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แนวทางพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งในภาคใต้ *
เดโช แขน้าแก้ ว** เชษฐา มุหะหมัด***
จิตติมา ดารงวัฒนะ**** ดารงพันธ์ ใจห้ าววีระพงศ์ ***** บุญยิ่ง ประทุม******
(วันที่รับบทความ: 8 กรกฎาคม 2563; วันแก้ ไขบทความ: 12 ตุลาคม 2563; วันตอบรั บบทความ: 4 ธันวาคม 2563)

บทคัดย่ อ
บทความครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชน ศึกษาแบบผสานวิธี
โดยเชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จานวน 29 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ และบันทึก
การสังเกตกับกลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต กลุ่มบัณฑิตพัฒนาชุมชน กลุ่มกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และกลุ่มผูผ้ ลิต
บัณฑิต รวมทั้งสิ้น 33 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชน 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ คุณธรรมจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับมาก ส่วนที่ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ความ
รู ้ อยู่ในระดับมาก และแนวทางพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ตพัฒนาชุ มชน ได้แก่ (1) คุ ณธรรมจริ ยธรรม เน้นเป็ นผูน้ า
อดทน และใช้หลักธรรมประกอบการทางานให้เป็ น “คนดีมีคุณธรรม” (2) ด้านความรู ้ เน้นเรี ยนรู ้ในพื้นที่เพื่อเข้าใจ
วิถีชีวติ วัฒนธรรม และอาชีพเพื่อสร้าง “การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต” (3) ด้านทักษะทางปั ญญา เน้นการคิดวิเคราะห์ และ
การบู รณาการความรู ้ ในลักษณะ “คิ ดเชิ งสร้ างสรรค์” (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ เน้นการสื่ อสารหลากหลายและเข้าใจง่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในลักษณะ “เชื่ อมประสานสัมพันธ์
ชุมชน” และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นใช้เครื่ องมือ
ที่ทนั สมัยในลักษณะ “เทคโนโลยีเพื่องานชุมชน”
คาสาคัญ: คุณภาพบัณฑิต, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, พัฒนาชุมชน
*
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Propose guidelines for the development of the quality of graduates in community
development according to the national higher education qualifications standards
framework from a university in the southern region *
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Jittima Damrongwattana**** Damrongphan Jaiwiraphong***** Boonying Pratum******
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Abstract
This article aims to study and propose guidelines for the development of the quality of graduates in community
development. By mixed methods; Questionnaires were used to collect data from 29 Graduate users. The data were analyzed
using frequency, percentage, mean and standard deviation. Qualitative information from interviews and observation record
with 33 key purposing informants; Graduate users, Graduate of community development, Committee for educational
quality assessment, and graduate producers. The data were analyzed using descriptive analysis.
The findings revealed as follows: The survey results of the quality of graduates in community development; the
aspect of ethics and morals, knowledge, cognitive skills, interpersonal skills, and numerical analysis, communication, and
information technology skills in all aspects were at a high level. The aspect with the highest mean was the ethics and morals
(the high level), next is the numerical analysis, communication and information technology skills (the high level), and the
knowledge (the high level). The guidelines for the development of the quality of graduates in community development:
(1) Ethics and morals focus on being a leader, patient, and using the principles to work in “Good and virtuous people.”
(2) Knowledge focuses on learning in the area to understand the way of life, culture, and profession to create “Lifelong
learning.” (3) Cognitive skills focus on analytical thinking and the integration of knowledge in “Creative thinking.”
(4) Interpersonal skills focus on diverse and easy to understand communication to create participation in “Connect with
the community.” (5) Numerical analysis, communication, and information technology skills focus on using modern
tools in “Technology for community work.”
Keywords: The quality of graduates, The national higher education qualifications standards framework,
Community Development.
*
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บทนา
การบริ หารการผลิ ตบัณฑิ ต ประกอบด้วยการบริ หารหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และ
กิ จกรรมนักศึ กษาตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ
ในปั จจุบนั คือ หลักสู ตรที่ มุ่งให้นกั ศึ กษามีความรับผิดชอบต่อสังคม การบูรณาการการสอนให้สามารถ
เชื่อมโยงเป็ นพลเมืองคุณภาพเพื่อให้บณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู ้ความสามารถในการดูแล
ตนเอง และพัฒนาสังคมให้มีความเจริ ญอย่างต่ อเนื่ อง (สุ ชญา สังข์จรู ญ, ชญาพิมพ์ อุสาโห และพฤทธิ์
ศิ ริบรรณพิ ทกั ษ์, 2563) สอดคล้องกับสถาบันอุ ด มศึ กษาชั้นนาของภาคใต้ จึ งมุ่งเน้นผลิ ต บัณฑิ ต ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้เป็ นผูน้ าด้านการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจยั งานสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึ กษา และ
บริ การวิชาการเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนาองค์ความรู ้สู่สากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยอุดมปัญญา
(มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้, 2563) สู่ การผลิตบัณฑิตพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องสถานการณ์ในปั จจุบนั
ของการพัฒ นาชุ มชน เพื่ อให้บัณ ฑิ ต พัฒ นาชุ มชนได้รั บ ความรู ้ และเพิ่ มพู นประสบการณ์ แ ห่ งอาชี พ
ในลักษณะ “วิศวกรชุ มชน” เพื่ อทางานรั บใช้ชุมชน เสมื อนนัก ออกแบบทางสังคมที่ ผ่า นการขัด เกลา
จนสามารถทางานแบบเชื่ อมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ (คณะกรรมการบริ หารสาขาวิชาการพัฒนา
ชุ มชน, 2560) จาเป็ นต้องบู รณาการความรู ้ เนื้ อหารายวิชาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริ บทที่
เปลี่ยนแปลงไป มีความทันสมัยขึ้น และเพิ่มแหล่งเรี ยนรู ้ในลักษณะปฏิบตั ิการมากขึ้น (ชนัญชิดา จันทร์ตรี
และอภิชาติ ศรี ประดิษฐ์, 2562)
สาหรับนักศึกษาที่จบการศึ กษาแล้วก็จะเป็ น “บัณฑิตพัฒนาชุมชน” และเข้าสู่ การปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการณ์ หน่ วยงาน หรื อในชุ มชนต่าง ๆ ภายใต้บณ
ั ฑิตพัฒนาชุ มชนที่ มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในทางวิชาการและวิชาชี พ
มีวินยั อดทน ซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความรับผิดชอบ เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ มีจิตสานึ กรักถิ่นฐาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (2) ด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจหลักการ และทฤษฎี ที่สาคัญในการพัฒนาชุ มชน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอธิ บายถึง
ความต้องการของชุ มชน ติ ดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ชุมชนในปั จจุ บนั อย่างต่อเนื่ อง และ
บูรณาการความรู ้กบั ความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องได้ (3) ด้านทักษะทางปั ญญาที่ คิดอย่างรอบคอบ
แก้ปัญหา พึ่งพาตนเองได้ วิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ปรับตัวทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เพื่อการประสานงานความร่ วมมื อกับ
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กลุ่มคนฝ่ ายต่าง ๆ พัฒนาตนเอง และทางวิชาชี พ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือสารสนเทศ หรื อสถิติมาประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ (คณะกรรมการบริ หารสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, 2560)
จากความสาคัญข้างต้น จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ต
พัฒนาชุ มชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้”
ภายใต้คาถามการวิจยั ว่า คุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
เป็ นอย่างไรและมีแนวทางพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติอย่างไร เพราะในปฏิบตั ิงานก็ย่อมมีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน หรื อการทางานกับชุมชนที่สะท้อน
ให้เห็นภาพว่าการพัฒนาบัณฑิตตามกรอบ TQF ที่พึงประสงค์ หรื อตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เป็ นอย่างไร จึ งต้องมีการศึ กษาครั้งนี้ เพื่อการเสริ มพลังจาก “ข้อแนะนา” จากสถานประกอบการณ์ที่รับ
บัณฑิตเข้าทางาน (ศศิพินต์ สุ ขบุญพันธ์ และคณะ, 2561) ผลการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์เอื้อต่อการพัฒนา
คุ ณภาพบัณฑิ ต และหลักสู ตรในระดับอุดมศึ กษาเพื่ อระบุ ความต้องการ และเป็ นจุ ดเด่ นของการผลิ ต
บัณฑิต หรื อคุณภาพผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 และการเตรี ยมกาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทัน
กับประแสโลกาภิ วตั น์ที่สะท้อนถึงคุณภาพของการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อการปฏิ บตั ิ งานของ “นักพัฒนา
ชุมชน” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การทางานจริ งได้ในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสารวจคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ
ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งในภาคใต้
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัยแบบผสานวิ ธี (Mixed Method) มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้สามารถตอบ
คาถามวิจยั ได้อย่างลึ กซึ้ งยิ่งขึ้ น ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน และใช้
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียด หรื อข้อมูลเชิงลึก (ภัทราวดี มากมี, 2559)
การวิจัยเชิ งปริ ม าณ เพื่ อสารวจคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต พัฒ นาชุ มชนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้
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ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง ประชากร ได้แก่ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จานวน 29 คน เก็บข้อมูลเฉพาะผูใ้ ช้
บัณฑิตที่รับบัณฑิตพัฒนาชุมชนทางานได้ จานวน 29 คน (สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน, 2563;
หลักสู ตรศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, 2563)
เครื่ อ งมื อ รวบรวมข้ อ มู ล ได้แ ก่ แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นโดยการศึ กษาวิ เ คราะห์ เ อกสาร
คุ ณภาพบัณฑิ ตพัฒนาชุ มชนตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษา (สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน,
2563) สร้างข้อคาถามในแบบสอบถาม ตรวจสอบเนื้อหา ภาษา สานวนปรับปรุ งข้อคาถาม และหาค่าความ
เชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยใช้วิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ = 0.794 โดยไม่ต่ ากว่า 0.7 ถือว่าใช้ได้ (ดนัย ปั ตตพงศ์, 2558) และนาแบบสอบถามเสนอ
ตรวจสอบอี ก ครั้ ง แบบสอบถามแบ่ ง เป็ น 3 ตอน ได้แ ก่ ตอนที่ 1 เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่งของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในหน่วยงาน และลักษณะ
หน่ วยงานเป็ นคาถามให้เลื อกตอบ ตอนที่ 2 เกี่ ยวกับคุ ณภาพบัณฑิ ตพัฒนาชุ มชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมด้าน
ความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้กรอบแนวคิดคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ 5 คะแนน หมายถึง
มากที่ สุ ด , 4 คะแนน หมายถึ งมาก, 3 คะแนน หมายถึ งปานกลาง, 2 คะแนน หมายถึ งน้อย, 1 คะแนน
หมายถึงน้อยที่ สุด และมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุ มชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด, ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายถึง มาก, ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึง น้อยที่สุด (สุ ทธิ พร บุญมาก, 2560) และตอนที่ 3 ปั ญหาและข้อเสนอแนะ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิ นการขออนุ เคราะห์หนังสื อราชการเพื่ อ
เก็บข้อมูลจากคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ และส่ งแบบสอบถามไปยังผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยตรง
ผ่านช่องทางจดหมาย ทางไลน์ และทาง Face book จานวน 29 ชุด ซึ่ งได้ขอ้ มูลและการติดต่อผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
จากบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาในระหว่ า งปี 2562-2563 จากนั้ นได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล หลัง จากแจก
แบบสอบถามไปแล้ว 4 สัปดาห์ ได้แบบสอบถามกลับมาจานวน 29 ชุ ด คิ ดเป็ นร้อยละ 100 ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบคาถาม เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
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การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จัย วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ (1) ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ต้ อบ
แบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่งของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตใน
หน่ ว ยงาน และลักษณะหน่ วยงานในตอนที่ 1 ทาการวิเคราะห์จานวน และร้ อ ยละ โดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ป นาเสนอโดยใช้ตารางประกอบคาอธิ บาย (2) คุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ทาการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป นาเสนอโดยใช้ตารางประกอบคาอธิ บาย
การวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ได้แก่ หน่วยงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่รับบัณฑิตพัฒนาชุมชน
เข้าทางานในระหว่างปี 2562-2563 และมีบณ
ั ฑิตพัฒนาชุมชนทางานร่ วมกันมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี รวมทั้งสิ้ น
จานวน 12 คน
2. กลุ่มบัณฑิตพัฒนาชุมชน ได้แก่ บัณฑิตพัฒนาชุมชนที่จบการศึกษาในระหว่างปี 2562-2563
และทางานมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จานวนทั้งสิ้ นจานวน 6 คน
3. กลุ่มกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จานวน 3 คน เป็ นผูต้ รวจประเมินให้ขอ้ เสนอแนะ
และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพการศึกษาในปี พ.ศ. 2563
4. กลุ่มผูผ้ ลิตบัณฑิต ได้แก่ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรฯ จานวน 5 คน และอาจารย์ประจา
หลักสู ตร ฯ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 12 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์
ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์แบบแบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต กลุ่มกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และกลุ่มผูผ้ ลิตบัณฑิต
โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ข้ ึนเพื่อสัมภาษณ์เฉพาะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุ มชน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติกบั กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จานวน 12 คน กลุ่มบัณฑิตพัฒนา
ชุมชน จานวน 6 คน กลุ่มกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จานวน 3 คน และกลุ่มผูผ้ ลิตบัณฑิต จานวน
12 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 33 คน เป็ นการสัมภาษณ์ที่ผสู ้ ัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไว้แล้ว ซึ่ ง
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เป็ นแบบในการถามกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยผูส้ มั ภาษณ์จะใช้คาถามจากแบบสัมภาษณ์ที่มีลกั ษณะยืดหยุ่น
และถามไปตามแบบสัมภาษณ์ (Ritchie and Lewis, 2003) มีข้ นั ตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดย
การขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือที่สร้างไว้ และนาแบบสัมภาษณ์ไปตรวจสอบและ
นาแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อนาไปสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไป (2) แบบบันทึก
การสังเกต ใช้แบบบันทึ กการสังเกตในการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมกับกลุ่มบัณฑิตพัฒนาชุ มชนและผูใ้ ช้
บัณฑิตเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาชุมชน กิจกรรมในชุมชน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมกับกลุ่ม
บัณฑิตพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับการประชุมในชุมชน และการลงพื้นที่ในชุมชน โดยผูว้ ิจยั เฝ้าสังเกตอยูว่ งนอก
ไม่เข้าไปร่ วมในกิจกรรม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล การศึ กษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ (1) ผูว้ ิจยั จะติ ดต่อเป็ นการ
ส่ วนตัวก่อนเพื่ออธิ บายถึงวัตถุประสงค์ฯ และประโยชน์ของการวิจยั ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ และเวลาที่ ตอ้ ง
ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยประมาณเพื่ อขอความร่ วมมื อพร้ อมทั้งแนบเอกสารข้อมู ลสาหรั บเตรี ยมตัวก่ อน
สัมภาษณ์และนัดวันที่ จะทาการสัมภาษณ์ (2) ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทาหนังสื อเพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมู ลเพื่ อ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ และนาหนังสื อขออนุญาตไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยไปยังกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (3) ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ด้วยตนเอง โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ คื อ การเตรี ยมสัมภาษณ์ ได้เริ่ มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา และ
สถานที่ที่จะสัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยศึกษาประเด็นคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล พร้อม
ทั้งเตรี ยมสมุดจดบันทึ ก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนดาเนิ นการสัมภาษณ์ จากนั้นดาเนิ นการสัมภาษณ์
สร้ างความคุ น้ เคยกับผูใ้ ห้ข ้อมู ลสาคัญ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และอธิ บายเหตุ ผล และหาก
ประเด็นใดที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญไม่ประสงค์ให้ขอ้ มูลก็จะไม่บนั ทึ กตามความประสงค์ รวมถึงการสังเกตใช้
แบบบันทึกการสังเกตในการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมกับกลุ่มบัณฑิตพัฒนาชุมชนและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เช่น การจัด
โครงการพัฒนาชุมชน กิจกรรมในชุมชน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมกับกลุ่มบัณฑิตพัฒนาชุมชน เช่น
การประชุมในชุมชน และการลงพื้นที่ในชุมชน โดยผูว้ ิจยั เฝ้าสังเกตอยูว่ งนอกไม่เข้าไปร่ วมในกิจกรรม
การวิเคราะห์ ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ต
พัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ ได้แก่
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหาด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ รวมทั้งสิ้ นจานวน 33 คน เพื่อนาสาระสาคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์
แล้วสรุ ปประเด็นปัจจัยที่สาคัญ ๆ แล้วนาเสนอโดยการพรรณนา
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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สรุ ปผลการวิจยั
1. คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต พั ฒ นาชุ ม ชนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข อง
มหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งในภาคใต้ สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้
คุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
- มีจิตสานึกรักถิ่นฐาน/บ้านเกิด และอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรม
- เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของกลุ่มองค์กร ชุมชน และสังคม
- รู ้จกั ความจริ งของชีวติ และคุณค่าความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถดาเนินชีวติ
ได้อย่างมีความสุข
- มีระเบียบวินยั อดทนเสี ยสละ ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
- เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
- สามารถวิเคราะห์ประเมินผลกระทบจากการการดาเนินโครงการพัฒนา
และโครงงานวิจยั ที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคม
- มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งในทางวิชาการ และวิชาชีพ
รวม
ด้ านความรู้
- รู ้จกั ตนเอง ชุมชนท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายถึงความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และเทคนิคการ
ทางานกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปั ญหา และความต้องการ
- ดารงชีวติ และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้รู้เท่าทันความเจริ ญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และวิทยาการทันสมัย รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์สงั คมในปั จจุบนั อย่างต่อเนื่อง
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

ระดับความคิดเห็น
̅
X
S.D. แปลผล
4.52

0.63

มากที่สุด

4.51
4.51

0.64
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด

4.49

0.58

มาก

4.48

0.57

มาก

4.38

0.73

มาก

4.34

0.67

มาก

4.46

0.40

มาก

4.31

0.71

มาก

4.28

0.75

มาก
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ตาราง 1 (ต่อ)
คุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ด้ านความรู้ (ต่ อ)
- มีความรู ้ในแนวกว้างของหลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้เล็งเห็นมิติการพัฒนา
แบบองค์รวม โดยสามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนกับ
ความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และชี้นาสังคมให้พ่งึ พาตนเองได้
อย่างยัง่ ยืนตามวิถีของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
- ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
รวม
ด้ านทักษะทางปัญญา
- สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ตีความ และประเมินสารสนเทศ จัดลาดับ
ความสาคัญ และสรุ ปประเด็นปัญหาต้องการของชุมชนท้องถิ่น และเสนอ
แนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม
- สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ รอบคอบ แก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างมี
ความสุข
- สามารถประยุกต์ความรู ้ และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาในด้านงานพัฒนา
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
- สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาออกแบบสภาพแวดล้อมและ
สิ่ งแวดล้อมชุมชนผ่านการทากิจกรรม โครงงานต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็ นนวัตกรรม
องค์ความรู ้ให้ชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล
เพื่อปรับปรุ งพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
รวม
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ของตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวม
- สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเอง และทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

ระดับความคิดเห็น
̅
X
S.D. แปลผล
4.25

0.69

มาก

4.24

0.79

มาก

4.17

0.60

มาก

4.25

0.33

มาก

4.41

0.57

มาก

4.31

0.66

มาก

4.28

0.65

มาก

4.17

0.71

มาก

4.29

0.28

มาก

4.49
4.38

0.63
0.56

มาก
มาก
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ตาราง 1 (ต่อ)
คุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ (ต่ อ)
- สามารถติดต่อสื่ อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการประสานงาน ประสาน
ความร่ วมมือกับกลุ่มคนฝ่ ายต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาร่ วมกับภาคีเครื อข่ายการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ
- สามารถให้ความช่วยเหลือ และเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- สามารถปรับตัวทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในกลุ่มได้ ทั้งในบทบาทของผูน้ า และ
ผูร้ ่ วมงานเพื่อสร้างการทางานเป็ นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างสันติภาพ
และสันติสุข
รวม
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
- สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้
รู ปแบบของสื่ อการนาเสนออย่างเหมาะสม
- ทักษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
- สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์
หรื อการแสดงสถิติสาหรับการวิจยั และประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
รวม
รวมทุกด้ าน

ระดับความคิดเห็น
̅
X
S.D. แปลผล
4.37

0.73

มาก

4.31

0.66

มาก

4.28

0.79

มาก

4.26

0.65

มาก

4.34

0.38

มาก

4.62
4.55

0.49
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด

4.21

0.73

มาก

4.14

0.76

มาก

4.39
4.36

0.31
0.22

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมี ความคิ ดเห็ นต่ อคุ ณภาพบัณฑิ ตพัฒนาชุ มชน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งในภาคใต้ สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยง
ลาดับตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมอยู่ในระดับมาก
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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(X̅ = 4.46, S.D. = 0.40) รองลงมาคื อ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.39, S.D. = 0.31) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านความรู ้อยูใ่ นระดับมาก
(X̅ = 4.25, S.D. = 0.33) ตามลาดับ
2. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.46, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลาดับตามค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ มี จิตสานึ กรั กถิ่ นฐาน/บ้านเกิ ด และ
อนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่ สุด (X̅ = 4.52, S.D. =0.63)
รองลงมาคือ เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของกลุ่มองค์กร ชุมชน และสังคม อยู่ในระดับมากที่ สุด
(̅X = 4.51, S.D. = 0.64 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งในทางวิชาการ
และวิชาชีพอยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.34, S.D. = 0.67) ตามลาดับ
3. ด้านความรู ้ อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.25, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ รู ้จกั ตนเอง ชุมชนท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจ และอธิ บายถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และเทคนิคการทางานกับ
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปั ญหา และความต้องการอยู่ในระดับมาก (̅X = 4.31, S.D. = 0.71)
รองลงมาคื อ ดารงชี วิต และพัฒนาชุ มชนท้อ งถิ่ นให้รู้เ ท่ าทันความเจริ ญก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี และ
วิทยาการทันสมัย รวมทั้งติ ดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคมในปั จจุ บนั อย่างต่อเนื่ องอยู่ใ น
ระดับมาก (X̅ = 4.28, S.D. =0.75) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.17, S.D. = 0.60) ตามลาดับ
4. ด้านทักษะทางปั ญญา อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ตี ความ และ
ประเมินสารสนเทศ จัดลาดับความสาคัญ และสรุ ปประเด็นปั ญหาต้องการของชุมชนท้องถิ่น และเสนอแนว
ทางแก้ไขอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.41, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
รอบคอบ แก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุ ข อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.31, S.D. =0.66) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่ งแวดล้อมชุ มชน
ผ่านการทากิจกรรม โครงงานต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็ นนวัตกรรม องค์ความรู ้ให้ชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งติ ดตาม
ความก้า วหน้า และประเมิ นผลเพื่ อ ปรั บปรุ งพัฒ นาชุ มชนอย่ า งต่ อเนื่ องอยู่ ใ นระดับ มาก ( ̅X = 4.17,
S.D. = 0.71) ตามลาดับ
5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรั บผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.34,
S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
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คื อ มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ ของตนเอง ชุ มชน และสังคมส่ วนรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.49,
S.D. = 0.63) รองลงมาคื อ สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเอง และทางวิชาชี พ
อย่างต่อเนื่ องอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38, S.D. =0.56) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คื อ สามารถปรับตัวทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นในกลุ่มได้ ทั้งในบทบาทของผูน้ า และผูร้ ่ วมงานเพื่อสร้างการทางานเป็ นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้ง
ได้อย่างสันติภาพ และสันติสุขอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.26, S.D. = 0.65) ตามลาดับ
6. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับมาก (̅X = 4.39, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ข้อ
ที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
(̅X = 4.62, S.D. = 0.49) รองลงมาคื อ สามารถสื่ อ สารอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ ทั้งปากเปล่ า และการเขี ยน
เลื อกใช้รูปแบบของสื่ อการนาเสนออย่า งเหมาะสมอยู่ใ นระดับมาก (̅X = 4.55, S.D. =0.63) และข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดง
สถิ ติ ส าหรั บการวิ จัย และประยุ กต์ต่ อปั ญหาที่ เกี่ ย วข้องอย่ า งสร้ างสรรค์อ ยู่ ใ นระดับ มาก ( ̅X = 4.14,
S.D. = 0.76) ตามลาดับ
จากผลการวิจยั คุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุ มชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ ฯ
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลนี้ ไปใช้ในการกาหนด เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุ มชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ โดยการนาข้อมูลที่ ได้
จากการสารวจมาสังเคราะห์ร่วมกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่มีมาก่อนเพื่อกาหนดเป็ นแนวทางที่ สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ ผนวกกับทิศทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยข้อค้นพบผ่านเครื่ องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลมาประกอบการนาเสนอผลการวิจยั
2. แนวทางพั ฒนาคุ ณภาพบั ณฑิ ตพั ฒนาชุ มชนตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ ก ษา
แห่ งชาติของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งในภาคใต้ สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
2.1 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ควรเน้นหลักการพัฒนาตนเอง มีความเป็ นผูน้ า อดทนต่อการทางาน
ลาบากได้โดยไม่ย่อท้อ และใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่นบั ถือมาส่ งเสริ ม หรื อบูรณาการการ
ทางานจริ งในชุมชนเพื่อสร้างน่าเชื่อถือ และเพื่อเป็ นแบบอย่างให้กบั คนในชุมชน ดังคาสัมภาษณ์ ดังนี้
“เป็ นผูน้ าได้ดี ขยัน อดทน และทางานได้โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก ทางานเป็ นแบบอย่าง
ให้คนในชุมชนได้” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตคนหนึ่ง, สัมภาษณ์เมื่อ 16 เมษายน 2563)
“ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้เป็ นแนวคิด และใช้ประกอบในการทางาน” (บัณฑิตพัฒนา
ชุมชนคนหนึ่ง, สัมภาษณ์เมื่อ 17 เมษายน 2563)
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2.2 ด้านความรู ้ ควรเน้นส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการลงพื้นที่ในสถานที่ ที่ปฏิ บตั ิ งานจริ งในชุ มชน
รวมทั้งส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับลักษณะการบริ หารงานพัฒนาชุมชน การเรี ยนรู ้ตลอดเวลา และข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ดังคาสัมภาษณ์ ดังนี้
“นาความรู ้ตอนเรี ยนมาส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิ งาน และหาความรู ้ใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ” (บัณฑิ ต
พัฒนาชุมชนคนหนึ่ง, สัมภาษณ์เมื่อ 17 เมษายน 2563)
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา ควรเน้นการบูรณาการความรู ้เพื่อการบริ หารจัดการภาครัฐ /ชุมชน และ
เน้นส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ในทุ กฝ่ าย ทุ กกอง ทุ กหน่ วยงาน หรื อทุ กชุ มชน ไม่เฉพาะฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง เพื่ อให้
สามารถเชื่อมประสานการคิด และการทางานร่ วมกันได้ ดังคาสัมภาษณ์ ดังนี้
“การเชื่อมประสาน และเข้าใจการทางานของเครื อข่ายในทุก ๆ ฝ่ ายเพื่อทางานร่ วมกันได้ดียิ่งขึ้ น”
(ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตคนหนึ่ง, สัมภาษณ์เมื่อ 16 เมษายน 2563)
“ต้องเพิ่มความรู ้ในเรื่ องการบริ หารจัดการภาครัฐ /ชุมชนแบบมีส่วนร่ วมมากขึ้น” (บัณฑิตพัฒนา
ชุมชนคนหนึ่ง, สัมภาษณ์เมื่อ 17 เมษายน 2563)
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เน้นส่ งเสริ มการพูดต่อสาธารณะ
ชน/ชุมชน เน้นการสื่ อสารด้วยถ้อยคาภาษา หรื อสื่ อสารโดยภาษาถิ่นที่เข้าใจง่าย เช่น ภาษายาวี ภาษาเจ๊ะเห
หรื อภาษาถิ่นอื่น ๆ สร้างการมีส่วนร่ วม ทาให้การลงพื้นที่ ในชุ มชนเสมือนเป็ นกลุ่มเดียวกัน เครื อข่าย และ
พร้อมที่พฒั นาชุมชนไปพร้อมกัน ดังคาสัมภาษณ์ ดังนี้
“การพูดต่อสาธารณะชนโดยใช้ภาษาถิ่นที่ เข้าใจง่าย เพราะเกิ ดความใกล้ชิดกับชุ มชนมากขึ้ น”
(บัณฑิตพัฒนาชุมชนคนหนึ่ง, สัมภาษณ์เมื่อ 17 เมษายน 2563)
“การลงพื้ นที่ ในชุ มชนให้มากขึ้ น สร้ างความเข้าใจที่ ดีต่อกัน เป็ นเครื อข่ าย และพัฒนาชุ มชน
ร่ วมกัน” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตคนหนึ่ง, สัมภาษณ์เมื่อ 16 เมษายน 2563)
“บัณฑิตพัฒนาชุมชนควรเก่งประสานงาน และมีส่วนร่ วมกับชุมชน” (กรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาคนหนึ่ง, สัมภาษณ์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2563)
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเน้นการ
ฝึ กใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ พ้ื นฐานให้ชานาญมากขึ้ น เช่ น Microsoft Office โปรแกรม SPSS หรื อ PSPP
และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อเป็ นประโยชน์ในจัดเก็บข้อมูลให้กบั ชุมชน ดังคาสัมภาษณ์ ดังนี้
“เพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ให้ชานาญมากขึ้ น และใช้ SPSS หรื อ PSPP เพื่อ
ช่วยในการทางานชุมชน” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตคนหนึ่ง, สัมภาษณ์เมื่อ 16 เมษายน 2563)
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“นาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนมาช่วยในการลงพื้นที่ และทางานในชุมชน”
(ผูผ้ ลิตบัณฑิตคนหนึ่ ง, สัมภาษณ์เมื่อ 6 กรกฎาคม 2563)
อภิปรายผลการวิจยั
1. คุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต พัฒ นาชุ ม ชนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข อง
มหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมี ความคิ ดเห็ น โดยรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29,
S.D. =0.28) จากข้อมูลที่แสดงผูว้ ิจยั อภิปรายผลได้ว่า คุณภาพบัณฑิตพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากบัณฑิ ตมี
คุณธรรมจริ ยธรรม มีความรู ้ คิดสร้างสรรค์ ทางานแบบมีส่วนร่ วมได้ และใช้เทคโนโลยีทางานได้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นภาพร จันทร์ฉาย และคณะ (2559) ที่สรุ ปว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิ ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งเที ยบเคี ยงได้ในลักษณะ “คุ ณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะทาง
ปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒนาบัณฑิ ตสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการณ์มากยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม อยู่ในระดับมาก X̅ = 4.46,
S.D. = 0.40) ซึ่ งด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมมี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดกว่าด้านอื่ น ๆ จากข้อมู ลผูว้ ิ จยั อภิ ปรายผลได้ว่า
บัณฑิตมีคุณธรรมจริ ยธรรมในทางวิชาการและวิชาชี พ มีระเบียบวินยั อดทนเสี ยสละ รับผิดชอบ และรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ทาให้สามารถทางานร่ วมกับชุ มชนได้ดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิ กข์นิภา บุญช่วย
และสุ พรรณิ กา สันป่ าแก้ว (2560) ที่ สรุ ปว่า คุ ณภาพบัณฑิ ตมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุ รีในด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิสุทธิ์ โนจิตต์ และคณะ (2562) ที่สรุ ปว่า คุณภาพ
บัณฑิตด้านคุณธรรมจริ ยธรรมอยู่ในระดับมาก บ่งชี้ ได้ว่าเป็ น “บัณฑิตที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม” ที่ผสมผสาน
กับการเรี ยนรู ้และการทางานเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบมากขึ้น
รองลงมาคื อ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.39, S.D. = 0.31) จากข้อมูลผูว้ ิจยั อภิ ปรายผลได้ว่า บัณฑิตมีทกั ษะการใช้เครื่ องมื อ
สารสนเทศต่อการแก้ปัญหา และนาเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิภาพร สิ ทธิ สาตร์
และสมาภรณ์ เที ยนขาว (2560) ที่ สรุ ปว่ า คุ ณภาพบัณฑิ ตตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ข องวิ ทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 3.53, S.D. = 0.56) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวิดา โพธิ์ ทอง
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และคณะ (2559) ที่สรุ ปว่า ผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.06, S.D. = 0.70)
บ่งชี้ ได้ว่าเป็ น “บัณฑิตที่ มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” ที่
สอดคล้องกับปัจจุบนั และประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชุมชนได้
ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ด้านความรู ้ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25, S.D. = 0.33) จากข้อมูล
ผูว้ ิจยั อภิ ปรายผลได้ว่า บัณฑิ ตสามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ ติ ดตามการเปลี่ ยนแปลง และใช้ความรู ้
แบบองค์รวมได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนภัสวรรณ บุญประเสริ ฐ และคณะ (2562) ที่ สรุ ปว่า คุณภาพ
บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ในด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่
ด้านความรู ้อยู่ในระดับมาก (̅X= 3.84, S.D. = 0.48) เป็ นคุณลักษณะที่ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ บ่งชี้ได้วา่ เป็ น “บัณฑิตที่มีความรู ้” ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เนื่องจาก
ความเข้าใจหลักการ และทฤษฎีในการพัฒนาชุมชน
2. แนวทางพัฒนาคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ตพัฒนาชุ มชนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับอุ ด มศึ ก ษา
แห่ งชาติของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริ ยธรรม ควรเน้นความเป็ นผูน้ า อดทน
และใช้ห ลัก ธรรมทางพุ ท ธศาสนามาบู ร ณาการการท างานในชุ ม ชน สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
เพชรรัตน์ โล้วิชากรติ กุล (2560) ที่ สรุ ปว่า ผูน้ าที่ ดีมีความคิ ด /สติ ปัญญาที่ ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ ปรั บใช้ตดั สิ นใจแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง ผูว้ ิจยั อภิ ปรายผลได้ว่า “คนดี มีคุณธรรม” เป็ น
ตัวอย่างที่ ดี และเป็ นประโยชน์ต่ อส่ วนรวม (2) ด้านความรู ้ เน้นการเรี ยนรู ้ จากการลงพื้ นที่ และการ
บริ หารงานพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เยาวเรศ ภักดีจิตร และคณะ (2560) ที่สรุ ปว่า การสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ที่ได้จากการมีส่วนร่ วมของชุมชนให้เข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการประกอบอาชี พใน
ชุ มชน และสอดคล้องกับงานวิ จยั ของกมลวรรณ ตังธนกานนท์ (2561) สรุ ปได้ว่า การพัฒนา และการ
แลกเปลี่ ย นความรู ้ /ประสบการณ์ เพื่ อน าสู่ กลยุ ทธ์ การพัฒ นาได้อย่ า งยัง่ ยื น ผู ว้ ิ จัย อภิ ปรายผลได้ว่ า
“การเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิ ต ” เพื่ อข้อมู ลข่ า วสารใหม่ ๆ และการท างานของบัณ ฑิ ต ที่ ต ้องรั บทราบสิ่ งใหม่
ตามสถานการณ์ปัจจุบนั (3) ด้านทักษะทางปั ญญา เน้นกระบวรการคิด และการบูรณาการความรู ้ เพื่อการ
บริ หารจัดการชุ มชน และการเรี ยนรู ้ ในทุ กภาคส่ วนที่ เชื่ อมประสานการทางาน และแก้ปัญหาร่ วมกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสรรเสริ ญ หุ่ นแสน (2562)ได้สรุ ปว่า การคิดเชิ งวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ
ไตร่ ตรองถี่ ถว้ น และมี เหตุ ผล ผูว้ ิจยั อภิ ปรายผลได้ว่า “คิ ดเชิ งสร้ างสรรค์” มี ความสาคัญต่ อการทางาน
ร่ วมกับชุมชน เพื่อนาไปสู่ ทางเลือก และตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ เน้นสื่ อสารต่อสาธารณะชน/ชุมชน ด้วยภาษาถิ่นที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่ ว ม สอดคล้องกับงานวิ จัย ของเมธาวี แก้วสนิ ท (2558) ที่ ส รุ ปว่ า การใช้สื่ อ และภาษาที่ หลากหลาย
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เพื่อประสานความร่ วมมือกับชุ มชน และเป็ นช่องทางการสื่ อสาร ผูว้ ิจยั อภิปรายผลได้ว่า การพัฒนาชุ มชน
ในลักษณะ “เชื่ อมประสานความสัมพันธ์ชุ มชน” ทาให้การลงพื้ นที่ ในชุ มชนเสมื อนเป็ นเครื อข่ ายกลุ่ ม
เดียวกัน และชุมชนเองพร้อมที่พฒั นาไปด้วยกัน (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเน้นการฝึ กใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน หรื อใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้
ชานาญมากขึ้ น สอดคล้องกับงานวิ จัยของภาดา ไทยทอแสง และจานง วงษ์ชาชม (2561) ที่ สรุ ปว่า การ
ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทนั สมัย เช่ น คอมพิ วเตอร์ แท็บแล็ต และโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนเพื่ อใช้
จัดอบรมให้ความรู ้ และเป็ นสื่ อในชุ มชนมากขึ้ น ผูว้ ิจยั อภิปรายผลได้ว่า “เทคโนโลยีเพื่องานชุ มชน” เป็ น
ประโยชน์ในการทางานวิจยั หรื อจัดเก็บข้อมูลให้กบั ชุ มชนเพื่อคุณภาพผูเ้ รี ยน หรื อบัณฑิตศตวรรษที่ 21
และเตรี ยมกาลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวตั น์
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาในครั้ งนี้ ผูเ้ ขี ยนเห็ นว่า (1) ผลการวิจยั ด้านความรู ้ มีผลเฉลี่ ยต่ าที่ สุด ควรมี การ
ส่ งเสริ มให้บณ
ั ฑิ ตได้เพิ่ มเติ มความรู ้ ความเข้าใจหลักการ และทฤษฎี การพัฒนาชุ มชนแบบบู รณาการ
ความรู ้กบั ศาสตร์ที่หลากหลายในลักษณะ “เรี ยนรู ้ตลอดชี วิต” เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และการ
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ั ฑิ ตพัฒนาชุ มชนทางานในพื้ นที่ ได้เข้าใจง่ าย และ
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ภาษาอังกฤษก็มีความสาคัญ เพราะภาคใต้
ที่มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาจานวนมาก
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