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ชื่อโครงการ :   ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและ
ทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา โดยใช้แบบสอบถามจัดเก็บข้อมูลจาก
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา จ านวน 174 ราย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey research) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS for Window 
18.0 เพ่ือหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t-test) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติไว้ที่ระดับ .05 

 ผลการวิจัย พบว่า สถานประกอบการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่พึงประสงค์มากทุกด้าน 
สรุปการให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา 
สามารถจัดอันดับได้ดังนี้ 

1. ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับที่พึง
ประสงค์มาก โดยเฉพาะเรื่องความสามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับที่
พึงประสงค์มาก โดยเฉพาะการมีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง 

3. ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับ
ที่พึงประสงค์มาก โดยเฉพาะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในด้าน
ของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 

4. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับที่พึงประสงค์มาก 
โดยเฉพาะเรื่องการที่มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับองค์ความรู้
ทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

5. ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับที่พึงประสงค์
มาก โดยเฉพาะสามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

6. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับที่พึง
ประสงคม์าก 
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Abstract 
 
Code of project :   A76/2558 
Project name :  Entrepreneurs’ comments on the readiness and desirable skills of 

graduated students from Faculty of Business Administration, 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin in the context of 
ASEAN Economic Community (AEC)  

Researcher name :   Pongsirapop Thongdeerawisuraket, Chanate Ratanaubol 
 

This research aims to study about entrepreneurs’ opinions and comments on 
desirable skills and readiness of graduated students from the Faculty of Business 
Administration, Rajamangala University of Technology Rattanakosin Salaya.   

Questionnaires were used to collect data from 174 establishments that accept 
students into Cooperative Education Program.  

The applied methodology for this project was Survey Research and then 
analyzed collected data using the statistical package program (SPSS for Window 18.0) 
to find frequency, percentage, average and standard deviation. The hypothesis was 
tested using T-Test by setting the statistical significant level at .05 (point zero five).  

The results showed that establishment positively scored in every surveyed area. 
A survey of the important characteristics of students of Faculty of Business 
Administration can be summarized as following:  

1. Interpersonal Relationship Towards Colleagues and Organization: The average 
score was 4.19 (highly desirable) and positive scores were from the ability to effectively 
perform their assigned tasks and job responsibility in particular.  

2. Professional Ethics and Moral: The average score was 4.12 (highly desirable) 
and positive scores were from understanding the value of the profession ethics and 
moral and having a positive attitude towards their profession in particular.  

3. Other Aspects Related to AEC: The average score was 4.11 (highly desirable) 
and positive scores were from  problem solving skill along with foreign language skills  
English, Chinese, Japanese, etc in particular.  

4. Skill and Knowledge to Perform the Tasks. The average score was 4.10 (highly 
desirable) and positive scores were from knowledge and understanding relating to 
business management and ability to integrate and apply it appropriately.  

5. Initiative and Personal Knowledge: The average score was 4.08 (highly 
desirable) and positive scores were from ability to track, evaluate and report 
accurately.  
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6. The application of information technology: the average score was 4.05 (highly 
desirable). 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ประเทศ ที่มีการรวมตัวกันของประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศ

อาเซียน โดยมีเป้าหมาย คือ การส่งเสริมในกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือและเงินลงทุนอย่างเสรี ภายในปี         
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน เพ่ือการสร้างสันติภาพในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงมากขึ้น ท าให้กลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการดังนี้ 1. เพ่ือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 
(single market and production base) 2. เพ่ือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน 3. เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4. เพ่ือการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้น
การปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค (region7.prd.go.th, 
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557)  

กลุ่มประเทศอาเซียนได้จัดท าแผนงานเพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 
แล้วเสร็จและมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ดังนี้ 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายของสินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือและเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น 
รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาส าคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นรูปธรรม  และ 2. การเป็น
ภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีการประสานนโยบายที่จะส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และนโยบายภาษี รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง การเงิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพลังงาน(webhost.cpd.go.th,สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่ได้มีการก าหนดและ
วางแนวทางในด้านวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งสังคมการประกอบการ (The leading 
University of Entrepreneurs)” และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ ส าหรับคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสถาบันสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งทั้ง 5 สาขาวิชา ถือเป็นสาขาที่มีความต้องการด้าน
แรงงานในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก (rmutr.ac.th, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557) 

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต
ด้านฝีมือแรงงาน ในด้านการบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการ
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ต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา เพ่ือหาแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือลดช่องว่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อม
ทางด้านความรู้และด้านทักษะฝีมือของแรงงานไทย เตรียมความพร้อมด้านการบริหารธุรกิจและเตรียม
ความพร้อมด้านความเชี่ยวชาญในด้านของภาษาต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและรุ่นน้อง
ของนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อให้รู้เท่าทันอาเซียนส าหรับการวางแผนอาชีพต่อไปในอนาคต 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนทีศ่าลายา 

 
3.  ค าถามการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย 

ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ว่าประกอบไปด้วยด้านใดบ้างและเรื่องใดท่ีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษา
ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จ านวน 273 แห่ง ซึ่งเป็นประชากรที่ได้จากโครงการสหกิจศึกษา โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาภาพลักษณ์ในด้านทักษะทางวิชาการและทักษะนอกเหนือทางวิชาการของบัณฑิต ตาม
กรอบแนวคิดของมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 กับแนวคิดของทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ (รศ.ดร.ถนอมพร,2555) ซึ่งการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ควรมีทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน 
2) ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว 
3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
4) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
6) ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การ

ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ การบริหารจัดการทรัพยากร การฝึกอบรม และภาษาต่างๆ  โครงการฝึกงานหรือ
โครงการสหกิจศึกษา 
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4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ สถานประกอบการที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

บริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา เข้าเป็นนักศึกษาใน
โครงการสหกิจศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2554 – 2557 จ านวน 273 แห่ง   

กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานประกอบการที่ได้จากหน่วยงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 273 แห่ง ทางผู้วิจัยเลือกประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เนื่องจากมี
จ านวนน้อย และเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้ผลที่แท้จริง 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความความพร้อมและ

ทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
5.  นิยามศัพท์ 

ความคิดเห็นต่อความพร้อมและทักษะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือบุคคลที่ท างานในสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

บัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบท AEC หมายถึง บัณฑิตตามรู้สึกนึกคิดในด้านทักษะทางวิชาการ
และในด้านทักษะนอกเหนือวิชาการของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

6.1 ได้ข้อมูลปัจจัยที่เป็นความคิดเห็นต่อความพร้อมและทักษะส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการวิจัยด้าน
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

6.2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับความคิดเห็นต่อความพร้อมและทักษะส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

6.3 ได้ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่
ส่งผลต่อความต้องการด้านอาชีพในอนาคต 

6.4 เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการน าไปต่อยอดการพัฒนาในเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

7. แนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 น าผลวิจัยที่ได้จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ 

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 น าผลงานวิจัยที่ได้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ (AEC) ของ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนทีศ่าลายา 
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8. สรุป 
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนทีศ่าลายา เพ่ือศึกษาถึงทักษะที่นักศึกษาจ าต้องมีในการปฏิบัติงาน
ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
 
 



บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความ
พร้อมและทักษะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา          
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าเอกสาร แนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นกรอบในการวิจัย ดังนี้ 

1.  แนวคิดเก่ียวกับทักษะบัณฑิต 
2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
3.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554) 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับทักษะบัณฑิต 

ทักษะ (Skill) ตามความหมายของพจนานุกรมไทย หมายถึง ความสามารถความถนัดความช านาญ
ฝีไม้ลายมือและความสามารถเฉพาะ 

ทักษะ (Skill) ตามความหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมายถึง ความสามารถทางกล้ามเนื้อ
ส่วนต่าง ๆของร่างกายที่ผู้รับการฝึกสามารถ ท างานได้ด้วยความคล่องแคล่งซึ่งการพิจารณาว่าผู้รับการฝึกมี
ทักษะดีหรือไม่นั้นสามารถดูได้ด้วย ตัวแปร 3 ตัว คือ เวลาที่ใช้ปฏิบัติ การสังเกตขณะปฏิบัติงาน และผล
ของงาน 

สุดาวรรณ เครือพานิช, 2548 ได้ศึกษาเกี่ยวคุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค์ที่สามารถอยู่ใน
สังคมยุคใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเป็นคนดีและการเป็นคนเก่ง รวมทั้งต้องมีการ
ใช้ชีวิตอย่างมคีวามสุข ประกอบด้วย 

1. การเป็นคนดี หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของความมีวินัยและค่านิยมของการ
มีประชาธิปไตยซึ่งแบ่งเป็น 

   1.1 ความมีวินัย คือ มีคุณลักษณะจิตใจและพฤติกรรมที่ช่วยให้บุคคลนั้นสามารถควบคุมตนเอง 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของสังคม เพ่ือประโยชน์สุขของตัวเองและประโยชน์ส่วนรวม 

   1.2 ค่านิยมของประชาธิปไตยคือมีคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่เห็นคุณค่า
ของตัวเองและคุณค่าของผู้อ่ืนเคารพสิทธิและป้องกันสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนด้วยความมีน้ าใจที่เคารพต่อ
คุณค่าของเสียงส่วนใหญ่ด้วยความเข้าใจระหว่างกันและด้วยความสันติ 

2. การเป็นคนเก่งหมายถึงเก่งในด้านการเรียนรู้ที่จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองการเรียนรู้ที่จะ
สามารถท างานได้ รวมทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนดังนี้ 

     2.1 การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จ าแนก
และการจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งทักษะการแก้ไขปัญหา 
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     2.2 การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการทักษะทางด้านการ
วิเคราะห์ด้วยตนเองและการพัฒนาทางด้านความเข้าใจและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

3. การมีสุข คือ มีความสุขกายและสุขใจในการท างาน 
     3.1 สุขกาย คือ ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางด้านร่างกายด้านจิตใจและสามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
     3.2 สุขใจหรือสุขภาพจิตที่ดี คือ การที่บุคคลรู้จักตนเองได้เป็นอย่างดีสามารถยอมรับ

ข้อบกพร่องที่ตนเองมีมีความภาคภูมิใจในข้อดีของตนเองมีภาวะทางอารมณ์แจ่มใสมีสภาพจิตใจที่มั่นคงไม่
มีความวิตกกังวลและความตึงเครียดมองโลกในแง่บวกสามารถที่จะปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 
รวมทั้งสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างของตนเองได้ด้วย 

สรุปได้ว่าคุณลักษณะของนักศึกษาที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีวิจารณญาณในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความสนใจใฝ่เรียนรู้สร้างองค์
ความรู้ใหม ่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นประชาธิปไตยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนและมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคง 

 
กลุ่มบริษัทในเครือจัสมิน, 2550ได้กล่าวถึง ทักษะ 10 อย่างที่นายจ้างยุคใหม่ต้องการงานในยุค

ปัจจุบันนั้นหายาก ซึ่งในแต่ละปีมีบัณฑิตจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กันจนเต็มไปหมด 
เวลาไปสมัครงาน สิ่งที่ต้องใช้คือ ประวัติส่วนตัว รูปถ่ายและหลักฐานทางการศึกษา ซึ่งที่นายจ้างต้องดูคือ
สถาบันทางการศึกษาและเกรดเฉลี่ยที่ออกมาประกอบกับหน้าตาในรูปถ่าย แล้วจึงเรียกตัวมาเพ่ือสอบ
สัมภาษณ์ ดูบุคลิกภาพและลักษณะท่าทาง ทัศนะคติว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่ แต่บัณฑิตที่จบใหม่ก็มีมาก 
วัดกันที่เกรดอย่างเดียวคงจะไม่น่าดึงดูด ซึ่งถ้าตัวบัณฑิตเองมีทักษะหลาย ๆ อย่างท่ีเอ้ือต่อการท างานติดตัว
ไปด้วยจะดีกว่า ซึ่งทักษะที่ว่าตามแนวคิดของกลุ่มบริษัทในเครือจัสมินได้ระบุ มีดังนี้ 

1. ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งานหลายๆ อย่างที่ต้องท ากันอยู่ทุกวัน แม้บางงานจะ
เรียกว่าเป็นงานประจ า (Routine) แต่ในรายละเอียดนั้น มักจะต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหากับ
เพ่ือนร่วมงาน ปัญหากับลูกค้า ปัญหากับผู้ว่าจ้าง รวมทั้งปัญหาที่ต้องมีการเผชิญหน้ากัน ดังนั้น ทักษะใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในตัวบัณฑิต ไม่ใช่ว่าจะเจอ
เรื่องเล็กน้อยก็ฟ้องผู้จัดการหรือไม่ก็โยนปัญหาไปให้คนอ่ืนเสียหมด เจอปัญหาใหญ่ก็หนีปัญหาไม่กล้าสู้กับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ 

2. ทักษะการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่ใช้อยู่เป็นประจ า ในส านักงาน ยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบนี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ถูกเข้ามามีบทบาทส าคัญอยู่ในส านักงานเพ่ือใช้ในการท างานและ
การบริหารงาน ดังนั้น ความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย ๆ ที่อาจเกิดขึ้นบ่อย ๆ ในระหว่างที่มีการ
ใช้อุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหรือใช้งานไม่ได้ การลงโปรแกรมหรือแม้กระทั่งเครื่องถ่าย
เอกสารที่ใช้เป็นประจ า กระดาษหมด กระดาษติด ซึ่งก็ต้องสามารถจัดการได้ โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่
เกิดปัญหาเครือข่ายหรือฟังก์ชั่นการท างานบางอย่างรวนไป ก็สมควรจะดูแลในเบื้องต้นได้อย่างไรได้บ้าง 

3. ทักษะทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรใหญ่ ๆ หลาย ๆ แห่ง มีปัญหาในเรื่องของพนักงานไม่
ถูกกัน ท างานร่วมกันไม่ได้ ติดต่อประสานงานกันไม่เข้าใจเป็นต้น ดังนั้น การเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์รู้จัก
การบริการทรัพยากรมนุษย์ในเบื้องต้น จะมีประโยชน์ต่อการท างานมาก รู้วิธีการติดต่อสื่อสารหรือจัดการ
เมื่อต้องท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ  



7 
 

4. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากบัณฑิตจะต้องมีความรู้และความสามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์อย่างง่าย ๆ เช่น โปรมแกรมเวิร์ด โปรมแกรมเอ็กเซล โปรแกรมโฟโต้ชอป และโปรแกรม
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ แล้ว ควรจะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลข่าวสารจาก 
WWW. การส่งอีเมล์ หรือการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น ถ้าจะให้ดีกว่านั้น ควรจะเรียนรู้การเขียน
โปรมแกรมอย่างง่ายๆ บางอย่าง เช่น HTML 

5. ทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้ จะขึ้นอยู่กับว่าบัณฑิตเรียนมาทาง
ไหน และจะประกอบอาชีพอะไร เช่น ต้องการเป็นพนักงานขาย ก็ควรจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการขาย 
การดูแลลูกค้า นักประชาสัมพันธ์ อาจจะได้รับการฝึกเพ่ิมเติมในเรื่องของภาษา นักบัญชี อาจจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ทางด้านมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร เป็นต้น  

6. ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะเป็นการดียิ่งถ้าหากบัณฑิตเป็นคนที่เก่งทางด้าน
คณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะประกอบอาชีพ เกี่ยวกับวิศวกรรม การแพทย์ 
หรือในสาขาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  

7. ทักษะการจัดการด้านการเงิน ผู้ที่มีการวางแผนทางด้านการเงินที่ดีจะได้เปรียบ ปัจจุบันนี้คนใน
วัยท างานจ านวนมาก ค านึงถึงเรื่องของการเก็บออมเพ่ือใช้ในช่วงเกษียณและความจ าเป็น ถ้าหากว่าบัณฑิต
ไม่รู้จักบริหารการเงินให้ดี จนถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินแล้ว จะกลายเป็นจุดด่างในการงานไปเลยก็ว่าได้  

8. ทักษะในเรื่องของการจัดการข้อมูล เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศที่มีจ านวนมาก การจัดการข้อมูลของตนเองที่มีอยู่จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน ข้อมูลที่
รวดเร็ว สามารถช่วยให้การตัดสินใจเป็นและการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด 

9. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ถ้าบัณฑิตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว มักจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ ยิ่งถ้าหากสามารถพูดภาษาอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย ก็ยิง่จะเป็นที่น่าสนใจ ปัจจุบันนี้มีบริษัท
ต่างชาติเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยเยอะ ภาษาอังกฤษ แน่นอนว่ามีความส าคัญ แต่ถ้ายิ่ งสามารถพูด
ภาษาของเจ้าของบริษทัได้อีกด้วยแล้วยิ่งดีใหญ่ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน เป็นต้น 

10. ทักษะในการบริหารธุรกิจ บัณฑิตบางรายอาจจะไม่จ าเป็นต้องถึงขนาดไปเรียน MBA เอาแค่
ว่า เข้าอบรมระยะสั้น หรือหาต าราในการบริหารมาอ่าน เห็นได้ว่า ธุรกิจใหญ่ๆ ที่ประสบความส าเร็จ เขา
จะมีระบบการจัดการและการบริหารที่ดีด้วย ถ้าหากบัณฑิตมีความรู้ในเรื่องการบริหารก็จะสามารถเข้าใจ
ในเรื่องนโยบายการจัดการต่างๆ ของทางบริษัทได้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น แต่ระดับปฏิบัติการก็
สามารถจะมีความรู้ด้านนี้ เพ่ือที่จะแสดงความสามารถในโอกาสที่เปิดให้ ไม่แน่ ในอนาคตอาจจะได้รับ
โอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ก็เพราะทักษะในการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจ 
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รศ.ดร.ถนอมพร, 2556 ได้กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการพัฒนาอาจารย์ ได้ระบุถึงการ
เรียนรู้จากสถาบันการศึกษา เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนต้องรอบรู้ (Mastery) มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านทักษะ ด้านแนวคิด และด้านเจตคติท่ีพึงประสงค์ใน 4  ประเด็น ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: 21st Century Skill’s Framework กรอบแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ที่มา: http://www.birdkm.com. 

 
1. วิชาแกน คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านการศึกษาทั่ว ๆ ไป เช่น ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์    

ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านการปกครอง ด้านหน้าที่
พลเมืองและด้านศิลปะ  

2. แนวคิดส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมถึงเรื่องจิตส านึกต่อโลกต้องมีความรู้
พ้ืนฐานในด้านการบริหารงานทางด้านการเงินเศรษฐกิจธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมถึงทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมซ่ึงรวมถึงทักษะความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทักษะทางการสื่อสาร 
(Communication) และทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน (Collaboration) หรือที่เรียกว่า 4C’s รวมทั้ง
ทักษะด้านสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารประเภทอ่ืน ๆ 

4. ทักษะชีวิตในการท างานที่มุ่งเน้นทักษะที่เป็นที่ต้องการในยุคใหม่ อาทิ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตัวการชี้น าตนเองความเป็นผู้น า เป็นต้น โดยมีระบบของการให้การสนับสนุน
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามมาตรฐานและการประเมินผลหลักสูตรและการสอนการพัฒนา
ทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learners) กล่าวได้ว่า การเป็นยุคคลื่นลูก
ที่สี่ (Conceptual Age) นอกเหนือไปจากการมีความรู้พ้ืนฐานในระดับที่สามารถอ่านออกเขียนได้ 
(Literacy) แล้วทักษะที่มีความจ าเป็นและได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในยุคปัจจุบันได้แก่ทักษะทางด้าน
ความคิดทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับสากลทักษะทางด้านการบริหารจัดการกับข้อมูล
สารสนเทศที่มีอยู่มากมายมหาศาลรวมทั้งความสามารถในการใช้และการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) 
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คุณลักษณะที่มีความจ าเป็น 8 ประการ ส าหรับผู้เรียนยุค Gen Net/Tweenies ประกอบด้วย 
1. ความรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomous Learning) หมายถึง

ความสามารถของผู้เรียนในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเองตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองรู้จักวิธีการ
ในการไปถึงเป้าหมายนั้นๆอย่างยืดหยุ่นตลอดจนการมีวินัยในการเรียนรู้ของตนเอง โดยที่ไม่ต้องให้มีผู้ใดมา
บังคับ รวมทั้งการมีความเป็นผู้ใหญ่ภายในตนเอง ทักษะประการแรกนี้ถือว่ามีความส าคัญมากเป็นอันดับ
แรกและเป็นทักษะที่ต้องการการปลูกฝังไม่เพียงแต่จากครูผู้สอนจากระบบการศึกษาหรือจากสังคมเท่านั้น
หากยังต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังจากครอบครัวเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ 

2. ทักษะทางด้านความคิด (Thinking Skills) หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาหรือได้รับการ
ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบส่งผลให้สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกฝนทักษะด้านการคิด
นั้นประกอบไปด้วย การคิดในหลายลักษณะแต่ที่ส าคัญมากส าหรับผู้เรียนยุค Gen Net/Tweenies ได้แก่ 
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Learners)การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinkers) 
การคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) รวมทั้งทักษะในการคิดแก้ปัญหา (Problem Solvers)  

3. ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collaborators) หมายถึง การ
ที่ผู้เรียนมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีมีทักษะของการเป็นผู้น ารวมทั้งการเป็นผู้
ตามที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้ อ่ืนในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การมอบหมายงานการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์เป้าหมายร่วมกันให้กับผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ได้รวมทั้งการเป็นผู้ฟังและผู้ร่วมปฏิบัติงานที่ดีโดย
ผู้เรียน Gen Net/Tweenies ควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative 
Learning) โดยทักษะที่ต้องมุ่งเน้นได้แก่ทักษะพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร (Communication Skill) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา (Enquirers) หมายถึง การที่ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นนัก
ส ารวจที่ดีชอบที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานของตนเองโดยมีการสังเกตเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง รวมทั้งสืบค้นเพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่อย่าง
มหาศาลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทักษะส าหรับการสืบเสาะค้นหานี้จะครอบคลุมการที่ผู้เรียนจะต้องมี
ทักษะในการเลือกสรร/คัดกรองสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่าง
เที่ยงตรงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะความกระตือรือร้น (Active Learners) หมายถึง การที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เรียนใน
ลักษณะเชิงรุก กล่าวคือไม่เป็นเพียงผู้ฟัง (นิ่ง ๆ) ที่ดีในชั้นเรียนหรือในการเรียนออนไลน์ผู้เรียนเชิงรุก 
หมายถึง การที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ร่วมมือที่ดีของผู้เชี่ยวชาญในการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับในการเรียน
จากผู้เชี่ยวชาญนั้นผู้เรียนควรให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ (Attentive) ศึกษาเนื้อหารู้จักถาม/ตอบค าถามใน
บริบทที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ที่มีความหมายให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งการฝึกฝนทักษะในด้านการแสดงออกหรือ
แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ 

6. ทักษะพ้ืนฐานด้านไอซีที (ICT Skills) ไม่ได้หมายเฉพาะถึงการที่ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในด้าน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือโปรแกรมส านักงานเท่านั้นหากหมายรวมถึงการที่ผู้เรียน
สามารถดูแลรักษาเครื่องมือและ/หรือระบบต่าง ๆ ได้ในระดับพ้ืนฐาน นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถ
ของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะในการสืบค้น (Search Skills) ทักษะในด้านการใช้
เครื่องมือติดต่อสื่อสารผ่าน ICT และ/หรือทักษะในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เป็นต้น 
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7. ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากลในการสื่อสาร (Second Language Skills) หมายถึง การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาที่สองเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษาหลัก
ของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีภาษาสากลส าหรับ
สังคมไทยที่ถือได้ว่าส าคัญมากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ เพราะถือเป็นภาษาสากลที่ได้รับการน าไปใช้อย่าง
แพร่หลายมากที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้ในยุค
สมัยหน้านั้น ควรมีการเตรียมพร้อมผู้เรียนในด้านภาษาอังกฤษและภาษาด้านอ่ืนๆ ที่จะติดต่อสื่อสารในการ
ท าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

8. ทักษะในด้านความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged with Cultures) และความตระหนักถึงความ
เป็นไปในโลก (World Awareness) หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใส่ใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม
ของตนเองอย่างน้อยในระดับที่เพียงพอที่จะทาให้รู้จักตนเองรู้จัก “รากฐาน” หรือประวัติศาสตร์ของตนเอง
และสังคมที่อาศัยอยู่ (Self-Identity) เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกับสังคม/
โลกรอบตนเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งการเชื่อมต่อกันบนโลก
สามารถเกิดขึ้นได้ภายในพริบตาความแตกต่างทางวัฒนธรรมนับวันจะน้อยลงทุกที  การที่พลเมืองในสังคม
ใดสามารถจะคงไว้ในวัฒนธรรมที่ดีของตนเองไว้ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเปิดรับวัฒนธรรมและความ
เป็นไปในทางที่ดีของโลกภายนอกได้ก็จะท าให้สังคมนั้นมีความได้เปรียบเหนือสังคมที่ไม่รู้จักเห็นคุณค่าใน
วัฒนธรรมของตนเองและคอยที่จะรับเอาวัฒนธรรมของคนอ่ืน ๆ เข้ามาเพียงทางเดียว 

 
2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551 ได้มีการก าหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาของประเทศไทย และเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพงานที่ท าได้ตลอดชีวิต ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยมีกลไกของหลัก
ธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 

กรอบแผนอุดมศึกษาฯ ฉบับที่ 2 กล่าวโดยสรุปเป็นการอธิบายถึงปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 9 ประเด็น ได้แก่ รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบันด้าน
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเงิน 
อุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ 

ส าหรับภาพของอุดมศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ ด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร ด้านพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อม การมีงานท าและตลาดแรงงานใน
อนาคต การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง การกระจายอ านาจการปกครองเยาวชนไทย นักศึกษา
ไทยและบัณฑิตในอนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง 

ในอนาคตประชากรไทยจะยังเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องอย่างช้าๆ จ านวนเด็กและเยาวชนจะลดลงผู้สูงอายุจะ
เพ่ิมขึ้น ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าอุดมศึกษาต้องลดการขยายตัว โดยกลับมาเน้นคุณภาพ เพ่ิมบทบาทด้าน
การเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวัยท างาน เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงงานและ
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อาชีพ การเกิดอาชีพใหม่อุดมศึกษาต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนด้าน
พลังงานและด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ ส าหรับประเทศไทยมีการพ่ึงพิงการน าเข้า
พลังงานค่อนข้างสูง จึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ ามันเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การใช้พลังงานฟอสซิลสร้างปัญหาเรือนกระจก ส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ อุดมศึกษา
ต้องสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการศึกษาทุกระดับและ
ในหมู่ประชาชน การผลิตบัณฑิตควรสร้างความรู้ลึกด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือก ท างานกับภาคการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เร่งเร้าความเข้าใจใน
สาธารณะ จนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ า ป่าไม้ และ
ระบบนิเวศ 

ในส่วนการมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต ปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โลกาภิวัฒน์ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และโลกแห่งข่าวสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คือ ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะเติบโตมาก 
ทั้งการผลิตและการจ้างแรงงานท าให้รายได้ประชาชาติสูง อุดมศึกษาต้องท างานกับภาคการผลิตจริงจ าแนก
บทบาทความส าคัญของกลไกที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) ธุรกิจของ
ครอบครัว บริษัทข้ามชาติ เพ่ือให้โจทย์ชัดและสร้างผลงานได้ชัดเจน อุดมศึกษาต้องท างานทั้งกับ
ภาคอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิต ฝึกอบรม
และเพ่ิมผลิตภาพในลักษณะการเป็นผู้น าในการท างานกับหน่วยงานด้านการวางแผนและภาคการผลิตเพ่ือ
ผลักดันอุตสาหกรรมให้เกิดความรู้ วิเคราะห์และชักน าภาคบริการใหม่ที่ส าคัญจากการพิจารณาห่วงโซ่
มูลค่าของการบริการแต่ละประเภท ความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละห่วงโซ่ ภาคการเกษตรแม้จะลด
สัดส่วนในด้านรายได้ประชาชาติ แต่คนก็ยังอยู่ในภาคการเกษตรในสัดส่วนที่สูง มีแรงงานออกจากภาค
การเกษตรปีละนับหมื่นคน เป็นกระแสที่ยากที่จะหยุดยั้งและหวนกลับ แต่ส าหรับประเทศไทยต้องยืนหยัด
ให้ภาคการเกษตรรองรับคนที่อยู่ในภาคการเกษตรให้อยู่ได้และดีขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องช่วยเตรียม
ความรู้และทักษะให้แรงงานที่ออกจากภาคการเกษตรจนถึงระดับหนึ่งก่อนเข้าสู่การผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม
และความส าคัญของระบบการเกษตรทั้งเกษตรน้ าฝนและการเกษตรแบบก้าวหน้า เน้นความส าคัญของภาค
การเกษตรต่อความมั่งคงทางอาหารในระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ เป็นผู้รู้ผู้
เล่นที่ส าคัญในด้านการอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปวัตถุดิบทางการด้านการเกษตร 

ส่วนยุคโลกาภิวัฒน์ อุดมศึกษาจะถูกผลกระทบและมีทั้งโอกาสเติบโตและการเปิดการค้าเสรีทาง
บริการทางการศึกษา โดยเฉพาะตามข้อตกลงขององค์การค้า (WTO) ข้อตกลงพหุภาคีและทวิภาคี จากการ
ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและพูดภาษาบาฮาสา
อินโดนีเซีย สถาบันการอุดมศึกษาไทยสามารถวางต าแหน่งผู้เล่นหลักในอาเซียนได้ โดยการดูต้นแบบจาก
ประชาคมยุโรป เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มาตรฐานการศึกษาและปริญญาเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันได้ สถาบันการอุดมศึกษาไทยต้องเตรียมความพร้อมส าหรับ “ศตวรรษแห่งเอเชีย” ที่ประเทศจีน
และประเทศอินเดียเป็นผู้เล่นที่ส าคัญ 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีจะน ามาซึ่งผลิตภาพและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต
สินค้าและการบริการ เรียนรู้ได้จากนักคิดอนาคตต่อเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นในวันนี้ หน่วยงานที่ส าคัญของ
รัฐบาลควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่อดุมศึกษาเข้าไปเป็นผู้เล่นที่ส าคัญ โดยเฉพาะโลกยุคสารสนเทศเป็นสังคมไร้พรมแดน เกิดการ
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จ้างแรงงานและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ โดยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้กระท าได้ง่าย 
เทคโนโลยีแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ มีนวัตกรรมและ
ตลาดแรงงานใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพ่ิมและมูลค่าสูง บนฐานนวัตกรรมใหม่ๆ ทรัพยากรมนุษย์ โครงการพ้ืนฐาน
และท่ีส าคัญสารสนเทศมีอยู่อย่างไม่จ ากัด 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากแผนอุดมศึกษาระยะยาวโดยตรง คือ เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และ
บัณฑิตในอนาคต เด็กในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัวตลอดจนภาวะ
เสี่ยงต่างๆ สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย โดยมีสัญญาณชี้การ
เปลี่ยนแปลง ชีวิตงานของบัณฑิตในอนาคตที่มีความแตกต่างจากปัจจุบัน เช่น การท างานโดยมีหลากหลาย
อาชีพทั้งตลอดช่วงอายุ การท างานไร้สังกัด ความเสี่ยงต่อรายได้ที่ไม่แน่นอน การจับคู่ผู้ร่วมงานและการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ร่วมงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษากับทักษะทางอาชีพที่
พึงประสงค์ในอนาคต นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว ความสามารถรอบตัวก็ถือเป็นสิ่งส าคัญไม่แพ้
กัน โดยจะเกี่ยวกับทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการรับ
ความเสี่ยง การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรม อุดมศึกษาควรเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของ
เยาวชนและนักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม สมรรถนะพ้ืนฐานร่วมที่ข้ามพ้นความรู้
วิชาการที่เป็นแท่ง ความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัวที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่
ขาดปฏิสัมพันธ์ สร้างความพร้อมเพ่ือการเปิดโลกทัศน์ส าหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัฒน์ด้านภาษาและ
วัฒนธรรม รู้และเห็นคุณค่าของพหุลักษณ์และวัฒนธรรม เพ่ิมความเป็นอิสระและความหลากหลายของ
นักศึกษาต่างวัย ต่างภูมิหลังวัฒนธรรมและสังคม ต่างเผ่าพันธุ์ รวมถึงอาจารย์จากการแลกเปลี่ยนและ
หลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกส าคัญ อุดมศึกษาควรจัดให้มีการศึกษาในระบบศิลปะศาสตร์ รวมถึงสาระ
แห่งศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์ เช่น การเรียนรู้บนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม 
สหกิจศึกษา ทักษะทางวิศวกรรม 

นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาพึงเข้าใจและปฏิบัติ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นเริ่มต้นอุดมศึกษา 
ควรเป็นผู้น าสามารถวิเคราะห์ได้ ปฏิบัติได้ บนพ้ืนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม ทั้งระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ องค์กรและภาคการผลิตระบบอุดมศึกษาปัจจุบันที่มี
สถาบันการศึกษาให้ปริญญาประมาณ 150 แห่ง ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความซ้ าซ้อนในการหากล
ยุทธ์ในการหานักศึกษาและทรัพยากร ซึ่งมีปัญหาด้านคุณภาพ ดังนั้น การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ต้องใช้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่ความต้องการของสังคมหรือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ปิดหน่วยงานที่มีคุณภาพการศึกษาในเกณฑ์ท่ีต่ า เกิดระบบอุดมศึกษาที่แบ่งงานกันท า วาง
ต าแหน่งของแต่ละสถาบันให้เหมาะสม แบ่งอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มวิทยาลัยชุมชน กลุ่ม
มหาวิทยาลัย 4 ปี และมหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางและกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 กลุ่ม จะตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ภาคการผลิตจริง การพัฒนาอาชีพ 
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน การรองรับการเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนงาน เลิกจ้างงาน 
การพัฒนาผลิตภาพของผู้ท างานต่อเนื่อง ผู้ที่พ้นวัยท างานตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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การน าหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ จะช่วยให้ก าหนดทิศทางจนถึงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้เร็ว อุดมศึกษาไทยต้องปรับปรุงเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับองค์กร ก าหนดและก ากับนโยบาย คือ 
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับ ข้อเสนอของแผนอุดมศึกษาระยะยาว คือ สร้างกลไกพัฒนาผู้ด ารง
ต าแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับต่างๆ ปรับระบบธรรมมาภิบาลซึ่งรวมถึงโครงสร้างสภา
มหาวิทยาลัยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นหลัก สภามหาวิทยาลัยมีส านักงานเลขาธิการท างานเต็ม
เวลาสนับสนุน จนถึงการปรับคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ท าหน้าที่คณะมนตรีหรือคณะกรรมมาธิการที่มี
คณะรัฐมนตรีหรือกรรมาธิการเต็มเวลา และปรับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกัน 

ส าหรับในทศวรรษที่ผ่านมาการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่ไปกับการ
เติบโตของอุดมศึกษาอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทาง การน าสถาบันอุดมศึกษาเกือบ 50 แห่งที่อยู่ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเดิม มารวมตัวกับสถาบันอุดมศึกษาเดิมในทบวงมหาวิทยาลัย ท าให้เห็นเงื่อนไข
เร่งด่วนที่จะสร้างอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ คือ ระบบพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ทั้งนี้การพัฒนาอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาที่ ตนรับผิดชอบ การ
บริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม โดยค านึงถึงช่วงวัยต่างๆ ของการท างานและการพัฒนาจากการ
ท างานจริง แผนอุดมศึกษาระยะยาวได้เสนอให้มีทิศทางที่ชัดเจนในการจัดทุนการศึกษา การมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้เรียนในการออกค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาไปต่า งประเทศ และการสร้าง
ทิศทางส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐใหม่ด้วยอัตราก าลังคนที่รัฐบาลก าหนดให้ 

มหาวิทยาลัยไทยมีความแตกต่างสูงและมีช่องว่างของระดับการพัฒนาในหลายมิติ  อาทิ ขนาด 
งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ตั้ง คุณภาพบุคลากร คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของสถาบัน 
ตลอดจนชื่อเสี่ยง เป็นต้น หลายปัญหาของอุดมศึกษาแก้ไขไม่ได้ หากมหาวิทยาลัยยังแยกส่วนงานกัน
ท างานไม่รวมพลัง สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ แม้สถาบันมีคุณภาพและความเป็นเลิศเมื่อไม่ท างาน
ร่วมกันก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในระดับประเทศหรือที่สูงขึ้นไป ยุทธศาสตร์สร้างพลังร่วมโ ดย
เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนและผลักดันด้วยนโยบายและกลไกงบประมาณสถาบันอุดมศึกษา
ควรควบรวมการเรียนการสอน การท างานและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน จนน าไปสู่การควบรวม
สถาบันเมื่อพร้อม รัฐบาลควรให้การสนับสนุนให้สถาบันที่เข้มแข็งสร้างความสามารถให้กั บสถาบันใหม่ 
สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การท างานในภาคสังคมและการบริการ เป็นต้น 

โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา เป็นทั้งหัวใจและปัจจัยส าคัญของอุดมศึกษาครอบคลุม
ทั้งโครงสร้างเชิงชีวภาพและโครงสร้างทางกายภาพที่ส าคัญ ส่วนของหัวใจ คือ โครงสร้างหลักสูตรที่
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสังคมในยุคปัจจุบันและในอนาคต ส่วนที่เป็นปัจจัย คือ ด้าน
สังคมสารสนเทศ ด้านสังคมฐานความรู้ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ อุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษาในอนาคต เป็นทั้งการเตรียม
คนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน นอกจากความรู้ด้านเทคนิค ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพแล้ว 
รัฐบาลพึงสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ ในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ทั้งในลักษณะหลักสูตร
เพ่ิมเติม จนการปรับบางสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์เต็มรูปแบบ ออกแบบ
หลักสูตรศิลปศาสตร์ในยุคหลังอุตสาหกรรม ที่สามารถรองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่และ
ตลาดแรงงาน เช่น ดินตรี ศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสมอง การบริหารจัดการ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและนักคิดของโลก เป็นต้น 
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ตลอดจนควรค านึงถึงการสนับสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมให้ สถาบันการ
อุดมศึกษาพัฒนาและใช้ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับชาติ โดยเฉพะอย่างยิ่งในด้านยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ   
e-society, e-industry, e-commerce, e-education และ e-government ผ่านนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างของภาครัฐ สร้างหัวใจและสมองของการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ัวประเทศ รัฐควรก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองที่
ทันสมัยอยู่เสมอ จัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคจากการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดย
ผู้เรียนและผู้ปกครองมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอุดมศึกษาที่มีความถูกต้องและทันสมัยสนับสนุนสถาบันการ
อุดมศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้สามารถเข้าถึงและลดช่องว่างของข้อมูลดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้เฉพาะตัว ไปจนถึงการเรียนรู้ของมวลชน 

การลงทุนทางด้านการวิจัยและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐบาล
ควรลงทุนให้อุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย ทดลอง และสาธิตจัดท าสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่
สาธารณะ การลงทุนและการจัดการในการจัดระบบเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ การศึกษาและ
เตรียมการรองรับผลกระทบเชิงลบ อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาโครงสร้างทางการภาพของสถาบันอุดมศึกษา ประการสุดท้ายในการรักษาผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ อุดมศึกษาควรจัดท ากรอบ
นโยบายการพัฒนาระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษา วางระบบธรรมาภิบาลของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ประสานกับสาขาวิชาชีพที่หลากลาย และการบริหาร
จัดการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างกรอบการประกันคุณภาพการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันการอุดมศึกษาสร้างสังคม โดยที่ให้สังคมสร้างองค์ความรู้นั่นเอง 
 
3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2554) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2554 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2554 
เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ส าหรับประเทศไทยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับมีการเน้นหนักให้ปรับปรุง
หลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยมีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยการ
เปิดด าเนินการของวิทยาลัยชุมชนและให้อิสระในการด าเนินการแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้นการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้สถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลายมีการขยายตัวเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้า
เรียนในระดับอุดมศึกษากันได้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมากล่าวคือ
จะท าอย่างไรให้สังคมเชื่อมั่นได้ว่าคุณวุฒิที่บัณฑิตได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับและส่งเสริมการด าเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย(Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการน า
นโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาซึ่ง
เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ ได้ รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สั งคมชุมชนรวมทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการ
พัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงถึงระบบคุณวุฒิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศซึ่งประกอบไปด้วยระดับคุณวุฒิการแบ่งสายวิชาความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่
ระดับที่สูงขึ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของ
หลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจ
ในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่า
สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความในด้านการเรียนรู้
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้ 

การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่นักศึกษาต้องมีการพัฒนาขึ้นในตนเอง
จากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนาทางด้านนิสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตนเองได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตน เองและส่วนรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยมการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

(2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจการนึกคิดวิเคราะห์และการ
น าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง  ๆ และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการต่าง  ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มการแสดงถึงภาวะผู้น าความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
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(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้ง
การพูดการเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้คือข้อก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้านที่ได้รับการพัฒนาดังกล่าวและการแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้
เหล่านั้นได้อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้วมาตรฐานผลการเรียนรู้ต้องมีอย่าง
น้อย5ด้านดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิโดยแต่ละด้านจะ
มีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้นทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ า
กว่าสู่ระดับที่สูงขึ้นดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่าด้วย 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมใช้กับนักศึกษาทุกคนแม้ว่าบางสาขาวิชานักศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะเช่นจรรยาบรรณของแพทย์นักบัญชีและนักกฎหมายเป็นต้น 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาที่
เรียนซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมุ่งหวังให้
นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาใดต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านเหล่านี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขาวิชาใดต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านนี้แต่ส าหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้จะต้อง
เน้นให้มีความช านาญมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆเช่นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะต้องมีความช านาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างน้อยต้องเป็นดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพโดยการใช้ดุลย

พินิจทางค่านิยมความรู้สึกของผู้อื่นค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมอาทิมีวินัยมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีเข้าใจผู้อ่ืนและ
เข้าใจโลกเป็นต้น 

2. ด้านความรู้มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับหลักสูตรวิชาชีพมีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาและตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
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3. ด้านทักษะทางปัญญาสามารถค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงาน อ่ืนๆ
ด้วยตนเองสามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจสามารถใช้
ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษา
สามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าใน
สถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่มรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเอง
และอาชีพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถศึกษา
และท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลแปลความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดการเขียนสามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 

 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยทั่วไป จะมี

ความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
1. ความรู้ที่ครอบคลุมสอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาที่ศึกษาตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎี

และหลักการที่เกี่ยวข้อง 
2. ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยค าแนะน าแต่
เพียงเล็กน้อย 

3. ความสามารถในการค้นหาการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิ เคราะห์
และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูล
ข่าวสารกลุ่มต่างๆ 

4. ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพสิ่งส าคัญคือความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ 

5. ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพสิ่งส าคัญคือความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในผลงานวิจัยต่างๆในสาขาวิชานั้นความสามารถในการแปลความหมายการวิเคราะห์และ
ประเมินความส าคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
1. มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่มโดย

การแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 
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2. สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
ของตนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืนๆ 

3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพโดย
ยอมรับข้อจ ากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน 

4. มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัยและเพ่ิมพูนความรู้และความ
เข้าใจของตนอยู่เสมอ 

5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทินกร ศรีพุทธโชติ และคณะ, 2544 ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานประกอบการที่

มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ผลจากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่
มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาฝึกงาน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งได้แก่ 
ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความซื่อสัตย์และด้านความรับผิดชอบ ซึ่งด้านที่ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความมีระเบียบวินัย 

ธนัตถา กรพิทักษ์, 2545 ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความ
คาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือศึกษาความต้องการในการรับบัณฑิตเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเข้าท างานของผู้บริหารสถานประกอบการ และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการผลิต
บัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มประชากร คือ ผู้บริหารของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่มี
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปฝึกงานในหน่วยงาน จ านวน 92 คน ผลจากการศึกษาพบว่า 
คุณลักษณะที่ส าคัญของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการต้องการ 6 อันดับแรก 
ได้แก่ มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติเป็นอย่างดี มีการแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อยู่เสมอ มีระเบียบวินัย อุทิศตน และเป็นผู้ตรงต่อเวลา มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและการแก้ไข มีความสามารถในการเรียนรู้งานที่รับผิดชอบได้ดีและรวดเร็ว และสุดท้ายมีคุณธรรม
และตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ ส าหรับทางด้านแนวโน้มความต้องการและการจ้างงงานบัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมท างานประจ าในหน่วยงานค่อนข้างน้อยอาจเป็นเพราะเป็นสาขาใหม่และยังไม่เป็นที่
รู้จักของตลาดแรงงานทั่วไป ส าหรับข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 3 
ด้าน คือ ด้านศาสตร์วิชาชีพ ด้านศิลปะความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานและด้านศีลธรรม
จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ดี รวมไปถึงด้านทักษะและความเป็นมืออาชีพในการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพร้อมที่จะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่บัณฑิตมี
ความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียนรู้งานใหม่ๆ ตั้งใจท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณลักษณะส าคัญและมีความจ าเป็นในความคาดหวังตามอุดมการณ์ 

ฉัตรตะวัน  แสนบุดดา,2549 ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังความสามารถบัณฑิตบริหารธุรกิจสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นการศึกษาในลักษณะเชิงบรรยายเพ่ือต้องการคุณสมบัติของบัณฑิต
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
ตามความต้องการของใช้บัณฑิตผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะความสามารถบัณฑิตบริหารธุรกิจ
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สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอยู่ในระดับที่ต้องการมาก โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
2. คุณสมบัติด้านความรู้เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เน้นทางด้านการบริหารธุรกิจ 3. คุณสมบัติ
ด้านความสามารถและทักษะที่ส่งเสริมการท างานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ส าหรับการมีความละเอียด
รอบคอบในการท างาน ผู้ใช้บัณฑิตให้ความส าคัญมากที่สุด 

เนรัญชลา  ก าไลทอง, 2550 ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขา
การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา โดยได้
ท าการศึกษาความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรม มุ่ง
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรม น าไปสู่นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการให้ความพึงพอใจในด้านคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตสาขาการ
จัดการอุตสาหกรรมให้ความส าคัญมากที่สุด (ร้อยละ 64.22) รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพ (ร้อยละ 43.10) 
และด้านความรู้ทั่วไป (ร้อยละ 41.00) 

ณัฐภณ สุเมธอธิคม และคณะ, 2551 ได้ศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และเพ่ือเปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่
พึงประสงค์ของบัณฑิต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) กลุ่มตัวอย่าง 247 คน ผล
การศึกษาพบว่า บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีภาพลักษณ์ที่เป็นจริงมาก โดยบัณฑิตมี
สุขภาพจิตดี  มีความร่าเริง  แจ่มใสมีค่า เฉลี่ยมากที่สุด  และบัณฑิตมีความรู้  ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส าหรับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์โดยบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ อยู่ในภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดส าหรับผลการเปรียบเทียบ
ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ พบว่าแตกต่างกันทุกรายการ ยกเว้นบัณฑิตมีสุขภาพจิต
ดี มีความร่าเริง แจ่มใส แต่ส าหรับความคิดเห็นของสถานประกอบการเห็นว่าภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึง
ประสงค์ไม่แตกต่างกัน 

สุมาลี วารี, 2551 ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะและความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
บัณฑิตสาขาการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและความพึงพอใจของบัณฑิตสาขา
การตลาดที่สถานประกอบการพึงประสงค์ ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการพึงประสงค์ให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะด้านต่างๆ มากที่สุด ตามล าดับดังนี้ 1. ด้านความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในวิชาชีพโดย
การบริหารจัดการ 2. ด้านบุคลิกภาพโดยให้บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าท า กล้าแสดงออก 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และ 4. ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการ
ท างาน 

พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ, 2554 ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี : มุมมองของผู้
บริหารงานสายบัญชีในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
องค์ประกอบของสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ โดยจะสะท้อน
มุมมองของผู้บริหารสายบัญชีที่ท างานในสถานประกอบการที่อยู่ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีตามความเห็นของผู้
บริหารงานสายบัญชีฯ มี 11 ประเภท ซึ่งสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีที่ผู้บริหารงานด้านบัญชีให้
ความส าคัญไว้ 5 อันดับแรก ได้แก่ คือ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (.87) ทักษะทางปัญญา (.77) 
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ทักษะทางองค์กรและการจัดการ (.70)ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ (.68) และความรู้ด้านการบัญชีและ
การเงิน (.66) 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ทักษะที่พึงประสงค์
ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ยังเป็นประเด็นที่น่าศึกษา เนื่องจากผลงานวิจัยได้มีการจัดล าดับความส าคัญของทักษะ
ที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยคาดหวังว่า ผลงานการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถท าให้มหาวิทยาลัยฯ ผลิตบัณฑิตใน
การบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ น าไปสู่
การจ้างงานในอนาคต 

 
5.  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

 

ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามของสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษา
เข้าโครงการสหกิจศึกษา 

ตัวแปรตาม 
 

ระดับความคิด เห็นต่อความ พึงประสงค์ ของสถาน
ประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งประกอบไป
ด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว 
 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
 4. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 6. ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ในการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ในการเก็บข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ขอบเขตกลุ่มประชากร ได้แก่ สถานประกอบการซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 
2557 จ านวน 273 แห่ง ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการจ าแนกตามสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
สาขาวิชา จ านวนสถานประกอบการ (ราย) 

1. การบัญชี 77 
2. การตลาด 62 
3. การจัดการอุตสาหกรรม 36 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 98 
5. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ยังไม่มีนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 

รวม 273 
 

1.2 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สถานประกอบการซึ่งรับ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยผู้วิจัยใช้
วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Tar Yamane (1967) ผู้วิจัยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% 
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% เมื่อค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จ านวนเท่ากับ 163 ราย แต่เนื่องจาก
จ านวนสถานประกอบการมีจ านวนน้อย ทางผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 273 ราย เพ่ือให้ได้
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้ผลที่แท้จริง 
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2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลของความคิดเห็นของสถานประกอบการ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.  2554 กับแนวคิดของทักษะแห่งศตวรรษ    
ที่ 21 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ (รศ.ดร.ถนอมพร,2555)  โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

     ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา 
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ลักษณะหน่วยงาน ขนาดของสถานประกอบการ 
สาขาวิชาของบัณฑิต  

     ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่พึงประสงค์มากที่สุด ระดับที่พึง
ประสงคม์าก ระดับที่พึงประสงคป์านกลาง ระดับท่ีพึงประสงค์น้อย ระดับที่พึงประสงค์น้อยที่สุด โดยอาศัย
เกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีการ Linker Scale ดังนี้ 

 ระดับท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด   5 คะแนน 
 ระดับท่ีพึงประสงค์มาก    4 คะแนน 
 ระดับท่ีพึงประสงค์ปานกลาง   3 คะแนน 
 ระดับท่ีพึงประสงค์น้อย    2 คะแนน 
 ระดับท่ีพึงประสงค์น้อยที่สุด  1 คะแนน 

     ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและ
ทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

2.2 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
แบบสอบถาม โดยหัวหน้าโครงการเป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้ช่วยโครงการ ตรวจสอบความเที่ยงตามเนื้อหาที่
ครอบคลุมตามมาตรฐานและความเหมาะสมของการใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่ายที่ใช้ก่อน และให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ (ภาคผนวก ก) หลังจากนั้นได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย เพ่ือน าค าตอบมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach โดยค่าเฉลี่ยของความน่าเชื่อถือ (R) ที่ค านวณ
ได้จะต้องไม่ต่ ากว่า 0.75 จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ เมื่อค านวณแล้วได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.905   
จึงจะถือว่าเครื่องมือที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ติดต่อหน่วยงานสหกิจศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน

ข้อมูลรายชื่อและท่ีอยู่ของสถานประกอบที่รับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557  

2. ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างทั้งทางไปรษณีย์และส่งด้วยตัวเอง (ภาคผนวก ข) 
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3. ตรวจคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
4. คัดเลือกสถานประกอบการที่ได้ท าสัญญาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยฯ ด้านโครงการสหกิจศึกษา 

(MOU) และคัดเลือกสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนของ
แต่ละสาขา ท าการสัมภาษณ์ถึงทักษะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตเชิงลึก แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ
แบบสอบถามที่ได้รับ 
 
4. การวิเคราะห์ผลข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS for Windows 22.0 

วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) ค่าเฉลี่ย (Mean) และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t-test) โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบกับค าบรรยาย 
โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ 
   ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและ

ทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยค่าประกอบค าบรรยาย 

   ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ วิเคราะห์โดยการบรรยาย 
2. การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
บุญชม ศรีสะอาด. 2553 ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยต่อ

ระดับความพึงประสงค์ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับที่พึงประสงค์มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับที่พึงประสงค์มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับที่พึงประสงค์ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับที่พึงประสงค์น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.51 – 1.50 หมายถึง มีระดับที่พึงประสงค์น้อยที่สุด 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในบทนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อ
ความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา          
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น      
3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สถานประกอบการพึงต้องการ 
3. ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา โดย

จ าแนกตามสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา จ านวน 247 ฉบับ โดยการแบ่งรูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลโดย 3 วิธี ดังนี้ 

1. ส่งแบบสอบถามโดยตรงกับสถานประกอบการ 
2. น าส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง 
3. น าส่งแบบสอบถามไปพร้อมกับนักศึกษาที่ติดต่อกับสถานประกอบการในการเตรียมสหกิจ 
จากการจัดเก็บข้อมูลทั้ง 3 วิธี ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 178 ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับที่

สมบูรณ์ จ านวน 174 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.06 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ไว้ในตารางที่ 2 – 9 ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS for Windows 22.0 ในส่วนที่ 
1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบกับค าบรรยาย โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 2 - 10 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ชาย 52 29.90 
หญิง 122 70.10 
รวม 174 100 

 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามเพศ จ านวน 174 ราย พบว่าเป็นเพศชาย 

จ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.90 และเพศหญิง จ านวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.10 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 35 ปี 16 9.20 
36 – 40 ปี 55 31.60 
41 – 45 ปี 44 25.30 
46 – 50 ปี 26 14.90 
50 ปีขึ้นไป 33 19.00 

รวม 174 100 
 

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามอายุ จ านวน 174 ราย พบว่าเป็นอายุที่ต่ ากว่า 
35 ปี จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.20อายุระหว่าง 36 – 40 ปี จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 
31.60 อายุระหว่าง 41 – 45 ปี จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.30 อายุระหว่าง 46 – 50 ปี จ านวน 
26 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.90 และอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.00 
 
ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 19 10.90 

ปริญญาตรี 124 71.30 
สูงกว่าปริญญาตรี 31 17.80 

รวม 174 100 
 

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามระดับการศึกษา จ านวน 174 ราย พบว่าเป็น
การศึกษาที่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.90 ระดับปริญญาตรี จ านวน 
124 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.30 และระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 
17.80 
 
ตารางท่ี 5  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงานในสถานประกอบการ 

ต าแหน่งงาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
 เจ้าของสถานประกอบการ 55 31.60 
 ผู้อ านวยการ / ผู้บริหารส่วนราชการ / ผู้จัดการ 25 14.40 
 รองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ / รองผู้จัดการ 14 8.00 
 หัวหน้าส่วน / หวัหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน 57 32.80 
 อาจารย์ / อาจารย์นิเทศ / พนักงาน / เจ้าหน้าที่ 20 11.50 
 อ่ืนๆ 3 1.70 

รวม 174 100 
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จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามต าแหน่งงานในสถานประกอบการ จ านวน 
174 ราย พบว่าเป็นเป็นเจ้าของสถานประกอบการ จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.60ผู้อ านวยการ 
/ ผู้บริหารส่วนราชการ / ผู้จัดการจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.40รองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ / รองผู้จัดการจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.40 หัวหน้าส่วน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้า
แผนก / หัวหน้างาน จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.80 อาจารย์ / อาจารย์นิเทศ /  พนักงาน / 
เจ้าหน้าที่ จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.50 และต าแหน่งอื่นๆ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.70 
 
ตารางท่ี 6  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 3 1.70 

1 – 3 ปี 17 9.80 
4 – 6 ปี 49 28.20 
7 – 9 ปี 33 19.00 

10 ปีขึ้นไป 72 41.40 
รวม 174 100 

 
จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน จ านวน 174 ราย พบว่า

เป็นประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.70 ประสบการณ์ท างานระหว่าง 
1 – 3 ปี จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80 ประสบการณ์ท างานระหว่าง 4 - 6 ปี จ านวน 49 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 28.20 ประสบการณ์ท างานระหว่าง 7–9 ปี จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.00 และ
ประสบการณต์ั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.40 
 
ตารางท่ี 7  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะของหน่วยงาน 

หน่วยงาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
 หน่วยงานราชการ 3 1.7 
 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 10 5.7 
 หน่วยงานบริษัทมหาชน 3 1.7 
 หน่วยงานบริษัทจ ากัด 105 60.3 
 หน่วยงานห้างหุ้นส่วน 52 29.9 
 อ่ืนๆ 1 0.6 

รวม 174 100 
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จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจ าแนกตามหน่วยงาน จ านวน 174 ราย พบว่า หน่วยงาน
ราชการ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.70 รัฐวิสาหกิจ จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.7บริษัท
มหาชน จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.70 บริษัทจ ากัด จ านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.30 ห้าง
หุ้นส่วน จ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.90 และหน่วยงานอื่นๆ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6 

 
ตารางท่ี 8  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบ 

ขนาดของสถานประกอบการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ขนาดเล็ก 69 39.70 
ขนาดกลาง 54 31.00 
ขนาดใหญ่ 51 29.30 

รวม 174 100 
 

จากตารางที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ จ านวน 174 
ราย พบว่าเป็นขนาดเล็ก จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.70 ขนาดกลาง จ านวน 54 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 31.00 และขนาดใหญ่ จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.30 
 
ตารางท่ี 9  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาของนักศึกษาตามโครงการ 

 สหกิจศึกษา 

สาขาของนักศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
  การบัญชี 41 23.60 
  การตลาด 30 17.20 
  การจัดการอุตสาหกรรม 32 18.40 
  การจัดการสารสนเทคโนโลยีฯ 35 20.10 
  นวัตกรรมมัลติมีเดีย 16 9.20 
  การพัฒนาซอฟแวร์ 11 6.30 
  อ่ืน ๆ 9 5.20 

รวม 174 100 
 

จากตารางที่ 9 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามสาขาของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา จ านวน 174 ราย พบว่า สาขาการบัญชี จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.60 สาขาการตลาด 
จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.20 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 
18.40 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การจัดการสารสนเทศ จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 
20.10 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – นวัตกรรมมัลติมีเดีย จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 
9.20 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟแวร์ จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.30 
และสาขาอ่ืน ๆ เช่น รับนักศึกษาสหกิจศึกษามากว่า 1 สาขาวิชา จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.20 
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ตารางท่ี 10  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาของนักศึกษาที่รับเข้าท างาน 

สาขาของนักศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
  การบัญชี 8 4.60 
  การตลาด 6 3.40 
  การจัดการอุตสาหกรรม 4 2.30 
  การจัดการสารสนเทคโนโลยีฯ 2 1.10 
  นวัตกรรมมัลติมีเดีย 1 0.60 
  การพัฒนาซอฟแวร์ 4 2.30 
  อ่ืน ๆ 149 85.60 

รวม 174 100 
 

จากตารางที่  10 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามสาขาที่หลังสหกิจศึกษาแล้วสถาน
ประกอบการรับเข้าท างาน จ านวน 174 ราย พบว่า สาขาการบัญชี จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.60 
สาขาการตลาด จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.40 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม จ านวน 4 ราย คิด
เป็นร้อยละ 2.30 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การจัดการสารสนเทศ จ านวน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 1.10 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – นวัตกรรมมัลติมีเดีย จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.60 สาขาอ่ืน ๆ เช่น รับเข้าท างานมากกว่า 1 สาขาวิชา จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.30 และไม่ได้
รับเข้าท างาน จ านวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.60 
 
2. คุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สถานประกอบการพึงต้องการ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2554)  ได้แยก
องค์ประกอบไว้ทั้งหมด 5 ด้าน และอีก 1 ด้าน เพ่ือตอบสนอบสนองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t-test) 
โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบกับค าบรรยาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 11 – 18 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 11  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : Std.)  
ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน 

ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน Mean Std. 
1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการ
บริหารธุรกิจ 

4.10 .586 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนๆที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้
ทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.13 .565 

3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ 

4.09 .572 

4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ           
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

4.06 .586 

 
จากตารางที่ 11 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกในด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตคณะ

บริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ดังนี้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบริหารธุรกิจ มี

ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.10  
2. มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนๆที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ทางด้านการ

บริหารธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
4.13  

3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจโดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.09 

4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.06 

ในด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ทางผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับที่มาก ทั้ง 4 องค์ประกอบ ส าหรับด้าน
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืน  ๆ ที่
สัมพันธ์กับองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : Std.)  
ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว 

ความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว Mean Std. 
1. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

4.06 .686 

2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ 

4.05 .670 

3. สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 4.14 .700 
 

จากตารางที่ 12 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกในด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัวของ
บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ดังนี้ 

1. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.06 

2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.05 

3. สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 4.14 

ในด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ทางผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับที่มาก ทั้ง 3 องค์ประกอบ ส าหรับด้าน
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
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ตารางท่ี 13  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : Std.)  
ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 

มนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน Mean Std. 
1. สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.24 .615 
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

4.22 .607 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมงาน 

4.18 .589 

4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

4.22 .616 

5. มีอารมณ์ม่ันคง สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส 4.13 .726 
6. มีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 4.12 .754 

 
จากตารางที่ 13 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกในด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือน

ร่วมงานของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ดังนี้ 
1. สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 4.24 
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.22 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน มีค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 4.18 

4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง    
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.22 

5. มีอารมณ์ม่ันคง สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.13 
6. มีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.12 
ในด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ทางผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับที่มาก ทั้ง 6 องค์ประกอบ ส าหรับด้าน
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 14  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : Std.)  
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Mean Std. 
1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการ
แปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

4.05 .611 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

4.07 .632 

3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

4.03 .662 

 
จากตารางที่ 14 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ดังนี้ 
1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล

ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.05 
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ

น าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.07 
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.03 
ในด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ทางผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับที่มาก ทั้ง 3 องค์ประกอบ ส าหรับด้าน
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 15  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : Std.)  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ Mean Std. 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 

4.23 .640 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน 
หน่วยงานและสังคม 

4.20 .615 

3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 4.05 .557 
4. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนอย่างมีคุณธรรม 

4.01 .622 
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จากตารางที่ 15 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ดังนี้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ      
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.23 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงานและสังคม 
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.20 

3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
4.05 

4. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.01 

ในด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ทางผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับที่มาก ทั้ง 4 องค์ประกอบ ส าหรับด้าน
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ มีความรู้  ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

 

ตารางท่ี 16  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : Std.)  
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Mean Std. 

1. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.31 .651 
2. มีความสามารถในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่ใช้อยู่เป็นประจ า 3.89 .635 
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ 
ประสานงาน หรือจัดการตนเองเมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ 

3.89 .653 

4. ได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่การ
ท างาน หรือสหกิจศึกษา 

4.15 .706 

5. มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 

4.30 .700 

 
จากตารางที่ 16 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ดังนี้ 
1. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.31 
2. มีความสามารถในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่ใช้อยู่เป็นประจ า  มีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 3.89 
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ ประสานงาน หรือ

จัดการตนเองเมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.89 
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4. ได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ก่อนการเข้าสู่การท างานหรือ
โครงการสหกิจศึกษา มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.15 

5. มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ        
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.30 

ในด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ทางผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับที่มาก ทั้ง 5 องค์ประกอบ ส าหรับด้าน
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและมี
ความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 
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ตารางท่ี 17  ค่าเฉลี่ย (Mean) แยกตามสาขาวิชา ของคณะบริหารธุรกิจ 

คุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็นต่อความพึงประสงค์  (ค่าเฉลี่ย) 

การบัญชี การตลาด 
การจัดการ

อุตสาหกรรม 

การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นวัตกรรม
มัลติมีเดีย 

การพัฒนา
ซอฟแวร์ 

ความรู้ในการปฏิบัติงาน       
1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการ
ทางการบริหารธุรกิจ 

4.15 4.10 4.09 3.94 4.13 4.18 

2. มีความรู้  ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนๆที่สัมพันธ์กับองค์
ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจโดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4.17 4.17 4.09 3.97 4.13 4.18 

3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจโดยใช้
วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

4.17 4.13 4.06 3.91 4.13 4.18 

4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

4.15 4.10 4.06 3.86 4.00 4.27 

ความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว       
1. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อน าไปใน
การระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 4.12 4.23 4.16 3.77 3.69 4.36 
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ตารางท่ี 17  ค่าเฉลี่ย (Mean) แยกตามสาขาวิชา ของคณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

คุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็นต่อความพึงประสงค์  (ค่าเฉลี่ย) 

การบัญชี การตลาด 
การจัดการ

อุตสาหกรรม 

การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นวัตกรรม
มัลติมีเดีย 

การพัฒนา
ซอฟแวร์ 

2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ 
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

4.10 4.27 4.13 3.74 3.69 4.27 

3. สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 4.10 4.27 4.13 4.03 3.81 4.36 
มนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน       

1.สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.10 4.13 4.34 4.26 4.38 4.18 

2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างดี 4.00 4.10 4.25 4.37 4.31 4.18 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 

3.98 4.10 4.25 4.31 4.25 4.18 

4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.00 4.13 4.25 4.37 4.13 4.45 

5. มีอารมณ์มั่นคง สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส 3.85 4.07 4.22 4.22 4.25 4.27 
6. มีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 3.85 4.40 4.31 3.91 4.69 3.81 
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ตารางท่ี 17  ค่าเฉลี่ย (Mean) แยกตามสาขาวิชา ของคณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

คุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็นต่อความพึงประสงค์  (ค่าเฉลี่ย) 

การบัญชี การตลาด 
การจัดการ

อุตสาหกรรม 

การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นวัตกรรม
มัลติมีเดีย 

การพัฒนา
ซอฟแวร์ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 
ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อ
โต้แย้ง 

4.32 4.03 3.91 3.89 3.88 3.81 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่าง
กัน 

4.34 4.10 3.91 3.91 3.81 3.91 

3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลการแปลงความหมาย และการสื่อสาร
สารสนเทศ 

4.34 4.00 3.88 3.88 3.81 3.81 

คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ       
1.มีความรู้  ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

4.63 4.10 4.00 4.11 4.31 4.27 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน 
หน่วยงานและสังคม 4.60 4.03 3.94 4.00 4.06 4.18 
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ตารางท่ี 17  ค่าเฉลี่ย (Mean) แยกตามสาขาวิชา ของคณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

คุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็นต่อความพึงประสงค์  (ค่าเฉลี่ย) 

การบัญชี การตลาด 
การจัดการ

อุตสาหกรรม 

การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นวัตกรรม
มัลติมีเดีย 

การพัฒนา
ซอฟแวร์ 

3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 4.49 3.93 4.06 3.94 3.88 4.00 
4. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

4.15 4.37 3.84 3.91 3.88 4.18 

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
1. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.15 4.20 4.18 4.43 4.63 4.55 
2. มีความสามารถในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่ใช้อยู่เป็น
ประจ า 

3.93 3.87 3.91 3.72 3.88 3.81 

3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ 
ประสานงาน หรือจัดการตนเองเมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลใน
ประเภทต่างๆ 

4.07 3.83 3.88 3.71 3.63 3.73 

4. ได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพที่เก่ียวข้องก่อนการเข้า
สู่การท างาน หรือสหกิจศึกษา 

4.15 4.07 4.09 4.43 4.06 4.18 

5. มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น  ฯลฯ  

4.12 4.53 4.34 4.23 4.50 4.46 
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จากตารางที่ 17 การจ าแนกตามสาขาวิชาของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการบัญชี ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ มากที่สุด ในเรื่องมีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มี
ระดับที่พึงประสงค์มากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.63 และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงานและสังคม มีระดับที่พึงประสงค์มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.60 
ส าหรับด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน มีอารมณ์มั่นคง สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส และมีความ
เชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล ให้ความส าคัญน้อยที่สุด มีระดับที่พึงประสงค์มาก ค่าเฉลี่ย 
(Mean) เท่ากับ 3.85 

2. สาขาวิชาการตลาด ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของการมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ฯลฯ ให้ความส าคัญมากที่สุด มีระดับที่พึงประสงค์มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
(Mean) เท่ากับ 4.53 และการมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ 
ประสานงาน หรือจัดการตนเองเมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ ให้ความส าคัญน้อยที่สุด มี
ระดับท่ีพึงประสงค์มาก ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.83 

3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของการมีความสามารถปฏิบัติงาน
และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ฯลฯ ให้ความส าคัญมากที่สุด มีระดับที่พึงประสงค์มาก ค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 4.34 ส าหรับด้านการมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม ให้ความส าคัญน้อยท่ีสุด มีระดับที่พึงประสงค์มาก ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.84  

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความส าคัญกับ
คุณลักษณะของการที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้าน
วิชาชีพที่เก่ียวข้องก่อนการเข้าสู่การท างาน หรือสหกิจศึกษา ให้ความส าคัญมากที่สุด มีระดับที่พึงประสงค์มาก 
ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.43 ส าหรับการมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการ
ติดต่อ ประสานงาน หรือจัดการตนเองเมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ ให้ความส าคัญน้อย
ที่สุด มีระดับที่พึงประสงค์มาก ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.71 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – นวัตกรรมมัลติมีเดีย ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของ
การมีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล ให้ความส าคัญมากท่ีสุด มีระดับที่พึงประสงค์มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.69 และด้านการมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จัก
วิธีการติดต่อ ประสานงาน หรือจัดการตนเองเม่ือต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ ให้ความส าคัญ
น้อยที่สุด มีระดับที่พึงประสงค์มาก ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.63 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟแวร์ ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของ
การที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ให้ความส าคัญมากที่สุด มีระดับที่พึงประสงค์มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.55 และด้านการมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการ
ติดต่อ ประสานงาน หรือจัดการตนเองเมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ  ให้ความส าคัญน้อย
ที่สุด มีระดับที่พึงประสงค์มาก ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.73 
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ตารางท่ี 18  สรุปค่าเฉลี่ย (Mean) ตามคุณลักษณะด้านต่างๆ ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

คุณลักษณะด้านต่าง ๆ Mean Std. 

ความรู้ในการปฏิบัติงาน   
1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบริหารธุรกิจ 4.10 .586 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนๆที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ทางด้านการ
บริหารธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4.13 .565 

3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจโดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์

4.09 .572 

4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

4.06 .586 

ความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว   
1. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

4.06 .686 

2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ใช้ทักษะทางวิชาชีพและ
ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

4.05 .670 

3. สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 4.14 .700 
มนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน   
1. สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.24 .615 
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

4.22 .607 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 

4.18 .589 

4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.22 .616 

5. มีอารมณ์ม่ันคง สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส 4.13 .726 
6. มีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 4.12 .754 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

4.05 .611 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

4.07 .632 

3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

4.03 .662 
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ตารางท่ี 18  สรุปค่าเฉลี่ย (Mean) ตามคุณลักษณะด้านต่างๆ ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

คุณลักษณะด้านต่าง ๆ Mean Std. 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   
1. มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

4.23 .640 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงาน
และสังคม 

4.20 .615 

3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 4.05 .557 
4. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่าง
มีคุณธรรม 

4.01 .622 

อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
1. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.31 .651 
2. มีความสามารถในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่ใช้อยู่เป็นประจ า 3.89 .635 
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ ประสานงาน 
หรือจัดการตนเองเมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ 

3.89 .653 

4. ได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่การท างาน 
หรือสหกิจศึกษา 

4.15 .706 

5. มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 4.30 .700 
 

จากตารางที่ 18 การให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา 
จ าแนกตามค่าเฉลี่ย 5 ล าดับแรก ดังนี้ 

1. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.31 
2. มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 4.30 
3. สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย (Mean) 

เท่ากับ 4.24 
4. มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 4.23 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม

ขององค์กรได้เป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.22 

ส าหรับคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา ทางผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับที่มาก ทั้ง 5 ด้าน ส าหรับด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
มากที่สุด คือ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 
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ตารางท่ี 19  สรุปความคิดเห็นในเรื่องคุณลักษณะแยกตามสาขาวิชา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ 

5 ล าดับแรก ดังนี้ 

สาขาวิชา ล าดับที่ ด้าน ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 

การบัญชี 

1 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4.63 
2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงานและสังคม 4.60 
3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 4.49 

4 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่
เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

4.34 

4 
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลการแปลง
ความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

4.34 

การตลาด 

1 ด้านอื่นๆ การมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ฯลฯ 4.53 

2 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อ

องค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
มีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 

4.40 

3 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 
4.37 

4 ด้านความคิดริเริ่มและ
ปัญญาเฉพาะตัว 

สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการ
แก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  

4.27 

4 สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 4.27 
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ตารางท่ี 19  สรุปความคิดเห็นในเรื่องคุณลักษณะแยกตามสาขาวิชา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ 

5 ล าดับแรก ดังนี้ (ต่อ) 

สาขาวิชา ล าดับที่ ด้าน ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 

การจัดการ
อุตสาหกรรม 

1 
ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กร

และเพ่ือนร่วมงาน 
สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.34 

1 ด้านอื่นๆ มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ฯลฯ 4.34 
3 

ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กร
และเพ่ือนร่วมงาน 

มีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 4.31 

4 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กรได้อย่างดี  

4.25 

4 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน  

4.25 

4 มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.25 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ – 
การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 
ด้านอื่นๆ 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.43 
1 ได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพที่เก่ียวข้องก่อนการเข้าสู่การท างาน หรือสหกิจศึกษา 4.43 

3 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อ

องค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กรได้อย่างดี 

4.37 

3 มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.37 

5 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน  

4.31 
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ตารางท่ี 19  สรุปความคิดเห็นในเรื่องคุณลักษณะแยกตามสาขาวิชา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
5 ล าดับแรก ดังนี้ (ต่อ) 

สาขาวิชา ล าดับที่ ด้าน ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ – 
นวัตกรรม
มัลติมีเดีย 

1 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อ

องค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
มีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 

4.69 

2 
ด้านอื่นๆ 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.63 
3 มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ฯลฯ 4.50 
4 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อ
องค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 

สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.38 

5 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน  

4.31 

5 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

มีความรู้  ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
4.31 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ – 
การพัฒนา
ซอฟแวร์ 

1 
ด้านอื่นๆ 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.55 
1 มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ฯลฯ 4.46 

3 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อ

องค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
4.45 

4 ด้านความคิดริเริ่มและ
ปัญญาเฉพาะตัว 

สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือน าไปในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง  

4.36 

4 สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 4.36 
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3. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
1. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การเรียนรู้งานในด้านที่เฉพาะกับสาขากับงานที่ต้องท างาน  
2. ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว ได้แก่ สามารถวิเคราะห์ปัญหา  สามารถให้ค าปรึกษาและ

สามารถแสดงความคิดเห็นได ้
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์กับองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ สามารถประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนได้กลายประเภท รวมทั้งการพัฒนาในเรื่องบุคลิกภาพในการวางตัว
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 

4. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ในการบริหารงาน 
ติดต่อประสานงาน 

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่ การประพฤติปฎิบัติตนให้อยู่ใน
กฎระเบียบขององค์กร มีความอดทน ทนต่อแรงกดดันได้ 

6. ด้านอื่นๆ ได้แก่ คณาจารย์ที่เข้านิเทศนักศึกษา ควรมีความถี่ในการเข้านิเทศ เพ่ือช่วยเป็นที่ปรึกษา
ที่ดีให้กับนักศึกษา และร่วมมือกับสถานประกอบการในด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
 
4. บทสรุป 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้อธิบายถึงผลการวิจัย แยกตามค่าสถิติพ้ืนฐาน ในบทที่ 5 ถัดไป จะกล่าวถึงผลจาก
การวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทักษะทั่ว ๆ ไป และคุณลักษณะเฉพาะ
ทางวิชาการในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทักษะทางความรู้ในการปฏิบัติงาน ทักษะในด้านความคิดริเริ่ม
และปัญญาเฉพาะตัว การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ทักษะในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และทักษะด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจที่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 6 ด้าน ในแต่
ละด้านควรจะมีลักษณะที่ส าคัญๆ หรือมีตัวแปรที่จ าเป็นอะไรบ้างที่ท าให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการเพ่ือรับเข้าโครงการสหกิจศึกษา ทั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

กลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ สถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ตัดสินใจรับนักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา รวมทั้งสิ้น 247 ราย และได้รับการตอบกลับของสถาน
ประกอบการ จ านวน 778 ราย ซึ่งเป็นรายที่สมบูรณ์ จ านวน 774 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.06 

การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สถานประกอบการพึง

ต้องการ 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใช้ในการ

วางแผนผลิตบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานทั่วไป 
 
1.  สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้รับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

อันได้แก่ เจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและสถานประกอบการ
ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจศึกษา มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันต่อความพร้อมและทักษะของนักศึกษาสหกิจศึกษา ในคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ นักศึกษาที่จะเข้าสู่โครงการสหกิจศึกษาควร
มีความพร้อมและทักษะที่ใช้ในโครงการทั้ง 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ 
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7. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและวิธีการทางการบริหารธุรกิจ  มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนๆที่สัมพันธ์
กับองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจโดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ผลการสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (Mean) ระหว่าง 4.73 – 4.06 การแสดงความคิดเห็นของสถานประกอบการด้าน
ความรู้ในการปฏิบัติงานผลที่ได้คือเป็นไปทิศทางเดียวกันมาก การกระจายความคิดเห็นก็มีไม่มากนัก 
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง .586 - .565 แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 ตัวแปรเป็นส่วนหนึ่ง
ของคุณลักษณะด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว ประกอบด้วย สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวล
ข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือน าไปในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการ
แก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ผลการสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (Mean) ระหว่าง 4.74 – 4.05 การแสดงความคิดเห็นของสถานประกอบการด้าน
ความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว ผลที่ได้คือเป็นไปทิศทางเดียวกัน การกระจายความคิดเห็นก็มีไม่
มาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง .700 - .670 แสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 ตัวแปรเป็น
ส่วนหนึ่งของคุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว แต่มีเพียง 7 ตัวแปร ที่ทางสถาน
ประกอบการให้ความส าคัญมากเป็นพิเศษ คือ สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.74 ซึ่งสูงกว่า 2 ตัวแปรที่อยู่ในด้านเดียวกัน 

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ประกอบด้วย สามารถปฏิบัติงานและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมงาน มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีอารมณ์มั่นคง สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส และมี
ความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 

ผลการสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (Mean) ระหว่าง 4.24 – 4.72 การแสดงความคิดเห็นของสถานประกอบการด้าน
มนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ผลที่ได้คือเป็นไปทิศทางเดียวกัน การกระจายความ
คิดเห็นก็มีไม่มาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง .754 - .589 แสดงให้เห็นว่าทั้ง 6 
ตัวแปรเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน แต่มีเพียง 3 ตัว
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แปร ที่ทางสถานประกอบการให้ความส าคัญมากเป็นพิเศษ คือ สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.24  มีความรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.22 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นล าดับรองลงมา ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยที่โดด
เด่นกว่าในกลุ่มเดียวกัน 

4. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิง
ปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการ
สื่อสารสารสนเทศ 

ผลการสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (Mean) ระหว่าง 4.07 – 4.03 การแสดงความคิดเห็นของสถานประกอบการด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลที่ได้คือเป็นไปทิศทางเดียวกันอย่างมาก การกระจายความ
คิดเห็นก็มีไม่มาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง .662 - .677 แสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 
ตัวแปรเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ประกอบด้วย มีความรู้ ความเข้าใจใน
คุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงานและสังคม สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคม และมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนอย่างมีคุณธรรม 

ผลการสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (Mean) ระหว่าง 4.23 – 4.07 การแสดงความคิดเห็นของสถานประกอบการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ผลที่ได้คือเป็นไปทิศทางเดียวกัน การกระจายความ
คิดเห็นก็มีไม่มาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง .640 - .557 แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 
ตัวแปรเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ แต่มีเพียง 2 
ตัวแปร ที่ทางสถานประกอบการให้ความส าคัญมากเป็นพิเศษ คือ มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่ง
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ให้ความส าคัญมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.23  มี
ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงานและสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.20 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นล าดับรองลงมา ส าหรับ 2 ตัวแปรนี้ ทางสถานประกอบการให้
ความคิดเห็นที่โดดเด่นมากที่สุดในด้านเดียวกัน 

6. ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่ใช้อยู่เป็น
ประจ า มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ ประสานงาน หรือ
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จัดการตนเองเมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ ได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ใน
ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่การท างาน หรือสหกิจศึกษา และมีความสามารถในด้านของ
ภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 

ผลการสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (Mean) ระหว่าง 4.23 – 4.07 การแสดงความคิดเห็นของสถานประกอบการด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลที่ได้คือ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น
อย่างดี ทางสถานประกอบการให้ความส าคัญมากที่สุด และมากที่สุดส าหรับทุกด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
4.37 การมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ทาง
สถานประกอบการให้ความส าคัญรองลงมา มีค่าเฉลี่ย 4.30 ได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้าน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่การท างาน หรือสหกิจศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.75 ส าหรับการมี
ความสามารถในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่ใช้อยู่เป็นประจ าและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ ประสานงาน หรือจัดการตนเองเมื่อต้องการ
ท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ ทั้งสองตัวแปรนี้ มีค่าเฉลี่ย 3.89 ซึ่งทั้ง 2 ตัวแปรนี้ ทางสถาน
ประกอบการให้ความส าคัญน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์เฉพาะในแต่ละด้าน ทั้งหมด 6 ด้าน ทางสถานประกอบการให้ความคิดเห็นที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก สรุปจากการจัดอันดับได้ดังนี้ 

7. ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.79) 
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 4.72) 
3. ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ค่าเฉลี่ย = 4.77) 
4. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.70) 
5. ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว (ค่าเฉลี่ย = 4.08) 
6. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = 4.05) 
การวิเคราะห์รายย่อยของในแต่ละด้านกาให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของบัณฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา จ าแนกตามค่าเฉลี่ย 5 ล าดับแรก ดังนี้ 
7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.37 
2. มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ มี

ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.30 
3. สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 4.24 
4. มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มี

ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.23 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.22 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามสาขาวิชาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
7. สาขาวิชาการบัญชี ความคิดเห็นของสถานประกอบการให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของ

สาขานี้ 5 ล าดับแรก ดังนี้ 
   7.7 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ในเรื่องมีความรู้ ความเข้าใจใน

คุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ให้ความส าคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 4.63 

   7.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ในเรื่องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงานและสังคม ให้ความส าคัญเป็นล าดับที่สอง 
ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.60 

   7.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ในเรื่องสามารถบริหารเวลาและ
ปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมให้ความส าคัญเป็นล าดับที่สาม ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.49 

   7.4 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่
แตกต่างกันและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลงความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศให้ความส าคัญเป็นล าดับที่สี่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) เท่ากับ 4.34 

   7.5 ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ในเรื่องมีอารมณ์มั่นคง สุขภาพจิตดี 
ร่าเริงแจ่มใสและมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลให้ความส าคัญน้อยที่สุด มี
ระดับท่ีพึงประสงค์มาก ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.85 

ส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ผลจากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ให้ความส าคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

2. สาขาวิชาการตลาด ความคิดเห็นของสถานประกอบการให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของ
สาขานี้ 5 ล าดับแรก ดังนี้ 

   2.7 ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของการมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ฯลฯให้ความส าคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.53  

   2.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงานในเรื่องมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลให้ความส าคัญมาเป็นอันดับที่สอง ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.40 

   2.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ในเรื่องมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม ให้ความส าคัญมาเป็นอันดับที่
สาม ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.37 

   2.4 ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว ในเรื่องสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้
ทางด้านบริหารธุรกิจ ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ 
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั ดสินใจ และ
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สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้ความส าคัญมาเป็นอันดับที่สี่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.27 

   2.5 การมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ 
ประสานงาน หรือจัดการตนเองเมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆให้ความส าคัญน้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.83 

ส าหรับสาขาวิชาการตลาด ผลจากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ให้ความส าคัญกับทุกด้าน  

3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ความคิดเห็นของสถานประกอบการให้ความส าคัญกับ
คุณลักษณะของสาขานี้ 5 ล าดับแรก ดังนี้ 

   3.7 ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ในเรื่อง
การมีความสามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ฯลฯให้ความส าคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.34 

   3.2 ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ในเรื่องการมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลให้ความส าคัญมาเป็นล าดับที่สาม ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.37 

   3.3 ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ในเรื่องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างดี มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรืในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญมาเป็นอันดับที่สี่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) เท่ากับ 4.25 

   3.4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ในเรื่องการมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม ให้ความส าคัญน้อย
ที่สุด คา่เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.84  

ส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ผลจากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้ความส าคัญในด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงานทุก
ตัวแปร 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
คิดเห็นของสถานประกอบการให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของสาขานี้ 5 ล าดับแรก ดังนี้ 

   4.7 คุณลักษณะในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการเข้าสู่การท างาน หรือสหกิจศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุดค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.43 

   4.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงานในเรื่องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างดี และมีความ
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รับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญ
รองลงมา ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.37 

   4.3 ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงานในเรื่องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน ให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ห้า ค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 4.37 

   4.4 ส าหรับด้านอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในเรื่องการมี
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ ประสานงาน หรือจัดการตนเอง
เมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ ให้ความส าคัญน้อยที่สุด มีระดับที่พึงประสงค์มาก 
ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.77 

ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลจาก
การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ – การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้ความส าคัญมากที่สุดในด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – นวัตกรรมมัลติมีเดีย ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของสาขานี้ 5 ล าดับแรก ดังนี้ 

   5.7 คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ในเรื่องการมีความเชื่อมั่น
ในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล ให้ความส าคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.69 

   5.2 ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ให้ความส าคัญเป็นล าดับที่สอง ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.63  

   5.3 ด้านอ่ืนๆ ในเรื่องมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น  ฯลฯ ให้ความส าคัญเป็นล าดับที่สาม ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.50 

   5.4 คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ในเรื่องสามารถปฏิบัติงาน
และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญเป็นล าดับที่สี่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) เท่ากับ 4.38 

   5.5 คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ในเรื่องมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ ในเรื่องมีความรู้  ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ห้า ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.37 

   5.6 คุณลักษณะด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องการมี
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ ประสานงาน หรือจัดการตนเอง
เมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆให้ความส าคัญน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
3.63 

ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – นวัตกรรมมัลติมีเดีย ผลจากการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – 
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นวัตกรรมมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ให้ความส าคัญมากที่สุดในด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟแวร์ ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของสาขานี้ 5 ล าดับแรก ดังนี้ 

   6.7 คุณลักษณะด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีให้ความส าคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.55 

   6.2 คุณลักษณะด้านอื่นๆ เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องมีความสามารถ
ในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นฯลฯให้ความส าคัญเป็นล าดับที่สอง 
ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.46 

   6.3 คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ในเรื่องมีความรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญเป็นล าดับที่
สาม ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.45 

   6.4 คุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว ในเรื่องสามารถสืบค้นข้อมูล 
ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือน าไปในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วย
ตนเอง และสามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนให้ความส าคัญเป็น
ล าดับที่สี่ ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.36 

   6.5 ส าหรับด้านอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องมีความสามารถใน
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ ประสานงาน หรือจัดการตนเองเมื่อต้องการ
ท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆให้ความส าคัญน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.73 
 
2.  อภิปรายผล 

จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจที่มีต่อความพร้อมและ
ทักษะที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับ
นักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา ที่มีต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อน าผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน
มาเรียงล าดับความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.19) รองลงมา คือ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 4.12) ด้านอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.77) ด้าน
ความรู้ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.10) ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว (ค่าเฉลี่ย = 4.08) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแต่งยังอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.05) 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของทินกร ศรีพุทธโชติ และคณะ, 2544 ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ผลจากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาฝึกงาน 
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ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านความซื่อสัตย์และด้านความรับผิดชอบ ซึ่งด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ด้านความมีระเบียบวินัย 

และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธนัตถา กรพิทักษ์, 2545 ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวัง
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการ
ต้องการ ผลจากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่ส าคัญของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สถาน
ประกอบการต้องการ 6 อันดับแรก ได้แก่ มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติเป็นอย่าง
ดี มีการแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มีระเบียบวินัย อุทิศตน และเป็นผู้ตรงต่อเวลา 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข มีความสามารถในการเรียนรู้งานที่
รับผิดชอบได้ดีและรวดเร็ว และสุดท้ายมีคุณธรรมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐภณ สุเมธอธิคม และคณะ, 2557 ได้ศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็น
จริงและที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความคิดเห็นของ
สถานประกอบการผลการศึกษาพบว่า บัณฑิตที่พึงประสงค์โดยบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
เป็นภาพลักษณ์ที่ พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และบัณฑิตมีความรู้  ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ อยู่ในภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีความเห็นไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยที่ได้ 

จากที่ผลการวิจัยปรากฏดังกล่าว อาจเป็นเพราะลักษณะของการปฏิบัติหรือการท างานของ
นักศึกษาสหกิจศึกที่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ การท างานจะต้อง
ประสานงานที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ข้อมูลที่จะต้องใช้ในการบริหารธุรกิจจากทุกฝ่าย ดังนั้นผลที่ได้
จากวิจัย จึงพบว่าด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ที่สถานประกอบการให้ความ
คิดเห็นและเห็นว่าเป็นคุณลักษณะของการรับเข้าโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

ผลจากวิจัยท าให้พบว่า ถ้าวิเคราะห์แยกตามสาขาวิชาของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า ทั้ง 6 สาขาวิชา 
ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสาขาวิชาต่างๆ 
มีความเป็นศาสตร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ด้วยเนื้องานหรือวิธีการ
ปฏิบัติซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน  

สาขาวิชาการบัญชี ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการให้ความส าคัญกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ต้องมีความเท่ียงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ตาม
กรอบของสภาวิชาชีพบัญชีที่มีการบัญญัติในเรื่องดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพงศ์ศิรภพ 
ทองดีรวิสรุเกตุ,2554 ที่ได้มีระบุว่าคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในคุณลักษณะของวิชาชีพบัญชี 

สาขาวิชาการตลาด ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการให้ความส าคัญเรื่องความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างๆ ในการติดต่อธุรกิจหรือการท าติดต่อการค้ากับลูกค้า เนื่องจากสาขาวิชานี้ด้วย
หน้าที่ คือ มีหน้าที่ในการติดต่อกับลูกค้า หรือหาลูกค้าให้กับธุรกิจ ผลที่ได้จึงมีความสอดคล้องกับ
หน้าที่หรืองานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุมาลี วารี, 2557 
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สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ความคิดเห็นของสถานประกอบการให้ความส าคัญเรื่อง 
ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน เนื่องจากเป็นสาขาวิชาการที่ต้องใช้ศาสตร์ต่างๆ เข้ามา
ในบริหารจัดการให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น ผลที่ได้ จึงมี
ความสอดคล้องกับหน้าที่และวิธีการปฏิบัติงานผลที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับผลงานของเนรัญชลา  
ก าไลทอง, 2550 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ผลที่ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรตะวัน  
แสนบุดดา,2549 ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการผลที่ได้มีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
เนื่องจากสาขาวิชานี้ ประกอบด้วย 3 เอกวิชา ส าหรับเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับเอกการ
พัฒนาซอฟแวร์ ผลจากการวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน คือ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่าง
ดี ส่วนวิชาเอกนวัตกรรมมัลติมีเดีย ให้ความส าคัญเรื่อง ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
เนื่องจากวิชาเอกนี้มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร จึงต้องมี
การติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย 
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจน าผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมีคุณลักษณะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
ในการนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามและเสนอแนะดังนี้ 

7. การที่ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตบัณฑิตในอนาคต เพ่ือเข้าสู่
โครงการสหกิจศึกษา และตลาดแรงงาน เพ่ือให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการ ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งนับว่ามีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่ งข้อเสนอแนะครอบคลุมทุกด้าน 
ประกอบด้วยด้านความรู้ในการปฏิบัติงานด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัวด้านมนุษยสัมพันธ์
ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรมีการ
ปรับปรุงให้เป็นหนึ่งของกรอบมาตรฐาน 

2. ควรท าการศึกษาของพ้ืนที่อีก 3 พ้ืนที่ ที่มีการเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ เพ่ือน าผลที่
ได้มาเปรียบเทียบกัน เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่อาจมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  

โทร 02-4416079 ต่อ 2841  โทรสาร 02-4416077 
 

23  กุมภาพันธ์  2558 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัย 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  จันดี 

สิ่งที่แนบมาด้วย  แบบสอบถาม 

ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก าลังท าโครงการวิจัย เรื่อง  “ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”  เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตและหลักสูตรการเรียนการสอนใน      
คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

แบบสอบถามมี 3 ส่วน เป็นการสอบถามสถานประกอบที่มีการรับนักศึกษาในโครงการ   
สหกิจศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เข้าสหกิจศึกษา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สถานประกอบการพึง

ต้องการ 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การจัดท าโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย ทางคณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

          (อาจารย์พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ) 
       อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  

โทร 02-4416079 ต่อ 2841  โทรสาร 02-4416077 
 

23  กุมภาพันธ์  2558 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัย 

เรียน   อาจารย์ดารารัตน์  สุขแก้ว  (หัวหน้างานหลักสูตรและต าราเรียน คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา) 

สิ่งที่แนบมาด้วย  แบบสอบถาม 

ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก าลังท าโครงการวิจัย เรื่อง  “ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”  เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตและหลักสูตรการเรียนการสอนใน      
คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

แบบสอบถามมี 3 ส่วน เป็นการสอบถามสถานประกอบที่มีการรับนักศึกษาในโครงการ   
สหกิจศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เข้าสหกิจศึกษา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สถานประกอบการพึง

ต้องการ 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การจัดท าโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย ทางคณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

          (อาจารย์พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ) 
       อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  
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23  กุมภาพันธ์  2558 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัย 

เรียน   อาจารย์โยธกา  สีใสไพร  (หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา) 

สิ่งที่แนบมาด้วย  แบบสอบถาม 

ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก าลังท าโครงการวิจัย เรื่อง  “ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”  เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตและหลักสูตรการเรียนการสอนใน      
คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

แบบสอบถามมี 3 ส่วน เป็นการสอบถามสถานประกอบที่มีการรับนักศึกษาในโครงการ   
สหกิจศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เข้าสหกิจศึกษา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สถานประกอบการพึง

ต้องการ 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การจัดท าโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย ทางคณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

          (อาจารย์พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ) 
       อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
ค าชี้แจง 

โปรดใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ ที่ท่านต้องการและเห็นว่าจ าเป็นต้องมี ซึ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สถานประกอบการพึง

ต้องการ 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ทางคณะผู้วิจัย ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามตามความเป็นจริง  
ทุกข้อ โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่เปิดเผยและจะอภิปรายผลในภาพรวม 

โดยขอให้ท่านส่งแบบสอบถามกลับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทางไปรษณีย์ / โทรสาร 
02-4416077 / E-Mail: Pongsirapop@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง 

อาจารย์พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ   หัวหน้าโครงการวิจัย 
 อาจารย์ชเนศ       รัตนอุบล      ผู้รว่มวิจัย 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
โทร 02-4416079 ต่อ 2841  โทรสาร 02-4416077 
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ค าชี้แจง  ให้ใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าข้อความตรงกับความคิดเห็นของท่าน   
มากที่สุด 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ  (   )  ชาย  (   )  หญิง 

2.  อายุ  (   )  ต่ ากว่า 35 ปี (   )  36 – 40 ปี  (   )  41 – 45 ปี   
(   )  46 – 50 ปี  (   )  50 ปีขึ้นไป 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน  
(   )  ต่ ากว่าปริญญาตรี  (   )  ปริญญาตรี  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี 

4.  ท่านด ารงต าแหน่งใดในสถานประกอบการ 
(   )  เจ้าของสถานประกอบการ  
(   )  ผู้อ านวยการ / ผู้บริหารส่วนราชการ / ผู้จัดการ 

 (   )  รองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ / รองผู้จัดการ   
(   )  หัวหน้าส่วน / หัวหน้าฝา่ย / หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน  
(   )  อาจารย์ / อาจารย์นิเทศ / พนักงาน / เจ้าหน้าที่  
(   )  อื่นๆ ……………………………………………………………….…… 

5.  ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งงานปัจจุบันของท่าน 
(   )  น้อยกว่า 1 ปี  (   )  1 – 3 ปี   (   )  4 – 6 ปี  
(   )  7 - 9 ป ี   (   )  10 ปีขึ้นไป 

6.  ลักษณะหน่วยงาน 
(   )  หน่วยงานราชการ  (   )  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
(   )  หน่วยงานบริษัทมหาชน (   )  หน่วยงานบริษัทจ ากัด  
(   )  หน่วยงานห้างหุ้นส่วน (   )  อื่นๆ (ระบุ) ……………………… 

7.  ขนาดของสถานประกอบการของท่าน 
(   )  ขนาดเล็ก (พนักงานไม่เกิน 50 คน)   
(   )  ขนาดกลาง (พนักงานไม่เกิน 51 - 100 คน) 
(   )  ขนาดใหญ่ (พนักงานเกิน 100 คน) 
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8.  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ที่ท่านรับเข้าสหกิจศึกษาสาขาวิชาใด 
(   )  สาขาวิชาการบัญชี     
(   )  สาขาวิชาการตลาด   
(   )  สาขาวิชาการการจัดการอุตสาหกรรม 
(   )  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(   )  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – นวัตกรรมมัลติมีเดีย 
(   )  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟแวร์ 
(   )  อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................. 

9.  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ที่ท่านรับเข้าท างานสาขาวิชาใด 
(   )  รับเข้าท างาน    (   )  ไม่ได้รับเข้าท างาน 

(   )  สาขาวิชาการบัญชี     
(   )  สาขาวิชาการตลาด   
(   )  สาขาวิชาการการจัดการอุตสาหกรรม 
(   )  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(   )  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – นวัตกรรมมัลติมีเดีย 
(   )  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟแวร์ 
(   )  อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................. 

 
ค าชี้แจง  ให้ใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต  

  คณะบริหารธุรกิจ ที่ท่านต้องการและเห็นว่าจ าเป็นต้องมี โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
5   หมายถึง    ระดับที่พึงประสงค์มากท่ีสุด 
4   หมายถึง    ระดับที่พึงประสงค์มาก 
3   หมายถึง    ระดับที่พึงประสงค์ปานกลาง 
2   หมายถึง    ระดับที่พึงประสงค์น้อย 
1   หมายถึง    ระดับที่พึงประสงค์น้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 2  ลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สถานประกอบการพึงต้องการ 

คุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 
ระดับความคิดเห็นต่อ

ความพึงประสงค์ 
5 4 3 2 1 

ความรู้ในการปฏิบัติงาน      
1. มีความรู้  และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการ
บริหารธุรกิจ 

     

2. มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นๆที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ทางด้าน
การบริหารธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

     

3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดา้นการบรหิารธุรกิจโดยใช้วิธีการเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ 

     

4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

     

ความคิดริเร่ิมและปัญญาเฉพาะตัว      
1. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

     

2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ใช้ทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

     

3. สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน      
มนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน      
1. สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ      
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

     

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมงาน 

     

4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

5. มีอารมณ์มั่นคง สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส      
6. มคีวามเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล      
การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

     

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

     

3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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คุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 
ระดับความคิดเห็นต่อ

ความพึงประสงค์ 
5 4 3 2 1 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ      
1. มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

     

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงาน
และสังคม 

     

3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม      
4. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม 

     

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
1. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี      
2. มีความสามารถในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานท่ีใช้อยู่เป็นประจ า      
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  รู้จักวิธีการติดต่อ 
ประสานงาน หรือจัดการตนเองเมื่อต้องการท างานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ 

     

4. ได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่การท างาน 
หรือสหกิจศึกษา 

     

5. มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
ฯลฯ 

     

 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ  

ความรู้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

ความคิดริเร่ิมและปัญญาเฉพาะตัว ได้แก่......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

มนุษยสมัพันธก์ับองค์กร และเพ่ือนร่วมงาน ได้แก่...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก ่.................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่ ............................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

อื่นๆ ได้แก่ ................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
คณะผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1.  ชื่อ - นามสกุล  นายพงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ 
 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
 
3.  หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 

 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 02-441-6000 
ต่อ 2841, 08-1199-9787  โทรสาร 02-441-6077 E-mail: Pongsirapop.Tho@rmutr.ac.th, 
Pongsirapop@gmail.com 
 
4.  ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ. 2555 
 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี พ.ศ. 2554 
 ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2550 
 
5.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
 สาขาวิชาการเงินและสาขาการจัดการบริหารธุรกิจ 
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 

1.  ชื่อ - นามสกุล  นายชเนศ  รัตนอุบล 
 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
 
3.  หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
73170 โทร.  02 -441-6000 ต่อ 2821, 08-1731-8900  โทรสาร 02 -441-6077 E-mail: 
Chanate.R@rmutr.ac.th, crat9@hotmail.com 
 
4.  ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ปี พ.ศ. 2548 

ปริญญาตรี  วิทยาลัยทองสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) ปี พ.ศ. 2542 
 
5.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  

สาขาวิชาการระบบฐานข้อมูล 
 
6.  ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

6.1  โครงการการพัฒนาระบบสื่อการสอนเรื่อง หลักการออกแบบ User Interface 
บนระบบเครือข่าย / อินเตอร์เน็ต ด้วยเทคนิค Frontpage โดยได้รับทุนอุดหนุนการท าวิจัย ด้วยงบ
ผลประโยชน์ จากส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ปีงบประมาณ 2552 

6.2  โครงการการประชาสัมพันธ์ตลาดบางหลวงด้วยสื่อสิ่งพิมพ์กราฟิกโดยได้รับ
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย ด้วยงบผลประโยชน์ จากส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์  ปีงบประมาณ 2553 

6.3  โครงการการการพัฒนาสื่อการสอนวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพ่ือน าเสนอรายงาน 
ด้วยเทคนิคสื่อผสมบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

6.4  โครงการการ การน าเสนอการเรียนการสอนโดยน าตนเองบนเว็บแบบมัลติมี เดีย
ด้วยเทคโนโลยียูทูป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

6.5  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการจ าเป็นในระบบบริหารจัดการบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบระบบโอเพ่นซอสต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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