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บทคัดยอ
 การวจิยัเชงิคณุภาพครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะอตัลักษณ เกง ด ีมภีาวะผูนาํ และแนวทางสงเสรมิ

อตัลกัษณของนกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยอีตุสาหกรรม วทิยาลยับณัฑติเอเชยี 

ปการศึกษา 2556 ผูใหขอมูลสําคัญคือนักศึกษาชั้นป 3 และป 4 จํานวน 8 คน อาจารยประจําหลักสูตร 2 คน และ

ผูใชบัณฑิตจํานวน 2 คน รวม 12 คน เครื่องมือวิจัยเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีสังเกต

แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม วิธีสัมภาษณเชิงลึก และวิธีศึกษาเอกสาร ตรวจสอบขอมูลโดยวิธีตรวจสอบแบบ

สามเสาจากแหลงขอมูล (Triangulation) วิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis)

 ผลการวิจัยพบวา

 1. คณุลกัษณะอตัลักษณดาน เกง ของนกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ มลีกัษณะเดนดังนี ้เกงดานทกัษะ

วชิาชีพ โดยมทีกัษะชางไฟฟา อเิลก็ทรอนกิสและชางยนต เปนหลกัและสามารถนาํไปประยกุตใชในการประกอบอาชพี

อิสระ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

  แนวทางสงเสริมดานนี้ คือ สาขาวิชา ควรจัดหาแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพใหหลากหลายเพ่ือฝก
ทักษะใหเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

 2.  คณุลกัษณะอัตลกัษณดาน ด ีของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ มลัีกษณะเดนดงัน้ี เปนผูมจีติบริการ

ตอชมุชนและสงัคม โดยนกัศกึษาสามารถสอนวชิาชพีใหแกนกัเรยีนมธัยมศกึษาในเขตบรกิาร และบริการซอมเครือ่งใช

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหกับชุมชน

  แนวทางสงเสริม สาขาวิชาควรจัดกิจกรรมสงเสริมวชิาชีพ ใหกบัชมุชนโดยใหนกัศึกษาเปนแกนนําในการ

ใหบริการและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม

 3.  คุณลักษณะอัตลักษณดาน มีภาวะผูนํา ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีลักษณะเดนดังนี้ เปน

คนกลาแสดงออก มีสวนรวมและเปนผูนําในการจัดกิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยฯ มอบหมาย
  แนวทางสงเสรมิ สาขาวชิาควรสงเสรมิพฒันาทกัษะความเปนผูนาํใหสงูขึน้ โดยการฝกอบรมใหความรูและ

จัดกิจกรรมเก่ียวกับการฝกประสบการณภาวะผูนําเพ่ิมขึ้น

คําสําคัญ : คือ อัตลักษณ เกง ดี มีภาวะผูนํา

* ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

** อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
*** อาจารยประจําสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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Abstract
 This qualitative research aimed to study the characteristics and the guidelines to enhance the 
student identity; skills , ethics and leadership of the Bachelor of Technology program in Industrial 
Technology Management at College of Asian Scholar, academic year 2013.The key informants were 
8 students from the third and the fourth students level,2 lecturers and 2 persons who used the 
students. The instruments were semi-structured interview. Collecting data by using participant and 
non- participant observation, in-depth interview and document study. Data examined by triangula-
tion method and analyzed by descriptive analysis.
 The results:
 1. The important and the core characteristics of the identity;”Skill” of the students were 
professional skills: electricity skills, electronic skills for their profession and could study more to the 
upper level. The ways to support this aspect; the program should set the diversity resources for 
training them to get the higher expert skills.
 2. The special identity of the students for the “Ethics”aspect;They had the service mind for 
the community and socail.They could teach and coach the secondary students in the service area 
and repaired the electronicity and electronic things for the community. The ways for promotion 
;The program should set the professional activities for the community by letting the students be 
the service leaders and enhance them to have the responsibility for social and have the morality.
 3. The core identity of the students on the “Leadership”; They encouraged to show their 
power on the participation activities that CAS set up and delegated them to do. The ways to develop 
this aspect; the program should improve the higher leadership skills by training and organized the 
more leadership experience.

Keywords: Identity, Skills, Ethics and Leadership

บทนํา

 อัตลักษณ (Identity) เปนเร่ืองท่ีคอนขางใหม 

การศึกษาเก่ียวกับอตัลกัษณเกดิขึน้ไมนานนัก ถอืเปนการ

เริ่มใหอํานาจแกมนุษยในการนิยามตัวตน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงกลุมคนท่ีไรอํานาจใหมีตัวตนหรือมีอํานาจเชิง
สังคมขึ้นมา (กําจร หลุยยะพงศ, 2551 ) โดยท่ัวไปเมื่อ

เรากลาวถึงคําวา อัตลักษณ หรือ Identity แลว เรามัก

จะรูสกึวาเกีย่วของอตัลักษณของใครหรอือะไรบางอยางที

หมายถงึคณุสมบตัทิีเ่ปนลกัษณะเฉพาะของบคุคลหรอืสิง่นัน้

หรอืแมแตในพจนานกุรมภาษาองักฤษเองกใ็หความหมาย

ของคําวา “Identity” ไววาเปนคุณสมบัติของคนหรือสิ่ง

หนึ่ง และมีนัยขยายตอไปวาเปนคุณสมบัติเฉพาะที่ทําให

สิ่งนั้นโดดเดนขึ้นมาหรือตางจากส่ิงอื่น (อภิญญา เฟอง

ฟูสกุล,2546 ) จากการใหคํานิยามดังกลาวจึงแปลความ

หมายของ “Identity” วา “เอกลกัษณ” ตามมมุมองดาน

คุณสมบัติของบุคคลหรือสิ่งเหลานั้นที่มองเพียงจุดเดียว

หรือดานเดียวเทาน้ัน 

 หากแตในปจจุบัน การใหความหมายของ

อัตลักษณไดแปรเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในแวดวง

วฒันธรรมศกึษา (Cultural Studies) เกิดมมุมองเกีย่วกบั
คําวา “อัตลักษณ” ในมุมมองที่ตางออกไป อัตลักษณ

ไมไดหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกตอไป และไมไดมี

คุณสมบัติเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น แตเปนการกลาว

ถึงส่ิงท่ีควบคูไปกับเร่ืองของอํานาจ หรือการสรางภาพ
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แทนความจริง (Representation) (อภิญญา เฟองฟู

สกุล, 2546 ) ทั้งนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของบริบท

ทางสังคมท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงพลังของโลกา

ภิวัตนที่มาจากการปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารทําให

ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเปนไปอยางหลากหลาย 

ซบัซอนและรวดเร็ว รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทางสังคมจาก

สงัคมทันสมยัสูสงัคมหลังสมยัใหมในศตวรรษท่ี 20 ไมวาจะ

เปนเรือ่งของการยายถิน่ การบรโิภคนยิม ระบบโลกาภวิตัน 

การตอสูเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)

เชน กลุมสตรี รักเพศเดียวกัน เชื้อชาติ และสีผิว ทําให

อตัลกัษณของคนเริม่กาวสูวกิฤต ิดงัที ่Woodward (1997 

อางถึง ในกําจร หลุยยะพงศ 2551) ใชคําวา Crisis of 

Identity หมายถึง มนุษยเริ่มสงสัยถึงตัวตนท่ีแทจริงวา

คืออะไร และสงสัยถึงอัตลักษณที่เปนอยูก็มีความขัดแยง 

มีความหลากหลาย และมีความทับซอนกันอยู จึงทําให

เกิดมุมมองในการศึกษาถึงอัตลักษณไปในมุมมองตาง ๆ 

ที่หลากหลายมากข้ึน

 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เปนสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน เริ่มเปดทําการเรียนการสอนมาตั้งแตป 2545 มี

ปรัชญา วิสัยทัศน ปณิธาน และพันธกิจ ดังนี้คือ ปรัชญา

  “วิสัยทัศนดี (Visionary) มีวินัย (Discipline) 

ใฝใจวิทยบูรณาการ (Integrity)”

  วิสัยทัศน “เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงคุณภาพ 

(Quality First) และไดมาตรฐานสากล (Universal 

Standard) ประสานสัมพันธกับนานาชาติ (Interna-

tionalization) โดยเฉพาะอยางยิง่ประเทศในเอเชยี เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม”
  ปณิธาน “มุงมั่นผลิตบัณฑิตที่เรียนรูตลอดชีวิต 

มจีติสาธารณะ รูจกัรบัใชสงัคม เพยีบพรอมดวยคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัยและภาวะผูนํา”

 สําหรับพันธกิจมีดังนี้ 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะรูจักรับใช

สังคม สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต สังคม 

และประเทศชาติ รวมท้ังเปนผูที่เรียนรู กาวทันโลก

ตลอดเวลา 2. สรางงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

องคความรูใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน

และสังคม เพื่อสงผลใหวิทยาลัยกาวสูความเปนเลิศทาง

วิชาการ 3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ทั้ง

ภายในและตางประเทศ มุงเนนการมจีติสาํนกึทีด่ ีรบัผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวม สงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

และภูมิปญญาทองถิ่น 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให

มปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล เสรมิสรางความตระหนกั

ความรักสามัคคีในหมูคณะและสถาบัน โดยเนนระบบ

การบริหารแบบธรรมาภิบาล สรางความเปนอัตลักษณ 

5. พฒันาอาจารยและบคุลากรทางการศกึษาใหมคีณุภาพ

และประสิทธิภาพท้ังในดานวิชาการ การวิจัยและการ

จัดการเรียนการสอนและ 6. ประสานสัมพันธและรวม

เปนเครือขายกับนานาชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ ทั้งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ

ในเอเชีย

 ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได

ดําเนินการเปดสอนเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(Bachelor of Technology Program in Industrial 

Technology Management) ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา 

ชือ่เตม็ เทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (Bachelor of Technology (Industrial 

Technology Management) ชือ่ยอ ทล.บ. (การจดัการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) B.Tech. (Industrial Tech-

nology Management) จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 81 หนวยกิต รูปแบบของหลักสูตร

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป (ตอเนื่อง) 

ภาษาทีใ่ชคอื ภาษาไทย จะรบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษา
ตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี เปน

หลกัสตูรเฉพาะของสถาบันทีจ่ดัการเรียนการสอนโดยตรง 

 หลกัสูตร เทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความ

สามารถ วิเคราะห วินิจฉัยแกปญหา กําหนดแผนและ
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ดําเนินการดานกลยุทธ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับองคการ 

ดานการจัดการอุตสาหกรรม โดยทําหนาที่ประสานงาน

ระหวาง ผูประกอบการ ผูออกแบบ วิศวกร และผูปฏิบัติ

งานชางฝมือเฉพาะดาน หลักสูตรมีความยืดหยุนเปด

โอกาสใหมีการเลือกเรียนเหมาะสมเพ่ือเขาไปแกปญหา

ในชุมชนและทองถิ่น มุงเนนการผสมผสานสภาพความ

เปนจรงิของสงัคมและชมุชนโดยสามารถถายทอดความรู 

ทกัษะ ความสามารถ ดานการวางแผน การออกแบบ การ

จัดการองคการ การควบคุม การตรวจสอบและการบํารุง

รักษา ในดานการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

 ในการวิจัยครั้ งนี้คณะผูวิจัยในฐานะที่ เปน

อาจารยผูสอน ไดตระหนักถึงความสําคัญการเปน

นักศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งคุณลักษณะของ

นักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียตองเปนตามอัตลักษณ

ของวทิยาลยัคือ เกง ด ีมภีาวะผูนาํ ดงันัน้จึงทาํการศกึษา

อัตลักษณ เกง ดี มีภาวะผูนํา ของนักศึกษาสาขาการ

จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะอัตลักษณ เกง ดี มี

ภาวะผูนํา ของนักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวาเปนอยางไร

 2. เพื่อศึกษาแนวทางสงเสริมคุณลักษณะ
อัตลักษณ เกง ดี มีภาวะผูนํา ของนักศึกษาสาขาการ

จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวา

ควรจะเปนอยางไร

3. ขอบเขตของการวิจัย

 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา

  การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิคณุภาพ 

(Qualitative Research) มีขอบเขตของการวิจัย โดย

ศกึษาเกีย่วกบัคณุลกัษณะและแนวทางสงเสรมิอตัลกัษณ
ของนักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน

แตละดาน จําแนกเปน 3 ดานดังนี ้(คูมอืนกัศกึษาวทิยาลยั

บัณฑิตเอเซีย, 2556)   

  1. อัตลักษณดาน เกง

  2. อัตลักษณดาน ดี

  3. อัตลักษณดาน มีภาวะผูนํา

 3.2 กลุมเปาหมายคือ

  ผูใหขอมลูสาํคญั (Key Informants) มดีงัตอ

ไปนี้

  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จํานวน 8 คน ผูประกอบการจํานวน 2 คน 

อาจารยผูสอน 2 คน รวม 12 คน

 3.3 ขอบเขตดานระยะเวลาการวิจัย

  ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2556 - วันที่ 31 

พฤษภาคม 2557 รวม 9 เดือน 

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแนวทางในการ

พัฒนาคุณลักษณะอัตลักษณของนักศึกษา สาขาการ

จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรุนตอไป

 2. ผลการวิจัยไดสรางประโยชนเชิงวิชาการ

ตอการสรางองคความรูเกี่ยวกับอัตลักษณดานเกง ดี มี

ภาวะผูนํา ของนักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มี

บริบทใกลเคียงกัน
 3.  ไดแนวทางเสรมิสรางอตัลกัษณของนกัศกึษา 

เพื่อใหคณาจารยและผูบริหารประจําหลักสูตรไดกําหนด
นโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาการ

จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอไป

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 5.1 แนวคิดอัตลักษณ 

 อัตลักษณ (Identity) 
ในทัศนะของ Stuart Hall นักทฤษฎีสาย Cultural 

Study เชื่อวา อัตลักษณเปนเพียงสิ่งประกอบสราง โดย

กลาววา ความเปนตัวตนนั้นเปนเพียงชิ้นสวนหลายๆชิ้น 
ที่ถูกประกอบรวมกันขึ้นมาเทาน้ันเอง และภายใตบริบท

ของสถานการณอยางใดอยางหน่ึงนั้นอาจมีการเช่ือมตอ
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ชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกัน และสงผลตอการแสดงออก

ของบุคคลในลักษณะหน่ึง แตเมื่ออยูภายใตบริบทท่ี

แตกตางออกไป อาจจะมีการเช่ือมตอชิน้สวนตางๆและสง

ผลกระทบตอการแสดงออกของบุคคลในอีกรูปแบบหน่ึง

ก็ได (อางถึงใน จิรัฎฐ ศุภการ, 2545) ฉะนั้น วาทกรรม

ภายในตัวบุคคลจึงสามารถเคลื่อนยายไปมาไดภายใน

บริบทสังคมที่แตกตางกัน มนุษยคนหนึ่งจึงเปนเพียงผล

รวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจขัดแยงกันหรือ

สงเสรมิกนั และลกัษณะเฉพาะตวัของแตละคนนัน้กเ็กดิจาก

การผสมผสานวาทกรรมเหลานั้นไปในทิศทางท่ีแตกตาง

กนัออกไป คนเราจงึสามารถสรางอัตลักษณทีแ่ตกตางกัน

และหลากหลายไดในสถานการณตางๆ และองคประกอบ

ของวาทกรรมน้ันไมจาํเปนตองเช่ือมตอกนัเสมอไป จงึเห็น

ไดวา แทจริงแลวอัตลักษณตางๆ เปนเพียงการเชื่อมรอย 

องคประกอบของวาทกรรมในสถานการณใดสถานการณ

หน่ึง เม่ือบริบทเปล่ียนไปคํานยิามของอัตลกัษณกส็ามารถ

เปลี่ยนแปลงไปไดดวย (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543)

ประเภทของอัตลักษณ

 เออรวิง ก็อฟมัน (Erving Goffman) นัก

สังคมวิทยา ไดแบงอัตลักษณออกเปน 2 ประเภทและ

อธบิายลกัษณะความแตกตางและความเหมือนกนัไว ดงันี ้

อภิญญา เฟองฟูสกุล (2546: 5-6, 27-28) 

 1)  อัตลักษณสวนบคุคล (Personal Identity) 

คอื ภาพของปจเจกในสายตาคนอ่ืน ในฐานะท่ีเปนบคุคล

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยสังคมจะมีวิธีการระบุ

อัตลักษณสวนบุคคลแตกตางกันไป เชน สังคมสมัยใหม

ใชบัตรประชาชนหรือการพิมพลายนิ้วมือระบุอัตลักษณ
บุคคล เปนตน ในขณะที่ ลิตเติ้ลจอหนและฟอสส (Lit-

tlejohn, S. & Foss, K., 2008) อธิบายวาอัตลักษณสวน

บคุคล คอืลกัษณะเฉพาะของบุคคล ทีเ่กดิขึน้จากการมอง
ตนเอง และเกิดข้ึนจากเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับ

คนในครอบครัว ในชวงเริ่มแรกของชีวิต และจากสังคม

 2) อัตลักษณทางสังคม (Social Identity) ของ
บุคคล คือ สถานภาพทางสังคม เชน อาชีพ ชนชั้น เพศ 

ชาติพนัธุ หรอืศาสนาทีป่จเจกบคุคลนัน้สงักดัอยู สงัคมจะ

มีความคาดหวังหรือเรียกรองวา ปจเจกบุคคลในวัย เพศ 

ชนชั้นนั้นๆ ควรวางตนอยางไร 

  จากคําอธิบายดังกลาวจะเห็นวาอัตลักษณ

สวนบุคคลและอัตลักษณทางสังคมมีสวนที่ซอนทับกัน

อยู เพราะอัตลักษณ เปนการเชื่อมตอกันระหวางความ

เปนปจเจก (Individual) และสังคม (Social Aspect) 

การสังคมกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคคล ทําใหมีระบบ

คณุคาตดิมากบับทบาทหนาทีน่ัน้ เชน ความเปนพอ ความ

เปนศิษย-อาจารย เปนตน ในมิตินี้อัตลักษณจึงเปนเรื่อง

ของการใชสัญลักษณ (Symbolic Aspect) ดวย เพราะ

การแสดงออกท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธแบบตางๆ 

กระทําผานระบบสัญลักษณหลากแบบ 

  นอกจากน้ีจากการคนควาพบวา มอีตัลกัษณ

อีกประเภทหน่ึงเรียกวา อัตลักษณรวม (Collective 

Identity) สารานุกรมสังคมวิทยาแบล็คเวล ไดนยิามไววา 

หมายถงึการมคีวามหมายรวมกนัของกลุม ซึง่ความหมาย

รวมเหลานี้เกิดจากความสนใจและประสบการณรวมกัน

ของสมาชิกกลุม เปนการตอบคําถามวาพวกเราเปนใคร 

อตัลกัษณรวมไมใชสิง่ตายตัว เกดิขึน้ผานการตอสูทางการ

เมือง ผานการเคลื่อนไหวทางสังคม ปฏิสัมพันธ และ

ปฏิกิริยาทางสังคม (George Ritzer, 2007) ในขณะท่ี

ออลสนั (Olson, 2010) อธบิายวา หมายถงึชดุของความรูสกึ

ของบุคคลท่ีเกิดขึ้นจากการเปนสมาชิกของกลุม ซึ่ง

อตัลักษณรวมนีจ้ะเปนสวนหน่ึงของอัตลักษณในระดับปจเจก

หรอือตัลักษณของบุคคล ตวัอยางของอัตลักษณรวม เชน 

บุคลิกภาพของกลุมโดยรวม เพศ สภาพ ชาติพันธุ สภาพ

ภาพ อาชีพ เปนตน (Richard D. Ashmore, Kay Deaux 

and Tracy McLaughlin-Volpe, 2004) จากคําอธิบาย
ขางตนจะพบวาอัตลักษณทางสังคม (Social Identity) 

และอัตลักษณรวม (Collective Identity) มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน 
  ในอนัดับตอไปจะนําเสนอเก่ียวกับอัตลกัษณ

ทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนีค้อื เกง ด ีมภีาวะผูนาํ ดงัรายละเอียด

ดังตอไปนี้
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 1. อัตลักษณดาน “เกง”

 คนเกงสามารถวิเคราะหออกมาไดดังนี้

  1. ความสามารถของคนเกง

  2. ความเช่ือมั่นของคนเกง

  3. ความใฝดีของคนเกง

 ความสามารถของคนเกง

 เกงที่ ไดรับการยอมรับก็จะยิ่งเกงขึ้นไปอีก 

สําหรับตนที่เห็นหนทางตั้งแตแรก ประกอบกับความ

อยากทําและความมุมานะ พอลงมือทําแลวก็มักจะ

ประสบความสาํเรจ็และความสาํเรจ็นีก้จ็ะกอใหเกดิความ

รูสึกภูมิใจและสงผลใหคนรอบขางช่ืนชมยินดีกับความ

สําเร็จนั้น ไมวาจะดวยวาจา สายตา หรือทาทางก็ตามที

และเม่ือคนเรารูสกึดีทีแ่ทบจะหาท่ีเปรียบไมได และความ

สุขจากความทรงจําแบบน้ีก็จะเปนทุนใหคนเกงกลาท่ีจะ

รับความทาทายใหมๆ ในเรื่องตอไป ดังนั้นคนเกงจะมี

โอกาสไดรับการยอมรับมากกวาคนที่ไมเกงและดวยเหตุ

นี้คนเกงจึงนําหนาคนที่ไมเกงไปแลว แตในความเปนจริง 

สังคมการทํางานภายในบริษัทก็ซับชอนกวาสภาพ

สังคมตามธรรมชาติอยูมาก อัตราเรงที่คนเกงสามารถ

ถีบตัวออกหางจากคนไมเกงจึงซอนตัวอยูใหมองเห็นได

ไมเดนชัด แตจะมีมากนอยเพียงไรธรรมชาติของเร่ืองน้ี

ก็ยังคงมีอยู
 ความเช่ือมั่นของคนเกง 

 คนเกง มักคิดวาคนอื่นชอบฝาฟนความยาก
ลําบากเหมือนตัวเองและคนเกงสวนใหญจะเกงไดเพราะ

ตั้งจุดมุงหมายที่ทาทายใหกับตัวเอง ประมาฯวาคน
ธรรมดาก็ถอดใจตั้งแตแรกที่ไดยินแลวาคงทําไมได แต

คนเกงจะทําเปาหมายนั้นใหได นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให

เขาเปนคนเกงที่มีความสามารถ และคนที่ไมกลาทาทาย

กับตัวเองคงทําไมได คนเกงจะเช่ือมั่นในอนาคตของตัว
เองวา จะตองผานอุปสรรคท้ังหลายไปยังเปาหมายท่ีคน

ธรรมดาไมคิดวาจะทํากันได แลวนําความเชื่อม่ันนั้นมา

เปนพลังฉุดใหตัวเองไดวิ่งไปขางหนา

 2.  อัตลักษณดาน “ดี”

 ความดี

 “ความดี” คือ การทําใหเกิดผลดีอยางมีคุณคา

ตอผูอื่น ตอสวนรวม รวมถึงตอตนเอง ดังนี้

  ผลดีตอผูอื่น โดยเฉพาะที่ไมจํากัดพวก เหลา 

ศาสนา เชื้อชาติ ฯลฯ

   ผลดีตอสวนรวม รวมถึงตอหมูคณะ ตอองคกร 

ตอชุมชน ตอสังคม ตอโลก ฯลฯ ผลดีตอตนเอง ไดแก

การพฒันาตนเองอยางเปนคณุและสรางสรรครวมถงึการ

พฒันาทางกาย ทางอารมณ ทางความคดิ ทางจติวญิญาณ 

ทางสติ ปญญา ความสามารถ ฯลฯ

  “ความดี”  เปนสิ่งที่มีมาในอดีต มีอยูในปจจุบัน 

และจะมีตอไปในอนาคต

  “ความดี”  คือ อุดมการณอันสูงสง ของสังคมที่

พึงปรารถนา

 “ความดี”   คือ รากฐานอันแนนลึก ของสังคม

อุดมธรรม

 “ความดี” คือ แรงขับเคลื่อนอันทรงพลัง ซึ่งจะ

ชวยใหสังคมเคลื่อนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค

 “ความดี” คือ สายใยอันนุมเหนียว ที่รอยโยง

ผูคนหลากหลายไปสูความสนัติ ความเจรญิ และความสขุ 

รวมกัน
 ตามหลักพุทธศาสนา ถือวา การกระทํา คําพูด

หรือความคิดที่เปนไปเพื่อไมเบียดเบียนตนและผูอื่นให
เดือดรอนและมีประโยชน ถอืวาเปนความดี ทีต่รงกันขาม

เปนความชั่ว ที่กลาวมานี้เปนหลักกวาง ๆ อาจมีขอปลีก

ยอยอื่น ๆ อีกท่ีจะตองทําความเขาใจพิเศษอีกมากมาย

 3.  อัตลักษณดาน”ภาวะผูนํา”

 หนาที่อยางหน่ึงในการพัฒนาทรัพยากร มนุษย 
คือ การกระตุนใหเกิดภาวะผูนํา ไมเพียงแตในระดับ

ผูบริหาร ผูจัดการ หรือหัวหนางานเทานั้น แตหมาย

รวมถึงพนักงานทุกคนในองคกร

 คณุลกัษณะใดบางท่ีควรพัฒนาสําหรับผูทีจ่ะกาว

สูการเปน “ผูนํา” 
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 ความเชือ่มัน่ ผูนาํทีด่ตีองมคีวามเชือ่มัน่ เปนสิง่ท่ี

สาํคญัมากสําหรับผูนาํ เพราะถาเรายังไมเชือ่มัน่ในตัวเอง

แลว การท่ีใครมาศรัทธาและไววางใจในตัวเราก็คงเปนไป

ไดยาก แตก็ใชวาเราจะเชื่อแตตัวเราเองเทานั้น ผูนําท่ีดี

ตองรูจักรับฟงผูอื่นดวย 

 ทักษะในการฟง ผูนําที่ดีจะตองเปนผูที่รับฟง 

อยางตั้งใจ และมีศิลปะในการฟง ดังมีผูกลาววาการฟง

คือการเรียนรูที่ดีที่สุด เมื่อเราพูดเราจะรูเทาที่เราพูด แต

เมือ่เราฟงเราจะรูในส่ิงทีเ่ราไมรู ผูนาํจงึจาํเปนตองเรยีนรู

ทีจ่ะเขาใจคนทีเ่ราจะนาํ เพ่ือรบัฟงปญหา ตลอดจนความ

คดิเหน็ตางๆ และเปนทีป่รกึษาในการแกปญหา ปรบัปรงุ

การทํางานใหสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมาย 

 การตดัสนิใจ ผูนาํทีด่ตีองกลาตดัสินใจ ทัง้นีก้อน

ทีต่ดัสนิใจนัน้ในเรือ่งใดๆ ลงไปนัน้ ผูนาํตองมกีรอบความ

คิด และการวางแผนงานอยางเปนระบบ เรียนรูที่จะหา

ขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ อยางไรก็ดี หากยังไม

มั่นใจ ควรมีที่ปรึกษาไวชวยในการตัดสินใจดวย 

 การยอมรับในจุดออน การกระทําท่ีผิดพลาด

อยางหน่ึง ของผูนํา คือ การพยายามแกปญหาทุกอยาง

ดวยตวัเอง ไมยอมพึง่พาผูอืน่ เมือ่ใดกต็ามทีเ่ราไมยอมรับ

ในจุดออนของตน และพยายามสรางสมมติฐานเอาเอง 

เมือ่นัน้โอกาสทีเ่ราจะตดัสินใจผดิพลาดมารออยูตรงหนา

แลว พึงเขาใจวา ผูนําไมใชยอดมนุษย จึงไมจําเปนตอง

ทําไดทุกเรื่อง สิ่งที่ควรทําคือ ยอมรับในจุดออนของตน 

และหาคนท่ีไวใจไดมาเปนท่ีปรึกษา การขอความชวยเหลอื

ไมไดทําใหศักดิ์ศรีของคุณหมดไป ดังนั้นจงอยาอายที่จะ

ถาม 
 การมีสวนรวม ผูนําที่ดีตองไมยึดติดกับตําแหนง 

และอํานาจ ผูนําที่จะมัดใจลูกนองไดคือคนที่เขาหาพวก

เขา รวมเผชิญปญหา และฝาฟนไปพรอมๆ กับพวกเขา 
ใหคําแนะนําพวกเขาในสิ่งที่เราเคยผานมา รวมทั้งยินดี

ในความสําเร็จรวมกับพวกเขา 

 สรุป อัตลักษณ (Identity) หมายถึง ผลรวมของ
ลักษณะเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซึ่งทําใหสิ่งนั้นเปนที่รูจัก

หรือจําได เชน นักรองกลุมนี้มีอัตลักษณทางดานเสียงที่

เดนมาก ใครไดยนิกจ็าํไดทนัท.ี สงัคมแตละสงัคม ลกัษณะ

ทางวฒันธรรมของตนเอง ซึง่อตัลกัษณดานเกง ด ีมภีาวะ

ผูนํา การที่จะบงบอกวามีอัตลักษณ เกง ดี มีภาวะผูนํา

ตองมีความเกงคิด เกงพูด เกงทํา สวนความดีนั้น ดีกาย 

ดวีาจา ดใีจ การมภีาวะผูนาํตองพฒันาดาน ความเชือ่ม่ัน 

ทกัษะในการฟง การตดัสนิใจ การยอมรบัในจดุออน การมี

สวนรวม ดังนั้นผูทีจะมีอัตลักษณ เกง ดี มีภาวะผูนํา ตอง

มีคุณลักษณดังกลาว

6.  ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหได

ขอมูลเชิงลึก ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

 1.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

   เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก

  1.1 แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 

  เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ประกอบ

ดวยคําถามต้ังตนและคําถามตอเน่ือง โดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมอัตลักษณของนักศึกษาตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 

เกง ดี มีภาวะผูนํา

  1.2 แบบสังเกต กิจกรรมตางๆ เชน สังเกต

การฝกประสบการณของนักศึกษา

 2.  การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ

  สําหรับกระบวนการในการสรางแบบ

สัมภาษณกึ่งโครงสรางที่ใชในกระบวนวิธีการวิจัยครั้งนี้ 

เนื่องจากระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย 

(methodology) ครั้งนี้ ไดกําหนดใหใชวิธีการสัมภาษณ

เจาะลึก(in-depth interview) โดยกระบวนวิธีการ

สมัภาษณแบบชีน้าํ (guided interview) อนัเปนกระบวน
วิธีการสัมภาษณที่ไมมีรูปแบบขอคําถามที่ตายตัว หรือ

กระบวนวิธีการสัมภาษณที่มีลักษณะที่ไมมีขอคําถามที่

เปนมาตรฐาน (unstructured or unstandardized 

interview) กลาวคือ เปนการกระบวนวิธีสัมภาษณที่

ไมมีการกําหนดโครงสรางของขอคําถามที่นํามาใชใน
การสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) อยาง

ชัดเจน เพียงแตมีการกําหนดลักษณะของขอคําถามที่มี



127

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2556

ลักษณะเปดกวางมีความยืดหยุน และมีการนําคําสําคัญ 

(key words) มาใชประกอบในการชี้นําในกระบวนการ

สัมภาษณ โดยที่ลักษณะของขอคําถามเชนวานี้ สามารถ

ที่จะปรับเปลี่ยนถอยคําหรือใหมีความสอดคลองกับผู

มีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณแตละคนตาม

สถานการณที่มีการขับเคล่ือนหรือเปล่ียนแปลงไปได

ตลอดเวลา

  2.1 การศึกษาวิจัยขอมูลจากเอกสารทาง

วชิาการและผลงานวิจยัทีเ่กีย่วกบัอตัลกัษณของนักศกึษา

และ หลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  2.2 การดําเนินการวิเคราะหขอมูลจาก

เอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับ

อัตลักษณ เกง ดี มีภาวะผูนํา เปนลักษณะ วิเคราะและ

สรุปเนื้อหา

   2.3 การดาํเนนิการเพือ่กาํหนดกระบวนการ 

ขั้นตอนและแนวทางในการสัมภาษณผูมีสวนรวมในการ

วิจัยหรือผูใหสัมภาษณอันประกอบไปดวย นักศึกษา 

สถานประกอบการ ตลอดจนอาจารยที่มีสวนสําคัญซึ่งมี

สวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน

  2.4 การสรางเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้คือ การ

สรางแบบสัมภาษณ สําหรับนําไปใชในกระบวนการ

สัมภาษณเจาะลึก โดยการออกแบบหรือสรางแบบ

สัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางตามอัตลักษณ เกง ดี มีภาวะ

ผูนําเมื่อตอบวัสถุประสงศของการวิจัย ซึ่งมีลักษณะ

เปนกระบวนวิธีการสัมภาษณที่มีแบบหรือลักษณะท่ีไม

เปนมาตรฐาน ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดใหนําแบบสัมภาษณ

ดังกลาวมาดําเนินกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง

ชัดเจนในเชิงเนื้อหา ใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและ

วัตถุประสงคของการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิคือ อาจารย 
ดร.กหุลาบ ปรุสิาร, รศ.ดร.วณีา อศิรางกรู ณ อยธุยาและ 

อาจารย ฉัตรพงษ พีระวราสิทธิ์โดยเบ้ืองตนกอนเพ่ือที่

จะนําแนวความคิดหรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชน

ที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญดังกลาวมาใชในการปรับปรุงขอ

คําถามของแบบสัมภาษณรวมทั้งจะไดมีการนําแบบ

สมัภาษณทีไ่ดรบัการปรับปรุงแลวไปดําเนินการสัมภาษณ

กับนักศึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนบุคคลที่มีสวน

สาํคญัซึง่มีสวนเก่ียวของกบัการจัดการเรียนการสอน เพือ่

ใหไดมาซ่ึงขอมูลที่มีความถูกตองสมบูรณ อันมีผลตอ

การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปใชในกระบวนการ

ประมวลผลขอมูลตอไป

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล

การเกบ็รวบรวมขอมูล ผูศกึษา ไดดาํเนนิการตามขัน้ตอน 

ดังตอนี้

  3.1 ตดิตอและประสานงานกับหัวหนาสาขา

วชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม วทิยาลัยบณัฑิตเอเซีย เพือ่ขอ

ทําวิจัย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

  3.2 ติดตอและนัดวันกับนักศึกษา อาจารย 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยกําหนดใน วันที่ 9-15 

มกราคม 2557 

  3.3 คณะผูวิจัยประสานกับผูประกอบการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการในการขอใชสถานท่ี

สําหรับการทําวิจัย 1-5 กุมภาพันธ 2557 

  3.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการ

สมัภาษณกลุมเปาหมาย ตามวนัเวลาและนดัหมาย ในวนั

ที่ 1-10 มีนาคม 2557

  สําหรับแนวทางประการสําคัญในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก(in-depth in-

terview) นั้น ทางคณะผูวิจัยไดกําหนดแนวทางประการ

สําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการขอความรวมมือ

จากผูใหขอมูลสําคัญที่เปนตัวแทนของกลุมนักศึกษา

สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารยและ

ผูประกอบการ ในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึกนัน้ ทาง

ผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการบันทึกขอมูล โดยวิธีการจด

บันทึกขอมูลและการบันทึกเสียงของผูมีสวนรวมในการ
วจิยัหรอืผูใหสมัภาษณ โดยการขออนุญาตจากผูมสีวนรวม

ในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณกอนทําการบันทึกเสียง

หากไดรบัอนญุาต เพือ่นาํมาใชในกระบวนการตรวจสอบ

และตรวจทานความถูกตองยอนกลับในภายหลังได
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7.  การวิเคราะหขอมูล

 สําหรับกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) นั้น 

คณะผูวจิยัไดนาํขอมลูทีไ่ดจากการสัมภาษณเจาะลึก (in-

depth interview) นั้น มาใชในกระบวนการวิเคราะห

และประมวลผลขอมลู โดยดาํเนินการรวมกบักระบวนการ

รวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร 

(documentary research) โดยกระบวนการและ

วธิกีารวเิคราะห อนัจะไดดาํเนนิกระบวนการตามแนวทาง

การวิจัยเชิงคุณภาพ อันไดแก การวิเคราะหขอมูลโดย

พิจารณาประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบแผน

หลัก (major pattern) ที่พบในขอมูลท่ีไดรับจากการ

สัมภาษณทั้งหมด จากน้ันจึงนําประเด็นหลัก (major 

themes) มาพิจารณาแบงแยกออกเปนประเด็นยอย 

(sub-themes) และหัวขอยอย (categories) อันเปน

กระบวนการวิเคราะห โดยการเริ่มตนจากการวิเคราะห

ภาพรวมไปสูการวิเคราะหประเด็นยอยของกระบวนการ

วิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากน้ี 

ในระหวางการดําเนินกระบวนการสัมภาษณเจาะลึกนั้น

 ทางคณะผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการสะทอน 

(refl ecting) ควบคูไปดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง การดําเนิน

การกระบวนกระบวนสะทอน (refl ecting) ในแตละชวง

หรอืในแตละข้ันตอนควบคูไปกับการดําเนินกระบวนการ

วิจัย เพ่ือเสริมสรางใหกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) โดยการใชกระบวนการในการ

วเิคราะหขอมลูทีไ่ดจากการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth 

interview) ที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้มีความแกรงและ
แมนตรง (rigor) เพื่อใหกระบวนการวิจัยคร้ังนี้ มีความ

เขมขน(intensive process) มากย่ิงข้ึน รวมท้ัง คณะผูวจิยั

จะไดดําเนินกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) โดยการ

พรรณนาขอมูลตามปรากฏการณรวมดวยเพ่ือแสวงหา

หรือใหไดมาซึ่งขอคนพบ จากกระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ อันเปนแนวทางประการสําคัญที่สามารถนําไป

สูการจัดทําขอเสนอแนะในการกําหนดสาระสําคัญของ

อัตลักษณ เกง ดี มีภาวะผูนํา ของนักศึกษาสาขาการ

จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.  สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ

ศึกษาคุณลักษณะอัตลักษณ เกง ดี มีภาวะผูนํา และ

แนวทางสงเสริมอัตลักษณของนักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปการศึกษา 2556 

ผูใหขอมูลคือนักศึกษาช้ันป 3 และป 4 จํานวน 8 คน 

อาจารยประจําหลักสูตร 2 คน และผูใชบัณฑิตจํานวน 

2 คน รวม 12 คน เครื่องมือวิจัยเปนแบบสัมภาษณกึ่ง

โครงสรางเก็บรวบรวมขอมลูวธิสีงัเกตแบบมสีวนรวมและ

ไมมีสวนรวม วิธีสัมภาษณเชิงลึก และวิธีศึกษาเอกสาร 

ตรวจสอบขอมูลโดยวิธีตรวจสอบแบบสามเสาจากแหลง

ขอมูล (Triangulation) วิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนา

วิเคราะห (descriptive analysis)

 ผลการวิจัยพบวา

 1. คุณลักษณอัตลักษณดาน เกง ของนักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีลักษณะเดนดังนี้ เกงดาน

ทักษะวิชาชีพ โดยมีทักษะชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและ

ชางยนต เปนหลักและสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

แนวทางสงเสริมดานน้ี คือ สาขาวิชา ควรจัดหาแหลงฝก
ประสบการณทางวิชาชีพใหหลากหลายเพ่ิมขึ้น เพื่อฝก

ทักษะใหเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
 2. คุณลักษณะอตัลักษณดาน ดี ของนักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีลักษณะเดนดังนี้ เปนผูมี

จิตบริการตอชุมชนและสังคม โดยนักศึกษาสามารถสอน

วิชาชีพใหแกนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตบริการ และ
บริการซอมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

 แนวทางสงเสริม สาขาควรจัดกิจกรรมสงเสริม

วชิาชีพ ใหกบัชุมชนโดยใหนกัศกึษาเปนแกนนําในการให

บรกิารและสงเสรมิดานคณุธรรม จรยิธรรม และความรบั

ผิดชอบตอสังคม
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 3.  คณุลกัษณะอัตลกัษณดาน มภีาวะผูนาํ ของ

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีลักษณะเดนดังนี้ 

เปนคนกลาแสดงออก มีสวนรวมและเปนผูนําในการจัด

กิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยฯ มอบหมาย

  แนวทางสงเสริม สาขาวิชาควรสงเสริม

พัฒนาทักษะความเปนผูนําใหสูงขึ้น โดยการฝกอบรมให

ความรูและจดักจิกรรมเก่ียวกบัการฝกประสบการณภาวะ

ผูนําใหเพิ่มขึ้น

9.  อภิปรายผล
 การวิจยัเรือ่ง การศกึษาอัตลักษณ เกง ด ีมภีาวะ

ผูนํา ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัย

บัณฑิตเอเชีย

 คณะผูวิจัยไดอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยและประเด็นสําคัญที่คนพบดังนี้

 1.  ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณอัตลักษณดาน 

เกง ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีลักษณะ

เดนดังนี้ เกงดานทักษะวิชาชีพ โดยมีทักษะชางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสและชางยนต เปนหลักและสามารถนําไป

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษา

ตอในระดับสงูขึน้ได ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะวานกัศกึษาสาขานี้

มาจากนักศึกษาที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้สงู ในสาขาชางอุตสาหกรรมมาและมาเรียนตอในสาขา

วิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทําใหนักศึกษา

ไดพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ซึ่งสอดคลองกับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) 

ทีร่ะบวุา สถาบันอุดมศกึษาทกุแหงตองกาํหนดเปาหมาย

และดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะครอบคลุมอยางนอย 5 ดานคือคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช IT ซึ่งในดานความรู

ระบุวา มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและ

เปนระบบ ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรู

ทีเ่ก่ียวของ สาํหรบัหลักสตูรวชิาชพี มคีวามเขาใจเกีย่วกบั

ความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และ

ตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการแก

ปญหาและการตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพ

ทีเ่นนการปฏบิตั ิจะตองตระหนกัในธรรมเนยีมปฏบิตั ิกฎ

ระเบียบ ขอบงัคบั ทีเ่ปล่ียนแปลงตามสถานการณ ดงันัน้ 

คุณลักษณะดาน “เกง” ของนักศึกษาจําเปนตองมีความ

รูในศาสตรที่ตนเองศึกษาใหไดตามมาตรฐานตามเกณฑ

ของ Thailand Qualifi cation Framework (TQF) ที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

 2.  ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณอัตลักษณดาน 

ด ีของนักศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ มลีกัษณะเดน

ดังนี้ เปนผูมีจิตบริการตอชุมชนและสังคม โดยนักศึกษา

สามารถสอนวิชาชีพใหแกนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต

บรกิาร และบริการซอมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 

ที่เปนเชนน้ีเพราะวานักศึกษามีการทํา โครงการวิชาชีพ

เพื่อสังคม ทําใหนักศึกษาไดนําความรูไปบริการชุมชน

และถายทอดความรูแกชมุชนและนักเรียนโดยท่ีนกัศกึษา

มีแนวคิดท่ีจะใหนักเรียนที่มาเรียนไดรับความรูมากที่สุด

โดยนาํแบบทดสอบมาฝกใหกบันกัเรยีน ซึง่สอดคลองกบั

การศึกษาของ จรยิา สมประสงค (2553) กลาววา ‘ความ

ด’ี และ แนวทางของการทําความดี ความหมายของความ

ดี ที่มีความเปนสากล เปนท่ียอมรับ และสามารถใชได

ในหลายวัฒนธรรม สรุปไดสามคุณลักษณะ หรือ‘สาม

ดี’ ไดแก ดีทางใจ คือ มีจิตใจดี คิดดี ปรารถนาดี ดีทาง
กายคือ มีความประพฤติ ปฏิบัติดี และ ดีทางอุดมคติ 

คือ มีจินตนาการท่ีถือวาเปนมาตรฐานแหงความดี ความ

งามและความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษยถือวาเปน

เปาหมายแหงชีวิตของตน โดยเฉพาะดีทางใจในการมีจิต

อาสาในการบริการชุมชน รวมถึงดีทางกายคือปฏิบัติให
เกิดประโยชนตอผูอื่น

 3.  ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณอัตลักษณดาน 

มีภาวะผูนํา ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี
ลักษณะเดนดังนี้ เปนคนกลาแสดงออก มีสวนรวมและ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณ เปนผูนําในการจัดกิจกรรม
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ทีท่างวิทยาลัยฯ มอบหมาย ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะวานักศกึษา

ไดรวมทํากิจกรรม เชน กิจกรรมภาวะผูนํา กิจกรรม

เสริมทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพ่ีสอนนอง เปนกิจกรรม

ที่ทางสาขาจัดขึ้นทุกปการศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถ

รวมกิจกรรมกับทางวิทยาลัยและไดรับผิดชอบในการทํา

กจิกรรมโดยดาํเนนิกจิกรรมนัน้ใหเปนไปตามวตัถปุระสงค

ของทางวทิยาลยักาํหนดและกจิกรรมดงักลาวจงึเปนการ

ฝกความมีภาวะผูนําใหกับนักศึกษาซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดดานภาวะผูนําของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2549) 

ที่กลาววา ในยุคโลกาภิวัตนไมวาจะเปนผูบริหารหรือ

บุคคลใดก็ตามจําเปน ตองใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยสามารถปรับตัวใหเหมาะสม

กับทุกสภาพการณได และใชความรูความสามารถของ

ตนใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล

นอกจากนัน้ กหุลาบ ปริุสาร(2556) ไดสรุปเกีย่วกบัภาวะ

ผูนาํวา ผูนาํทีม่ปีระสทิธผิลตองเปนผูมคีณุธรรม จรยิธรรม 

มีจิตใจใฝบริการ กลาคิด กลาทํา กลาตัดสิ้นใจและเปน

ตัวอยางที่ดี เปนตน 

 
10. ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณอัตลักษณดาน 
เกง ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตมีลักษณะ

เดนดังนี้ เกงดานทักษะวิชาชีพ โดยมีทักษะชางไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกสและชางยนต เปนหลักและสามารถนํา

ไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพอิสระ และการ

ศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได คุณลักษณอัตลักษณดาน 

ดี มีลักษณะเดนดังนี้ เปนผูมีจิตบริการตอชุมชนและ
สังคม โดยนักศึกษาสามารถสอนวิชาชีพใหแกนักเรียน

มธัยมศกึษาในเขตบริการ และบริการซอมเคร่ืองใชไฟฟา

และอเิลก็ทรอนกิส คณุลกัษณอตัลกัษณดาน มภีาวะผูนาํ 

มีลักษณะเดนดังนี้ เปนคนกลาแสดงออก มีสวนรวมและ

เปนผูนําในการจัดกิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยฯ มอบหมาย
ดังนั้นสาขาวิชาและอาจารยควรดําเนินการดังนี้

 1.  สาขาวชิาสามารถนาํขอมลูสารสนเทศทีไ่ดไป

พฒันาอตัลักษณของนกัศกึษาสาขาการจดัการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียใหเขมเข็งยิ่งขึ้นโดย

การจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการมี อัตลักษณ เกง 

ดี มีภาวะผูนํา ของนักศึกษาการจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 2. อาจารยประจําหลักสูตรสามารถนําขอมูล

สารสนเทศไปใชบรูณาการ การเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม

ใหนกัศกึษาม ีอตัลกัษณ เกง ด ีมภีาวะผูนาํ ตามทีว่ทิยาลยั

กําหนด

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรมีการศึกษาดานคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพื่อเปนแนวทาง

ในการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมตอไป

  2. ควรมกีารศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

 3. ควร ศึ กษาความ พึ งพอ ใจของสถาน

ประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพื่อนํามาพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความ

สามารถตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
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