธารณะ โดยรวมทุกด้านอยูใ่ น
ระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านมีจิตสาธารณะ อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านนักปฏิบตั ิ อยูใ่ น
ระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านนักคิด อยูใ่ นระดับมากและแนวทางพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตพัฒนาชุมชน ได้แก่ (1) ด้านนักคิดเน้นการทางานอย่างเป็ นระบบ สร้างสรรค์ บูรณาการความรู ้และ
ประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาให้กบั ชุมชนได้ในลักษณะ “คิดร่ วมกับชุมชน” (2) ด้านนักปฏิบตั ิ เน้นความเชี่ยวชาญ
รับผิดชอบและทางานเต็มความสามารถในลักษณะ “ร่ วมนาและร่ วมทากับชุมชน” (3) ด้านจิ ตสาธารณะ เน้น
อนุรักษ์และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นร่ วมกันเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน ในลักษณะ “ร่ วมประสานเพื่องาน
ชุมชน” และข้อเสนอแนะ คือ ส่ งเสริ มการใช้ภาษาต่างประเทศในลักษณะ “สื่ อสารได้มากกว่า 2 ภาษา” และการใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ในลักษณะ “เท่าทันเทคโนโลยี” อย่างคล่องแคล่วเพื่องานพัฒนาชุมชน
คาสาคัญ: บัณฑิตพัฒนาชุมชนแนวทางพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
*

บทความนี้เป็ นข้อมูลส่ วนหนึ่งจากโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้
ในหมวดที่ 3 นักศึกษา และบัณฑิต ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ซึ่ งผูเ้ ขียนบทความรับผิดชอบ
ในส่ วนนี้ มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหลังเสร็ จสิ้ นโครงการฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเท่านั้น
**
อาจารย์ ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช, Email: daycho_kha@nstru.ac.th
***
อาจารย์ ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
****
อาจารย์ ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
*****
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
******
อาจารย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
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Graduate of Community Development: Analyzed from survey results
and guidelines for character development of graduates from
a university in the southern region *
Daycho Khaenamkhaew ** Chettha Muhamad ***
Jittima Damrongwattana **** Damrongphan Jaiwiraphong ***** Boonying Pratum ******
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Abstract
This article aims to study: Analyze the survey results from the characteristics of graduates of community
development. The guidelines for character development of graduates of community development. The research were
conducted by mixed methods, Questionnaires were used to collect data from 31 Graduate users. The data were analyzed
using frequency, percentage, mean and standard deviation. Furthermore, qualitative information from interviews and
observation record with 20 key purposing informants; Graduate users with 12 key, Graduate of community development
with 6 key and graduate producers with 2 key. The data were analyzed using descriptive analysis. The findings revealed
as follows: Analyze the survey results from the characteristics of graduates of community development; the aspect of
thinkers, practitioners and public mind in all aspects was at a high level. The aspect with the highest mean was the public
mind (the highest level), next is the practitioner (the high level), and the thinker (the high level). The guidelines for
character development of graduates of community development: (1) thinkers; focusing on working systematically,
creatively, integrating knowledge and experience to solve problems for the community in a manner, “Think together
with the community.” (2) Practitioners; focusing on expertise, responsibility, and full capacity in, “Join the lead and do
with the community.” (3) Public mind, focusing on conservation and preservation of local arts, and culture together for
the benefit of the community in the form of “coordination for community work.” Also, must promote the use of foreign
languages in “more than two languages” and the use of computers and electronic devices in, “keeping up with
technology” for community development work.
Keywords: Graduate of Community Development; guidelines for character development
*

This article is a part of the 2018 Educational Quality Assurance Program in the Community Development Program of a university in the southern region in
Category 3, students and graduates. The author of the article is responsible for this section. Additional data was collected after the project was completed. To
improve the quality of graduate production with the needs of graduate users.
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บทนา
การผลิตบัณฑิตพัฒนาชุมชนเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้าง“นักพัฒนาชุมชน”ทาให้ผผู ้ ลิตบัณฑิตจึง
จาเป็ นต้องมีการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องสถานการณ์จริ งของการพัฒนาชุมชนให้บณ
ั ฑิตพัฒนา
ชุมชนได้รับความรู ้และเพิ่มพูนประสบการณ์แห่ งอาชี พของนักพัฒนาชุมชน เพื่อก้าวสู่ การทางาน“รับใช้
ชุมชน/สังคม” ในลักษณะนักออกแบบทางสังคมผ่านการทางานด้านการพัฒนาชุ มชนเพื่อเชื่ อมประสาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน รวมทั้งบูรณาการความรู ้ ทักษะชีวิตและ
เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั “บัณฑิตพัฒนาชุมชน” ให้เกิดสานึ ก ความรักความผูกพันกับถิ่นฐาน
บ้านเกิ ด พร้อมทั้งจิ ตสาธารณะต่อชุ มชน/ท้องถิ่น มุ่งทาตนเองให้เป็ นตัวอย่าง เสมือนเป็ น“ผูน้ าชุ มชน”
สามารถประสานความสัมพันธ์ หรื อความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนเพื่อเป็ นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ให้เกิดความยัง่ ยืน (Department Executive director of Community Development, 2017; Daycho, K., 2017)
ซึ่ งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วก็จะเป็ น “บัณฑิตพัฒนาชุมชน” ที่สาเร็ จการศึกษาและพร้อมเข้าสู่ การ
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการณ์ หรื อหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ที่เป็ นจุดเด่นมาส่ งเสริ มและพัฒนาการทางาน
เพื่อชุมชน/สังคม ซึ่ งคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ในด้าน“นักคิด” มุ่งเน้นความสามารถในการออกแบบและ
วางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ สามารถคิ ดวิเคราะห์ คิ ดสังเคราะห์ คิ ดสร้างสรรค์ การปฏิ บตั ิ งานที่
รับผิดชอบสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และประสบการณ์ หรื อแสวงหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อพัฒนาการทางานได้ในขณะที่ ดา้ น “นักปฏิ บตั ิ ” มุ่งเน้นผลการปฏิ บตั ิ งาน โครงการ กิ จกรรม หรื อ
ชิ้ นงานเป็ นที่ ป ระจักษ์มีค วามเชี่ ย วชาญในงานที่ ปฏิ บัติ ร วมทั้งผลงานที่ ส ะท้อ นถึ งการแก้ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวัน หรื อแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพได้ และที่สาคัญควรมีดา้ น “จิตสาธารณะ” ที่มุ่งเน้น
โครงการ หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมจิตสานึ กในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และ
ทานุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรมจิ ตสานึ กในการปฏิ บตั ิ ตามวัฒนธรรมองค์กรท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของชุมชน
(Department Executive director of Community Development,2017; Program of the Community Development,
2019) ประกอบกับความต้องการของสังคมที่มองว่า “บัณฑิตพัฒนาชุมชน” ควรเป็ นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย
ความรู ้ ด ้า นวิ ช าการควบคู่ กับ การมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ที่ จะสามารถนาความรู ้ แ ละประสบการณ์ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชี พให้ประสบความสาเร็ จ และมี ความซื่ อสัตย์ มี ความรั บผิดชอบ ขยัน
พากเพียร อดทน หนักเอาเบาสู ไ้ ม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค รักการแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เห็นประโยชน์แก่
ส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม ทางานมีจิตอาสา
มี ค วามเสี ย สละ มองเห็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากว่ า ส่ ว นตนและเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ สั ง คมได้
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(Thongkhamphan, C., Kritsanaphuti, W. and Kaowkahan, L., 2018) แต่ในปฏิบตั ิงานก็ย่อมจะมีการเสริ ม
พลังจาก “ข้อแนะนาหรื อความพึงพอใจ” จากสถานประกอบการณ์ หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
ของบัณฑิตพัฒนาชุมชน เพื่อให้สาขาวิชาได้นาข้อมูลมาปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรื อรู ้เท่าทันปั ญหาการพัฒนาชุมชน จากความสาคัญข้างต้น จึงมี
ความสนใจที่ จะศึ กษาเรื่ อง “บัณฑิ ตพัฒนาชุ มชน: วิเคราะห์ผลสารวจและแนวทางพัฒนาคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ สาเร็ จการศึ กษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้” เป็ นสถาบันอุดมศึ กษา
ชั้นนาของภาคใต้ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็ นผูน้ าด้านวิชาชี พครู ในภูมิภาค พัฒนาคุณภาพ
งานวิจยั งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
บริ การวิชาการเชิงบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสื บสานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ทานุบารุ ง สื บสาน ถ่ายทอด
คุณค่า ความสานึ ก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชาติ อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น และพัฒนาองค์ความรู ้สู่สากล พัฒนาระบบคุณภาพการบริ หารและการจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อ
การดาเนิ นการที่ เป็ นเลิศ เป็ นองค์กรเปี่ ยมสุ ข ภายใต้หลักธรรมาภิ บาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยอุดมปั ญญาเพื่อสร้างอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต “นักคิด นักปฏิบตั ิ มีจิตสาธารณะ”
(University in the southern region, 2015) ภายใต้คาถามการวิจยั ว่า คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
พัฒนาชุมชนเป็ นอย่างไรและมีแนวทางพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุมชนอย่างไร
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การทางานจริ งได้ในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ส ารวจคุ ณ ลัก ษณะตามอัต ลัก ษณ์ ข องบัณ ฑิ ต พัฒ นาชุ ม ชนที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะตามอัต ลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุมชนที่สาเร็ จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประเภทของงานวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย แบบผสานวิ ธี (Mixed Method) โดยใช้ ท้ ัง การวิ จัย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative Research) และการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพรวมกัน ตามแบบแผน คื อ การวิ จัย แบบผสานวิ ธี
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้สามารถตอบคาถามวิจยั ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ งยิ่งขึ้ น ซึ่ งงานวิจยั เชิ งปริ มาณ
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หรื อเชิ งคุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกระทาได้ และด้วยวัตถุประสงค์การวิจยั ที่แตกต่างกัน การใช้
วิธีการวิจยั ทั้งสองวิธีศึกษาหาคาตอบให้กบั คาถามการวิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้อน (Simple) และใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ละเอียด หรื อข้อมูลเชิ งลึ ก
จากกลุ่มตัวอย่าง (Makmee, P., 2016)
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง และผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
1. ประชากร ได้แ ก่ ผูใ้ ช้บัณ ฑิ ต จานวน 33 คน เก็บเฉพาะผูใ้ ช้บัณ ฑิ ต ที่ มีงานทา (Office of
Academic Promotion and Registration, 2018; Faculty of Arts Program in Community Development
Program, 2019) โดยผูว้ ิจยั สามารถเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตได้จานวน 31คน
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้แก่ กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จานวน 12 คน กลุ่มบัณฑิตพัฒนาชุมชน จานวน 6 คน
และกลุ่มผูผ้ ลิตบัณฑิต จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 20 คน รายละเอียดดังนี้
2.1กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ได้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ ที่รับบัณฑิตพัฒนาชุ มชน
เข้า ท างานในระหว่ า งปี 2561-2562 และมี บัณ ฑิ ต พัฒ นาชุ ม ชนท างานร่ วมกัน มาไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี
ประกอบด้วย 1) หน่ วยงานราชการจานวน 2 คน 2) บริ ษทั เอกชนจานวน 2 คน 3) รัฐวิสาหกิ จจานวน 2 คน
4) ธนาคาร/สถาบันการเงินจานวน 2 คน 5) ธุ รกิจอิสระ/ส่ วนตัวจานวน 2 คน 6) องค์กรท้องถิ่น จานวน
2 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 12 คน
2.2 กลุ่ มบัณ ฑิ ต พัฒ นาชุ มชนได้แ ก่ บัณ ฑิ ต ที่ จบการศึ กษาจากสาขาวิ ชาการพัฒ นาชุ มชน
ประกอบด้วย1) บัณฑิตพัฒนาชุมชนที่จบการศึกษาในระหว่างปี 2561-2562 และทางาน
มาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จานวน 3คน 2) บัณฑิตพัฒนาชุมชน (ศิ ษย์เก่า) ที่ทางานมาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี หลังจบ
การศึกษาจานวน 3คนรวมทั้งสิ้ นจานวน 6 คน
2.3 กลุ่มผูผ้ ลิตบัณฑิต ได้แก่ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรฯ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และ
เกี่ยวข้องกับภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต รวมทั้งสิ้ นจานวน 2 คน
เครื่ องมือรวบรวมข้ อมูล
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิ งปริ มาณ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ ง
ในภาคใต้เพื่อถามผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เป็ นการศึกษาวิเคราะห์เอกสารคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ (Program of the Community Development, 2019) สร้างข้อ
คาถามในแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื้ อหา ภาษา สานวนและปรับปรุ งข้อคาถาม ตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อพิจารณาการตรวจสอบความเที่ ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC : Index of
item objective) ได้ค่าความตรงเท่ากับ 0.80 และนาแบบสอบถามเสนอตรวจสอบอีกครั้ง โดยแบบสอบถาม
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แบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ใน
การทางาน ตาแหน่งของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในหน่วยงาน และลักษณะหน่วยงานเป็ นคาถามให้เลือกตอบตอนที่ 2
เกี่ยวกับคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุมชนที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งใน
ภาคใต้ได้แก่ ด้านนักคิ ด ด้านนักปฏิ บตั ิ และด้านจิ ตสาธารณะ โดยใช้กรอบแนวคิ ดคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ ของบัณฑิ ตที่ สาเร็ จการศึ กษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้เป็ นมาตราส่ วนประเมิ นค่ า 5
ระดับ และมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุมชนที่
สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ (Boonmak, S. et al., 2017) และตอนที่ 3 ปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
2.1 แบบสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุ มชนที่ สาเร็ จการศึ กษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ ได้แก่ดา้ น
นักคิ ด ด้านนักปฏิ บตั ิ และด้านจิ ตสาธารณะกับกลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และกลุ่มผูผ้ ลิตบัณฑิต
(Ritchie and Lewis, 2003) โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ข้ ึ นเพื่อสัมภาษณ์เฉพาะเกี่ ยวกับแนวทางพัฒ นา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุมชนที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้
ได้แก่ดา้ นนักคิด ด้านนักปฏิบตั ิ และด้านจิตสาธารณะ เป็ นการสัมภาษณ์ที่ผสู ้ ัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์
ที่สร้างขึ้นไว้แล้ว ซึ่ งเป็ นแบบในการถามกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ โดยผูส้ มั ภาษณ์จะใช้คาถามจากแบบสัมภาษณ์
กับผูใ้ ห้สัมภาษณ์เหมือนกันหมดทุกคน มีลกั ษณะยืดหยุ่นและถามไปตามแบบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ มีขอ้ ดี คือ
สามารถจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลได้ง่าย และสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมี ข้ นั ตอนการตรวจสอบคุ ณภาพ
เครื่ องมือ โดยการขอคาแนะนาจากที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือที่สร้างไว้และนาแบบ
สัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญไปตรวจสอบและนาแบบสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญมาปรั บปรุ งแก้ไ ขให้
เหมาะสมเพื่อนาไปสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไป
2.2 แบบบันทึ กการสังเกต ใช้แบบบันทึ กการสังเกตในการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วมกับกลุ่ ม
บัณฑิตพัฒนาชุมชนและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่ทากิจกรรม เช่น การจัดโครงการ/กิจกรรมในชุมชน และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่ วมกับกลุ่มบัณฑิตพัฒนาชุ มชน เช่น การประสานงานก่อนลงพื้นที่ การประชุมในชุ มชน
และการลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาให้กบั ชุมชน โดยผูว้ ิจยั เฝ้าสังเกตอยูว่ งนอกไม่เข้าไปร่ วมในกิจกรรม
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการขออนุเคราะห์หนังสื อราชการ เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากคณะ ฯของ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ งในภาคใต้ และส่ งแบบสอบถามไปยังผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยตรงผ่าน
ช่องทางจดหมาย ทางไลน์ และทาง Face book จานวน 33 ชุด ซึ่ งได้ขอ้ มูลและการติดต่อผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตจาก
บัณฑิตที่จบการศึกษาในระหว่างปี 2561-2562จากนั้นได้เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากแจกแบบสอบถามไป
แล้ว 2 สัปดาห์ ได้แบบสอบถามกลับมาจานวน 31 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 93.94 นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบคาถามเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.1 ผูว้ ิจยั จะติ ดต่อเป็ นการส่ วนตัวก่อนเพื่ออธิ บายถึงวัตถุประสงค์ฯ และประโยชน์ของการ
วิจยั ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ และเวลาที่ตอ้ งใช้ในการสัมภาษณ์โดยประมาณเพื่อขอความร่ วมมือพร้อมทั้ง
แนบเอกสารข้อมูลสาหรับเตรี ยมตัวก่อนสัมภาษณ์และนัดวันที่จะทาการสัมภาษณ์
2.2 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทาหนังสื อเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ ง
หนึ่ งในภาคใต้ และนาหนังสื อขออนุญาตไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยไปยังกลุ่มผูใ้ ช้
บัณฑิต กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และกลุ่มผูผ้ ลิตบัณฑิต ที่จะสัมภาษณ์
2.3 ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญด้วยตนเอง โดยมีข้ นั ตอน
การดาเนินการ คือ (1) การเตรี ยมสัมภาษณ์ ได้เริ่ มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ที่จะสัมภาษณ์
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยศึ กษาประเด็นคาถามที่ ใช้ในการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล พร้อมทั้งเตรี ยมสมุดจด
บันทึ ก และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้พร้ อมก่ อนดาเนิ นการสัมภาษณ์ (2) การดาเนิ นการสัมภาษณ์ โดยสร้ าง
ความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และอธิ บายเหตุผลและหากประเด็น
ใดที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญไม่ประสงค์ให้ขอ้ มูลก็จะไม่บนั ทึ กตามความประสงค์ (3) การสังเกตโดยใช้แบบ
บันทึกการสังเกต โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมกับกลุ่มบัณฑิตพัฒนาชุมชนและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่ทากิจกรรม
เช่ น การจัดโครงการ/กิ จกรรมในชุมชน ส่ วนการสังเกตแบบไม่มี ส่ วนร่ วมกับกลุ่มบัณฑิตพัฒนาชุมชน
เช่น การประสานงานก่อนลงพื้นที่ การประชุมในชุมชน และการลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาให้กบั ชุ มชน โดย
ผูว้ ิจยั เฝ้าสังเกตอยูว่ งนอกไม่เข้าไปร่ วมในกิจกรรม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
1.1 การวิเคราะห์เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ได้จากแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่งของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในหน่วยงาน และลักษณะหน่วยงานในตอนที่ 1
ทาการวิเคราะห์จานวน และร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป นาเสนอโดยใช้แผนภูมิประกอบคาอธิ บาย
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1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของบัณฑิ ตพัฒนาชุ มชนที่ สาเร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านนักคิด ด้านนักปฏิบตั ิ และด้านจิตสาธารณะ จากแบบสอบถามใน
ตอนที่ 2 ทาการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป นาเสนอโดยใช้
ตารางประกอบคาอธิ บาย
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของบัณฑิต
พัฒนาชุ มชนที่ สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านนักคิ ด ด้านนักปฏิ บตั ิ และด้านจิ ตสาธารณะ
โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับกลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต และกลุ่มผูผ้ ลิ ต
บัณฑิตจานวน 20 คนเพื่อนาสาระสาคัญที่ ได้จากการสัมภาษณ์ แล้วสรุ ปประเด็นปั จจัยที่ สาคัญ ๆ แล้ว
นาเสนอโดยการพรรณนา
ผลการวิจยั
1. คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของบัณฑิตพัฒนาชุมชนที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย สรุ ปผล
การศึกษาได้ ดงั นี้
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาทุกด้าน
ชุมชนที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยรวม
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของบัณฑิตพัฒนาชุ มชน
̅
X
โดยรวมทุกด้ าน
S.D. แปลผล
ด้านมีจิตสาธารณะ
4.52 0.38 มากที่สุด
ด้านนักปฏิบตั ิ
4.42 0.41
มาก
ด้านนักคิด
4.34 0.44
มาก
รวม
4.43 0.27
มาก
จากตาราง 1 ผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมี ความคิ ดเห็ นต่ อคุ ณลักษณะตามอัตลักษณ์ ข อง
บัณฑิ ตพัฒนาชุ มชน โดยรวมทุ กด้าน อยู่ในระดับมาก (̅X=4.43, S.D. =0.27) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน
โดยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับ
มากที่ สุด (̅X = 4.52, S.D. = 0.38) รองลงมา คื อ ด้านนักปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.42, S.D. = 0.41)
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านนักคิด อยูใ่ นระดับมาก (̅X =4.34, S.D. = 0.44) ตามลาดับ
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุมชน
ที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ด้านนักคิด
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของบัณฑิตพัฒนาชุ มชน
̅
X
ด้ านนักคิด
S.D. แปลผล
มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และประสบการณ์ หรื อแสวงหา
4.68 0.48 มาก
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการทางานได้
ที่สุด
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
4.39 0.49 มาก
การปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ
มีความสามารถในการออกแบบและวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ 3.97 0.95 มาก
รวม
4.34 0.44 มาก
จากตาราง 2 ผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมี ความคิ ดเห็ นต่ อคุ ณลักษณะตามอัตลักษณ์ ข อง
บัณ ฑิ ต พัฒ นาชุ มชน ด้า นนักคิ ด อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.34, S.D. =0.44) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และ
ประสบการณ์หรื อแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการทางานได้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X̅ = 4.68, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
การปฏิ บตั ิ งานที่ รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (X̅ เท่ากับ 4.39, S.D. เท่ากับ 0.49) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
คื อ มีความสามารถในการออกแบบและวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ อยู่ในระดับมาก (X̅ เท่ากับ
3.97, S.D. เท่ากับ 0.95) ตามลาดับ
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุมชน
ที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ด้านนักปฏิบตั ิ
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของบัณฑิตพัฒนาชุ มชน
𝑋̅
ด้ านนักปฏิบัติ
S.D. แปลผล
มีผลการปฏิบตั ิงาน โครงการ กิจกรรม หรื อชิ้นงานเป็ นที่ประจักษ์
4.61 0.49 มากที่สุด
ผลงานสามารถสะท้อนถึงการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
4.48 0.63
มาก
หรื อแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบตั ิ
4.16 0.82
มาก
รวม
4.42 0.41
มาก
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จากตาราง 3 ผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมี ความคิ ดเห็ นต่ อคุ ณลักษณะตามอัตลักษณ์ ข อง
บัณฑิตพัฒนาชุ มชนด้านนักปฏิบตั ิ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.42, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีผลการปฏิบตั ิงาน โครงการ กิจกรรม
หรื อชิ้ นงานเป็ นที่ ประจักษ์ อยู่ในระดับมากที่ สุด (X̅ = 4.61, S.D. = 0.49) รองลงมา คื อ ผลงานสามารถ
สะท้อ นถึ ง การแก้ปั ญ หาในชี วิ ต ประจาวัน หรื อแก้ปั ญหาการปฏิ บัติ งานในวิ ช าชี พ อยู่ใ นระดับ มาก
(X̅ = 4.48, S.D. = 0.63) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ มี ความเชี่ ยวชาญในงานที่ ปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก
(̅X=4.16, S.D. =0.82) ตามลาดับ
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุมชน
ที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ด้านมีจิตสาธารณะ
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของบัณฑิตพัฒนาชุมชน
ด้ านมีจติ สาธารณะ
มีโครงการหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล
4.87 0.43 มากที่สุด

มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
มีจิตสานึกในการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กร และท้องถิ่น

4.51

0.63

มากที่สุด

4.16

0.93

มาก

รวม

4.52

0.38

มากทีส่ ุ ด

̅
X

จากตาราง 4 ผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมี ความคิ ดเห็ นต่ อคุ ณลักษณะตามอัตลักษณ์ ข อง
บัณฑิตพัฒนาชุ มชน ด้านมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากที่ สุด (̅X = 4.52, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ โดยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีโครงการหรื อกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.87, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อ มและท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด (X̅ = 4.51,
S.D. = 0.63) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ า สุ ด คื อ มี จิตสานึ กในการปฏิ บัติตามวัฒนธรรมองค์กรและท้อ งถิ่ น
อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.16, S.D. = 0.93) ตามลาดับ
2. แนวทางพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะตามอัต ลัก ษณ์ ข องบั ณฑิ ต พัฒ นาชุ มชนที่ สาเร็ จการศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งในภาคใต้ สรุ ปผลการศึกษาได้ ดงั นี้
2.1 ด้านนักคิด ควรเน้นการทางานอย่างเป็ นระบบ วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ รวมทั้งบูรณาการ
ความรู ้และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเพื่อแก้ปัญหาให้กบั ชุมชนได้ในลักษณะ “คิดร่ วมกับชุมชน” จะ
ทาให้งานพัฒนาชุมชนดาเนินไปได้และปัญหาได้รับการแก้อย่างตรงจุด
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2.2 ด้า นนักปฏิ บัติ ควรเน้นการปฏิ บัติ งานที่ เ ชี่ ย วชาญท างานที่ ไ ด้รั บมอบหมายอย่า งเต็ ม
ความสามารถและบรรลุเป้ าหมายในลักษณะ “ร่ วมนาและร่ วมทากับชุ มชน” เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ ดีให้กบั
คนในชุมชน
2.3 ด้านจิตสาธารณะ เน้นอนุรักษ์และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้การยอมรับที่ จะ
เชื่ อมประสานการทางานร่ วมกันเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน ในลักษณะ “ร่ วมประสานเพื่องานชุมชน” ให้มี
ทัศนคติที่ดีในเรื่ องจิตสาธารณะ
ทั้งนี้มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตเพิ่มมาจากทั้ง 2 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่ อสารได้
จึ งจาเป็ นต้องส่ งเสริ มในลักษณะ “สื่ อสารได้มากกว่า 2 ภาษา” ทั้งไทย อังกฤษ หรื ออื่ น ๆ เพื่ อพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตในด้านของภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น
2) ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิ คส์ เน้นการใช้โปรแกรมและการสื่ อสาร
รู ปแบบต่ า ง ๆ เพื่ ออ านวยความสะดวกในการทางานในลักษณะ “เท่ า ทันเทคโนโลยี ” และใช้อย่า ง
คล่องแคล่วเพื่อการทางานตามเป้าหมายที่วางไว้
อภิปรายผลการวิจยั
1. คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุ มชนที่สาเร็ จการศึ กษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ ง
ในภาคใต้ ผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตคิ ดเห็ นต่ อคุ ณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของบัณฑิ ตพัฒนาชุ มชน
โดยรวมทุกด้าน ได้แก่ ด้านนักคิด นักปฏิบตั ิ และด้านจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.43, S.D. = 0.27)
จากข้อมูลที่แสดงผูเ้ ขียนเห็นว่า มีการจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากสามารถแสดงถึงคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุมชนได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Phumkokrux, S., Sukonthasarn, A., Wongwiriyapun, A., Liewtrakul, T. and Nakhapa, W. (2017)
ที่ สรุ ปว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ในด้าน (1) ด้านการคิ ดวิเคราะห์
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (2) ความรู ้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ และ (3) ด้านความผิดชอบต่อสังคม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.88, S.D. = 0.58) ซึ่ งเทียบเคียงได้ในในลักษณะ “นักคิด นักปฏิบตั ิ และด้าน
จิ ต สาธารณะ” และสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Thongkhamphan, C., Kritsanaphuti, W. and Kaowkahan,
L. (2018) ที่ สรุ ปได้ว่า บัณฑิตตามความต้องการของสังคมควรเป็ นบัณฑิตที่ ถึงพร้อมด้วย (1) ความรู ้ดา้ น
วิชาการ รักการแสวงหาความรู ้เพื่อที่ จะสามารถนาความรู ้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชี พให้ประสบความสาเร็ จในลักษณะ “นักคิด” (2) มีความรับผิดชอบ ขยันพากเพียร อดทน หนักเอาเบาสู ้
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค อย่างต่อเนื่ องในลักษณะ “นักปฏิบตั ิ” และ (3) เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าส่ วน
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ตน มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและรู ้ จกั สร้ างสันติ สุขให้เกิ ดขึ้ นในสังคม ทางานจิ ตอาสาช่ วยเหลือสังคม มี
ความเสี ยสละ และจิ ตอาสา มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่ วนตนมีความเสี ยสละที่ เป็ นผูใ้ ห้และผูร้ ั บ
และเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ สังคมได้ในลักษณะ “มีจิตสาธารณะ” เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด คื อ ด้านมี จิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากที่ สุ ด (X̅ = 4.52, S.D. = 0.38) หากมองเกี่ ยวกับด้า นมี จิ ต
สาธารณะ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดกว่าด้านอื่น ๆ เป็ นจุดเด่นของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่ งนั้น ใน
ประเด็นเกี่ยวกับมีโครงการหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมมีจิตสานึ กในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและทานุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรมและมีจิตสานึ กในการปฏิ บตั ิ ตามวัฒนธรรมองค์กรและท้องถิ่ น
สอดคล้องกับงานวิ จัยของ Kaukulnurak, S. (2018) ที่ สรุ ปว่ า คุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติในด้านคุณลักษณะพิเศษ ซึ่ งบ่งชี้ถึงจิตอาสา หรื อ “จิตสาธารณะ” อยู่ใน
ระดับมากที่ สุด (̅X = 4.55) และสอดคล้องกับเป้ าหมายของการผลิ ตบัณฑิ ต ดังการศึ กษาของ Department
Executive director of Community Development (2017) และ การศึ กษาของ Daycho, K. (2017) ที่ ได้สรุ ปว่ า
การพัฒนาบัณฑิตเพื่อให้เกิ ดการการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสาหรับการทางานด้านการพัฒนาชุ มชน
ให้กับหน่ วยงานต่ าง ๆ หรื อสถานประกอบการต่ าง ๆ ทั้งภาครั ฐ ภาคท้องถิ่ นและภาคเอกชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกเหนือจากความรู ้และทักษะในการทางานแล้ว ต้องประกอบด้วย “จิตสานึกสาธารณะ” และ
ตัวอย่างที่ ดี จนได้รับการยอมรับเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุ มชนให้เข้มแข็งและมีความยัง่ ยืน รองลงมา
คือ ด้านนักปฏิบตั ิ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.42, S.D. = 0.41) เพราะด้านนักปฏิบตั ิในประเด็นเกี่ยวกับมีผลการ
ปฏิ บ ัติ งาน โครงการ กิ จกรรม หรื อชิ้ นงานเป็ นที่ ประจักษ์ผลงานสามารถสะท้อนถึ งการแก้ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวันหรื อแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานในวิชาชี พและมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบตั ิ ผูเ้ ขียนเห็นว่า อาจ
เนื่ องมาจากบัณฑิ ตพัฒนาชุ มชนสามารถจัดกิ จกรรม หรื อโครงการที่ นาไปสู่ การแก้ปัญหาเพื่ อการพัฒนา
ชุ มชนท้องถิ่ นและสังคมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของKaukulnurak, S. (2018) ที่ สรุ ปว่าคุ ณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว เฉลิมพระเกียรติ ในด้านทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชี พ หรื อใน
ลักษณะ “นักปฏิบตั ิ” อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.21) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Eimprakongsilaph T. (2012);
Pukdisan S., Khotchai T., Aungkhan C., Khongboon S. and Kitsupphawattana, N. (2018) ที่ ไ ด้ ส รุ ปว่ า รู ้ จั ก
ทางานที่มีความสุ จริ ตและความโปร่ งใสในการทางานเพื่อชุ มชน ทั้งในทางวิชาการและวิชาชี พ ช่วยให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางที่ชุมชนต้องการที่สอดคล้องกับการทางานในลักษณะ “นักปฏิบตั ิ” เพื่อนาผลมา
ใช้ในการพัฒนาชุมชน ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านนักคิด อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.34, S.D. = 0.44) ใน
ประเด็นเกี่ยวกับมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และประสบการณ์หรื อแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ
แก้ปัญหาหรื อพัฒนาการทางานได้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งผูเ้ ขียนเห็นว่า บัณฑิตนักพัฒนา
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ชุ มชนสามารถคิ ดสังเคราะห์ คิ ดสร้างสรรค์ ปฏิ บตั ิ งานที่ รับผิดชอบได้สามารถการออกแบบงานและวาง
แผนการทางานอย่างเป็ นระบบสอดคล้องกับงานวิ จัยของ Kittiwutikrai, M. and Chaisawaneeyakorn, M.
(2018) ได้สรุ ปว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในความต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัด
มุกดาหารในด้านทักษะทางปั ญญา หรื อในลักษณะ “นักคิ ด” อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.30) และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของBaokhumkong, C.,Songserm, N., Bureelerd, O. and Thongkam, N. (2017) ที่ ได้สรุ ปว่า ประเด็น
ความรู ้ ความสามารถในงานที่ รั บผิ ดชอบต้องรู ้ จัก “การคิ ดวิ เคราะห์ ทางวิ ชาการ” อย่ างมี เหตุ ผล เป็ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ “นักคิด” ที่ผใู ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความต้องการมาก
2. แนวทางพัฒนาคุ ณ ลักษณะตามอัตลักษณ์ ข องบัณ ฑิ ตพัฒนาชุ มชนที่ ส าเร็ จการศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ผูเ้ ขี ยนเห็ นว่า คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพัฒนาชุ มชนต้องเป็ น
(1) นักคิด ที่เน้นการทางานอย่างเป็ นระบบ วิเคราะห์จากปั ญหาชุมชนเป็ นฐาน และจะสามารถสร้างสรรค์งาน
ออกมาอย่างมีคุณค่าโดยบูรณาการความรู ้และประสบการณ์ในในลักษณะ “คิดร่ วมกับชุมชน” จะทาให้ได้รับ
การแก้ปัญหาอย่างตรงจุดซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hunsaen, S. (2019) ได้สรุ ปว่า การมีทกั ษะการคิดเชิ ง
วิเคราะห์เป็ นกระบวนการที่บุคคลใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ วิจารณ์จบั ประเด็น มีขอ้ อ้างอิง
ต่ าง ๆ อย่ างละเอี ยดรอบคอบมี ความไตร่ ตรองอย่ างถี่ ถ ้วน โดยต้องมี เหตุ ผล ความถู กต้อง รองรั บใน
กระบวนการคิด เพื่อสามารถนาไปสู่ ทางเลือก และการตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้ายได้อย่างเหมาะสมนาไปสู่ การ
เป็ น (2) นักปฏิบตั ิที่เน้นการปฏิบตั ิ งานอย่างเชี่ ยวชาญ ทางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุเป้ าหมายใน
ลักษณะ “ร่ วมนาและร่ วมทากับชุ มชน”ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tanthanakanon, K. (2018) สรุ ปได้ว่า
การพัฒนาสมรรถนะตามแนวคิดชุ มชนนักปฏิบตั ิสามารถส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์
เพื่อนาสู่ กลยุทธ์การพัฒนา ทาได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น และทาให้สามารถบูรณาการไปกับงานที่ทาประจาได้
ภายใต้ (3) การมี จิตสาธารณะที่ เน้นการอนุ รักษ์และทานุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรมท้องถิ่ น และพร้ อมที่ เชื่ อม
ประสานการทางานร่ วมกันในลักษณะ “ร่ วมประสานเพื่ องานชุ มชน” ให้มีทศั นคติ ที่ดีร่วมกันในเรื่ องจิ ต
สาธารณะสอดคล้องกับงานวิจยั ของของ Chamnian, M. (2018) และงานวิจยั ของของ Srisuk, P., Kenaphoom,
S. and Jeerasombat, S. (2015) ที่ได้สรุ ปคล้ายคลึงกันว่า จิตสาธารณะหรื อจิตอาสาควรเป็ นคุณธรรมจริ ยธรรม
ประจาใจของทุกคนในสังคม ที่ทาให้คิดถึงใจคนอื่น คิดถึงประโยชน์ของสังคมมากกว่าจะคิดถึงตัวเอง และ
ปรารถนาดีให้คนอื่นเป็ นสุ ข ทาให้ให้คนรู ้จกั เสี ยสละและร่ วมแรงร่ วมใจกันเพื่อส่ วนรวม จะช่วยลดปั ญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมต่อไป
สาหรับข้อเสนอแนะ คื อ (4) การใช้ภาษาต่างประเทศในลักษณะ “สื่ อสารได้มากกว่า 2 ภาษา” ทั้ง
ไทย อังกฤษ หรื ออื่ น ๆ เพื่ อพัฒ นาศักยภาพของบัณฑิ ตให้มากขึ้ นซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จยั ของ Bancha,
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W. (2019) ที่ได้สรุ ปว่า ผูท้ ี่เรี ยนรู ้การใช้ภาษาที่สองจึ งเหมาะสมกับการทางานในปั จจุบนั มากกว่า เนื่ องจาก
เป็ นสิ่ งที่สามารถนาไปสู่ การทางานได้จริ ง โดยสะท้อนให้เห็นว่าภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนแปลงไปมีความสาคัญ
ในยุคปัจจุบนั ที่เน้น “ความสามารถในการใช้ภาษาหลายภาษา” ในทุกสาขาอาชีพ และ (5) การใช้คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเลคทรอนิ คส์ ที่เน้นรู ปแบบต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการทางาน จึงจาเป็ นต้อง“เท่าทัน
เทคโนโลยี ” และใช้อย่างคล่ องแคล่ วเพื่ อการทางานตามเป้ าหมายที่ วางไว้ซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Kaewsanit, M. (2016) ที่ สรุ ปได้ว่า ควรเป็ นคนที่ มีความสามารถรอบด้าน ทั้งคิ ดเก่ ง ทาเก่ ง รวมถึ งการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และที่สาคัญ คือ “การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสาร” ให้เป็ นประโยชน์และคุม้ ค่าที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่า (1) ผลการศึกษาด้านนักคิดมีผลเฉลี่ยต่าที่ สุด จึงควรมีการ
ส่ งเสริ มให้บณ
ั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ฝึกและคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะด้าน
การแก้ไขปั ญหาในชุมชนอย่างเป็ นระบบและแบบมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วนพร้อมทั้งกระตุน้ ให้รักบ้านเกิ ด
ของตนเองในลักษณะ “บัณฑิตคืนถิ่น” ด้วยการสร้างโอกาสในการทางานในพื้นที่ที่บณ
ั ฑิตสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนอาศัยอยู่ และได้ทางานเพื่อส่ วนรวมสร้างคุณค่าในตนเองว่าเป็ น “นักคิด นักปฏิบตั ิ และมีจิต
สาธารณะ” และ (2) ควรมี การส่ งเสริ มหรื อพัฒนาตั้งแต่ ตอนเรี ยนอยู่ในสถาบันและต่ อเนื่ องไปยังช่ วง
ทางานในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ หรื อภาษาอังกฤษ เพราะไม่ว่าจบจากสาขาไหน แต่ถา้ สื่ อสารเป็ น
ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ยากต่อการทางานในปั จจุบนั ไม่ควรยึดติ ดเพียงว่าเรี ยนพัฒนาชุมชน ทางานพัฒนา
ชุ มชน ไม่จาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษ เช่ นเดี ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิ คส์ที่ตอ้ ง
รู ้เท่าทันวิธีการใช้และให้เป็ นประโยชน์ต่อการทางานมากที่สุด
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