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 วตัถุประสงคข์องการวจิยัในครั+ งนี+  เพื�อศึกษาสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของ
บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม โดยใชว้ธีิวิจยัเชิงคุณภาพ แบบการจดัการประชุมแบบ
สัมภาษณ์กลุ่ม ใน 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบญัชี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชา
การตลาด ภาควชิาการจดัการทั�วไป และภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ ตามกรอบแนวคิด
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใน5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ของบณัฑิต ดา้นทกัษะทาง
ปัญญาด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข     
การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นคุณธรรม/จริยธรรม และกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ และศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ จาํนวน 
=5 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า >) สมรรถนะที�จ ําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการบญัชี ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน การติดต่อ
ประสานงาน ความรับผิดชอบในหนา้ที�การงาน การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปไดดี้ มีความซื�อสัตย ์และ
รับฟังขอ้เสนอแนะ =) สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัสยามภาควชิาการเงินและการธนาคาร ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการเงิน การแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ การทาํงานเป็นทีม การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปไดดี้ และมีความซื�อสัตย ์B) สมรรถนะที�จาํเป็น
ต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยามภาควิชาการตลาด ไดแ้ก่ 
ความรู้ดา้นการตลาด การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การทาํงานเป็นทีม การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปได้
ดี และความอดทนในการทาํงาน C) สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยามภาควิชาการจดัการทั�วไป ไดแ้ก่ มีความรู้ตรงกบังานที�ทาํ มีทกัษะใน
การสังเกตุ การวางแผนธุรกิจ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปได้ดี มีความซื�อสัตยแ์ละมีคุณธรรม 5) 
สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม          
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ภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นส่งออกและนาํเขา้ การติดต่อประสานที�ดี 
มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที� สามารถทาํการตลาดออนไลน์ไดดี้ และมีความละเอียดรอบคอบ 
 ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํผลการศึกษาไปใช้ มีแนวทางในการพฒันาสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ไดแ้ก่ >) การเตรียมความพร้อม
ให้กบับณัฑิตดา้นทกัษะภาษาต่างประเทศ เช่น จดัให้มีการเรียนรู้เพิ�มเติมในภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
และภาษาประเทศเพื�อนบา้นในอาเซียนใหก้บับณัฑิต =) การสร้างบรรยากาศที�เหมาะสมที�ทาํใหเ้กิด
การเรียนรู้และการพฒันาสมรรถนะของบณัฑิต B) การวางแผนการเรียนให้รู้ให้กับบณัฑิต โดย
กาํหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ให้ชดัเจน C) การวินิจฉยัความจาํเป็นของการพฒันาสมรรถนะใหก้บั
บัณฑิต รวมถึงการสร้างโอกาสสําหรับการปรับปรุงพัฒนาตนเองของบัณฑิต 5) การกําหนด
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการพฒันาสมรรถนะของบณัฑิต ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการ F) การออกแบบแผนการเรียนรู้ให้กบับณัฑิตที�เหมาะสม เพื�อมุ่งสร้างสมรรถนะดา้น
ความรู้ประสบการณ์ชีวิตให้กบับณัฑิต G) การปรับปรุงหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
บุคคล และสภาพสังคม จดัให้มีการเรียนการสอนวิชาการตลาดดิจิทลั วิชาการเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสตาร์อพั วิชาภาษาอาเซียน (CLMV) วิชาประสบการณ์ชีวิต และวิชาการสร้างนวตักรรมใหม่ 
ในกลุ่มวิชาแกนเพิ�มด้วย M) มีการจดักิจกรรมเพื�อใช้ในการพฒันาสมรรถนะทางดา้นการทาํธุรกิจ
สมยัใหม่ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมในวิชาชีพ การมอบหมายงานจริงให้ปฎิบติั การจดัตั+งชมรม
ผูป้ระกอบการ และการจดัตั+ งบริษัทจาํลอง และ P) มีการประเมินผลการพฒันาสมรรถนะของ
บณัฑิต โดยประเมินทั+งเป็นแบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ เพื�อใชใ้นการเปรียบผลลพัธ์กบั
เป้าหมายที�ไดก้าํหนดไว ้และการสังเกตพฤติกรรมของบณัฑิตระหว่างการพฒันา เช่น การมีส่วน
ร่วม ความเอาใจใส่ ความตั+งใจ และความกระตือรือร้น  
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ABSTRACT 

 
Title  Essential Competencies Required of New Graduates from the Faculty of  
  Business Administration, Siam University 
Author Faculty of Business Administration, Siam University 
Year 2017 

 

  
 The objective of this research was to study the essential competencies required of new 
graduates from the Faculty of Business Administration, Siam University by using the qualitative 
research method and group interviews in the five undergraduate degree programs: Accountancy, 
Finance and Banking, Marketing, General Management, and International Business Management. 
It was based on the standard conceptual framework of the National Qualifications Framework for 
Higher Education in Thailand in the five domains: knowledge of graduates, intellectual skills, 
interpersonal skills and responsibilities, analytical and communication skills and ethical and 
moral. The informants (population) consisted of 25 entrepreneurs who were in executives’ 
positions, and the alumni of Siam University. 
 The results of this study showed that 1) the essential competencies required of new 
graduates from the Faculty of Business Administration, Siam University in Accountancy program 
were the knowledge in accounting and finance, the coordination, and responsibility competencies, 
ability to use specific computer softwares in the field, be honest and listen to the suggestions; 2) 
the essential competencies required of new graduates from the Faculty of Business 
Administration, Siam University in Finance and Banking program were the knowledge of finance, 
the systematic problem-solving skill, teamwork skill, ability to use specific computer softwares in 
the field, and be honest; 3) the essential competencies required of new graduates from the Faculty 
of Business Administration, Siam University in Marketing program were the knowledge in 
marketing, the systematic problem-solving skill, teamwork skill, ability to use specific computer 
softwares in the field, and be patient to work; 4) the essential competencies required of new 
graduates from The Faculty of Business Administration, Siam University in General Management 
program were the knowledge of the area, the observative habit, ability to prepare business 



 ง

planning, ability to use specific computer softwares in the field, be honest and have virtue; 5) the 
essential competencies required of new graduates from The Faculty of Business Administration, 
Siam University in International Business Management program were the knowledge in 
international business, e.g. import and export, the coordinating competency and responsibilities, 
digital marketing skills, and thoroughness and accuracy habit. 
 Suggestions for applying research findings in the development of the essential 
competencies required of new graduates from faculty of business administration, Siam University 
were 1) to enhance foreign language skills of the graduates, such as providing additional courses 
in English, Chinese and ASEAN languages; 2) to create appropriate atmosphere for learning and 
developing; 3) to set study plan with clear goal for undergraduate students;  4) to analyze the need 
of competency development for graduates including to create opportunities for self improvement; 
5) to define the objectives or goals of the competency development for the programs to meet the 
need of entrepreneurs; 6) to design the appropiate learning plan to build the knowledge 
competency of life experience for graduates; 7) to improve the appropriate curriculum to meet 
individual needs and social conditions. Digital marketing subject, Startup business entrepreneurs 
subject, ASEAN language (CLMV), life experience subject and new innovation subject were 
recommended to add in the core subjects; 8) activities for the competency development of modern 
business such as professional training, the assignment of the actual job to perform, the 
establishment of entrepreneurial clubs and the establishment of a simulation company were 
suggested;  and 9) evaluate competency development both formally and informally to compare the 
results with the goals; and observe the students’ behavior such as participation, attention, 
willingness and enthusiasm to learn throughout the semester.  
 
 



 จ 

กติติกรรมประกาศ 

 

การวิจัยในครั งนี สํา เ ร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ�ง  ด้วยความกรุณาจากหลายภาคส่วน  
มหาวทิยาลยัสยาม โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชยั มงคลวนิช ผูใ้หโ้อกาสและทุนสนบัสนุนในการทาํ
วิจยั  คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยัของมหาวิทยาลยัสยาม ที�กรุณากลั�นกรองคุณภาพงานและให้
ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์  ดร.พิจิตร เอี�ยมโสภณา ที�ปรึกษาโครงการวจิยั ที�กรุณาใหข้อ้คิดเห็น 
ชีแนะแนวทางวจิยั ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  นอกจากนี ยงัมีกลุ่มตวัอยา่งและผูใ้ห้
ขอ้มูลอีกหลายท่าน ที�กรุณาสละเวลามาใหข้อ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาและดว้ยความเป็นกนัเอง จนทาํ
ให้งานวิจยัชินนี สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านที�ไดก้ล่าวถึงมานี  ดว้ย
ความจริงใจ   

สุดทา้ยนี  ขอขอบคุณทุกท่านที�มีส่วนสนบัสนุนทังทางตรงและทางออ้มจนทาํให้งานวิจยั
ชินนี ประสบผลสําเร็จ และขอขอบคุณในความสามคัคี ความทุ่มเท ตลอดจนแรงกายแรงใจ ของ
คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที� คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ทุกท่าน ที�ร่วมกนัผลิตผลงานอนัเป็น
ประโยชน์ในครั งนี   
 
               คณะผูว้จิยั    
            สิงหาคม 2560 

 



ช 
 

สารบัญ 
          หน้า 

บทคดัยอ่              ก                                                                                                                             
กิตติกรรมประกาศ             จ          
สารบญั              ช 
สารบญัตาราง           ฎ 
สารบญัภาพ          น 
 

บทที 

   �. บทนาํ 
 �.� ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา          �                                                                 
 �.& คาํถามวจิยั         ( 
 �.) วตัถุประสงคข์องการวจิยั       ( 
 �.( ขอบเขตในการวิจยั        ( 

�.- กรอบแนวคิดการวจิยั       . 
�.. นิยามศพัท ์         / 
�.0 ประโยชน์ที3ไดรั้บจากการวจิยั      6 
 

    &. แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวจิยัที3เกี3ยวขอ้ง 
 &.� ภาพรวมภาวะการจา้งงานปี &-.:       �: 

&.& กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ     �) 
 2.) ทฤษฎีแนวคิดเกี3ยวกบัสมรรถนะ      �0 
 2.( ทฤษฏีแนวคิดเกี3ยวกบัการวจิยัเชิงคุณภาพ     &( 
 2.- ประวติัมหาวทิยาลยัสยาม       &/ 
 2.. หลกัสูตรคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม     ): 
 2.6 งานวจิยัที3เกี3ยวขอ้ง        (0 
 
 



ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
          หน้า 

บทที 

). วธีิดาํเนินการวจิยั   
 ).� วธีิดาํเนินการวจิยั        -( 
 ).& ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง       -( 
 ).) เครืองมือที3ใชใ้นการวจิยั       -0 
 ).( การสร้างเครื3องมือที3ใชใ้นการวจิยั      -/ 
 ).- การเก็บรวบรวมขอ้มูล       -6 
 ).. ความน่าเชื3อถือของเครื3องมือ       .: 
 ).0 การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า      .� 
 )./ การวเิคราะห์ขอ้มูล        .� 

  
  (. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 (.� ภาควชิาการบญัชี         
   ตอนที3 � ดา้นความรู้ของบณัฑิต      .- 
   ตอนที3 & ดา้นทกัษะทางปัญญา      ./ 
   ตอนที3 ) ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 0� 
   ตอนที3 ( ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ฯ    0) 
   ตอนที3 - ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม      0- 
 (.& ภาควชิาการเงินและการธนาคาร 
   ตอนที3 � ดา้นความรู้ของบณัฑิต      0/ 
   ตอนที3 & ดา้นทกัษะทางปัญญา      /) 
   ตอนที3 ) ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ /. 
   ตอนที3 ( ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ฯ    // 
   ตอนที3 - ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม      6� 
  



ฌ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
          หน้า 

บทที  
 (.) ภาควชิาการตลาด 
   ตอนที3 � ดา้นความรู้ของบณัฑิต      6- 
   ตอนที3 & ดา้นทกัษะทางปัญญา      �:� 
   ตอนที3 ) ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ �:( 
   ตอนที3 ( ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ฯ    �:0 
   ตอนที3 - ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม      �:6 
 (.( ภาควชิาการจดัการทั3วไป 
   ตอนที3 � ดา้นความรู้ของบณัฑิต      ��� 
   ตอนที3 & ดา้นทกัษะทางปัญญา      ��. 
   ตอนที3 ) ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ �&- 
   ตอนที3 ( ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ฯ    �)& 
   ตอนที3 - ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม      �(� 
 (.- ภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
   ตอนที3 � ดา้นความรู้ของบณัฑิต      �-� 
   ตอนที3 & ดา้นทกัษะทางปัญญา      �-( 
   ตอนที3 ) ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ �-. 
   ตอนที3 ( ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ฯ    �-6 
   ตอนที3 - ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม      �.: 
 
-. สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
   -.� สรุปผลการศึกษา       �0& 
   -.& การอภิปรายผล       �/) 
   -.) ขอ้เสนอแนะเพื3อนาํผลการศึกษาไปใช ้    �/0 
   -.( ขอ้เสนอแนะเพื3อการศึกษาครัJ งต่อไป     �6: 
    



ญ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
บรรณานุกรม       �6� 
 
ภาคผนวก � แผนการดาํเนินงาน 
ภาคผนวก & ตวัอยา่งแบบบนัทึกการถอดความและการให้รหสัเริ3มตน้ 
ภาคผนวก ) รายการรหสัเบืJองตน้จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ 
ภาคผนวก ( ตวัอยา่งจดหมายเชิญสัมภาษณ์ 
ภาคผนวก - รูปภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ 
ภาคผนวก . ประวติัผูว้จิยั 
ภาคผนวก 0 ผลการตรวจคดัลอกวรรณ       

                   

 

 

  



ฎ 
 

สารบัญตาราง 

 
ตารางที                หน้า 

�.� ลาํดบัการดาํเนินงานวิจยั    5 
&.� เกณฑค์วามสามารถและตวัชีJ วดัพฤติกรรม    && 
&.& ตวัอยา่งเกณฑส์มรรถนะในการแกปั้ญหา    && 
&.) ความแตกต่างระหวา่งกระบวนทศัน์ทางปฏิฐานนิยมและปรากฏการณ์นิยม  &- 
&.( เปรียบเทียบความแตกต่างของการวจิยัเชิงคุณภาพกบัการวิจยัเชิงปริมาณ  &. 
).� กลุ่มตวัอยา่งของผูป้ระกอบการ    -- 
).& กลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    -. 
).) กลุ่มตวัอยา่งของศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    -. 
 

  



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที                หน้า 

ภาควชิาการบัญชี 

(.� ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูป้ระกอบการ  .- 
(.&  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ :  
  ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    .. 
(.)  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ :  
  ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    .0 
(.(  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  ผูป้ระกอบการ ./ 
(.-  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  
  ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    ./ 
(.. ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  
 ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    0: 
(.0 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ : ผูป้ระกอบการ    0� 
(./ ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    0� 
(.6 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ: ศิษยเ์ก่าที3สําเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    0& 
(.�: ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูป้ระกอบการ    0) 
(.�� ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    0( 
(.�& ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้   0( 
(.�) ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูป้ระกอบการ 75 
 



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที                หน้า 

4.14 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม:  
 ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    76 
4.15 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม:  
 ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้      77 
 

  



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที                หน้า 

ภาควชิาการเงินและการธนาคาร 

(.�. ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูป้ระกอบการ  0/ 
(.�0  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ :  
  ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    /: 
(.�/  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ :  
  ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    /& 
(.�6  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  ผูป้ระกอบการ /) 
(.&:  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  
  ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    /( 
(.&� ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  
 ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    /- 
(.&& ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ : ผูป้ระกอบการ    /. 
(.&) ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    /0 
(.&( ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ: ศิษยเ์ก่าที3สําเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    /0 
(.&- ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูป้ระกอบการ    // 
(.&. ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    /6 
(.&0 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้   6� 
(.&/ ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูป้ระกอบการ 6� 
 



ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที                หน้า 

4.&6 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม:  
 ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    6) 
4.): ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม:  
 ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้      6( 
  

  



ณ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที                หน้า 

ภาควชิาการตลาด 

(.)� ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูป้ระกอบการ  6- 
(.)&  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ :  
  ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    6/ 
(.))  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ :  
  ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    �:: 
(.)(  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  ผูป้ระกอบการ �:� 
(.)-  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  
  ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �:& 
(.). ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  
 ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    �:) 
(.)0 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ : ผูป้ระกอบการ    �:( 
(.)/ ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �:- 
(.)6 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ: ศิษยเ์ก่าที3สําเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    �:. 
(.(: ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูป้ระกอบการ    �:0 
(.(� ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �:/ 
(.(& ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้   �:6 
(.() ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูป้ระกอบการ �:6 
 



ด 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที                หน้า 

4.(( ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม:  
 ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    ��: 
4.(- ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม:  
 ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้      ��� 

  



ต 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที                หน้า 

ภาควชิาการจัดการทัวไป 

(.(. ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูป้ระกอบการ  ��& 
(.(0  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ :  
  ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    ��( 
(.(/  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ :  
  ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    ��. 
(.(6  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  ผูป้ระกอบการ ��0 
(.-:  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  
  ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    ��6 
(.-� ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  
 ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    �&) 
(.-& ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ : ผูป้ระกอบการ    �&. 
(.-) ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �&6 
(.-( ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ: ศิษยเ์ก่าที3สําเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    �): 
(.-- ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูป้ระกอบการ    �)) 
(.-. ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �)- 
(.-0 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้   �)/ 
(.-/ ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูป้ระกอบการ �(& 
 



ถ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที                หน้า 

4.-6 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม:  
 ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �(- 
4..: ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม:  
 ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้      �(. 

  



ท 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที                หน้า 

ภาควชิาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

(..� ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูป้ระกอบการ  �-& 
(..&  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ :  
  ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �-) 
(..)  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ :  
  ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    �-( 
(..(  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  ผูป้ระกอบการ �-- 
(..-  ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  
  ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �-. 
(... ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  
 ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    �-0 
(..0 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ : ผูป้ระกอบการ    �-0 
(../ ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �-/ 
(..6 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ: ศิษยเ์ก่าที3สําเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้    �-6 
(.0: ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูป้ระกอบการ    �.: 
(.0� ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �.: 
(.0& ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื3อสาร

และการใชเ้ทคโนโลย ี: ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้   �.� 
(.0) ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูป้ระกอบการ �.� 
 



ธ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที                หน้า 

4.0( ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม:  
 ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ    �.& 
4.0- ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม:  
 ศิษยเ์ก่าที3สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้      �.& 
(.0. สรุปปัจจยัสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัสยาม : ระดบัภาควชิา      �.) 
(.00 สรุปปัจจยัสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัสยาม : ระดบัคณะ       �./ 
-.� สรุปผลความถี3ของสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาบญัชี     �0& 
-.& สรุปผลความถี3ของสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการเงินการธนาคาร   �0( 
-.) สรุปผลความถี3ของสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการตลาด    �0. 
-.( สรุปผลความถี3ของสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาคการจดัการทั3วไป    �0/ 
-.- สรุปผลความถี3ของสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาคการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  �/� 
-.. แนวทางการพฒันาสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม       �/0 
 

  



น 
 

สารบัญภาพ 

 
ภาพที                หน้า 

).� ขัJนตอนการวิจยั และผลที3ไดรั้บ    -( 
).& ขัJนตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล (Content Analysis)    -- 
-.�  สรุปสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการบญัชี    �0) 
-.& สรุปสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการเงินการธนาคาร    �0. 
-.) สรุปสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการตลาด    �0/ 
-.( สรุปสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการจดัการทั3วไป    �/: 
-.- สรุปสมรรถนะที3จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวทิยาลยัสยาม ภาคการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ    �/& 

 



 1

 บทที� � 

บทนํา 
 

�.� ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
 กระแสความเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทาํให้ธุรกิจและการแข่งขนัต้องปรับตวั 
บุคลากรกลายเป็นกลไกความสํา เ ร็จของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ทั* ง นี*
สถาบนัอุดมศึกษาทาํหน้าที�ผลิตบณัฑิตสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ทุกมหาวิทยาลยั
มุ่งเป้าหมายเพื�อการพฒันาบณัฑิตที�มีคุณภาพตอบสนองการเขา้สู่ตลาดแรงงานของประเทศอยา่งมี
คุณภาพ ทําให้การผลิตบัณฑิตกลายเป็นส่วนหนึ� งของเป้าหมายความสําเร็จอีกประการของ
สถานศึกษาทั*งในสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนในการพฒันาคุณภาพบณัฑิตที�ตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและทาํให้บณัฑิตจบไดง้านทาํ การผลิตบณัฑิตที�มีคุณภาพและไดง้านทาํ
จึงกลายเป็นนโยบายสําคญัของทุกมหาวิทยาลัยและเป็นดัชนีชี* วดัความสําเร็จด้านการประกัน
คุณภาพตามนโยบายประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ชี* วดัดัชนี
ความสาํเร็จดา้นภาวะการมีงานทาํของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  

ทั*งนี* คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยามเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนที�ผลิตบณัฑิตสู่
ตลาดแรงงานโดยมีวตัถุประสงค์หลักคือ เพื�อผลิตบัณฑิตซึ� งมีความรู้ความสามารถด้านการ
บริหารธุรกิจ รวมถึงแนวคิดทางการบริหารองคก์รสมยัใหม่ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต และ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจดัการธุรกิจในภาคทฤษฎี การฝึกงาน การจดัทาํโครงงาน และฝึก
ปฏิบติัทั*งในมหาวิทยาลยั และในสถานประกอบการ ทั*งนี* เพื�อให้ผูส้ําเร็จการศึกษาเป็นผูมี้ความรู้
ความเข้าใจทั* งในทางการบริหารธุรกิจ และความสามารถในการประยุกต์จากสิ� งที� เรียนรู้ใน
กระบวนการผลิตบณัฑิตของคณะบริหารธุรกิจสู่การปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล รวมทั*งเป็นผูย้ดึมั�นในจรรยาบรรณของนกัธุรกิจ ปัจจุบนั คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนใน
ระดบัปริญญาตรีทั*งสิ*น ๕ สาขาวชิา โดยประกอบไปดว้ยภาควชิาต่าง ๆ จาํนวน 5 ภาควชิา ดงันี*  

1. ภาควชิาการบญัชี 
2. ภาควชิาการเงินและการธนาคาร 
3. ภาควชิาการตลาด 
4. ภาควชิาการจดัการทั�วไป 
5. ภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการพฒันาคุณภาพบณัฑิต ที�ประสบปัญหาต่อตลาดแรงงานของ
สถาบนัอุดมศึกษาพบวา่ ภาวะการมีงานทาํมีอตัราลดลง ทั*งนี* จากขอ้มูลภาวะการมีงานทาํทุกระดบั
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 54 สถาบนัอุดมศึกษา ตั*งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2558 อตัราการมีงานทาํ
ของผูจ้บการศึกษาตั*งแต่ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 73.01โดยปี 2557 มีอตัราการมีงานทาํลดลงอย่าง
ต่อเนื�อง มีจาํนวนร้อยละ 67.71 และ ปี พ.ศ. IJJK มีจาํนวนร้อยละ LJ.MN โดยลดลงตามลาํดับ 
สอดคลอ้งกบัอตัราการวา่งงานของบณัฑิตที�จบจากสถาบนัอุดมศึกษา ตั*งแต่ปี IJJL – IJJK มีอตัรา
การวา่งงานและไม่ไดศึ้กษาต่อมีจาํนวนเพิ�มขึ*น โดยในปี IJJL มีจาํนวนร้อยละ IN.PQ และ ปี IJJQ มี
จาํนวนเพิ�มขึ*นร้อยละ IP.ML และ ปี พ.ศ. IJJK มีจาํนวนร้อยละ RM.PR ตามลาํดบั นอกจากนี* ยงัมี
ขอ้มูลสํานกังานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. IJJQ สํารวจ J อนัดบัของสาขาวิชาที�ไม่มีงานทาํมากที�สุด
อนัดบั N คือสาขาที�เกี�ยวกบัการบริหารธุรกิจ/บริหารการพาณิชย ์(กรุงเทพธุรกิจ, IJLM) ทั*งนี* การ
สํารวจใช้ฐานขอ้มูลของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีล่าสุดของทบวงมหาวิทยาลยัเป็นกรอบ
ในการสุ่มตวัอย่างจาํนวน N,WKK ตวัอย่าง กระจายไปทุกสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ NW แห่ง ทุก
สาขาวิชา (W สาขา) โดยสรุปขอ้มูลสําคญัของสถานประกอบการเอกชนในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งจาก
สาเหตุของการวา่งงานไวห้ลายประการ ประการสาํคญัในกระบวนการผลิตบณัฑิตสรุปได ้Rประเด็น
ที�สําคญั คือ ผูส้ําเร็จการศึกษามีผลการเรียนตํ�า (GPA ตํ�า)  ผูส้ําเร็จการศึกษาไม่มีการฝึกงานระหวา่ง
การเรียน สุดทา้ย สถาบนัไม่เปิดคณะใหม่ที�สอดคล้องกบัสถานการณ์ความตอ้งการของตลาด มี
สถาบนัการศึกษาที�เก่าแก่เป็นจาํนวนมากไม่มีคณะใหม่มีสิ�งใหม่ที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดในขณะที�ควรมีคณะที�ตั*งใหม่มีหลกัสูตรวิชาใหม่ที�ยืดหยุ่นและสอดคล้องกบัความตอ้งการ
(กรุงเทพธุรกิจ, IJLM) นอกจากนี*จากการศึกษาแนวคิด การจา้งงานและคุณลกัษณะที�ดีของบุคลากร
ในองคก์รที�เป็นที�ตอ้งการของนกัวชิาการหลายท่าน พบวา่ นายจา้งตอ้งการจา้งและ รักษาพนกังานที�
มีความสามารถจดัการดา้นการเปลี�ยนแปลงได ้จากการศึกษางานวิจยัของฟอสเตอร์ (Forster, IMMM) 
ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น P ด้าน คือ (N) สมรรถนะในการจัดการตนเอง (managingself) (I) 
สมรรถนะ ในการสื�อสาร (communication) (R) สมรรถนะในการบริหารคน และงาน(managing 
people and tasks) และ (P) สมรรถนะใน การขบัเคลื�อนนวตักรรมและการเปลี�ยนแปลง (mobilizing 
innovation and change) นอกจากนี* พบว่ามีงานวิจัยที�สอดคล้อง กับงานวิจัยของ Frederick คือ 
Carnevale, Gainer และ Meltzer (NWWM) ซึ� งพดูถึงสมรรถนะที�จาํ เป็นในการทาํ งานเบื*องตน้ประกอบ 
ดว้ย (N) การแกปั้ญหา (solveproblems) (I) การใชข้อ้มูลข่าวสาร (use of information) (R) ระบบใน
การคิด (system thinking) (P)การติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ (communicate effectively) (J) การ
ใชเ้ทคโนโลย(ีuse technology) และ (L) การทาํงานร่วมกนัผูอื้�น (Work with others) และงานวจิยัของ 
Jamieson (1987) พบว่าสมรรถนะประกอบด้วย (N)  ความมุ่งมั�นความสําเ ร็จ (achievement 
orientation) (I) การจัดการงาน (work management) (R) ความสามัคคีและการทํา งานเป็นทีม 
( cohesiveness&teamworking)  ( P )  ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ( analytical thinking)  ( J )  ก า ร สื� อ ส า ร 
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(communication) (L) ความสํานึกรับผิดชอบและความน่าเชื�อถือ (accountability & creditability) 
และ (Q) ภาวะผูน้าํ (leadership) คุณลกัษณะที�ดีของ บุคลากรในองค์กร (excellent performer) กบั
ระ ดับ ทัก ษ ะ  ( skill)  ค ว า ม รู้  ( knowledge)  แ ล ะ คุ ณ ลัก ษ ณ ะ ห รื อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที� แ ส ด ง อ อ ก 
(attributes/behavior) ซึ� งได้แสดงแนวคิดไว้ว่า ความสามารถ ทางเชาวน์ปัญญา (Intelligence 
Quotient หรือ IQ) ประกอบดว้ย ความถนดัหรือความเชี�ยวชาญทางวิชาการ ความรู้และความมุ่ง มั�น
สู่ความสาํ เร็จ ไม่ใช่ตวัชี*วดัที�ดีของผลงานและความสําเร็จโดยรวมแต่สมรรถนะ (competency) กลบั
เป็นสิ�งที�สามารถคาดหมายความสาํเร็จในงานไดดี้กวา่ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูที้�ประสบ ผลสาํเร็จในการ
ทาํงานตอ้งเป็นผูที้�มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือวิชาการที�มีอยู่ในตวัเอง เพื�อ
ก่อให้ เ กิดประโยชน์ในงานที�ตนทํา จึงจะกล่าวได้ว่าบุคคลนั* นมีสมรรถนะ(competency) 
(McClelland, NWQR) โดย แมคคลีแลนด์ ไดก้ล่าวถึงความหมายที�ชี* วา่ สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะซึ� ง
เป็นพื*นฐานความสําเร็จของการปฏิบติังาน และไดส้รุปวา่สมรรถนะ มีองคป์ระกอบ J ส่วน คือ N) 
ด้านความรู้ (knowledge) I) ด้านทกัษะ (skill) R) ความคิดเห็นเกี�ยวกบัตนเอง (self – concept) P) 
บุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล (traits) J) แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) (McClelland, 
NWQR) ทั*งนี*ความสําคญัของสมรรถนะ (competency) ต่อองค์กรธุรกิจ (เทื*อน,  IJLM)  ยงัเป็นปัจจยั
ในการทํางานที� เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร  โดยเฉพาะการเพิ�มขีด
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัช่วยให้พฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรเพื�อใหส่้งผลไปสู่การพฒันาองคก์าร   

อย่างไรก็ดีสมรรถนะที�ได้จากการผลิตบณัฑิตเป็นส่วนหนึ� งมาจากการจดักระบวนการ
เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอนในหลกัสูตรที�จดัขึ* นในแต่ละสาขา ทั* งในรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การฝึกทกัษะความชํานาญในวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรมและการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามคุณลกัษณะสมรรถนะที�องค์กรธุรกิจตอ้งการ 
ทาํให้การผลิตบณัฑิตสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานที�ดี คณะบริหารธุรกิจ 
จึงมีความพยายามในการจัดการและปรับปรุงหลักสูตรที�จะตอบสนองต่อความต้องการ
ตลาดแรงงาน เพื�อให้ได้บณัฑิตที�มีสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆของ
คณะบริหารธุรกิจ อีกทั*งยงัเป็นส่วนหนึ�งต่อการพฒันาบณัฑิตให้ไดง้านทาํ และเป็นแนวทางสู่การ
วางแผนเพื�อให้ไดเ้ป้าหมายของการผลิตบณัฑิตที�มีคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
และเป็นไปตามนโยบายดา้นการประกนัคุณภาพ  ทีมคณะวิจยั คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจจึงไดมี้
ความสนใจศึกษาสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิตในสาขาต่าง ๆ ในคณะ
บริหารธุรกิจ เพื�อวางนโยบายด้านหลักสูตรและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงานสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยา่งมีคุณภาพต่อไป 
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�.� คําถามการวจัิย 

 
 สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 

�." วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 
เพื�อศึกษาสมรรถนะที�จ ําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

 

�.& ขอบเขตในการวจัิย 

 
 การศึกษาวิจยัครั* งนี* เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีขอบเขตของการวิจยั
ดงันี*   
 N. ขอบเขตดา้นเนื*อหา 
 N.N ศึกษาปัจจยัที�เกี�ยวกบัสมรรถนะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ได้แก่ N) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม I) ดา้นความรู้ R) ดา้นทกัษะทางปัญญา P) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ J) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 N.I ศึกษาปัจจยัและทกัษะอื�นๆ ที�มีผลต่อสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ไดแ้ก่  N) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ I) มีทกัษะในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต R) มีความสามารถพฒันางานที�รับผิดชอบ P) มีคุณธรรมจริยธรรม และ J) ยอมรับ
ในบริทบทของวฒันธรรมที�หลากหลาย  
 N.R ศึกษาเกี�ยวกบัสมรรถนะบณัฑิตต่อการปฏิบติังานในสถานประกอบการภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในสาขาวิชาชีพ ทั*ง J สาขา ได้แก่ N) สาขาการตลาด I) สาขาการจดัการ R) สาขา
การเงินและการธนาคาร P) สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ และ J) สาขาบญัชี 
 I. ขอบเขตดา้นประชากร 
 ศึกษาและเก็บข้อมูลจากประชากร ได้แก่ ผู ้ประกอบการ หรือ ผู ้บริหารในสถาน
ประกอบการภาคธุรกิจบริการ คา้ปลีกส่ง และภาคอุตสาหกรรม ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มที�
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จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครใน J สาขาวิชา ได้แก่ N) สาขาการตลาด I) สาขาการจดัการ         
R) สาขาการเงินและการธนาคาร P) สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ และ J) สาขาบญัชี 
 R. ดา้นขอบเขตดา้นระยะเวลาการวจิยั 
 คณะผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลตั*งแต่วนัที� N เมษายน พ.ศ. IJLM – RM เมษายน พ.ศ. IJLM โดยมีลาํดบั
ขั*นการทาํงาน ดงันี*  
 
ตารางที� N.N ลาํดบัการดาํเนินงานวจิยั 
 

รายการ กพ
. 

มีค
. 

เม
.ย.

 

พค
. 

มิย
.ค . 

N. ร่างโครงการวจิยั      
I. ขออนุญาตทาํวจิยัและประสานงานกบัหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง 

     

R. สร้างเครื�องมือเก็บรวบรวมขอ้มูล      
P. ส่งโครงร่างวจิยัและเครื�องมือ      
J. ปรับปรุงแกไ้ขเครื�องมือ โดยนาํไปทดลองใชเ้พื�อปรับปรุง
คุณภาพเครื�องมือใหเ้หมาะสม 

     

L. เก็บรวบรวมขอ้มูล      
Q. วเิคราะห์ขอ้มูล      
K. สรุปผลการวจิยั และจดัทาํรายงานการวิจยั      
W. ส่งรายงานการวจิยัแก่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และเผยแพร่ 
     ผลงานวจิยั 

     

 
 P. ดา้นงบประมาณ 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการของบประมาณจากมหาวทิยาลยัสยาม จาํนวน PM,MMM บาท 
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�.) กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะที�จําเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัสยาม 

สมรรถนะของบัณฑิตในการประกอบวชิาชีพ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ  

คณะบริหารธุรกจิมหาวิทยาลยัสยาม ) สาขา 
N. ดา้นความรู้ (knowledge) 
I. ดา้นทกัษะทางปัญญา (skill) 
R. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ (skill) 
P. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี(skill) 
J. ดา้นคุณธรรม และจริยธรรม (attribute) 

ทฤษฎสีมรรถนะของ เดวดิ  แมคเคิลแลนด์ ประกอบด้วย 
N. ดา้นความรู้ (knowledge) 
I. ดา้นทกัษะ (skill) 
R. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัตนเอง (self – concept) 
P. บุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล (traits) 
J. แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) 

(McClelland, D.C., 1973) 
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�.8 นิยามคําศัพท์ 

 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง กรอบที�แสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ ไดแ้ก่ ระดบัคุณวฒิุ การแบ่งสายวิชา ความเชื�อมโยงต่อเนื�อง
จากคุณวุฒิระดบัหนึ�งไปสู่ระดบัที�สูงขึ*น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวฒิุซึ� งเพิ�มสูงขึ*น
ตามระดบัคุณวฒิุ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวฒิุ ปริมาณการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัเวลา
ที�ตอ้งใช ้ประกอบไปดว้ย N) ดา้นความรู้ (knowledge) I) ดา้นทกัษะทางปัญญา (skill) R) ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (skill) P) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื� อสารและการใช้เทคโนโลยี (skill) และ J) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (attribute) (สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK) 
 สมรรถนะบัณฑิตคณะบริหารธุรกจิ หมายถึง  บณัฑิตมีความรู้ในสาขาวชิาชีพ และมีทกัษะ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนสามารถพฒันางานที�รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ยอมรับในบริทบทของวฒันธรรมที�หลากหลาย (สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK) 
         สมรรถนะบัณฑิต สาขาการตลาด หมายถึง บัณฑิตผูมี้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพ
การตลาด ดา้นการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงการวจิยัตลาด สามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้การตลาดในการแกไ้ขปัญหาการทาํงาน สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการทาํงาน  อีก
ทั*งยงัมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีสามารถปรับตวัเข้ากบัระบบการทาํงานและเพื�อนร่วมงาน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพการตลาด (สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK) 
         สมรรถนะบัณฑิต สาขาการเงิน หมายถึง บณัฑิตที�มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมทาง
การเงิน สามารถเป็นผูใ้ห้คาํแนะนําในการลงทุน (investment consultant : IC ) และมีทกัษะการ
วิเคราะห์ด้านการลงทุนทั* งปัจจัยพื*นฐานและเทคนิค สามารถใช้โปรแกรมทางการเงินเพื�อ
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์งบการเงิน หรือการวิเคราะห์สินเชื�อธุรกิจและโครงการ 
พร้อมที�จะเรียนรู้และทาํงานที�ไดรั้บมอบหมาย มีทกัษะภาษาต่างประเทศอ่านออกเขียนโตต้อบทาง
ธุรกิจได ้และสามารถทาํงานภายใตค้วามกดดนั จดัระบบการคิดการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ 
และมีความคิดริเริ�มสร้างสรร สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข (สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา
, IJJK) 
       สมรรถนะบัณฑิต สาขาการจัดการทั�วไป หมายถึง บณัฑิตที�มีความรู้ (knowledge) คือ
ความรู้เฉพาะในเรื�องที�ตอ้งรู้มีสาระสําคญัเช่นศาสตร์ในการจดัการทั�วไป  การคิดคือ ความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และคิดอยา่งเป็นระบบเพื�อนาํไปสู่การสร้าง
องคค์วามรู้ มีทกัษะ (skill) คือสิ�งที�ตอ้งการให้ทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ทกัษะความเป็นผูน้าํ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะดา้นภาษา และความสามารถ
ในการสื�อสาร คือสามารถในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูอื้�นเขา้ใจตรงกนั และ
รวมทั*งเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมมุ่งไปสู่ความสําเร็จ และเป็นนักนวตักรรมและนักบูรณาการ (innovator and integrator) 
ฝ่ายบุคคลมีความสามารถในการบูรณาการ การปฏิบติัทางบุคลากร และประเด็นสําคญัทางธุรกิจ     
(มีการสร้างนวตักรรม ของฝ่ายบุคคล กระบวนการ และโครงสร้าง ที�ส่งผลต่อผลลพัธ์ทางธุรกิจ) 
(สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK) 
 สมรรถนะบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หมายถึง บณัฑิตที� มีความรู้
ความสามารถในดา้นการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ ทกัษะดา้นงานเอกสารระหวา่งประเทศ และ
การใช้เทคโนโลยีการสื�อสาร ตลอดจนการใช้ภาษาและการมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบ
วชิาชีพ (สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK) 

สมรรถนะบัณฑิต สาขาการบัญชี  หมายถึง บณัฑิตที�มีความเชี�ยวชาญในสาขาวิชาชีพ โดย
สามารถจดัการดา้นระบบบญัชี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื�อประยุกตใ์นการจดัการงาน
ดา้นการบญัชี มีจรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพที�ดี และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบ
วชิาชีพทางการบญัชี (สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK) 

 
�.9 ประโยชน์ที�ได้รับจากการวจัิย 

 
 N. นาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางการวางแผนพฒันาหลกัสูตร สําหรับรายวิชาการเรียนการสอน
ในสาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจ เพื�อการพัฒนาบัณฑิตที�สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ตลาดแรงงานในสายวชิาชีพต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ  
 I. ขอ้มูลที�ไดจ้ะนาํมากาํหนดสมรรถนะสาขาต่าง ๆ ในคณะบริหารธุรกิจ เพื�อนาํขอ้มูลมา
พฒันากิจกรรม คุณลกัษณะบณัฑิตใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดในสายวชิาชีพต่าง ๆ ของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม    
 R. สามารถนําผลการวิจัยที�ค้นพบไปเป็นเหตุผลในการเพิ�มหรือลดรายวิชาในแต่ละ
สาขาวชิา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยามได ้ในปีการศึกษา IJLN 



บทที� � 
แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
 งานวิจยัเรือง “สมรรถนะทีจาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสยาม” คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือ
นาํมาประกอบการนาํเสนอผลการวจิยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และเพือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัทีไดก้าํหนดไว ้ดงันี6  
 7.9 ภาพรวมภาวะการจา้งงานปี 7;<=  

7.7 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 7.@ ทฤษฎีแนวคิดเกียวกบัสมรรถนะ 
 7.A ทฤษฏีแนวคิดเกียวกบัการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 7.; ประวติัมหาวทิยาลยัสยาม 
 7.< หลกัสูตรคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
 7.C งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 
�.� ภาพรวมภาวะการจ้างงานปี �$%& 
 

แนวโน้มตลาดงานส่อแววซบเซาหลายประเทศในอาเซียน ขณะทีผูป้ระกอบการในไทย       
ชี6สถานการณ์จา้งงานปีนี6 ขยายตวัดีสวนทางการคาดการณ์ของภูมิภาค ในขณะทีผูห้างานมีทศันคติ
เชิงลบต่อการหางานเป็นผลมาจากการแข่งขนัสูงในสายงานและความยากในการเขา้ถึงตาํแหน่งงาน
ทีดี  และช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางอนัดบัหนึงทีผูห้างานนิยมใช ้และ “แนวโนม้การขยายตวัของ
เศรษฐกิจไทยจากสัญญาณการฟื6 นตวัของเศรษฐกิจโลก จะส่งผลให้กาํลงัซื6อกลบัมาสดใส และภาค
การผลิตเริมกลบัเขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรมอีกครั6 ง ทาํใหต้ลาดการจา้งงานเตรียมฟื6 นตวัขึ6นดว้ย
เช่นกนั อย่างไรก็ดี ความทา้ทายทีเกิดขึ6นอีกประการหนึ ง คือแรงงานทกัษะสูงทีมีความเชียวชาญ
เฉพาะทางยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการนายจา้งส่วนใหญ่ ก่อใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งแรงงานทกัษะ
สูงและแรงงานทกัษะพื6นฐานทีลน้ตลาดและจะกลายเป็นผูว้า่งงานในทีสุด” 

รายงานการคาดการณ์ภาพรวมตลาดงานประจาํปี 7;<= จดัทาํโดยบริษทั จดัหางาน จอ๊บส์ ดี
บี (ประเทศไทย) จาํกดั เปิดเผยวา่ เมือเปรียบเทียบกบัการคาดการณ์ภาพรวมตลาดงานอีกหา้ประเทศ
ในอาเซียน ผูป้ระกอบการไทยมีแนวโน้มจะจา้งพนักงานเพิมเป็นอนัดบัทีสาม โดยการสํารวจนี6
จดัทาํในประเทศเวยีดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย  
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          สรุปภาพรวมทุกประเทศพบว่าร้อยละ ;= ของผูป้ระกอบการจะจ้างพนักงานใหม่มาแทน
ตาํแหน่งงานทีว่างเท่านั6น ในขณะทีร้อยละ  77 คาดว่าจะมีการขยายกิจการและการจ้างงานเพิม          
อยา่งไรก็ตามธนาคารโลกคาดการณ์วา่ การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 7;<= จะเติบโตอยูที่ร้อยละ 
@.; รายงานยงัระบุวา่ส่วนหนึ งเป็นผลมาจากภาคการส่งออกทีเพิมขึ6นถึงร้อยละ <.< ซึ งสูงทีสุดใน
รอบสี ปีทีผ่านมา สอดคล้องกับรายงานของ ศูนย์วิจยัเศรษฐกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทีระบุว่า 
เศรษฐกิจไทยกาํลงัขยายตวัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการขยายตวัของตลาดแรงงานในไทย โดยผล
สํารวจการทาํงานโดยสํานกังานสถิติแห่งชาติ ประจาํเดือนกรกฎาคม 7;<= พบว่าคนไทยว่างงาน
เพิมขึ6นรวม A.C< แสนคน ซึ งเพิมขึ6นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน K.; หมืนคน 

ผลสํารวจการคาดการณ์ตลาดงานในไทย พบว่าร้อยละ A@ ของบริษทัทีร่วมสํารวจคาดว่า
ธุรกิจจะขยายกิจการและจา้งงานเพิม ขณะทีร้อยละ @L คาดวา่จะมีการจา้งงานเพือทดแทนตาํแหน่ง
งานเดิมทีวา่งลงหรือเฉพาะตาํแหน่งงานทีจาํเป็นเท่านั6น ความตอ้งการผูห้างานทีมีความสามารถยงัมี
ต่อเนืองเป็นผลจากการเขา้มาลงทุนของต่างชาติ โดยเฉพาะธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค บริการและ
คา้ปลีก ผูป้ระกอบการคาดว่าธุรกิจเกียวกบัการดูแลสุขภาพจะเติบโตดีกว่าปีก่อน โดยไดค้ะแนน
ระดบั C (จากคะแนนเต็ม C) ซึ งเท่ากนักับธุรกิจการผลิต ด้านผูห้างานมองว่า ธุรกิจบริการด้าน
การเงิน (@.K<) ธุรกิจดา้นโทรคมนาคม (@.K@) และธุรกิจการผลิต (@.;@) จะเติบโตน้อยกว่าปีก่อน          
รายงานยงัระบุอีกวา่ร้อยละ @L ของผูป้ระกอบการคาดการณ์วา่ตลาดแรงงานในประเทศไทยจะดีขึ6น
กวา่ปีก่อน (ผูป้ระกอบการให้คะแนนเฉลียที A.@= คะแนน) ซึ งสวนทางกบัมุมมองของผูห้างานกวา่
ร้อยละ ;= ทีเชือวา่ตลาดงานจะซบเซากวา่ปีทีผา่นมา ความยอ้นแยง้ของบริบทดงักล่าว ชี6 ให้เห็นว่า 
แมค้วามตอ้งการแรงงานของนายจา้งในประเทศไทยจะมีทิศทางขยายตวัขึ6น แต่ครึ งหนึ งของผูห้า
งานทีตอบแบบสอบถามกลบัไม่เชือมันวา่จะมีตาํแหน่งงานรองรับอยา่งเพียงพอ โดยปัจจยัทีทาํให้ผู ้
หางานมองภาพรวมตลาดงานในเชิงลบ เป็นผลจากการแข่งขนัทีเขม้ขน้ขึ6นระหวา่งผูห้างานทีอยูใ่น
สายงานเดียวกนั ประกอบกบัความยากในการเขา้ถึงตาํแหน่งงานทีตรงใจผูห้างาน โดยประเภทธุรกิจ
ทีผูห้างานคาดการณ์วา่จะมีโอกาสไดค้น้พบตาํแหน่งงานทีตรงใจ @ อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ธุรกิจสินคา้
อุปโภคบริโภค (@.<@) ธุรกิจการผลิต (@.;@) และธุรกิจโทรคมนาคม (@.;=) นอกจากนี6 ยงัมีการ
คาดการณ์อีกว่าการแข่งขนัในสายงานของธุรกิจพลังาน (<.7=) ธุรกิจการผลิต (;.L@) และธุรกิจ
โทรคมนาคม (;.<C) จะมีความเขม้ขน้มากยิงขึ6น ตามลาํดบั ทั6งนี6 ผูห้างานยงัให้ความคิดเห็นต่อการ
เติบโตของตลาดงานอีกว่า จากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจต่างๆ รวมทั6งบริษทัต่างชาติทีเขา้มา
ดาํเนินธุรกิจในไทย ประกอบกบัสัญญาณการเติบโตในเชิงบวกของธุรกิจสตาร์ทอพั จะก่อให้เกิด
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อาชีพใหม่หรือรูปแบบการทาํงานทีหลากหลายมากขึ6นทาํใหเ้กิดทกัษะการทาํงานใหม่ทีแตกต่างกนั
ไปขึ6นอยูก่บัเนื6องาน ส่งผลใหเ้กิดตาํแหน่งงานใหม่ ๆ มากยิงขึ6น 

“กุญแจสําคญัในการดึงดูดคนคุณภาพให้เขา้มาร่วมงาน ภายใตส้ภาวะทีตลาดงานมีการ
แข่งขนัสูง ผูป้ระกอบการควรใชสื้อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ เชือวา่ในปัจจุบนันอกจากใชเ้พือ การ
สร้างแบรนดอ์งคก์ร  การทาํการตลาด และติดต่อสือสารกบัลูกคา้แลว้  ช่องทางออนไลน์ยงักลายเป็น
ช่องทางหลกัทีใชใ้นการสรรหาวา่จา้งและประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ขององคก์รไดอี้กดว้ย” โดยใน
รายงานชี6 ให้เห็นวา่ร้อยละ ;7 ของผูห้างาน เลือกใชช่้องทางออนไลน์ในการคน้หาตาํแหน่งงาน  ซึ ง
ความนิยมในการใช้ช่องทางออนไลน์หางานมากขึ6 น ส่วนหนึ งเป็นผลมาจากการเติบโตของ
อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ไม่เพียงเท่านี6 รายงานยงัระบุอีกว่า ผูห้างานใช้เว็บไซต์งานในการ
ติดตามและดูความเคลือนไหวตลาดงาน อยูที่ ;.;@ คะแนน ในขณะทีมีการใชเ้วบ็ไซตง์านสมคัรงาน
ใหม่อยูที่ ;.AC คะแนน ผูป้ระกอบการจึงควรหนัมาให้ความสําคญักบัการใช้ช่องทางออนไลน์ เพือ
ดึงดูดผูห้างานคุณภาพ “การใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น เลือกใช้เวบ็ไซต์งานทีมีคุณภาพนอกจากจะ
ช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูห้างานในการคน้หาและเขา้ถึงตาํแหน่งงานดี ๆ ไดต้ลอดเวลาแลว้ 
ยงัช่วยเพิมโอกาสในการไดง้านอีกดว้ย นอกจากนี6ขอ้มูลจากการสํารวจของจ๊อบส์ดีบี พบวา่การอปั
เดตโปรไฟลอ์ยา่งสมําเสมอ ทาํให ้K=% ของผูห้างานไดรั้บการติดต่อเสนองานและร้อยละ CA ไดง้าน
ทาํภายใน 9เดือนหลงัจากสมคัรงาน“ 

“นอกเหนือจากการคํานึง ถึงการเพิมจํานวนบุคลากรในองค์กรแล้ว  สิ งสําคัญที
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามใส่ใจอีกเรืองหนึงคือ วธีิการรักษาและพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหอ้ยู่
ในองคก์รต่อไปได ้การสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์รอยา่งเดียวอาจยงัไม่เพียงพอ ผูป้ระกอบการ
ควรลงทุนเพือการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการสนับสนุนงานทีช่วยเพิมคุณภาพ ทกัษะของ
พนักงาน เพิมโอกาสและรายได้ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและพฒันาความสามารถของ
พนกังาน รวมไปถึงความเท่าเทียมกนัของทุกคน อีกทั6งตอ้งเตรียมพร้อมรับมือกบักลุ่มมนุษยง์าน
พนัธ์ุใหม่ทีทยอยเขา้สู่ตลาดงาน ซึ งเป็นคนกลุ่มทีเชือมันในความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่าของ
ตวัเองมากกวา่ทีจะยึดติดกบับริษทั และพร้อมทีจะลาจากเมือไม่เป็นทียอมรับ ทาํให้วิธีการทาํงานที
ถอดรูปแบบสมการเดิม นันคือการทาํงานเพือเงินเดือนใช้ไม่ได้กับแรงงานกลุ่มใหม่นี6 อีกต่อไป 
เพราะแรงงานกลุ่มนี6ชอบการทาํงานทีวดัผลได ้หากทาํงานจนไดผ้ลลพัธ์ในเชิงบวก ก็พร้อมทีจะลง
แรงเพือเพิมตวัคูณให้กับสมการดังกล่าว นันหมายถึงว่าการทาํงานได้คุ ้มค่ากับเงินเดือนยงัไม่
เพียงพอ แต่งานนั6นตอ้งสร้างประโยชน์ได้มากกว่าแค่เงินเดือนเพิม และตอ้งพฒันาให้พวกเขามี
ทกัษะอืน ๆ ทีช่วยเพิมศกัยภาพในฐานะทุนมนุษยด์ว้ย”   
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�.� กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) เป็นกรอบทีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ ซึ ง
ประกอบดว้ย ระดบัคุณวฒิุความเชือมโยงต่อเนืองจากคุณวุฒิระดบัหนึงไปสู่ระดบัทีสูงขึ6น การแบ่ง
สายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซึ งเพิมสูงขึ6นตามระดบัของคุณวุฒิ ปริมาณ
การเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัเวลาทีตอ้งใช ้ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ การเปิดโอกาส
ในเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ งเป้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั6งระบบ
และกลไกทีใหค้วามมันใจในประสิทธิผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติของสถาบนัอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบณัฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 7;;K) 
 
หลกัการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

9. เป็นเครืองมือในการนาํแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการวดัการศึกษา
ตามทีกาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนทีเกียวกบัมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
การประกนัคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

7. มุ่งเน้นที  learning outcomes ซึ งเป็นมาตรฐานขั6นตําเชิงคุณภาพเพือประกันคุณภาพ
บณัฑิต 

@. มุ่งประมวลกฎเกณฑแ์ละประกาศต่างๆ ทีเกียวกบัเรืองหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอนเขา้ไวด้ว้ยกนัและเชือมโยงใหเ้ป็นเรืองเดียวกนั 

A. เป็นเครืองมือการสือสารทีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและความมันใจในกลุ่ม
ผูที้เกียวขอ้ง มีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบนั
อืนๆ ทั6งในและต่างประเทศเกียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตทีคาดวา่จะพึงมี 

;. มุ่งให้คุณวฒิุหรือปริญญาของสถาบนัใด ๆ ของประเทศไทยเป็นทียอมรับและเทียบเคียง
กนัไดใ้นสถาบนัอุดมศึกษาทีดีทั6งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถ
จดัหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายโดยมันใจถึงคุณภาพของ
บณัฑิตซึ งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามทีมุ่งหวงั สามารถประกอบอาชีพไดอ้ย่างมีความสุขและ
ภาคภูมิใจเป็นทีพึงพอใจของนายจา้ง 

<. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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วตัถุประสงค์ของการดําเนินการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
นอกจากจะให้เป็นไปตามหลกัการสําคญัของ TQF ตามทีเสนอขา้งตน้แลว้ มีวตัถุประสงค์

อืนทีสาํคญัอีก ดงันี6  
9. เพือเป็นการประกนัคุณภาพขั6นตําของบณัฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวชิา หรือแต่ละคุณวฒิุ 
7. เพือให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการกาํกบัดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิตกนัเอง โดยบณัฑิต

ในสาขา สาขาวิชาเดียวกนัของแต่ละสถาบนัฯ มีคุณภาพไม่ตํากว่าทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัการศึกษาของสาขา/สาขาวชิานั6น ๆ 

3. เพื อนํา ไ ป สู่ ก า รล ดขั6 นตอน/ระ เ บี ย บ  (deregulations) ใ นก า รดํา เ นินก า รใ ห้กับ
สถาบนัอุดมศึกษาทีมีความเขม้แขง้และความพร้อมในการจดัการศึกษา 
 
โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ระดบัคุณวฒิุ (levels of qualifications) 
ระดบัที 1 อนุปริญญา (3 ปี) 
ระดบัที 2 ปริญญาตรี 
ระดบัที 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
ระดบัที 4 ปริญญาโท 
ระดบัที 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั6นสูง 
ระดบัที 6 ปริญญาเอก 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ (domains of learning) ของคุณวุฒิของประเทศไทย มีอยา่งนอ้ย 5 
ดา้น ดงันี6  

7.9 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (ethics and morals) 
7.7 ดา้นความรู้ (knowledge) 
7.@ ดา้นทกัษะทางปัญญา (cognitive skills) 
7.A ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal 

skills and responsibility) 
7.; ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(numerical, communication and information technology skills) ใ นบ า ง ส า ข า วิช า อา จกํา หน ด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้มีมากกว่า 5 ด้านก็ได ้เช่น บางสาขาวิชา เน้นทกัษะของการฝึกฝนให้เกิด
ความชาํนาญ ก็จะเพิมมาตรฐานผลเรียนรู้ทางดา้นทกัษะพิสัย (domain of psychomotor skills) หรือ
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บางสาขาวชิาตอ้งการใชบ้ณัฑิตของสาขาวชิามีมาตรฐานผลการเรียนรู้มากกวา่หรือพิเศษกวา่บณัฑิต
ในสาขาวชิาอืนก็สามารถกาํหนดเพิมเติมได ้(สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 7;;K) 
 
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 

9.9 ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางด้านจริยธรรมและวิชาชีพซึ ง
เกียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม ดว้ยวิถีทางทีคาํนึงถึงความรู้สึกของผูอื้นไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง
กบัค่านิยมพื6นฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ แสดงออกถึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ในระดบัสูงทีเกียวขอ้งกบัความขดัแยง้ทางค่านิยมและการจดัลาํดบัความสําคญั แสดงออกถึงความ
ซือสัตยสุ์จริตอยา่งสมําเสมอ และบูรณาการไดอ้ยา่งสมดุลเหมาะสมระหวา่งวตัถุประสงคส่์วนบุคคล
และวตัถุประสงค์ของกลุ่ม เป็นอย่างทีดีต่อผูอื้น มีภาวะผูน้ําในการทาํงาน ในกลุ่มต่าง ๆ ใน
ครอบครัว และชุมชน 

9.7 ดา้นความรู้ มีองคค์วามรู้ในสาขา/สาขาวิชาอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ รู้หลกัและ
ทฤษฎีทีสัมพนัธ์กนั ตระหนกัในองค์ความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาการอืนทีเกียวขอ้ง สําหรับผูที้
เรียนในหลกัสูตรวิชาชีพมีความคุน้เคยกบัพฒันาการล่าสุดฝนระดบัแนวหนา้ของความรู้เฉพาะดา้น
ในสาขา/สาขาวิชาทีศึกษา รวมทั6งตระหนกัถึงงานวจิยัในปัจจุบนัทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาและ
การต่อยอดองคค์วามรู้ ในหลกัสูตรทีเตรียมนกัศึกษาเพือปฏิบติังานวชิาชีพนกัศึกษาจะตอ้งตระหนกั
ในธรรมเนียมปฏิบติั กฎระเบียบ เทคนิค ขอ้บงัคบั รวมถึงวิธีการปรับปรุงให้ทนัตามกาลเวลาเพือ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป 

9.@ ดา้นทกัษะทางปัญญา มีความสามารถในการทาํวิจยั เขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูล 
คน้หา แนวคิดและหลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มูลทีกวา้งขวาง และประยุกต์ขอ้สรุปเพือแก้ไข
ปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ทีแตกต่างกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัคาํแนะนาํจากภายนอก สามารถศึกษาปัญหาที
ค่อนขา้งซบัซอ้นและเสนอแนวทางใหม่ในการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงองคค์วามรู้ทาง
ทฤษฎีที เกียวข้อง ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบทีตามมาจากการตัดสินใจสามารถ
ประยุกตท์กัษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทเ้หล่านี6 ในเนื6อหาสาระทางวชิาการและวิชาชีพซึ งเกียวขอ้ง
สัมพนัธ์กับสาขา/สาขาวิชาที เรียนสําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษา สามารถใช้กระบวนการ
ปฏิบติังานทีทาํอยูเ่ป็นประจาํไดอ้ยา่งเหมาะสม และแยกแยะสถานการณ์ทีตอ้งการแกไ้ขปัญหาดว้ย
นวตักรรมใหม่ ๆ พร้อมกบันาํเอาความรู้ความเขา้ใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัทีเกียวขอ้งมา
ประยกุตใ์ชเ้พือสนองตอบต่อสถานการณ์เช่นนั6น 

9.A ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอื6อต่อการ
แกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ไม่วา่จะในฐานะผูน้าํหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออก
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ซึ งภาวะผูน้ําในกลุ่มทีมีสถานการณ์ไม่ชัดเจน และตอ้งการนวตักรรมใหม่ ๆ ในการดาํเนินการ 
แสดงออกซึ งความคิดริเริมในการวิเคราะห์ปัญหาทีตอ้งการความสนใจและกล่าวถึงปัญหาดงักล่าว
ไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื6นฐานของตนเองและของกลุ่ม มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง รวมทั6งวชิาชีพไดอ้ยา่งต่อเนือง 

9.; ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมือ
ศึกษาปัญหาและข้อโต้แยง้แล้ว สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที เกียวข้องและ
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขสามารถ
สือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั6งการพูดและการเขียน รู้จกัเลือกและใช้รูปแบบของการนาํเสนอที
เหมาะสมสาํหรับปัญหาและกลุ่มผูฟั้งทีแตกต่างกนั ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการสือสาร
ทีเหมาะสมเป็นประจาํในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แปลความหมาย และสือสารขอ้มูลข่าวสารและ
ความคิด 
 
2. ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละคุณวุฒิ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

9. หลกัสูตรออกแบบมาเพือพฒันาความรู้ความเขา้ใจในสาขา/สาขาวิชาอยา่งกวา้ง ๆ เน้น
ให้รู้ลึกในบางส่วนทีเกียวข้องกับการวิเคราะห์ การพฒันาและผลการวิจยัล่าสุด นักศึกษาควร
ตระหนกัถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอืนทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิพื6นฐาน
สาํหรับการเขา้สู่อาชีพในสาขาต่าง ๆ ทีใชท้กัษะความชาํนาญสูง และการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึ6น
ดว้ย ดงันั6นหลกัสูตรจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนทั6งความรู้ และทกัษะทีจาํเป็นต่อการปฏิบติัในวิชาชีพ และ
พื6นฐานความรู้ภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎี และการวจิยัทีจาํเป็นต่อการศึกษาดว้ย 

7. จ ํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

@. การกาํหนดชือคุณวุฒิ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง การกาํหนดชือ
ปริญญา 

A. การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง
หลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ และเรือง ขอ้แนะนาํ
เกียวกบัการปฏิบติัทีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ 
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กรอบการเรียนรู้ $ ด้าน ($ domains of learning) 
9. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
7. ดา้นความรู้ 
@. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
A. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
;. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
การส่งเสริมให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี นาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดั

กิจกรรมทีดาํเนินการโดยนกัศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี6   
9. กิจกรรมวชิาการทีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค ์
7. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
@. กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิงแวดลอ้ม 
A. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
;. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
 

�.I ทฤษฎแีนวคิดเกี�ยวกบัสมรรถนะ 
 

แนวคิดเกียวกับสมรรถนะเริ มจากการนําเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิล
แลนด์ (David C. McClelland) (McClelland, 9LC@) นกัจิตวทิยาแห่งมหาวทิยาลยัฮาววาร์ดเมือปี ค.ศ.
9L<= ซึ งกล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะทีดีของบุคคล (excellent performer) ในองคก์าร
กบัระดับทกัษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวดั IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยงัไม่
เหมาะสมในการทํานายความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อน
ความสามารถทีแทจ้ริงออกมาได ้
 ในปี ค.ศ.9LC=  US State Department ไดติ้ดต่อบริษทั McBer ซึ งแมคเคิลแลนดเ์ป็นผูบ้ริหาร
อยู่  เพือให้หาเครืองมือชนิดใหม่ทีสามารถทาํนายผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีไดอ้ย่างแม่นยาํ  
แทนแบบทดสอบเก่า  ซึ งไม่สัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน  เนืองจากคนไดค้ะแนนดีแต่ปฏิบติังานไม่
ประสบผลสําเร็จ  จึงตอ้งเปลียนแปลงวิธีการใหม่  เดวิด  แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) ได้
เ ขียนบทความ “Testing  for  competence  rather  than  for  intelligence” ในวารสาร American  
Psychologist  เพือเผยแพร่แนวคิดและสร้างแบบประเมินแบบใหม่ที เรียกว่า Behavioral  Event  
Interview (BEI) เป็นเครืองมือประเมินทีคน้หาผูที้มีผลการปฏิบติังานดี  ซึ งเดวิด แมคเคิลแลนด์ 
(David C. McClelland) เรียกวา่  สมรรถนะ (competency) (McClelland, 9LC@) 
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 ในปี ค.ศ.9LK7 ริชาร์ด โบยาตซิส (Richard  Boyatzis) (Boyatzis, 9LK7) ไดเ้ขียนหนงัสือชือ  
The  Competent  Manager:  A  Model  of  Effective  Performance  และไดนิ้ยามคาํวา่ Competencies  
เป็นความสามารถในงานหรือเป็นคุณลกัษณะทีอยู่ภายในบุคคลทีนําไปสู่การปฏิบติังานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 ปี ค.ศ.9LLA  แกรีแฮเมลและซีเค.พราฮาราด (Gary Hamel  และ C.K.Prahalad) ได้เขียน
หนงัสือชือ Competing for The  Future ซึ งไดน้าํเสนอแนวคิดทีสําคญั คือ Core Competencies  เป็น
ความสามารถหลกัของธุรกิจ ซึ งถือวา่ในการประกอบธุรกิจนั6นจะตอ้งมีเนื6อหาสาระหลกั เช่น พื6น
ฐานความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการทาํงานอะไรไดบ้า้ง และอยูใ่นระดบัใด จึงทาํงานไดมี้
ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความตอ้งการขององคก์าร 
 ในปัจจุบนัองค์การของเอกชนชั6นนาํได้นาํแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครืองมือในการ
บริหารงานมากขึ6น และยอมรับว่าเป็นเครืองมือสมยัใหม่ทีองค์การตอ้งไดรั้บความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัตน้ ๆ มีการสํารวจพบวา่มี C=K บริษทัทัวโลก  นาํ core  competency  เป็น 9 ใน 7; เครืองมือที
ไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบั  @ รองจาก coporate code of ethics  และ strategic planning แสดงวา่ core  
competency  จะมีบทบาทสาํคญัทีจะเขา้ไปช่วยใหง้านบริหารประสบความสาํเร็จ  จึงมีผูส้นใจศึกษา
แนวคิดเกียวกบัการนาํหลกัการของสมรรถนะมาปรับใหเ้พิมมากขึ6น 
 หน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลายหน่วยงานไดใ้หค้วามสนใจนาํมาใชเ้ช่น  บริษทั
ปูนซีเมนตไ์ทย ปตท. และสาํนกังานขา้ราชการพลเรือน เป็นตน้ 
 สําหรับความหมายของสมรรถนะมีการให้ความหมายไวห้ลายนยั  ดงัจะยกตวัอยา่งการให้
ความหมายของนกัวชิาการบางท่าน  ดงันี6  
 สก็อต บี พารี (Scott B. Parry) นิยามคาํว่าสมรรถนะว่าคือ กลุ่มของความรู้ (knowledge) 
ทกัษะ (skills) และคุณลกัษณะ (attributes) ทีเกียวขอ้งกนั ซึ งมีผลกระทบต่องานหลกัของตาํแหน่ง
งานหนึ ง ๆ โดยกลุ่มความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะดงักล่าว สัมพนัธ์กบัผลงานของตาํแหน่งงาน
นั6นๆ และสามารถวดัผลเทียบกบัมาตรฐานทีเป็นทียอมรับ และเป็นสิงทีสามารถเสริมสร้างขึ6นได ้
โดยผา่นการฝึกอบรมและการพฒันา  
 เดวดิ แมคเคิลแลนด ์(David C. McClelland) กล่าววา่ สมรรถนะคือ บุคลิกลกัษณะทีซ่อนอยู่
ภายในปัจเจกบุคคล ซึ งสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั6น สร้างผลการปฏิบติังานทีดี หรือตาม
เกณฑที์กาํหนดในงานทีตนรับผดิชอบ 
 สรุปไดว้า่ สมรรถนะจึงเป็น ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะทีจาํเป็นของบุคคลในการทาํงาน
ใหป้ระสบความสาํเร็จ  มีผลงานไดต้ามเกณฑห์รือมาตรฐานทีกาํหนดหรือสูงกวา่ 
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องค์ประกอบของสมรรถนะ 
 หลกัตามแนวคิดของเดวดิ แมคเคิลแลนด ์(David C. McClelland) มี ; ส่วนคือ  
 9. ความรู้ (knowledge) คือ  ความรู้เฉพาะในเรืองทีตอ้งรู้  เป็นความรู้ทีเป็นสาระสาํคญั  เช่น  
ความรู้ดา้นเครืองยนต ์ เป็นตน้  
 7. ทกัษะ (skill) คือ  สิงทีตอ้งการใหท้าํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น  ทกัษะทางคอมพิวเตอร์  
ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้  เป็นตน้  ทกัษะทีเกิดไดน้ั6นมาจากพื6นฐานทางความรู้ และสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งแคล่วคล่องวอ่งไว 
 @. ความคิดเห็นเกียวกับตนเอง (self – concept) คือ  เจตคติ  ค่านิยม  และความคิดเห็น
เกียวกบัภาพลกัษณ์ของตน  หรือสิงทีบุคคลเชือวา่ตนเองเป็น  เช่น  ความมันใจในตนเอง  เป็นตน้ 
 A. บุคลิกลักษณะประจาํตวัของบุคคล (traits) เป็นสิ งทีอธิบายถึงบุคคลนั6น  เช่น  คนที
น่าเชือถือและไวว้างใจได ้ หรือมีลกัษณะเป็นผูน้าํ  เป็นตน้ 
 ;. แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน   ซึ งทาํให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมทีมุ่งไปสู่เป้าหมาย  หรือมุ่งสู่ความสาํเร็จ  เป็นตน้ 
 จากแนวคิดของเดวดิ แมคเคิลแลนด ์(David C. McClelland) นั6นสกอตด์ บี พารี เห็นควรจะ
รวมส่วนประกอบทีเป็นความคิดเกียวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า 
คุณลกัษณะ (attributes) 
 ดังนั�นบางครั� งเมื�อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง � ส่วนคือ  ความรู้  ทักษะ  
คุณลักษณะ  ซึ งตามทศันะของแมคเคิลแลนดก์ล่าววา่ สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึ6นมาจากความรู้  
ทกัษะ  และเจตคติ / แรงจูงใจ  หรือ  ความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ  / แรงจูงใจ  ก่อให้เกิดสมรรถนะ  
ความรู้  ทกัษะ  และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหนึงทีทาํใหเ้กิดสมรรถนะ 
 ดงันั6นความรู้โดด ๆจะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถา้เป็นความรู้ทีสามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดกิจกรรม
จนประสบความสําเร็จถือวา่เป็นส่วนหนึงของสมรรถนะ สมรรถนะในทีนี6 จึงหมายถึงพฤติกรรมที
ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั6น ตวัอยา่งเช่น ความรู้ในการขบัรถ ถือวา่เป็นความรู้ แต่ถา้นาํความรู้มาทาํ
หนา้ทีเป็นผูส้อนขบัรถ และมีรายไดจ้ากส่วนนี6  ถือวา่เป็นสมรรถนะ 
 ในทาํนองเดียวกนั ความสามารถในการก่อสร้างบา้นถือว่าเป็นทกัษะ แต่ความสามารถใน
การสร้างบา้นและนาํเสนอใหเ้กิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ไดถื้อวา่เป็นสมรรถนะ 
 หรือในกรณีเจตคติ / แรงจูงใจก็เช่นเดียวกนัก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิงจูงใจให้เกิดพลงัทาํงาน
สาํเร็จตรงตามเวลาหรือเร็วกวา่กาํหนด หรือดีกวา่มาตรฐานถือวา่เป็นสมรรถนะ   
 สมรรถนะตามนยัดงักล่าวขา้งตน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 กลุ่มคือ  
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 9. สมรรถนะขั6นพื6นฐาน (threshold competencies) หมายถึง ความรู้ หรือ ทกัษะพื6นฐานที
จาํเป็นของบุคคลทีตอ้งมีเพือให้สามารถทีจะทาํงานทีสูงกวา่ หรือ ซบัซ้อนกวา่ได ้ เช่น  สมรรถนะ
ในการพดู การเขียน  เป็นตน้   
 7. สมรรถนะทีทาํให้เกิดความแตกต่าง (differentiating competencies) หมายถึง ปัจจยัทีทาํ
ให้บุคคลมีผลการทาํงานทีดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน  สูงกว่าคนทัวไปจึงทาํให้เกิดผลสําเร็จที
แตกต่างกนั 
 
การวดัสมรรถนะ 
 การวดัสมรรถนะทาํไดค้่อนขา้งลาํบาก  จึงอาศยัวิธีการ  หรือใช้เครืองมือบางชนิดเพือวดั
สมรรถนะของบุคคล ดงันี6  
 9.  ประวติัการทาํงานของบุคคล  ว่าทาํอะไรบา้งมีความรู้  ทกัษะ  หรือความสามารถอะไร  
เคยมีประสบการณ์อะไรมาบา้ง  จากประวติัการทาํงานทาํใหไ้ดข้อ้มูลส่วนบุคคล 
 7.  ผลประเมินการปฏิบัติงาน (performance  appraisal) ซึ งจะเป็นข้อมูลเกี ยวกับการ
ปฏิบติังานใน 7 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

7.9 ผลการปฏิบติัทีเป็นเนื6องาน (task  performance)  เป็นการทาํงานทีไดเ้นื6องานแท ้ๆ  
 7.7 ผลงานการปฏิบติัทีไม่ใช่เนื6องาน แต่เป็นบริบทของเนื6องาน (contextual performance)  
ไดแ้ก่  ลกัษณะพฤติกรรมของคนปฏิบติังาน  เช่น  การมีนํ6าใจเสียสละช่วยเหลือคนอืน  เป็นตน้ 

2.3 ผลการสัมภาษณ์ (interview) ได้แก่  ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์  อาจจะเป็นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  คือ  กาํหนดคาํสัมภาษณ์ไวแ้ลว้  สัมภาษณ์ตามทีกาํหนดประเด็นไว ้ กบั
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ  สอบถามตามสถานการณ์  คลา้ยกบัเป็นการพดูคุยกนัธรรมดา 
ๆ แต่ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งเตรียมคาํถามไวใ้นใจ  โดยใชก้ระบวนการสนทนาใหผู้ถู้กสัมภาษณ์สบายใจ 
ใหข้อ้มูลทีตรงกบัสภาพจริงมากทีสุด 

7.A  ศูนยป์ระเมิน (assessment  center) จะเป็นศูนยร์วมเทคนิคการวดัทางจิตวิทยาหลาย ๆ 
อยา่งเขา้ดว้ยกนั รวมทั6งการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหวัหนา้กลุ่มรวมอยูด่ว้ยในศูนยนี์6  
              7.; @<= degree feedback หมายถึง การประเมินรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจากเพือน
ร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และลูกคา้ เพือตรวจสอบความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
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การตรวจสอบสมรรถนะ 
 การตรวจสอบสมรรถนะวา่พฤติกรรมทีเกิดขึ6นนั6นเป็นสมรรถนะทีตอ้งการหรือไม่ มี
ขอ้สังเกตดงันี6  
 1. เป็นพฤติกรรมทีสังเกตได ้อธิบายได ้

 2. สามารถลอกเลียนแบบได ้
 3. มีผลกระทบต่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 4. เป็นพฤติกรรมทีสามารถนาํไปใชไ้ดห้ลายสถานการณ์ 
 5. เป็นพฤติกรรมทีตอ้งเกิดขึ6นบ่อย ๆ  

 
ระดับของสมรรถนะ 
 ระดับของสมรรถนะหมายถึง ระดบัความรู้ ทกัษะ และคุณลักษณะซึ งแตกต่างกัน แบ่ง
ออกเป็น 7 ประเภท คือ 
 1. แบบกาํหนดเป็นสเกล (scale) สมรรถนะแต่ละตวัจะกาํหนดระดับความรู้ ทกัษะและ
คุณลกัษณะแตกต่างกนัตามปัจจยั จะกาํหนดเป็นตวัชี6บ่งพฤติกรรม (behavioral indicator) ทีสะทอ้น
ถึงความสามารถในแต่ละระดบั (proficiency scale) โดยกาํหนดเกณฑ์การจดัระดบัความสามารถไว ้
; ระดบัคือ 
  1. ระดบัเริมตน้ (beginner) 

2. ระดบัมีความรู้บา้ง (novice) 
3. ระดบัมีความรู้ปานกลาง (intermediate) 
4. ระดบัมีความรู้สูง (advance) 
5. ระดบัความเชียวชาญ (expect) 
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ตารางที 7.9 เกณฑค์วามสามารถและตวัชี6วดัพฤติกรรม 
 
เกณฑค์วามสามารถ ตวัชี6วดัพฤติกรรม 

1. ระดบัเริมตน้ 
2. ระดบัมีความรู้บา้ง 
3. ระดบัมีความรู้ปานกลาง 
 
4. ระดบัมีความรู้สูง 
 
 
 
5. ระดบัผูเ้ชียวชาญ 

- มีความรู้ทัวไปเกียวกบัแนวคิดและทฤษฎี 
- สามารถประยกุตแ์นวคิดทฤษฎีมาใชใ้นงาน 
- สามารถนําความรู้  ทักษะ  มาใช้ให้เป็น
รูปธรรม 
- สามารถแปลงทฤษฎีมาเป็นเครืองมือในการ 
  ปฏิบัติและผู ้อืนสามารถนํา เครื องมือไป
ปฏิบติัได ้
  จริง 
- สามารถกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจดัการในเรืองความรู้  ทกัษะทีเกียวขอ้ง
ใหแ้ก่หน่วยงานได ้

 
ในการแปลความหมายของเกณฑข์า้งตน้เมือเทียบกบัมาตรฐานทีกาํหนดไวจ้ะมีดงันี6  
1. ระดบัเริมตน้ = ยงัไม่สามารถทาํไดต้ามมาตรฐาน (not meet standard) 

  2. ระดบัมีความรู้บา้ง = ทาํไดต้ามมาตรฐานทีกาํหนดไวบ้างส่วน (partially meet standard) 
  3. ระดบัทีสามารถทาํไดต้ามมาตรฐานทีกาํหนด (meet standard) 
  4. ระดบัทีสามารถทาํไดสู้งกวา่มาตรฐานทีกาํหนด (exceeds standard) 
  5. ระดบัทีสามารถทาํไดสู้งกวา่มาตรฐานทีกาํหนดมาก (substantially exceeds standard)  

 
ตารางที 7.7 ตวัอยา่งเกณฑส์มรรถนะในการแกปั้ญหา 

 
เกณฑค์วามสามารถ ดชันีชี6วดัพฤติกรรมการแกปั้ญหา 

สมรรถนะในการแกปั้ญหาระดบัที 9 
สมรรถนะในการแกปั้ญหาระดบัที 7  
สมรรถนะในการแกปั้ญหาระดบัที @  
 
สมรรถนะในการแกปั้ญหาระดบัที A 

� สามารถแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูอื้นได ้
� สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองไดบ้า้ง 
� สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้เป็น

ส่วนใหญ่ 
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เกณฑค์วามสามารถ ดชันีชี6วดัพฤติกรรมการแกปั้ญหา 
 
สมรรถนะในการแกปั้ญหาระดบัที ; 

� สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองจนประสบ
ผลสาํเร็จ 

� สามารถแกไ้ขปัญหาและสามารถวางแผน
ป้องกนัปัญหาทีจะไม่ใหเ้กิดขึ6นอีก 

 
แบบไม่กาํหนดเป็นสเกล เป็นสมรรถนะทีเป็นพฤติกรรมเชิงความรู้สึก หรือเจตคติทีไม่ตอ้ง

ใชส้เกล เช่น ความซือสัตย ์ความตรงต่อเวลา เป็นตน้ 
 
การนําสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ 
 9.  การนาํสมรรถนะไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(HR) สามารถทาํไดห้ลาย
ประการ  คือ   

9.9 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(human resource planning) จะเป็นการวางแผนทรัพยากร
มนุษยท์ั6งความตอ้งการเกียวกบัตาํแหน่ง  ซึ งจะตอ้งเกียวข้องกบัการกาํหนดสมรรถนะในแต่ละ
ตาํแหน่ง  เพือให้ทราบวา่ในองคก์ารมีคนทีเหมาะสมจะตอ้งมีสมรรถนะใดบา้ง  เพือให้สอดคลอ้ง
กบัการวางกลยทุธ์ขององคก์าร 

9.7 การตีค่างานและการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน  (job evaluation of wage and salary  
administration) สมรรถนะสามารถนาํมาใช้ในการกาํหนดค่างาน (compensable  factor) เช่นวิธีการ 
Point method  โดยการกาํหนดปัจจยัแลว้ให้คะแนนวา่แต่ละปัจจยัมีความจาํเป็นตอ้งใช้ในตาํแหน่ง
งานนั6น ๆ มากนอ้ยเพียงใด  เป็นตน้ 

9.@ การสรรหาและการคดัเลือก (recruitment  and  selection) เมือมีการสมรรถนะไวแ้ล้ว   
การสรรหาพนกังานก็ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะตรงกบัตาํแหน่งงาน 

9.A การบรรจุตําแหน่ง ก็ควรคํานึงถึงสมรรถนะของผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมี
ความสามารถตรงตามตาํแหน่งทีตอ้งการ 

9.; การฝึกอบรมและพัฒนา (training and development) การฝึกอบรมและพัฒนาก็
ดาํเนินการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะของบุคลากรใหเ้ตม็ขีดสุดของแต่ละคน 

9.< การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอดตําแหน่ง (career  planning  and  succession  
planning) องคก์ารจะตอ้งวางแผนเส้นทางอาชีพ (career  path) ในแต่ละเส้นทางทีแต่ละคนกา้วเดิน
ไปในแต่ละขั6นตอนนั6นตอ้งมีสมรรถนะอะไรบา้ง  องคก์ารจะช่วยเหลือให้กา้วหนา้ไดอ้ยา่งไร และ
ตนเองจะตอ้งพฒันาอย่างไร ในองคก์ารจะตอ้งมีการสร้างบุคคลขึ6นมาแทนในตาํแหน่งบริหารเป็น
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การสืบทอด จะต้องมีการพฒันาสมรรถนะอย่างไร และต้องมีการวดัสมรรถนะเพือนาํไปสู่การ
พฒันาอยา่งไร ซึ งจะนาํไปสู่กระบวนการฝึกอบรมต่อไป 

9.C การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การเลือนตาํแหน่ง (rotation, termination and promotion) การ
ทราบสมรรถนะของแต่ละคนทาํใหส้ามารถบริหารงานบุคคลเกียวกบัการโยกยา้ย  การเลิกจา้ง  และ
การเลือนตาํแหน่งไดง่้ายและเหมาะสม 

1.8 การจดัการผลการปฏิบติังาน (performance management) เป็นการนาํหลักการจดัการ
ทางคุณภาพทีเรียกวา่ วงจรคุณภาพ PDCA มาใชใ้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ตั6งแต่การวางแผน
ทีตอ้งคาํนึงถึงสมรรถนะของแต่ละคน วางคนใหเ้หมาะกบังานและความสามารถรวมทั6งการติดตาม
การทาํงาน และการประเมินผลก็พิจารณาจาก competency เป็นสําคญั และนาํผลทีได้ไปปรับปรุง
ต่อไป  

 
�.L ทฤษฏีแนวคิดเกี�ยวกบัการวจัิยเชิงคุณภาพ 
  

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยทีแสวงหาความจริงในสภาพทีเป็นอยู่โดยธรรมชาติ 
(naturalistic inquiry)  ซึ งเป็นการสอบสวน มองภาพรวมทุกมิติ (holistic perspective)  ดว้ยตวัผูว้ิจยั
เอง  เพือหาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ทีสนใจกบัสภาพแวดลอ้มนั6น  โดยให้ความสําคญักบั
ขอ้มูลทีเป็นความรู้สึกนึกคิด คุณค่าของมนุษย ์ และความหมายทีมนุษยใ์ห้ต่อสิ งแวดล้อมต่างๆ
รอบตัว เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive  analysis) 
(Boyatzis, 9LK7) 

 
กระบวนทัศน์การวจัิย (research paradigms) 
ประเภทของการวจิยั แบ่งตามวธีิการเก็บรวมรวบขอ้มูล  

1. การวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) 
2. การวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
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ตารางที 7.@ ความแตกต่างระหวา่งกระบวนทศัน์ทางปฏิฐานนิยมและปรากฏการณ์นิยม 
 

ลกัษณะ ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม 
ความเชือพื6นฐาน - ความจริงเป็นโลกภายนอก และวดัได้

ดว้ยวตัถุวสิัย (objective) 
- ผูว้จิยัเป็นอิสระแยกออกจากสิงทีถูก
วจิยั 
- ความจริงเป็นเรืองปราศจากค่านิยม 

- ความจริงทางสังคมสร้างขึ6น
ในความนึกคิดของมนุษยแ์ละ
เป็นอตัตวสิัย (subjective) 

บทบาทนกัวจิยั -มุ่งประเด็นในสิงทีมีหลกัฐานความจริง 
(fact) 
- มองในพื6นฐานของเชิงเหตุและผล 
- จบัแยกสภาพความจริงให้เล็ก
พอเหมาะกบัการศึกษา 
- สร้างสมมุติฐานและทดสอบ 

- มุ่งประเด็นของความหมาย 
(meaning) 
- พยายามเขา้ใจวา่อะไรเกิดขึ6น 
- มองภาพรวมทั6งสถานการณ์ 
- ค่อยๆพฒันาความคิดขอ้สรุป
จากขอ้มูลรูปธรรม 

ระเบียบวธีิวจิยั - ใชว้ธีิการเชิงปริมาณ 
- สร้างนิยามปฏิบติัการเพือวดัได ้
- ใชก้รอบทฤษฎีก่อนๆนาํ 
- ใชเ้ครืองมือในการเก็บชอ้มูล 
- ใชก้ลุ่มตวัอยา่งมาก 
- สถานทีทาํวจิยัใชห้อ้งทดลอง 

- ใชว้ธีิการเชิงคุณภาพ 
- ใชว้ธีิการหลายๆวธีิเพือสร้าง
แนวคิดนานาประการเกียวกบั
ปรากฏการณ์ 
- ไม่ใชท้ฤษฎีนาํ ศึกษาจาก
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

ความน่าเชือถือ - ความตรง (validity) 
  เครืองมือทีใชว้ดั วดัในสิงทีตอ้งการ
วดัหรือไม่ 
 
- ความเทียง (reliability) 
   การวดัใหผ้ลตรงกนัทุกครั6 งหรือไม่ 
(โดยทีไม่มีการเปลียนแปลงของสิงที
ถูกวดั) 
 
- การสรุปผลอา้งอิง (generaliability)  

- ความเชือถือได ้(credibility) 
  ผูว้จิยัสามารถเขา้ถึงและมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
ความหมายต่างๆและขอ้มูล 
- การพึงพากบัเกณฑอื์นๆ 
(dependability) การสังเกตสิง
เดียวกนั โดยนกัวจิยัหลายคน
หลายโอกาส -วา่สอดคลอ้งกนั
เพียงใด 
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ลกัษณะ ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม 
โอกาสของรูปแบบทีถูกสังเกตในกลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถนาํไปใช ้อา้งกบั
ประชากรทั6งหมดไดม้ากนอ้ยเท่าใด 

- การถ่ายโอนผลการวจิยั 
(transferability) ความคิดและ
ทฤษฎีทีสร้างขึ6นจาก
สถานการณ์หนึงๆ สามารถจะ
นาํไปใชก้บัสถานการณ์อืน
เพียงใด 

 
ตารางที 7.A เปรียบเทียบความแตกต่างของการวิจยัเชิงคุณภาพกบัการวจิยัเชิงปริมาณ 
 

ข้อแตกต่าง การวจัิยเชิงปริมาณ การวจัิยเชิงคุณภาพ 
1. แนวคิดพื6นฐาน - ปฏิฐานนิยม (postivism) -  ปรากฎการณ์นิยม 

(phenamenology) 
2. วตัถุประสงค ์ - มุ่งวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
-  ตอ้งการเขา้ใจความหมาย 
กระบวนการความรู้สึกนึกคิด
โดยเชือมโยงกบับริบทของ
สังคม 

3. การกาํหนด
สมมุติฐาน 

- กาํหนดล่วงหนา้ก่อนทาํการวจิยั - กาํหนดคร่าวๆพร้อมทีจะ
เปลียนแปลงตามสถานการณ์ 

4. การคดัเลือก
ตวัอยา่ง 

- สุ่มโดยอาศยัการสุ่มชนิดทีทราบ
โอกาสหรือความน่าจะเป็นทีถูกเลือก 
(probability) 

- สุ่มโดยอาศยัการสุ่มชนิดทีไม่
ทราบโอกาสหรือความน่าจะ
เป็นทีจะถูกเลือกเป็นตวัอยา่ง 
(non-probability sampling) 

5. จาํนวนตวัอยา่ง - จาํนวนมาก - จาํนวนนอ้ย 
6. ขอบเขตการวจิยั - ศึกษาในวงกวา้ง โดยเลือกเฉพาะกลุ่ม

ตวัอยา่งทีสุ่มมา 
- ศึกษาแนวลึกเฉพาะกลุ่มที
สนใจ 

7. บทบาทของผูว้จิยั - แยกผูว้จิยัออกจากเรืองทีศึกษา - ผูว้จิยัเป็นเครืองมือในการทาํ
วจิยั 

8. วธีิการเก็บขอ้มูล - แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์เจาะลึก 



27 

 

ข้อแตกต่าง การวจัิยเชิงปริมาณ การวจัิยเชิงคุณภาพ 
- การจดัสนทนากลุ่ม 
- การบนัทึกประวติัชีวบุคคล 

9. การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

- วเิคราะห์เชิงปริมาณโดยใชส้ถิติช่วย 
(Statistical analysis) 

- วเิคราะห์เชิงตรรกะเป็นหลกั
อาจมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ช่วยเล็กนอ้ย (content analysis) 

10. การรายงานผล - รายงานผลโดยอา้งอิงสถิติ (Report 
statistical analysis) 

- รายงานผลโดยอา้งอิงคาํพดู
หรือเรืองราวจริงจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง (report rich narrative) 

11. การสรุปผล -นาํไปใชอ้า้งอิงแทนประชากรทั6งหมด
ได ้

- ใชอ้า้งอิงไดเ้ฉพาะกลุ่ม 

12. ทกัษะของ
นกัวจิยั 

- มีความสามารถทางสถิติ - มีความละเอียดอ่อนในการ
สังเกต เก็บรวบรวมขอ้มูล และ
การตีความ 

 
การสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ซึ งมีขอ้ดีอยู ่A ขอ้ ไดแ้ก่ 

9. เป็นการเก็บขอ้มูลพื6นฐาน ซึ งระเบียบวิธีวิจยันี6 เป็นทียอมรับว่าใช้ไดดี้และเหมาะสมใน
การวจิยัทีอยูใ่นระดบัพื6นฐาน หรืออยูใ่นขั6นตอนของการพฒันากรอบความติด ซึ งผูว้จิยัมีขอ้มูลจาํกดั 

7. มีความยืดหยุ่นสูง การสัมภาษณ์กลุ่ม จะช่วยให้เขา้ถึงหัวขอ้ทีสนใจหรือปัญหามากขึ6น 
และผูส้นทนาสามารถอภิปรายโตต้อบและเปรียบเทียบขอ้มูลหรือเนื6อหาทีนาํมาแสดงต่อกลุ่มได้
อยา่งชดัเจน ดว้ยความยืดหยุน่นี6 เองจะช่วยให้คณะวิจยัสามารถสร้างความเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซึ6 ง และ
คน้พบความคิดใหม่ ๆของผูร่้วมสัมภาษณ์ 

@. ปฎิกิริยาต่อกนัของสมาชิกในกลุ่ม จุดแข็งของการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) คือ 
ผูว้ิจยัสามารถสํารวจพฤติกรรมทีซบัซ้อน และสามารถสังเกตแรงจูงใจต่าง ๆไดเ้ป็นอย่างดี ทีมีผล
จากการมีปฎิกิริยาต่อกนัของคนในกลุ่ม 

A. ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย เนืองจากการทาํการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) นี6 จะ
เตรียมคาํถามอยา่งกวา้ง ๆไวล่้วงหนา้ และจดัสนทนาขึ6นเป็นกลุ่มอยา่งนอ้ย < – K คนพร้อมกนั โดย
ใชผู้ด้าํเนินการสนทนาทีผา่นการอบรมมาเป็นอยา่งดี จึงทาํให้ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายถา้จะตอ้ง
เปรียบเทียบกบัการสัมภาษณ์เดียวของแต่ละคน  
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สรุปของการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) มีจุดเด่นทีเป็นการเก็บขอ้มูลบนระดบัพื6นฐาน 
มีความยืดหยุน่สูง สามารถทาํให้สมาชิกในกลุ่มมีปฎิกิริยาต่อกนั และประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย ถึง
วธีิดงักล่าวยงัมีจุดดอ้ยเมือเปรียบเทียบกบัวิธีการวจิยัเชิงคุณภาพวธีิอืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์เดียว แต่
การวจิยัแบบนี6  ก็ยงัมีจุดบกพร่องทีอาจจะเกิดขึ6นบ่อย ๆครั6 ง ไดแ้ก่ 

9. ขั6นตอนการสรรหาผูร่้วมสัมภาษณ์ 
7. ความสามารถเฉพาะตวัของผูว้จิยั 
@. การแปลความหมาย 

 
�.$ ประวตัิมหาวทิยาลยัสยาม 
 
 ภาษาองักฤษ: Siam University; ชือยอ่: มส. - SU เป็นมหาวิทยาลยัเอกชน 9 ใน ; แห่งแรก
ของประเทศไทย ตั6งอยูที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไดรั้บการ
ริเริมขึ6นในปี พ.ศ. 7;=K จาก "โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม" และไดส้ถาปนาอยา่งเป็นทางการเมือ พ.ศ. 
7;9<โดยอาจารย ์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ใช้ชือเดิมว่า "วิทยาลยัเทคนิคสยาม" ต่อมา เปลียนชือเป็น 
"มหาวิทยาลยัเทคนิคสยาม" และ "มหาวิทยาลยัสยาม" ตามลาํดบั มหาวิทยาลยัสยามนบัไดว้า่เป็น
มหาวทิยาลยัเอกชนทีมีขนาดใหญ่ทีสุดและเก่าแก่ทีสุดในยา่นฝังธนบุรี อธิการบดีคนปัจจุบนัคือ ดร.
พรชยั มงคลวนิช 

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 9 ใน ; สถาบนัแรกของประเทศไทย 
ไดรั้บการริเริมขึ6นในปี พ.ศ. 7;=K และไดส้ถาปนาอยา่งเป็นทางการเมือ พ.ศ. 7;9< โดยอาจารย ์ดร.
ณรงค ์มงคลวนิช ใช้ชือเดิมว่า "วิทยาลยัเทคนิคสยาม" ต่อมาในปี พ.ศ. 7;7L ไดเ้ปลียนสถานภาพ
เป็น "มหาวิทยาลยัเทคนิคสยาม"[7] และเปลียนชือเป็น "มหาวิทยาลยัสยาม" ในลาํดบัต่อมา โดย
ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัสยามมีสถานะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นนายกสภา
มหาวทิยาลยั และ ดร.พรชยั มงคลวนิช เป็นอธิการบดี 

ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัสยามมีนกัศึกษารวมกวา่ 9;,=== คน มีนกัศึกษานานาชาติกวา่ @== คน
จากกว่า 9; ประเทศทัวโลก เปิดดาํเนินการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ทั6งหลกัสูตรภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติ รวมทั6งสิ6นกว่า ;= หลกัสูตร โดยแบ่ง
ออกเป็น 9@ คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
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สารสนเทศ วิทยาลยันานาชาติ วิทยาลยัศิลปการแสดง คณะแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั ได้
ผลิตบณัฑิตออกไปรับใชส้ังคมแลว้กวา่ C;,=== คน 

มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลยันานาชาติ 
(International Association of Universities - IAU) สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International 
Association of University Presidents) ซึ งอธิการบดีได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการบริหารสมาคม
ตั6งแต่ปี พ.ศ. 7;7C จนถึงปัจจุบนั และมหาวิทยาลยัยงัได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคม
การศึกษาขั6นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(The Association of South East Asian 
Institutions of Higher Learning-ASAIHL) สมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการ
ท่องเทียวแห่งภาคพื6นยุโรป (EUHOFA) และสมาคมฝึกอบรมและพฒันาองค์กรแห่งภาคพื6นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO) และเป็น
พนัธมิตรทางการศึกษากบัมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัต่างประเทศชั6นนาํกวา่ ;A สถาบนัทัวโลก 

ตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยัสยาม ประกอบดว้ย ฟันเฟือง แผนทีประเทศไทย และเรือใบ ซึ ง
หมายถึง สถาบนัทีขบัเคลือนและผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วหนา้สถาวรสืบไป 

สิงศกัดิ� สิทธิ� ประจาํมหาวิทยาลยั ได้แก่ พระวิษณุกรรม บรมครูแห่งการช่าง ซึ งสร้างขึ6น
ตั6งแต่สมยัยงัเป็น "วทิยาลยัเทคนิคสยาม" ปัจจุบนัประดิษฐานอยูบ่ริเวณประตูดา้นหนา้มหาวทิยาลยั 

สีประจาํมหาวิทยาลยั คือ สีเหลือง-นํ6 าตาล โดยสีเหลือง หมายถึง ปัญญา ส่วนสีนํ6 าตาล 
หมายถึง ความรู้ความเชียวชาญ สอดคลอ้งกบัคาํขวญัของมหาวิทยาลยัทีวา่ "ปัญญาเป็นรัตนของนร
ชน" 

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย ได้แก่ ต้นหูกวาง ซึ งเป็นต้นไม้ที มีอยู่เป็นจํานวนมากใน
มหาวทิยาลยัสยาม ในฤดูผลดัใบจะมีใบสีเหลืองและผลสีนํ6าตาล สอดคลอ้งกบัสีประจาํมหาวทิยาลยั 

สัตวส์ัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ ชา้ง ซึ งเป็นสัตวคู์่บา้นคู่เมืองของชาว "สยาม" มาแต่โบราณ 
ปรัชญา ไดแ้ก่ ปญญา นราน ํรตน ํ(บาลี) ปัญญาเป็นรัตนของนรชน (ไทย) " Wisdom is an 

invaluable asset of mankind " 
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�.% หลกัสูตรคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 
 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ไดจ้ดัตั6งขึ6นหลงัจากการสถาปนามหาวิทยาลยั เมือปี
พุทธศกัราช 7;9< โดยมีวตัถุประสงคเ์พือผลิตบณัฑิตซึงมีความรู้ความสามารถทางการบญัชีและการ
บริหารธุรกิจ รวมถึงแนวคิดทางการบริหารองคก์ารสมยัใหม่ เพือเพิมประสิทธิภาพในการผลิต และ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจดัการธุรกิจในภาคทฤษฎี กรณีศึกษาต่างๆ การฝึกงาน การจดัทาํ
โครงงาน และฝึกปฏิบติัทั6งในมหาวทิยาลยั และในสถานประกอบการ ทั6งนี6 เพือใหผู้ส้าํเร็จการศึกษา
เป็นผูมี้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการบริหารธุรกิจ และสามารถประยุกต์ทฤษฎี เข้าสู่การ
ปฏิบติัการได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั6งเป็นผูย้ึดมันในจรรยาบรรณของนักธุรกิจ ปัจจุบนั คณะ
บริหารธุรกิจเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี  ทั6งสิ6น ; สาขาวิชา โดยประกอบไปดว้ยภาควิชาต่างๆ 
จาํนวน ; ภาควิชา ได้แก่ 9) ภาควิชาการบญัชี 7) ภาควิชาการเงินและการธนาคาร @) ภาควิชา
การตลาด A) ภาควชิาการจดัการทัวไป และ ;) ภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
วสัิยทศัน์ มหาวิทยาลยัสยามเป็นหนึ งสถาบนัอุดมศึกษาชั6นนาํของประเทศและภูมิภาคโดย 

มุ่งเน้นความเชือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็น
นานาชาติ 

พนัธกจิ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นการจดัการศึกษาโดยเน้น
นวตักรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกบัองคก์รผูใ้ช้บณัฑิต เพือพฒันาคนให้มี
ความรู้  มีทศันคติและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของโลกแห่งการทาํงานในบริบทของโลกาภิวตัน์มีคุณธรรมจริยธรรม  มี
ความเข้าใจและยอมรับ  สามารถพัฒนางานทีรับผิดชอบในบริบทของความ
หลากหลายของวฒันธรรม มีทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการดาํเนินการ
ดงักล่าวมหาวิทยาลยัจะส่งเสริมการวิจยั  การบริการทางวชิาการและการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมของชาติ  โดยประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ 
ทีเกียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด 

ปรัชญา   “ป�ฺญา นราน ํรตน”ํ ซึ งหมายความวา่ “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” 
ปณธิาน  มหาวทิยาลยัสยามมุ่งมันจดัการศึกษาเพือพฒันาคนให้เป็นผูใ้ชปั้ญญาในการ 

ดาํรงชีวิตมีความพร้อมเขา้สู่โลกของการทาํงานในบริบทของโลกาภิวฒัน์ 
 



31 

 

หลกัสูตรคณะบริหารธุรกจิ 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ก.  หมวดวชิาศึกษาทั�วไป    @C หน่วยกิต  
 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               L หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร         9C หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์               L  หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา                7    หน่วยกิต 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                                           L@  หน่วยกิต  
 กลุ่มวชิาแกน          A;   หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั         @<  หน่วยกิต 
        กลุ่มวชิาเอกเลือก          97  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี        <    หน่วยกิต 
 

ก.  หมวดวชิาศึกษาทั�วไป  @C หน่วยกิต  
�. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ   
100-101  หลกัเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง @(@-=-<) 

(Principles of Economics and Philosophyof Sufficiency Economy) 
100-106  อาเซียนในโลกยคุใหม่      @(@-=-<) 

(ASEAN in the Modern World)   
100-102   ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวติ   @(@-=-<) 

(Philosophy, Religions and Life Style)   
100-103   หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพือการเรียนรู้ตลอดชีวติ @(2-2-5) 

(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning )   
100-104  มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ   @(@-=-<) 

 (Human Relations and Personality Development) 
100-105 จิตวทิยาในชีวิตประจาํวนั     @(@-=-<)  

(Psychology in Daily Life) 
100-107  อารยธรรมศึกษา      @(@-=-<)       

(Civilization Studies) 
919-9=9  จิตวทิยาทัวไป      @(@-=-<) 
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(General Psychology)    
999-9=7  สังคมวทิยาเบื6องตน้     @(@-=-<) 

(Introduction to Sociology)    
999-9=@  หลกัเศรษฐศาสตร์                       @(@-=-<) 

(Principle of Economics)    
199-9=A  ทกัษะการศึกษา      7(7-=-A)  
 (Study Skills) 
199-9=<  สันติภาพศึกษา      7(7-=-A)  
 (Peace Studies) 
999-9=C ความรู้เบื6องตน้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    7(7-=-A) 

 (Introduction to Intellectual Property )   
997-9=9  อารยธรรม      @(@-=-<) 

(Civilizations) 
197-9=7  ความรู้เบื6องตน้เกียวกบัปรัชญาและ ตรรกศาสตร์  @(@-=-<)  
  (Fundamental of Philosophy and Logic) 
997-9=@  มนุษยก์บัวรรณกรรม     @(@-=-<)  

 (Man and Literature) 
997-9=A  มนุษยกบัศิลปะ      @(@-=-<)  

 (Man and Arts) 
997-9=<  ไทยศึกษา      @(@-=-<)  

 (Thai Studies) 
112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ     @(@-=-<) 

(Comparative Religions)                    
997-9=K   การวางแผนชีวติครอบครัว    7(7-=-A)  

  (Family Life Planning) 
997-9=L   ดนตรีปฏิบติั      7(9-7-@)  

  (Music practice)     
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�. กลุ่มวชิาภาษาและการสื�อสาร จํานวนไม่น้อยกว่า �X หน่วยกติ        
 7.9  รายวชิาภาษาไทยใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี6   @ หน่วยกิต 
99@-9=K  การใชภ้าษาไทยเพือการสือสาร    @(7-7-;) 
              (Thai Usage for Communication) 
99@-9=L   การใชภ้าษาไทยเพือการนาํเสนอ    @(7-7-;) 
              (Thai Usage for Presentation) 

7.7  รายวชิาภาษาองักฤษ จาํนวน 97 หน่วยกิต ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปนี6   
114-101   ภาษาองักฤษ 9 (English 1)    7(9-7-@) 
114-102   ภาษาองักฤษ 7 (English 2)    7(9-7-@) 
114-201   ภาษาองักฤษ @ (English 3)    7(9-7-@) 
114-202   ภาษาองักฤษ A (English 4)    7(9-7-@) 
114-301   ภาษาองักฤษ ; (English 5)    7(9-7-@) 
114-302   ภาษาองักฤษ < (English 6)    7(9-7-@) 
114-303  การใชภ้าษาองักฤษเพือวชิาชีพ    2(1-2-3) 

(English Usage for Profession) 
114-304   เทคนิคการใชภ้าษาองักฤษเพือการนาํเสนอทางวชิาชีพ 2(1-2-3) 

(English Presentation Techniques for Profession) 
99A-@=9  ภาษาองักฤษ ;      7(9-7-@) 
              (English 5) 
99A-@=7  ภาษาองักฤษ <      7(9-7-@) 
             (English 6) 
99A-@=@  การใชภ้าษาองักฤษเพือวชิาชีพ    7(9-7-@)  
              (English Usage for Profession) 
99A-@=A  เทคนิคการใชภ้าษาองักฤษเพือการนาํเสนอทางวชิาชีพ 7(9-7-@) 
               (English Presentation Techniques for Profession) 

7.@  รายวชิาภาษาต่างประเทศที  7 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาภาษาต่างประเทศที  7  จาํนวน  7  หน่วยกิต  จากรายวชิาต่อไปนี6  

7.@.9  กลุ่มวชิาภาษาตะวนัออก 
99@-9=@   ภาษาจีน 9  (Chinese 1)      7(9-7-@) 
99@-9=A   ภาษาจีน 7  (Chinese 7)     7(9-7-@) 
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99@-7=9   ภาษาจีน @  (Chinese @)      7(9-7-@) 
99@-7=7   ภาษาจีน A  (Chinese A)      7(9-7-@) 
99@-9=;  ภาษาญีปุ่น 9  (Japanese 1)    7(9-7-@) 
99@-9=<   ภาษาญีปุ่น 7  (Japanese 7)    7(9-7-@) 
99@-7=@   ภาษาญีปุ่น @  (Japanese @)    7(9-7-@) 
99@-7=A   ภาษาญีปุ่น A  (Japanese A)    7(9-7-@) 
99@-999  ภาษาเกาหลี 9  (Korean 1)    7(9-7-@) 
99@-997  ภาษาเกาหลี 7  (Korean 7)    7(9-7-@) 
99@-99@  ภาษาเกาหลี @  (Korean @)    7(9-7-@) 
99@-99A  ภาษาเกาหลี A  (Korean A)    7(9-7-@) 

7.@.7  กลุ่มวชิาภาษาอาเซียน 
9=7-9=9  ภาษาพม่า 9  (Burmese 1)     7(9-7-@) 
9=7-9=7  ภาษาพม่า 7  (Burmese 7)     7(9-7-@) 
9=7-9=@  ภาษาพม่า @  (Burmese @)     7(9-7-@) 
9=7-9=A  ภาษาพม่า A  (Burmese A)     7(9-7-@) 
9=7-999  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 9  (Bahasa Indonesia 1)  7(9-7-@) 
9=7-992    ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2  (Bahasa Indonesia 2)    7(9-7-@) 
9=7-993  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3  (Bahasa Indonesia 3)  7(9-7-@) 
9=7-994  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4  (Bahasa Indonesia 4)  7(9-7-@) 
9=7-929  ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 9  (Bahasa Malaysia 1)  7(9-7-@) 
9=7-922              ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2  (Bahasa Malaysia 2)  7(9-7-@) 
9=7-923      ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3  (Bahasa Malaysia 3)  7(9-7-@) 
9=7-924              ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4  (Bahasa Malaysia 4)  7(9-7-@) 
 
I. กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า Y  หน่วยกติ    
179-9=9  เทคโนโลยสีารสนเทศ      @(7-7-;) 
                      (Information  Technology) 
979-9=7  คอมพิวเตอร์สาํหรับการศึกษาและการทาํงาน     @(7-7-;)  
               (Computer for Studies and Works) 
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121-103   ชีวติกบัสิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 
 (Life and Environment) 
121-104   อาหารเพือสุขภาพทีดี     3(3-0-6)  

(Food for Good Health) 
121-105   เคมีในชีวติประจาํวนั     3(3-0-6)  

(Chemistry in Daily Life) 
121-106   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    3(3-0-6) 

(Mathematics in Daily Life)  
121-107   สถิติพื6นฐานเพือการวิเคราะห์ขอ้มูล   @(@-=-<)               

(Basic Statistics for Data Analysis)  
97=-9=9   มนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม     @(@-=-<)  

  (Man and Environment)                  
97;-9=9   คณิตศาสตร์ในอารยธรรม    @(@-=-<)  

(Mathematics in Civilization)                  
97<-@9<  สถิติและความน่าจะเป็น        @(@-=-<) 

(Statistics and Probability)                       
L. กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา  จํานวนไม่น้อยกว่า �  หน่วยกติ    
 ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี6  
97L-9=9  พลศึกษาและนนัทนาการ     7(9-7-@) 
   (Physical Education and Recreation) 
97L-9=7  ศิลปะและสังคีตนิยม     7(9-7-@)   

(Art and Music Appreciation)      
 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 9I หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาแกน  (L$ หน่วยกติ)                                       
130-101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค      @(@-=-<) 
  (Micro Economics)   
130-102  เศรษฐศาสตร์มหภาค     @(@-=-<) 

(Macro Economics 
130-204   การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทางธุรกิจ  @(@-=-<) 
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(Data Analysis for Decision Making in Business)              
130-302   กฎหมายธุรกิจ      @(@-=-<) 
   (Business Law) 
130-303   การภาษีอากร 9      @(@-=-<) 

(Taxation 9) 
130-401   การจดัการเชิงกลยทุธ์     @(@-=-<)               
  (Strategic Management)   
131-101  การบญัชีขั6นตน้ 9     @(@-=-<) 

(Principles of Accounting 9) 
131-201  การบญัชีขั6นตน้ 7     @(@-=-<) 

(Principles of Accounting 2) 
131-202  การบญัชีเพือการจดัการ     @(@-=-<) 
   (Managerial  Accounting) 
133-201   หลกัการตลาด      3(@-=-<) 

(Principles of Marketing)  
134-201   หลกัการจดัการ                                               @ (@-=-<) 

(Principles of Management) 
9@;-203    การเงินธุรกิจ        @ (@-=-<) 

  (Business Finance) 
136-301    การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน   @(@-=-<) 

(Production and Operation Management) 
130-211    การเงินส่วนบุคคล                                                       @ (@-=-<) 
  (Personal  Finance )   
130-212    การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน   @ (@-=-<) 
                             (Investment  in  Money  Market  and  Capital  Market)   
130-79@  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม   @(@-=-<)  
 (Good Governance and Corporate Social Responsibility) 
9@=-79A     การเป็นผูป้ระกอบการและการจดัการวสิาหกิจขนาดกลาง 

       และขนาดยอ่ม             3(3-0-6) 
                          (Entrepreneurship and SMEs Management) 
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13=-29;  ธุรกิจระหวา่งประเทศเบื6องตน้                @(@-=-<)     
(Introduction to International Business)  

13=-29<    ภาษาองักฤษทางธุรกิจ                                              3(3-0-6) 
(English for Business) 

 
ภาควชิาการบัญชี  
กลุ่มวชิาเอกบังคับ (I% หน่วยกติ) 
9@9-7=@  การบญัชีขั6นกลาง 9     @(@-=-<) 

(Intermediate Accounting 1) 
9@9-@=9  การบญัชีขั6นกลาง 7     @(@-=-<) 

(Intermediate Accounting 2) 
9@9-@=7  การบญัชีตน้ทุน 9     @(@-=-<) 

(Cost Accounting 1) 
9@9-@=@ การบญัชีตน้ทุน 7     @(@-=-<)   

(Cost Accounting 2) 
9@9-@=; การภาษีอากร 7      @(@-=-<)  

(Taxation 2)  
9@9-@=< การสอบบญัชี      @(@-=-<)  

(Auditing)  
9@9-@=C การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  @(@-=-<)  

(Internal Control and Internal Auditing)  
9@9-A=@ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี    @(@-=-<)  

(Accounting Information Systems) 
9@9-A=A การบญัชีขั6นสูง 9     @(@-=-<)  

(Advanced Accounting 1) 
9@9-A=; การบญัชีขั6นสูง 7     @(@-=-<) 

 (Advanced Accounting 2)  
9@9-A=K  การรายงานทางการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน  @(@-=-<) 

(Financial Reporting and Statements Analysis) 
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131-409  โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืองานทางการบญัชี   3(2-2-5)  
  (Software Packages for Accounting)  
130-490    เตรียมสหกิจศึกษา                                                    9(1-0-2)  

(Pre Co-operative Education)  
9@=-AL9 สหกิจศึกษา      ;(0-30-0)  

(Co-operative Education 
 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก (�� หน่วยกติ) 
ต้องเลอืกเรียนวชิาสัมมนา  ไม่น้อยกว่า  I  หน่วยกติ 
�.  กลุ่มวชิาการบัญชีการเงิน 
9@9-A99 การบญัชีเฉพาะกิจการ     @(@-=-<) 

(Accounting for Specific Enterprises) 
9@9-A97  การบญัชีระหวา่งประเทศ     @(@-=-<) 

(International Accounting) 
9@9-A9@  สัมมนาการบญัชีการเงิน     3(@-=-<) 

(Seminar in Financial Accounting) 
 

�.  กลุ่มวชิาการบัญชีบริหาร 
9@9-A79  การวางแผนกาํไรและการควบคุม    @(@-=-<) 

(Profit Planning and Control)  
9@9-A77  การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์    @(@-=-<)  

(Strategic Cost Management) 
9@9-A7@  สัมมนาการบญัชีบริหาร     3(@-=-<) 

(Seminar in Managerial Accounting) 
 
I.  กลุ่มวชิาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
9@9-A@9  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(2-2-5) 

(Accounting Information SystemAudit and Control) 
131-432  สัมมนาการสอบบญัชี     3(@-=-<) 

(Seminar in Auditing) 
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131-433  สัมมนาการตรวจสอบภายใน    @(@-=-<) 
(Seminar in Internal Audit) 
 

L. กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชี 
9@9-AA9  ฐานขอ้มูลทางการบญัชี     @(7-7-;) 

(Accounting Databases) 
9@9-AA7  การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี @(7-7-;) 

(Accounting Information System Analysis and Design)  
9@9-AA@  การสือสารขอ้มูลทางธุรกิจ    @(@-=-<) 

(BusinessData Communication) 
9@9-AAA  สัมมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(@-=-<) 

(Seminar in Technology and Accounting Information Systems) 
 

5. กลุ่มวชิาการภาษีอากร 
9@9-A;7  การวางแผนภาษี      @(@-=-<) 

(Tax Planning) 
9@9-A;@  สัมมนาการภาษีอากร     3(3-0-6) 

(Seminar in Taxation) 
6. กลุ่มวชิาอื�นๆ 
9@9-A<9  การปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี    @(=-<-<)  

(Practices in Auditing) 
9@9-A<7  การวจิยัทางการบญัชี     @(@-=-<) 

(Accounting Research) 
 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใดๆทีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัสยาม  
การฝึกงาน 

นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งเรียนสหกิจศึกษา เวน้แต่ในกรณีทีนกัศึกษามีคุณสมบติัไม่เป็นไป
ตามเกณฑข์องสหกิจศึกษา ใหน้กัศึกษาฝึกงาน (ไม่นบัหน่วยกิต) ไม่นอ้ยกวา่ 7== ชัวโมง แทน และ
ใหเ้รียนรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ-กลุ่มวชิาเอกเลือก เพิมอีก < หน่วยกิต  
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หมายเหตุ 
ในกรณีทีนกัศึกษาต่างสาขาวิชาตอ้งการเลือกลงรายวชิาโทในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 

ใหน้กัศึกษาลงกลุ่มวชิาโท จาํนวน 9; หน่วยกิต ซึ งประกอบดว้ยรายวชิาต่อไปนี6  
9@9-7=@ การบญัชีขั6นกลาง 9 
9@9-@=9 การบญัชีขั6นกลาง 7 
9@9-@=7 การบญัชีตน้ทุน 9 
9@9-@=< การสอบบญัชี 
9@9-A=A การบญัชีขั6นสูง 9 

 
ภาควชิาการเงินและการธนาคาร  
กลุ่มวชิาเอกบังคับ   
132-302  การจดัการการเงิน     @(@- =-<) 

(Financial  Management) 
9@7-@=A  การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ   @(@-=-<) 
            (International   Finance and Banking) 
9@7-@=C  การเงินการธนาคารและตลาดการเงิน   @(@-=-<) 
  (Money , Banking and Financial Market) 
9@7-@=K    การจดัการสถาบนัการเงิน                       @(@-=-<) 
         (Financial   Institutions   Management) 
9@7-@9=     การจดัการสินเชือ     @(@-=-<) 
       (Credit Management)   
9@7-A=9    หลกัการลงทุน      @(@-=-<) 
        ( Principles of  Investment ) 
9@7-A=@   การวเิคราะห์งบการเงิน                 @(@-=-<) 

(Financial   Statement   Analysis) 
9@7-A=A    การวจิยัทางการเงิน                                     @(@-=-<) 
       (Research in  Finance) 
9@7-A=<    การวเิคราะห์ตราสารหนี6      @(@-=-<) 
       (Analysis  of  Debts  Investments) 
9@7-A=L    การจดัการความเสียงและการประกนัภยั     @(@-=-<) 
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       (Risk and Insurance Management) 
9@=-AL9  สหกิจศึกษา           ;(=-@=-= ) 
              (Co-operative Education) 
 
กลุ่มวชิาเอกเลอืก  
9@=-@=K  การวจิยัทางธุรกิจ     @(@-=-<) 
  (Business   Research) 
9@7-A=7    การวาณิชธนกิจ      @(@-=-<) 
     (Investment Banking) 
9@7-A=C   สัมมนาการจดัการการเงิน                              @(@-=-<) 

(Seminar in Financial  Management)  
9@7-A=K    การวเิคราะห์ตราสารอนุพนัธ์    @(@-=-<) 

(Analysis of Derivatives) 
9@7-A9=    การวเิคราะห์และประเมินโครงการทางดา้นการเงิน     @(@-=-<) 

(Project  Analysis and  Evaluation)    
9@7-A99    การประเมินอสังหาริมทรัพย ์                            @(@-=-<)        

(Real Estate Appraisal) 
9@7-A97    การเงินสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม   @(@-=-<) 

(Entrepreneurial and Small Business Finance) 
9@7-A9@    การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน            @(@-=-<)  
        (Financial Planning and Control) 
9@7-A9A    การประกนัภยัทางทะเล                                     @(@-=-<) 
    (Marine Insurance) 
9@7-A9;    สภาพแวดลอ้มทางกฎหมายธุรกิจประกนัภยั     @(@-=-<) 
  (Civil and Commercial Code Insurance) 
9@7-A9<    การประกนัวนิาศภยั การประกนัชีวติและสุขภาพ  @(@-=-<) 
  (Casualty Insurance, Life and Health Insurance) 
  9@C-A9C    ธุรกรรมทางการเงินดว้ยอิเล็กทรอนิกส์   @(7-7-;) 
        (E-Business Finances) 
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ภาควชิาการตลาด  
กลุ่มวชิาเอกบังคับ   (I6 หน่วยกติ) 
133-301     การจดัการการตลาด      @(@-=-<)     

(Marketing Management)  
133-302     พฤติกรรมผูบ้ริโภค                                            3(3-0-6)   

(Consumer Behavior)  
133-304     การจดัการช่องทางการตลาด                                        3 (3-0-6) 

(Marketing Channels Management) 
133-402     การวจิยัการตลาด                                                             3 (3-0-6) 

(Marketing Research) 
133-403     การตลาดระหวา่งประเทศ                                    3 (3-0-6) 

(International Marketing) 
133-404     การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา                                 3(3-0-6)         

(Product and Price Management) 
133-405     การตลาดบริการ                                                        3 (3-0-6)   

(Services Marketing) 
133-408     การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ                             3 (3-0-6)  

(Integrated Marketing Communication) 
133-411     การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน                   3 (3-0-6) 
   (Logistics and Supply Chain Management) 
9@@-A9<      การวางแผนการตลาด                     3 (3-0-6)  

(Marketing Planning) 
130-490       เตรียมสหกิจศึกษา                                                              9 (9-=-7) 

(Preparation of Co-Operative Education)     
9@=-AL9        สหกิจศึกษา                                                                      ; (=-@=-=) 

(Co-Operative Education) 
 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก  (12 หน่วยกติ)                 
130-308     การวจิยัทางธุรกิจ                                  @ (@-=-<) 

(Business Research) 
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133-303        การตลาดการเกษตร                                                   3 (3-0-6) 
(Agricultural Marketing) 

133-305       การจดัการงานขาย                                               3 (3-0-6)  
(Sales Management) 

133-306        การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม        @ (@-=-<) 
(Industrial Marketing) 

133-401        การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                                 3 (3-0-6)  
   (Advertising and Sales Promotion) 
9@@-A=<        การตลาดทางตรง                                                                @ (3-0-6) 

(Direct Marketing) 
133-407        สัมมนาการตลาด                                          3 (3-0-6) 

(Seminar in Marketing) 
133-409        การจดัการซพัพลายเชน                                               3 (3-0-6) 

(Supply Chain Management) 
133-410        การจดัการการคา้ปลีก     3 (3-0-6) 

(Retail Management) 
933-412        การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่                                             3 (3-0-6) 
  (New Product Development) 
133-413        การจดัการตราผลิตภณัฑ ์                                             3 (3-0-6) 
   (Brand Management) 
133-414        การตลาดธุรกิจ                                @ (3-0-6)  

(Business Marketing) 
133-415        การจดัการกลยทุธ์การตลาด     @ (@-=-<)  

(Marketing Strategy Management) 
 

ภาคการจัดการทั�วไป 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ   (I6 หน่วยกติ)           
9@A-@=9  ทฤษฎีองคก์าร      3 (3-0-6) 

Organization Theory      
9@A-@=7  การจดัการสาํนกังาน         3 (3-0-6) 
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Office Management 
9@A-@=@  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์    3 (3-0-6) 

Human Resource Management      
9@A-@=A  การจดัการโครงการ                                                       3 (3-0-6) 

Project Management      
9@A-A=9   การวางแผนและการควบคุมทางการจดัการ                           3 (3-0-6)  
   Managerial Planning and Contra 
9@A-A=7   ภาวะผูน้าํ                                                                  3 (3-0-6) 
   Leadership  
9@A-A=A   กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์                             3 (3-0-6) 
   Labor Law and Labor Relations 
134- 407        กลยทุธ์การเจรจาต่อรอง                                              3 (3-0-6) 
   Negotiation Strategy 
9@A-A=K        การจดัการการเปลียนแปลง                              3 (3-0-6) 
   Change Management 
134-416              แนวคิดและเทคนิคการบริหารจดัการสมยัใหม่           3 (3-0-6) 
                             Modern management concepts and techneques 
130-490       เตรียมสหกิจศึกษา                                                     9 (9-=-7) 

                              (Preparation of Co-Operative Education)  
9@=-AL9              สหกิจศึกษา                                                           ; (=-@=-=) 
                             (Co-Operative Education) 
 
กลุ่มวชิาเอกเลอืก (�� หน่วยกติ)          
9@A-@=;         พฤติกรรมองคก์าร                           3 (3-0-6) 

Organization Behavior          
9@A-@=<         การสือสารทางการจดัการ              3 (3-0-6) 

Management Communication          
9@A-@=C  การวางแผน สรรหา และคดัเลือกทรัพยากรบุคคล            3 (3-0-6) 

Human Resources Planning, Recruitment and Selection          
9@A-A=;         การบริหารความขดัแยง้                              3 (3-0-6) 
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134-406     สัมมนาการจดัการทัวไปและการประกอบการ                     3 (3-0-6) 
Seminar in Management and Entrepreneurship 

9@A-A9=  การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์                           3 (3-0-6) 
Strategic Human Resource management 

9@A-A99         การบริหารค่าตอบแทน                                                       3 (3-0-6) 
Compensation Management 

134-412     ระบบสารสนเทศดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์                3 (2-2-5) 
Human Resource Information System 

9@A-A9@         การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์                                        3 (3-0-6) 
Human Resource Development 

9@A-A9A         การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน                           3 (3-0-6) 
Performance Appraisal 

9@A-A9;  การจดัการความรู้                                            3 (3-0-6) 
 Knowledge Management 

9@A-A97         สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                @ (3-0-6)  
Seminar in Human Resource Management 

 
ภาควชิาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ จํานวนไม่น้อยกว่า I%  หน่วยกติ 
135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ   @(@-=-<) 

(English for International Business) 
135-302  การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ           @(@-=-<) 

(International Business Management) 
135-303  การคา้ระหวา่งประเทศ             @(@-=-<) 

(International Trade) 
135-305  การจดัการการส่งออกและนาํเขา้    @(@-=-<) 

(Export and Import Management) 
135-307  การเงินระหวา่งประเทศ               @(@-=-<) 

(International Finance) 
9@;-@=8  การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหวา่งประเทศ @(@-=-<) 
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(International Logistics and Supply Chain Management) 
133-403  การตลาดระหวา่งประเทศ             @(@-=-<) 

(International Marketing) 
135-401  การเจรจาต่อรองธุรกิจระหวา่งประเทศ   @(@-=-<) 

(International Business Negotiation) 
135-402  การจดัการและพฤติกรรมต่างวฒันธรรม    @(@-=-<) 

(Cross-cultural Management) 
135-403  สัมมนาธุรกิจระหวา่งประเทศ    @(@-=-<) 

(Seminar in International Business) 
130-49=  เตรียมสหกิจศึกษา     9(9-=-7) 

(Co-operative Education Preparation) 
130-499  สหกิจศึกษา      ;(=-@0-=) 

(Co-operative Education) 
 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก   จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ       
�) วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ   ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี6   
135-304  การขนส่งระหวา่งประเทศ                     @(@-=-<) 

(International Transportation) 
135-306  กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ    @(@-=-<) 

(International Trade Law) 
9@;-@=L  การตลาดเพือการส่งออก     @(@-=-<)       

(Export Marketing) 
9@;-@9=  ธุรกิจในอาเซียน      @(@-=-<)          

(Business in ASEAN) 
135-404  การประกนัภยัสินคา้        @(@-=-<)                    

(Cargo Insurance) 
9@;-A=;  ระบบศุลกากรเพือการส่งออกและนาํเขา้         @(@-=-<) 

(Customs System for Exporting and Importing ) 
9@;-A=<  การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค     @(@-=-<)         

(Geographical Studies)  
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9@;-A=C  การวจิยัทางธุรกิจระหวา่งประเทศ    @(@-=-<) 
  (Research for International Business) 
9@;-A=K  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพือการคา้ระหวา่งประเทศ  @(7-2-;) 

(Electronic Commerce for International Trade) 
  
�.X งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 

จิตรนาถ สุขสวัสดิ^ (2559) ไดท้าํวิจยัเรืองสมรรถนะของนกับญัชีในความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการในภาคตะวนัออก เพือศึกษาเกียวกบัสมรรถนะของนกับญัชีทีผูป้ระกอบการตอ้งการ
ในเขตภาคตะวนัออก และเป็นวิจยัเชิงสํารวจโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการในเขตภาค
ตะวนัออกจํานวน 400 ราย ผลการวิจัยพบว่าผู ้ประกอบการ เจ้าของกิจการหรือผู ้บริหารให้
ความสําคญักบัทกัษะของนกับญัชีทั6ง 4 ดา้น โดยมีระดบัความคิดเห็นปานกลางถึงมากโดยมีความ
ตอ้งการนกับญัชีในทกัษะด้านค่านิยม จรรยาบรรณและ ทศันคติทางวิชาชีพ มากทีสุด มีคะแนน
เฉลีย 3,630 โดยส่วนใหญ่ตอ้งการนักบญัชีทีมีความซือสัตยใ์ส่ใจและรักษาความลบั ไม่นาํขอ้มูล
บริษทัไปเปิดเผย อาจเนืองจากนกับญัชีเป็นผูรู้้ความเคลือนไหวทางการเงินของธุรกิจจึงตอ้งมีความ
ซือสัตยมี์จรรยาบรรณต่อวิชาชีพของ ตนเองโดยไม่เปิดเผยขอ้มูล ทางการเงินขององค์กรต่อคู่แข่ง
หรือบุคคลอืนทีไม่มีส่วนเกียวขอ้งรองลงมาเป็นทกัษะทางด้านวิชาชีพ ทกัษะด้าน ความรู้ และ
ประสบการณ์และการพฒันา ตามลาํดบั 

 
เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ (2559) ไดท้าํการศึกษางานวิจยัเรือง คุณลกัษณะบณัฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของวทิยาลยเซาธ์อีสทบ์างกอก ประจาํปีการศึกษา 2556 – 
2557 (รุ่นที 15) โดยสรุปวา่ คุณลกัษณะทีตอ้งการจากบณัฑิตเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย อนัดบัหนึง 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.11, sd. = 0.53) อนัดบัสองดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.05, sd. = 0.52)  อนัดบัสาม ดา้นความรู้
อยูใ่นระดบัมาก (x = 3.86, sd. = 0.57) อนัดบัสี  ดา้นคุณลกัษณะของบณัฑิตดา้นทกัษะทางปัญญาอยู่
ในระดบัมาก    (x = 3.75, sd. = 0.66) อนัดบัสุดทา้ย คุณลกัษณะของบณัฑิตดา้นทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ อยูใ่นระดบัมาก (x = 3.68, sd. = 0.62)  
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ธนิษฐา  ชีวพัฒนพันธ์ุ (2558) ได้ทาํวิจยัเรื องสมรรถนะของพนักงานบญัชีในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื6นทีจงัหวดันนทบุรี ตามทศันะของหัวหน้างานบญัชีเพือศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของหวัหนา้งานบญัชีในโรงงานอุตสาหกรรมในพื6นทีจงัหวดันนทบุรี เกียวกบัสมรรถนะใน
การปฏิบติังานของพนักงานบญัชีในพื6นทีจงัหวดันนทบุรี และคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 68 คน โดยเครืองมือทีใช้ในการวิจยัครั6 งนี6 คือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบวา่สมรรถนะในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีตามทีคาดหวงั ดา้นกิจนิสัยทีดีใน
การประกอบวิชาชีพ อยู่ในระดบัดีมาก รองลงมาอยู่ในระดบัดี คือดา้นความรู้ทางวิชาการและดา้น
ทกัษะในการปฏิบติังาน สมรรถนะในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีตามทีเป็นจริงทั6ง 3 ดา้น อยู่
ในระดับดี โดยอนัดับแรกคือ สมรรถนะด้านกิจนิสัยทีดีในการประกอบวิชาชีพ รองลงมาคือ
สมรรถนะด้านทกัษะในการปฏิบติังานและสมรรถนะด้านความรู้ทางวิชาการ ตามลาํดับ การ
เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีตามทีคาดหวงักบัสมรรถนะทีเป็นจริงใน 
3 ดา้น พบวา่สมรรถนะทีคาดหวงัสูงกวา่สมรรถนะทีเป็นจริงอยา่งมีนยัสาํคญั 

 
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557) ได้ศึกษาเรื องสมรรถนะและความเป็นมืออาชีพของนัก

ทรัพยากรมนุษยไ์ทย: วิกฤตเงียบท่ามกลางความดื6อรั6 นในธรรมเนียมปฏิบติั ซึ งวิจยันี6 มีจุดมุ่งหมาย
เพือศึกษาบทบาท สมรรถนะของ HR ทีส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของบุคคลกรทีปฏิบติัหนา้ทีดา้น
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไทยอนัจะนาํไปทาํการพฒันาบทบาทและสมรรถนะของบุคลากรที
ปฏิบติัหนา้ทีดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารไทย โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งที
ปฏิบติัและมิไดป้ฏิบติังานดา้น HR ในองค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนไทยจาํนวน 
๑๐๑๐ ราย ผลการศึกษาชี6 ว่า HR ไทยแสดงบทบาทการเป็นผูเ้ชียวชาญในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
HR ที เ ป็นกิจว ัตรมากที สุด (M = 3.48, SD = 0.49) และแสดงบทบาทการเป็นผู ้ส ร้างความ
เปลียนแปลงในองคก์าร (M = 3.30, SD = 0.82) นอ้ยทีสุด สมรรถนะที HR ไทยทาํไดดี้ คือ การสร้าง
ความน่าเชือถือแก่ผูมี้ส่วนได้เสียขององค์การ (M = 3.42, SD = 0.86) และความสามารถในการ
ประยุกต์เทคโนโลยีในงาน HR (M = 3.35, SD = 0.94) ส่วนสมรรถนะที HR ไทยมีน้อยทีสุด คือ 
ความรอบรู้เชิงธุรกิจ (M = 3.09, SD = 0.84) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั6นพบว่า บทบาท
การเป็นหุน้ส่วนเชิงยทุธศาสตร์เพียงบทบาทเดียวสามารถทาํนายความเป็นมืออาชีพของ HR ไทยใน
ภาพรวมไดถึ้งร้อยละ 52 (R7 = .;7, F (9,9==K) = 9=C<.9A, p < .==9) ในภาครัฐสามารถทาํนายได้ 
ร้อยละ ;= (R7 = .;=, F (9,AC<) = ACA.L;, p < .==9) ภาคเอกชนร้อยละ ;< (R7 = .;<, F (9,A=C) = 
;=C.K=, p < .==9) และภาครัฐวิสาหกิจร้อยละ AK (R7 = .AK, F (9,979) = 997.L@, p < .==9) และการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคเพือทาํนายผลการปฏิบติังานของ HR พบวา่ บทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิง
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ยุทธศาสตร์ (beta = -@.<A, p < .=9) บทบาทการเป็นผูส้ร้างความเปลียนแปลงในองค์การ (beta = -
@.K;, p < .=9) และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และการเป็นผูส้ร้าง
ความเปลียนแปลงในองคก์าร (beta = 9.=C, p < .=9) สามารถทาํนายผลการปฏิบติังานของ HR ได ้
และยงัพบวา่ สมรรถนะความน่าเชือถือของ HR (beta = -7.KC, p < .=;) และความสามารถประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยเีขา้กบังาน HR (beta = -.<K, p < .==9) สามารถทาํนายผลการปฏิบติังานของ HRได ้

 
สมศิริ วัฒนสินและยุวดี ภู่สําลี (2554) ได้การศึกษาวิจัยเรื อง การพัฒนาบัณฑิตด้าน

การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
พบวา่นกัศึกษาทีไปสหกิจศึกษาควรมีองคค์วามรู้ในวชิาการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์มากทีสุด รองลงมา
จะเป็นดา้นการขายและพฤติกรรมองคก์าร และพบวา่ทกัษะทีควรมีการพฒันา คือ ดา้นภาษาองักฤษ  
ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์พื6นฐานและทกัษะการใชภ้าษาไทยตามลาํดบั 

 
ธาริณี อภัยโรจน์ (�$$L) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักเพือการพฒันาบุคลากร : กรณีศึกษา

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาระดับ
สมรรถนะหลกัของบุคลากร ความแตกต่างของสมรรถนะหลกัในบุคลากรทีปฏิบติังานของแต่ละ
หน่วยงาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง สมรรถนะหลกัในปัจจุบนักบัสมรรถนะทีความ
คาดหวงัของบุคลากร และเสนอแนวทางการพฒันาบุคลากรทีปฏิบติังานในสํานกังานอธิการบดี
มหาวิทยาลยัมหิดล ตวัแปรทีใช้ในการศึกษามี 9) หน่วยงานของบุคลากร 7) สมรรถนะหลกัของ
มหาวิทยาลยัมหิดล @) แนวทางการพฒันาบุคลากร และกลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยัคือขา้ราชการ 
และพนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 7@@ คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและแบบสอบถาม
เป็นเครืองมือการวิจยั สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ผลขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลีย, ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน Sample t -  test,  Paired -  Sample t - test และ One-Way ANOVA จากการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะหลกัของบุคลากรในปัจจุบนั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสมรรถนะหลกัของบุคลากร
ตามความคาดหวงั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ส่วนสมรรถนะหลกัของบุคลากรทีปฏิบติังานใน
แต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และแนวทางการพฒันาบุคลากรที
เหมาะสมตามช่องว่างของสมรรถนะหลัก(core competency gap) ทีมีค่าเฉลียต่างกันมากทีสุด
ตามลาํดบัดงันี6  1) หลกัสูตรการพฒันาความคิดเชิงวเิคราะห์ 2) หลกัสูตรการสร้างบุคลากรทีมีศกัดิ� ศรี
และจริยธรรมทีพึงประสงค ์และ๓)หลกัสูตรการสร้างสรรคค์วามคิดเชิงนวตักรรม 
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นันทิตา เพชราภรณ์ (2553) ได้ศึกษาเรื อง ความคาดหวังของผู ้ใช้บัณฑิตที มีต่อ
คุณลักษณะของบณัฑิตทีสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์พบวา่ ความตอ้งการบณัฑิตในสาขาการตลาดระดบัปริญญาตรี ควรมีดงันี6   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซือสัตย์สุจริต เสียสละ เป็น
แบบอยา่งทีดี และสามารถปรับเปลียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัไดดี้   

2. ดา้นความรู้ ควรมีองคค์วามรู้ในสาขาวิชาการตลาดอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ ทั6ง
หลกัการและทฤษฎี นาํความรู้ดา้นงานวิจยัในปัจจุบนัทีเกียวขอ้งกบัการแกปั้ญหามาประยุกตใ์ชใ้ห้
เกิดผลต่อองคก์รหรือผูส้นใจในสถานการณ์ต่างๆ และการต่อยอดองคค์วามรู้ ดา้นหลกัสูตรวิชาชีพ 
ควรเน้นการปฏิบติั ควรให้ความสําคญัในหลกัปฏิบติั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ทีเปลียนแปลงตาม
สถานการณ์    

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา บณัฑิตควรมีคุณสมบติัในดา้นการคน้หาขอ้เท็จจริง ทาํความ
เขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูลแนวคิดและหลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย และใช้
ขอ้มูลทีไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงานอืนๆ ไดด้ว้ยตนเอง สามารถแกปั้ญหาโดยใช้หลกัทฤษฏีมา
อา้งอิงเพือหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจน พร้อมทั6งสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้ทนัก่อนทีจะเกิด
ปัญหา ดา้นหลกัสูตรควรสอนใหน้กัศึกษาใชปั้ญญาในการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา   

4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ความสําคญักบัการ
แกปั้ญหาการทาํงานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์ทีโดดเด่นและกวา้งไกลทั6งใน
ส่วนบุคคลและองค์รวมเพือการพฒันาตนเองและอาชีพทีดี และเน้นนวตักรรม รวมถึงการเรียนรู้
อยา่งต่อเนือง   

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บณัฑิตควรจะมีความเขา้ใจในประเด็นปัญหา โดยการนาํเทคนิคขอ้มูลทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนาํเสนอขอ้มูล รวมทั6งสามารถสือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั6งในการพูด การ
เขียน  

 
กาญจนชนก ภัทรวนิชานันท์ และคณะ (2554) ศึกษาวิเคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะหลกั

เพือใชป้ระเมินขา้ราชการ กรณีศึกษา: สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพือศึกษาความเหมาะสมของสมรรถนะหลกัและวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะหลกั พบวา่ 
ความเหมาะสมของสมรรถนะทีนาํมาใชมี้ความเหมาะสมมาก แบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 7 องคป์ระกอบดงันี6  
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คือ ดา้นมุ่งผลสัมฤทธิ�  ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ดา้นภาษาและเทคโนโลย ีดา้นการยดึมันในความถูกตอ้ง และดา้นการสือสาร 

 
วิภารัตน์ ดีอ่อง (�$$I) ศึกษาความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหารงานวิจยัของ

นกัวิจยัภาครัฐไดรู้ปแบบการพฒันาตวัแบบความสามารถเชิงสมรรถนะและประเมินความสามารถ
เชิงสมรรถนะดา้นการบริหารงานวิจยัของนกัวิจยัภาครัฐกบัตวัแบบ โดยออกแบบการศึกษาเป็น 7
ขั6นตอน คือ ขั6นแรกเป็นการพฒันาตวัแบบ โดยผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารงานวิจยัและไดต้วัแบบ
ในการประเมิน K สมรรถนะ คือ การจดัการวิชาการ การประสานงาน การจดัการงบประมาณ การ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา การเผยแพร่ จรรยาบรรณและความซือสัตย ์การสร้างเศรษฐกิจสังคม
ฐานความรู้ และความอิสระทางวชิาการ ขั6นทีสองเป็นการประเมินสมรรถนะดา้นการบริหารงานวจิยั
ของนกัวิจยัภาครัฐกบัตวัแบบทีพฒันาขึ6น พบว่า สมรรถนะดา้นการจดัการวิชาการสมรรถนะ ดา้น
การประสานงานและสมรรถนะการสร้างเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ มีช่องว่างทีควรได้รับการ
พฒันา เพือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้มีนโยบายและกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะทียงัมี
ช่องวา่ง พร้อมทั6ง ควรเป็นการเปิดโอกาสให้นกัวิจยัไดเ้สริมสร้างสมรรถนะทีมีความจาํเป็นต่อการ
บริหารโครงการวจิยั 

 
ปรางทิพย์  แก้วกูล (2553) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เรืองความคิดเห็นของนกับญัชีต่อการ

พฒันาขีดความสามารถและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ เพือศึกษาความแตกต่างของความ
คิดเห็นของผูท้าํบญัชีเกียวกบัการพฒันาขีดความสามารถและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ 
จาํนวน 414 คน ซึ งใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ นกั
บญัชีมีความคิดเห็นในพฒันาขีดความสามารถและสมรรถนะในการประกอบวชิาชีพ ในดา้นค่านิยม 
จรรยาบรรณและทกัษะวิชาชีพมากทีสุด รองลงมาคือความรู้ทางวิชาชีพและทกัษะทางวิชาชีพ ส่วน
อุปสรรคและปัญหาในการพฒันาขีดความสามารถและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพคือเวลา
และค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเพือพฒันาความรู้ 

 
ประนอม คําผา (2551) ไดท้าํวิจยัเรืองปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสในการรับเลือก

เป็นผูท้าํบญัชีของผูขึ้6นทะเบียนเป็นผูท้าํบญัชีกบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ สํานัก
สาขาอุบลราชธานี เพือศึกษาปัญหาในการปฏิบติังานและปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสในการ
รับเลือกเป็นผูท้าํบญัชีของผูขึ้6นทะเบียนเป็นผูท้าํบญัชีกบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
สํานกัสาขาอุบลราชธานี โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ในเขตพื6นทีจงัหวดันครพนม มุกดาหาร ยโสธร 
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ศรีสะเกษและอาํนาจเจริญ จาํนวน 321 คน โดยเครืองมือทีใช้ในการวิจยัครั6 งนี6 คือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัในการเลือกผูท้าํบญัชีส่วนใหญ่ 3 ลาํดบัคือ 1.ให้บริการบนัทึกบญัชีตาม
เอกสารประกอบการลงบญัชีทีกาํหนด 2.ให้บริการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 3.ให้บริการ
จดัทาํสมุดบญัชีต่างๆให้ครบถ้วนตามทีกฎหมายกาํหนด ในส่วนของโปรแกรมบญัชีทีใช้งาน 3 
อนัดับแรกคือ 1.โปรแกรม express   2.โปรแกรม auto flight และ3.โปรแกรม easy acc สําหรับ
ปัญหาในการปฏิบติังานทางการบญัชีส่วนใหญ่คือ 1.ไดรั้บเอกสารการลงบญัชีจากผูที้เกียวขอ้งไม่
ครบถว้น และ 2.ไดรั้บเอกสารการลงบญัชีจากผูที้เกียวขอ้งล่าชา้ 

 
สัตยา ตันจันทร์พงศ์ (2551) ไดท้าํวิจยัเรืองความพึงพอใจของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที

มีต่อการให้บริการขอ้มูลทางดา้นภาษีอากรของสํานกังานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพือศึกษา
เปรียบเทียบความพึงพอใจและวเิคราะห์ปัจจยัทีมีผลกบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที
มีต่อการให้บริการขอ้มูลทางดา้นภาษีอากรของสํานกังานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีมีต่อการให้บริการขอ้มูลทางด้านภาษีอากรของสํานักงาน
บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลทางด้านภาษีอากรของ
สํานกังานบริการในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมของคุณสมบติัทัวไป อยู่ในระดบัปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขอ้มูลทางดา้นภาษีอากรของสํานกังานบริการในเขตกรุงเทพมหา
นครในภาพรวมโดยแยกพิจารณาจากทุนจดทะเบียน และความถีในการใชบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัในระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัทีมีผลต่อความพึงใจต่อการให้บริการขอ้มูลทางดา้นภาษีอากร
ของสํานกังานบริการในเขตกรุงเทพมหานครคือปัจจยัทางดา้นเจา้หน้าทีผูใ้ห้บริการ รองลงมาคือ
ปัจจยัในระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลกรมสรรพากร 

 
รัชฎาพร วสุิทธากร  ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ และจิตตานันท์ ติกุล (2550) ไดท้าํการวิจยัเรือง 

แนวโน้มความตอ้งการบณัฑิตดา้นการจดัการ พบว่า สถานประกอบการตอ้งการคุณสมบติัทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษมากทีสุด(ร้อยละ 69.44) รองลงมาดา้นทกัษะความรู้ความคิดสร้างสรรค ์และความ
เชียวชาญในการปฏิบติังานจริง (ร้อยละ 58.33) ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ร้อยละ 47.22) 
ทกัษะดา้นความรอบรู้/ใฝ่เรียนรู้(ร้อยละ 38.89) ทกัษะดา้นการแสดงออก นาํเสนอและสือสาร(ร้อย
ละ 33.33) ทกัษะภาษาจีน(ร้อยละ 22.22) และทกัษะดา้นภาษาญีปุ่นและดา้นการแกปั้ญหา/ตดัสินใจ
(ร้อยละ 13.89) สําหรับหลักสูตรการตลาด ควรเน้นเรื องการปฏิบัติและงานวิจัยในครอบคลุม
การตลาดระหวา่งประเทศ 



 บทที� � 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การศึกษาวจิยัเรื�องสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสยามนั)น โดยภาพรวมของการกาํหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั 
(methodology) ที�นํามาใช้ในการวิจัยครั) งนี)  ทางคณะผู ้วิจ ัยได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือ
กระบวนวิธีวิจยั (methodology) โดยเป็นกระบวนวิธีการการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
ไดแ้ก่ 
 F. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ 
 2. การสัมภาษณ์การจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview)   
 สําหรับการนาํเสนอระเบียบวิธีวิจยัหรือกระบวนการวิธีวิจยั (metholology) นั)น ในส่วนนี)  
คณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีวจิยั ตลอดจนเหตุผลประการสําคญัของการ
นาํระเบียบวธีิการวจิยัหรือกระบวนการวจิยั (methodology) มาใชใ้นการวจิยัดงันี)  
 

�.� วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การกาํหนดระเบียบวิธีการวิจยั ตามโครงการศึกษาวิจยัครั) งนี)  คณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบ
วิธีการวิจยั (methodology) โดยการใช้กระบวนการวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
ไดแ้ก่ การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารหรือการวจิยัเอกสาร และกระบวนการสัมภาษณ์การ
จดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขั)นตอนการวจิยัไว ้R ขั)นตอน ดงัภาพที� S.F  
 ขั�นตอนที� � ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งที�เกี�ยวกบัสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพของบณัฑิต โดยการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง จาก แนวความคิด
เกี�ยวกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) และแนวความคิดเกี�ยวกบัสมรรถนะ (competency) 
 ขั�นตอนที� $ การสร้างและพฒันาเครื�องมือ 
 โดยสรุปขอ้มูลการสัมภาษณ์นาํมาจากขั)นตอนที� F มาสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื�อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี�ยวกับสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัสยาม 
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 ขั�นตอนที� � การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใช้เทคนิควิธีการจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) โดยการสัมภาษณ์
ความคิดเห็น แลว้นาํมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิ content analysis (Creswell, 2013) 
 ขั�นตอนที� / สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 นาํผลการวิจยัที�ได้จากการสัมภาษณ์แบบการจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group 
interview) มาจดัทาํบทสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล พร้อมเขียนขอ้เสนอแนะ 
 

 
 

ภาพที� S.F ขั)นตอนการวิจยั และผลที�ไดรั้บ 
  

ขั�นตอนที� 1
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 

และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง
สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการ

ประกอบวชิาชีพของบณัฑิต

ขั�นตอนการวจัิย

สังเคราะห์เอกสาร และงานวจิยั
ที�เกี�ยวขอ้ง จากแนวคิด

TQF และ
Competency Theory

การดําเนินการ

(ร่าง) กรอบสมรรถนะที�จาํเป็น
ต่อการประกอบวชิาชีพของ
บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัสยาม

ผลที�ได้

ขั�นตอนที� 2
การสร้างและพฒันาเครื�องมือ

เพื�อใชใ้นการศึกษาสมรรถนะที�
จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพ
ของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัสยาม

สร้างแบบสัมภาษณ์เพื�อ
สอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบั

สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการ
ประกอบวชิาชีพของบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสยาม

ไดเ้ครื�องมือที�ใชศึ้กษา
สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการ

ประกอบวชิาชีพของบณัฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัสยาม

ขั�นตอนที� 3
การเก็บรวบรวมขอ้มูล

และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล

1. ใชเ้ทคนิคธีการจดัการ
ประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม 
(group interview) โดยการ

สัมภาษณ์ความคิดเห็น 
2. วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ 

Content Analysis

ไดส้มรรถนะที�จาํเป็นต่อการ
ประกอบวชิาชีพของบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัสยาม

ขั�นตอนที� 4
สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล 

พร้อมเขียนขอ้เสนอแนะ

เขียนสรุปผลการวิจยั 
อภิปรายผล พร้อมเขียน

ขอ้เสนอแนะ

รายงานวจิยัสมรรถนะที�จาํเป็น
ต่อการประกอบวชิาชีพของ
บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัสยาม
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ภาพที� S.e ขั)นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล (content analysis) 
 

�.$ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
 การกําหนดระเบียบวิธีวิจัย (methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) นั)น ไดก้าํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัจาก ผูป้ระกอบการ 
ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ และศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ ทั)งนี)  เพื�อให้ทราบถึง
นยัของแนวความคิดในการรับบณัฑิตเขา้ทาํงานที�มีประสิทธิภาพ โดยดาํเนินกระบวนการคดัเลือก
กลุ่มตวัอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive random) (Creswell, 2013) ซึ� งเป็นการ
เลือกตวัอยา่งที�คณะผูว้จิยัไดด้าํเนินการพิจารณาเลือกตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
 โดยในการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (group 
interview) จาก ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ และศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและ
ทาํงานแลว้ ดงัต่อไปนี)  
 
  
  

การสนทนากลุ่ม
Focus Group Discussion

อ่านทาํความเขา้ใจและ
จบัประเด็นหลกั

ใหร้หสัขอ้มูลแยกแยะและจดักลุ่มขอ้มูล

เชื�อมโยงขอ้มูล
เพื�อหาแบบแผนและความหมาย

วาดแผนภาพ
สรุปขอ้มูล



56 

 

ตารางที� �.� กลุ่มตวัอยา่งของผูป้ระกอบการ 
 

ภาควชิา ผูป้ระกอบการ จาํนวน 
(คน) 

การตลาด ภาคธุรกิจบริการหรือคา้ปลีก-ส่ง F 
ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม กรุงเทพมหานคร 

F 

การจดัการทั�วไป ภาคธุรกิจบริการหรือคา้ปลีก-ส่ง F 
ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม กรุงเทพมหานคร 

F 

การเงินการธนาคาร ภาคธุรกิจการเงิน การธนาคาร F 
ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม กรุงเทพมหานคร 

F 

การจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

ภาคธุรกิจขนส่งระหวา่งประเทศ F 
ภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการผลิตเพื�อส่งออก F 

การบญัชี กลุ่มบริษทัรับตรวจสอบทาํบญัชี F 
ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม กรุงเทพมหานคร 

F 

รวม Fj 
 

ตารางที� �.$ กลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

ภาควชิา ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ จาํนวน 
(คน) 

การตลาด ภาคธุรกิจบริการหรือคา้ปลีก-ส่ง หรือ 
ภาคอุตสาหกรรม 

F 

การจดัการทั�วไป ภาคธุรกิจบริการหรือคา้ปลีก-ส่ง หรือ 
ภาคอุตสาหกรรม 

F 

การเงินการธนาคาร ภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร F 
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ภาควชิา ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ จาํนวน 
(คน) 

การจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

ภาคธุรกิจขนส่งระหวา่งประเทศ F 

การบญัชี กลุ่มบริษทัผูรั้บตรวจสอบบญัชี F 
รวม k 

 
ตารางที� �.� กลุ่มตวัอยา่งของศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

ภาควชิา ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงาน จาํนวน 
(คน) 

การตลาด ภาคธุรกิจบริการหรือคา้ปลีก-ส่ง หรือ 
ภาคอุตสาหกรรม 

e 

การจดัการทั�วไป ภาคธุรกิจบริการหรือคา้ปลีก-ส่ง หรือ 
ภาคอุตสาหกรรม 

e 

การเงินการธนาคาร ภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร e 
การจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

ภาคธุรกิจขนส่งระหวา่งประเทศ e 

การบญัชี กลุ่มบริษทัผูรั้บตรวจสอบบญัชี e 
รวม Fj 

 
 โดยคณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับนาํมาใชใ้น
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดัวยวิธีการสัมภาษณ์การจดัการประชุมแบบ
สัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) อนัมีหลกัเกณฑ์ประการสําคญัในการ
พิจารณาคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงันี)  
 F. กลุ่มตวัอย่างที�มีคุณลกัษณะตรงตามประเภทที�คณะผูว้ิจยักาํหนดไว ้และมีความรู้ความ
เขา้ใจเกี�ยวกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ (knowledge) ดา้น
ทกัษะทางปัญญา (skill) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (skill) ด้าน
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยี (skill) และดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
(attribute) 
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 e. กลุ่มตวัอยา่งที�มีคุณลกัษณะในการเป็นผูน้าํทางความคิดโดยเป็นบุคคลที�มีความรู้ในดา้น
แนวความคิดเกี�ยวกบัสมรรถนะ (competency) ได้แก่ ด้านความรู้ (knowledge) ด้านทกัษะ (skill) 
ความคิดเห็นเกี�ยวกับตนเอง (self – concept) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (traits) และ
แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) 
 
�.� เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 
 เครื�องมือวิจยัที�นาํมาใชใ้นกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพในครั) งนี)  ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์จาก
การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) ที� เป็นการสัมภาษณ์พร้อมกันในเวลา
เดียวกนั ครั) งละ e คนขึ)นไป เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วยการเชิญผูร่้วม
สนทนามารวมเป็นกลุ่มอย่างเจาะจง ตามคุณสมบติัที�นกัวิจยักาํหนด แล้วเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนา โตต้อบ ถกปัญหา  อภิปรายร่วมกนั แลกเปลี�ยนทศันะกนัอย่างกวา้งขวางในประเด็นต่างๆ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เพื�อที�จะหาขอ้มูลที�ถูกตอ้งตรงประเด็นสําหรับตอบคาํถามวิจยัเรื�อง
ใดเรื�องหนึ�งโดยเฉพาะ โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น S ส่วน ไดแ้ก่ 

ตอนที� � แบบสัมภาษณ์เกี�ยวกบั คุณสมบติัตามตาํแหน่ง ตามสาขาวชิาชีพที�สัมพนัธ์กบัการ 
ปฏิบติังานในสถานประกอบการ  

ตอนที� $ แบบสัมภาษณ์เกี�ยวกบัสมรรถนะที�จาํเป็นดา้นต่าง ๆในการประกอบวิชาชีพของ
บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ และสาขาต่าง ๆของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ตามความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารและศิษยเ์ก่า 

ตอนที� � แบบสัมภาษณ์เกี�ยวกบัสมรรถนะที�จาํเป็นด้านต่าง ๆในการประกอบวิชาชีพที�
ตอ้งการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม        

 
�./ การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 
 กระบวนการในการสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยันั)น เนื�องจากระเบียบวธีิวจิยัไดก้าํหนดให้
ใช้วิธีวิจยัแบบการสัมภาษณ์การจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง (semi-structured interview) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) เป็นการสัมภาษณ์
ที�มีการวางแผน การสัมภาษณ์ไวก่้อนล่วงหน้า โดยมีโครงสร้างคาํถามสําหรับผูป้ระกอบการ 
ผูบ้ริหารและศิษยเ์ก่า ดงันี)  
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ตอนที� � แบบสัมภาษณ์เกี�ยวกบัสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยามตามความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารและศิษยเ์ก่า โดยมี
ประเด็นคาํถาม ดงันี)  

F. ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชาอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ รู้หลกัและ
ทฤษฎีที�สัมพนัธ์กนั มีความรู้เกี�ยวกบัทฤษฏีในสาขาวิชาการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง มีความรู้ดา้นงานวิจยัใน
การแกไ้ขปัญหาและการต่อยอดองคค์วามรู้ 

e. ด้านทกัษะทางปัญญา มีความสามารถในการทาํวิจยั เขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูล 
คน้หา แนวคิดและหลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มูลที�กวา้งขวาง และประยุกต์ขอ้สรุปเพื�อแก้ไข
ปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ที�แตกต่างกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัคาํแนะนาํจากภายนอก สามารถศึกษาปัญหาที�
ค่อนขา้งซบัซอ้นและเสนอแนวทางใหม่ในการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงองคค์วามรู้ทาง
ทฤษฎีที� เกี�ยวข้อง ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบที�ตามมาจากการตัดสินใจสามารถ
ประยุกต์ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้เหล่านี) ในเนื) อหาสาระทางวิชาการ และแยกแยะ
สถานการณ์ที�ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยนวตักรรมใหม่ ๆ พร้อมกับนําเอาความรู้ความเข้าใจใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งมาประยกุตใ์ชเ้พื�อสนองตอบต่อสถานการณ์เช่นนั)น 

S. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอื)อต่อการ
แกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ไม่วา่จะในฐานะผูน้าํหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออก
ซึ� งภาวะผูน้ําในกลุ่มที�มีสถานการณ์ไม่ชัดเจน และตอ้งการนวตักรรมใหม่ ๆ ในการดาํเนินการ 
แสดงออกซึ� งความคิดริเริ�มในการวิเคราะห์ปัญหาที�ตอ้งการความสนใจและกล่าวถึงปัญหาดงักล่าว
ไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื)นฐานของตนเองและของกลุ่ม มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง รวมทั)งวชิาชีพไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

R. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื�อ
ศึกษาปัญหาและข้อโต้แยง้แล้ว สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที� เกี�ยวข้องและ
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขสามารถ
สื�อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั)งการพูดและการเขียน รู้จกัเลือกและใช้รูปแบบของการนาํเสนอที�
เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผูฟั้งที�แตกต่างกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการ
สื�อสารที�เหมาะสมเป็นประจาํในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แปลความหมาย และสื�อสารขอ้มูลข่าวสาร
และความคิด 

k. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม สามารถจดัการปัญหาทางดา้นจริยธรรมและวิชาชีพซึ� งเกี�ยวขอ้ง
กบัการใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ด้วยวิถีทางที�คาํนึงถึงความรู้สึกของผูอื้�นได้อย่างสอดคล้องกับ
ค่านิยมพื)นฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ แสดงออกถึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมใน
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ระดบัสูงที�เกี�ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ทางค่านิยมและการจดัลาํดบัความสําคญั แสดงออกถึงความ
ซื�อสัตยสุ์จริตอยา่งสมํ�าเสมอ และบูรณาการไดอ้ยา่งสมดุลเหมาะสมระหวา่งวตัถุประสงคส่์วนบุคคล
และวตัถุประสงค์ของกลุ่ม เป็นอย่างที�ดีต่อผูอื้�น มีภาวะผูน้ําในการทาํงาน ในกลุ่มต่าง ๆ ใน
ครอบครัว และชุมชน 

ตอนที� $ แบบสัมภาษณ์เกี�ยวกบัสมรรถนะที�จาํเป็นดา้นอื�น ๆ 
แบบสัมภาษณ์เกี�ยวกบัสมรรถนะที�จาํเป็นดา้นอื�น ๆที�ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารและศิษยเ์ก่า

แสดงความคิดเห็นไว ้เป็นคาํถามปลายเปิด      
 

�.< การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (review data) 
 1.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) คณะผูว้ิจยัศึกษาจากตาํรา เอกสาร บทความ ทฤษฏี 
หลักการ และงานวิจัยที� เกี�ยวข้อง เพื�อกําหนดขอบเขตและสร้างเครื� องมือวิจัย ให้ครอบคลุม
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
 F.e ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ศึกษาวิธีการสร้างคาํถามจากการสัมภาษณ์จากเอกสาร
งานวจิยั เพื�อกาํหนดขอบเขตและสร้างเครื�องมือวจิยั ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
 $. การเกบ็รวมรวมข้อมูลภาคสนาม (field data) 
 e.F กลุ่มตวัอยา่งยนิดีเขา้ร่วมโครงการโดยสมคัรใจ 
 2.e คณะผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive random sampling) (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2554) จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) เพื�อคน้หาสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการ
ประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ตามความเชื�อ ทศันคติของผูต้อบ 
โดยคณะผูว้ิจยัได้เตรียมคาํถามกี�งโครงสร้าง ลกัษณะสัมภาษณ์กลุ่ม โดยกาํหนดคาํถามออกเป็น
ประเด็นให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการวิจยั ก่อนเริ�มทาํการสัมภาษณ์กลุ่ม คณะผูว้ิจยัจะได้
แสดงถึงวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ โดยขออนุญาตในการจดบันทึกเสียงในระหว่างการ
สัมภาษณ์ โดยคณะผู ้วิจ ัยจัดให้มีปฎิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับกลุ่มผู ้ถูกสัมภษณ์เพื�อเกิดการ
แลกเปลี�ยน และแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ โดยใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ประมาณ rj – Fej นาที 
ทั)งนี) ขึ)นอยูก่บัความร่วมมือของผูใ้หส้ัมภาษณ์  
 e.S ในระยะเวลาสัมภาษณ์ คณะผูว้ิจยัจะใชก้ารจดบนัทึกสรุปสั)น ๆ เฉพาะประเด็นที�สาํคญั
และเมื�อจบสัมภาษณ์ จะทาํการบนัทึกขอ้มูลอื�น ๆทนัที เช่น ลกัษณะท่าทาง ลกัษณะนํ)าเสียง ลกัษณะ
สีหนา้ และทาํการเขียนบนัทึกสรุปสั)น ๆ เพื�อเชื�อมโยงระหวา่งหวัขอ้หรือประเด็นที�ตอ้งการ 
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 e.R ขอ้มูลจะถูกนาํมาบนัทึกและถอดเทป เพื�อทาํการตรวจสอบขอ้มูลที�ยงัไม่ชดัเจนหรือไม่
ครบถว้น  
 
�.I ความน่าเชื�อถือของเครื�องมือ 

 
 จากคณะผูว้ิจยัได้รับข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว และได้นาํมาตรวจสอบความน่าเชื�อถือของ
ขอ้มูล (trustworthiness) ใหค้รบถว้นทั)งดา้นความเที�ยงตรงและดา้นความเชื�อมั�น ดงันี)  
 F. คณะผูว้ิจยัสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพื�อให้เกิดความไวว้างใจในตัว
คณะผูว้ิจยั ซึ� งจะส่งผลให้มีความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลที�ไดรั้บ (validity) ซึ� งเป็นขอ้มูลที�ไดจ้าก
การเก็บจากภาคสนามดว้ยวธีิการสัมภาษณ์  
 e. มีการยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล (member checking) โดยการนาํขอ้มูลที�ได้จากการ
สัมภาษณ์ จดบนัทึกอย่างละเอียดและอธิบายอย่างชัดเจน และนาํกลบัไปให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ยืนยนั
ความถูกตอ้งขอ้มูลที�ตรงกบัการใหส้ัมภาษณ์ไว ้
 S. ตรวจสอบความไวว้างใจของขอ้มูล (dependability) โดยการนาํขอ้มูลไปตรวจสอบกบัที�
ปรึกษาโครงการ เพื�อยนืยนัความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคที์�ตอ้งการจะศึกษา 
 R. ความสามารถนาํผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช ้(transferablility) ไดจ้ริงดว้ยการเขียนระเบียบ
วิธีวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลและบริบทที�ตอ้งการทาํการศึกษาวิจยัอยา่งชดัเจน เพื�อเป็นการเพิ�มความ
น่าเชื�อถือของการวจิยัที�จะนาํผลการวจิยัไปใชใ้นงานวจิยัอื�นที�ใกลเ้คียง 
 k. การยนืยนัผลการวิจยั (conformability) คณะผูว้ิจยัจะเก็บเอกสารต่าง ๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
วิจยัไวเ้ป็นอย่างดี พร้อมให้ทาํการตรวจสอบ (audit trial) เพื�อยืนยนัว่าขอ้มูลที�ไดรั้บมาไม่มีความ
ลาํเอียง หรือเกิดจากความคิดของคณะผูว้จิยัเอง (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
 
�.K การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

 
 F. การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล โดยการส่งขอ้มูลที�ไดท้าํการวิเคราะห์แลว้
ส่งกลบัไปยงักลุ่มตวัอยา่งเพื�อใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดต้รวจดูความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 e. การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ิจ ัย โดยการเปลี�ยนผูว้ิจยัในการสัมภาษณ์ในประเด็น
เดียวกนั เพื�อใหท้ราบถึงขอ้มูลที�ไดรั้บที�ตรงกนั 
 S. การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฏี ผูว้ิจยัใช้แนวคิดทฤษฏีที�ต่างจากไปเดิม จะทาํให้การ
ตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 



62 

 

�.L การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 วิเคราะห์ตามความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารและศิษยเ์ก่าใชก้ระบวนการในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) นั)น คณะผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลที�ไดจ้ากการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) โดยดําเนินการร่วมกับกระบวนการจากการศึกษาค้นควา้ทั) ง
ภายในประเทศและเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ จากต่างประเทศ รวมทั)ง ขอ้มูลทางวิชาการที�
ไดจ้ากการสืบคน้ทางสื�ออิเล็กทรอนิคที�เกี�ยวขอ้งกบัสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บณัฑิต และการวิเคราะห์จากกระบวนการตามแนวทางวิจยัเชิงคุณภาพ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
ได้แก่  (F) การจาํแนกและจดัระบบข้อมูล (typology and taxonomy)เป็นการนําข้อมูลที�ได้นํามา
จาํแนกและจดัหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ เช่น ขอ้มูลหมวดหมู่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ (e) การวิเคราะห์สรุป
อุปนยั (analytic induction) เป็นการนาํขอ้มูลทีไดจ้ากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ)น มาวิเคราะห์เพื�อหา
บทสรุปร่วมกนัของเรื�องนั)น (S) การเปรียบเทียบเหตุการณ์ (constant comparison) เป็นการนาํขอ้มูล
ที�ไดม้าไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์อื�น เพื�อหาความเหมือนและความแตกต่างกนัที�
เกิดขึ)น และคณะผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (componential analysis) (Creswell, 2013)
เป็นการนาํขอ้มูลที�ไดม้าทาํการวเิคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วน ๆ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ (knowledge) ด้านทกัษะทางปัญญา 
(skill) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (skill) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี(skill) และดา้นคุณธรรม จริยธรรม  (attribute) และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากประเด็นหลกั จากขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ทั)งหมด และนาํประเด็นหลกั มา
พิจารณาแบ่งแยกออกเป็นเป็นประเด็นยอ่ย และหวัขอ้ยอ่ย ที�เป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยเริ�มจาก
การวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของแต่ละกระบวนการ ขั)นตอนของการ
วเิคราะห์การใหค้วามหมายและการตีความ ไดแ้ก่ (1) อ่านทาํความเขา้ใจและจบัประเด็นหลกั (e) ให้
รหัสขอ้มูล (S) แยกแยะและจดักลุ่มขอ้มูล (R) เชื�อมโยงขอ้มูลเพื�อหาแบบแผนและความหมาย (k) 
หาขอ้สรุปที�เป็นสาระหลกั และผูว้ิจยัและคณะใช้ qualitative data analysis (Creswell, 2013) ที�เป็น
วธีิการสร้างขอ้มูลสรุปจากขอ้มูลที�ไม่ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ เทคนิควเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพที�ได้
ใช้ ไดแ้ก่ การจาํแนกหรือการจดักลุ่มขอ้มูล การเปรียบเทียบเหตุการณ์ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
และการวเิคราะห์ขอ้มูลที�เป็นเอกสาร 
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเรื� อง สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ภายใต้แผนงานวิจัยของบัณฑิตที�        
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ใน @ ดา้น ได้แก่ B) ด้าน
ความรู้ของบณัฑิต D) ดา้นทกัษะทางปัญญา F) ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ G) ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข และ @) ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม (McClelland, 
BOPF) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ในแต่ละภาควิชา ประกอบดว้ย B) ภาควิชาการบญัชี D) ภาควิชา
การเงินและการธนาคาร F) ภาควิชาการตลาด G) ภาควิชาการจดัการทั�วไป และ @) ภาควิชาการ
จดัการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยภาคพรวมของการกําหนดระเบียบวิธีวิจัย (methodology) ที�
นํามาใช้ในการวิจัยค รัV ง นีV  คณะผู ้วิจ ัยได้กําหนดระเบียบวิ ธีวิจัย  (methodology) โดย เ ป็น
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบดว้ยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
เอกสารหรือการวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) และกระบวนการสัมภาษณ์การจดัการ
ประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview)  
 สําหรับการกาํหนดระเบียบวิธีวิจยั (methodology) โดยใช้กระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์การจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) 
โดยมีการออกแบบโครงสร้างขอ้คาํถามที�สามารถนาํไปใชใ้นการสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้างหรือ
การสัมภาษณ์แบบชีVนาํ (ruided interview) หมายถึง เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือเป็น
การสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ� งเป็นกระบวนวิธีการวิจยั (methodology) ที�มีความยืดหยุ่นและเปิด
กวา้งหรือมี การนาํคาํสําคญั (keywords) มาใช ้ในการประกอบชีVนาํคาํสัมภาษณ์ หมายถึง มีการร่าง
ขอ้คาํถามที� มีลกัษณะปลายเปิดที�มีคาํสําคญัพร้อมกบัลกัษณะของขอ้คาํถามที�มีความยืดหยุ่นและ
พร้อมที�จะมีการปรับเปลี�ยนถอ้ยคาํของขอ้คาํถาม ให้มีความสอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั
หรือผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ ที�มีเหตุการณ์หรือมีสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง
ไป เพื�อใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ ไดต้อบขอ้คาํถามตามขอ้เท็จจริงในทางปฎิบติั ที�มีทัVงมิติของความลึกและ
มิติของความกวา้งในเรื�องสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัสยามนัVน  
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 ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) (Creswell, 2013) กบักลุ่มตวัอย่าง ที�มีส่วนได้
เสียกบัการรับสมคัรบณัฑิตใหม่เขา้ทาํงานจากกลุ่มผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
ศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ ใน @ ภาควิชา ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย B) ภาควิชาการบญัชี      
D) วิชาการเงินและการธนาคาร F) ภาควิชาการตลาด G) ภาควิชาการจดัการทั�วไป และ @) ภาควิชา
ธุรกิจระหวา่งประเทศ  รวมทัVงหมด D@ คน เพื�อให้ไดส้มรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวต่อไปนีV  อนัมีสาระสําคญัโดยสรุป
ไดด้งัต่อไปนีV
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�.� ภาควชิาบัญชี 

 
ตอนที� B ดา้นความรู้ของบณัฑิต 
ตารางที� G.B ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 01 บณัฑิตควรมีความรู้ทางดา้นการบญัชีและการเงิน
และมีความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํบญัชี จดัทาํรายงาน
ทางการเงิน ตรวจสอบการจดัทาํบญัชี ตรวจสอบ
การจดัทาํรายงานทางการเงิน และการนาํส่งภาษี
ต่างๆ นอกจากนีV ทางมหาวิทยาลัยควรมีวิธีการ
สอนโดยมีการยกตวัอย่างประกอบการสอนมาก
ขึVน เพื�อให้นกัศึกษาที�มีพืVนฐานความรู้ทางดา้นการ
บญัชีเพิ�มขึVน 

B.  กําหนดให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการบัญชีและ
การเงิน 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นภาษีอากร 

Code 01 
 

Code 02 

ID 02 บัณฑิตควรมีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 
ความรู้ทางด้านภาษีอากรในการจัดเก็บเอกสาร
แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข้อ มู ล ร า ย รั บ  ร า ย จ่ า ย  แ ล ะ
ควบคุมดูแลสินคา้คงเหลือ 

B.  กําหนดให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการบัญชีและ
การเงิน 
 

Code 01 
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ตารางที� G.D ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 03 บณัฑิตควรมีความรู้ทางดา้นการบญัชีและการเงิน
และมีความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํบญัชี จดัทาํรายงาน
ทางการเงิน ตรวจสอบการจัดทําบัญชี และมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ด้าน
วัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
นอกจากนีV ควรเน้นเกี�ยวกบัการเพิ�มความรู้ ความ
เข้า ใ จ ที� เ กี� ย วกับ ก า ร ภา ษี อา ก ร  เ ท ค โ นโล ยี
สารสนเทศ และโปรแกรมสําเ ร็จรูปเพื�องาน
ทางการบญัชี 

B.  กําหนดให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการบัญชีและ
การเงิน 
2. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นภาษีอากร 
F. กาํหนดให้บณัฑิตสามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปได้
ดี 
 

Code 01 
 

Code 02 
Code 03 
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ตารางที� G.F ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 04 บณัฑิตควรมีความรู้ดา้นการบญัชีและการเงินและ
มีความรู้เกี�ยวกบัจดัทาํบิลและติดตามทวงหนีV  

B.  กําหนดให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการบัญชีและ
การเงิน 

Code 01 

ID 05 บณัฑิตควรมีความรู้ทางดา้นการบญัชีและการเงิน
และมีความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํบญัชี จดัทาํรายงาน
ทางการเงิน ตรวจสอบการจัดทําบัญชี ความรู้
เกี�ยวกับการจัดเก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูล
รายรับ รายจ่าย นอกจากนีV ทางมหาวิทยาลยั ควร
เนน้การพิจารณาสถานประกอบการที�นกัศึกษาไป
ฝึกงาน เพื�อเพิ�มทกัษะความรู้ในการจดัทาํบัญชี 
และตรวจสอบบญัชีให้มีประสิทธิภาพตรงตาม
ความตอ้งการตลาดแรงงาน 

B.  กําหนดให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการบัญชีและ
การเงิน 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตฝึกหดัทาํงานจริง 

Code 01 
 

Code 35 
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ตอนที� D ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ตารางที� G.G ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 01 บณัฑิตควรมีทกัษะในการปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการ
จัดทําบัญชีและตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์
ขอ้มูลในรายงานทางการเงิน และควรมีทกัษะใน
การสร้างเข้าใจกับผู ้ร่วมงานให้ตรงกันในการ
ปฏิบตัิงาน นอกจากนีV ควรเน้นเกี�ยวกบัทกัษะใน
ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ท า ง ก า ร บัญ ชี  แ ล ะ ท า ง
มหาวิทยาลัยควรเน้นการเรียนการสอนรายวิชา
การบญัชีขัVนตน้ B การบญัชีขัVนตน้ D การบญัชีขัVน
กลาง B การบัญชีขัVนกลาง D เนื�องจากเป็นวิชา
พืVนฐานในการจดัทาํบญัชี 

B.  กําหนดให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการบัญชีและ
การเงิน 
D .  การกําหนดให้บัณฑิตสามารถใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปไดด้ี 
 

Code 01 
 

Code 03 

ID 02 บัณฑิตควรมีทักษะด้านการวางแผนและการ
จดัการ ดา้นการคิดวิเคราะห์เกี�ยวกบักระบวนการ
เพื�อใช้ในการวางแผน นอกจากนีV ยงัควรมีทกัษะ
ในการประสานงานระหว่างบุคคลทัVงภายในและ

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีการวางแผน 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถติดต่อประสานงานได ้

Code 04 
Code 05 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ภายนอกองค์กร และทางมหาวิทยาลัยควรเน้น
วิธีการสอนเพื�อเสริมสร้างทักษะโดยวิธีการตัV ง
คาํถาม ให้คิดวิเคราะห์ และมอบหมายงานให้
ปฏิบัติ รวมถึงการมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการ
แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพื�อใหเ้กิดทกัษะใน
ด้า น ก า ร วา ง แผ นแ ล ะ ก า ร แก้ปั ญห า ใ น ก า ร
ปฏิบตัิงาน 

 
ตารางที� G.@ ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 03 บณัฑิตควรมีทกัษะในการปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรายงานทางการเงิน การใช้
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ และการทาํความเขา้ใจ
รายละเอียดของงานที�ตอ้งรับผิดชอบ นอกจากนีV

1.  การกําหนดให้บัณฑิตสามารถใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปไดด้ี 

Code 03 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ควรมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื�อพัฒนา
ตนเอง 

 
ตารางที� G.k ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 04 บณัฑิตควรมีทกัษะในการปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการ
วิ เคราะห์ราย การค้าในการจัดทํา บัญชี  กา ร
ติดต่อสื� อสารกับผู ้อื�น  และการประสานงาน
ระหวา่งบุคคลทัVงภายในและภายนอกองคก์ร 

B. กําหนดให้บัณฑิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
บญัชี 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถติดต่อประสานงานได ้

Code 01 
 

Code 05 

ID 05 บณัฑิตควรมีทกัษะในการปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการ
จัดทําบัญชีและตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์
ขอ้มูลในรายงานทางการเงิน การทาํความเข้าใจ
รา ย ล ะ เ อีย ดข อง ง า น ที� ต้อง รั บ ผิดช อ บ  ก า ร
แกป้ัญหาและการตดัสินใจในการปฏิบตัิงาน และ
การติดต่อสื�อสารกบัผูอ้ื�น 

B. กําหนดให้บัณฑิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
บญัชีและการเงิน 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถติดต่อประสานงานได ้

Code 01 
 

Code 05 
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ตอนที� F ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
ตารางที� G.P ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 01 บณัฑิตควรมีความรับผิดชอบในหน้าที�งานเพื�อ
ช่วยทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมาย และช่วยให้เกิดการพฒันาเกี�ยวกบัการ
ปฏิบตัิงาน 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบ Code 06 

ID 02 บณัฑิตควรยอมรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะใน
การปฏิบตัิงานเพื�อช่วยให้เกิดการพฒันาเกี�ยวกบั
การปฏิบตัิงาน 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตรับฟังขอ้เสนอแนะ Code 07 

 
ตารางที� G.o ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 03 บณัฑิตควรมีความรับผิดชอบในหน้าที�งานเพื�อ
ช่วยทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จและบรรลุตาม

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบ 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตรับฟังขอ้เสนอแนะ 

Code p6 
Code p7 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

เป้าหมาย  และยอมรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานเพื� อช่วยให้ เ กิดการพัฒนา
เกี�ยวกบัการปฏิบตัิงาน 

 
ตารางที� G.O ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ: ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 04 บณัฑิตควรมีความรับผิดชอบในหน้าที�งานเพื�อ
ช่วยทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมาย และช่วยให้เกิดการพฒันาเกี�ยวกบัการ
ปฏิบตัิงาน 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบ Code p6 

ID 05 บณัฑิตควรยอมรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะใน
การปฏิบตัิงานเพื�อช่วยให้เกิดการพฒันาเกี�ยวกบั
การปฏิบตัิงาน 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตรับฟังขอ้เสนอแนะ Code p7 
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ตอนที� G ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
ตารางที� G.Bp ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 01 บณัฑิตควรมีทกัษะในการคิดคาํนวณตวัเลข และ
ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างชํานาญ 
โดยเฉพาะโปรแกรม  Microsoft Excel ช่วยให้
สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเกี�ยวกับ
บญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง  นอกจากนีV ยงัควรศึกษาและ
ทาํเขา้ใจโปรแกรมต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการปฏิบตัิเพื�อ
ช่วยเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถคาํนวณตวัเลขไดด้ี 
D. กาํหนดให้บณัฑิตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ได ้

Code p8 
Code 03 

ID 02 บัณฑิตควรมีทักษะเกี�ยวกับการใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel และโปรแกรม  Microsoft word 
เพื�อช่วยทาํให้การปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการจดัทาํงบ
การเงินไดข้อ้มูลที�ถูกตอ้ง 

B. กาํหนดให้บณัฑิตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ได ้

Code p3 
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ตารางที� G.BB ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 03 บัณฑิตควรมีความสามารถในการใช้โปรแกรม 
Microsoft office เพื�อช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ช่วยในการ
ตดัสินใจสําหรับการแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน และช่วย
เพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

B. กาํหนดให้บณัฑิตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ได ้

Code p3 

 
ตารางที� G.BD ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยี : ศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและ
ทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 04 บณัฑิตควรมีทกัษะในการใชโ้ปรแกรม  Microsoft 
Excel และโปรแกรมอื�นๆ เพื�อ ช่วยทาํให้ไดข้อ้มูล

B. กาํหนดให้บณัฑิตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ได ้

Code p3 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

การปฏิบตัิงานที�ถูกตอ้ง และเพิ�มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงาน 

ID 05 บณัฑิตควรมีทกัษะในการใชโ้ปรแกรม  Microsoft 
Excel เพื�อช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตัิงาน 

B. กาํหนดให้บณัฑิตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ได ้

Code p3 

 
ตอนที� @ ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม 
ตารางที� G.BF ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 01 บณัฑิตควรมีคุณธรรมในเรื�องของความซื�อสัตย ์มี
นํV าใจกบัเพื�อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทน มีระเบียบวินยั มีความขยนัหมั�นเพียร และ
ส่งเสริมใหเ้กิดประโยชน์ส่วนรวม 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีคุณธรรม 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตย ์
F. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบ  
G. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความอดทน มีระเบียบวนิยั 

Code 09 
Code 10 
Code 06 
Code 11 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 02 บณัฑิตควรมีคุณธรรมในเรื�องของความซื�อสัตย ์มี
ความอดทน มีความขยนัหมั�นเพียร และรักษา
ความลบัได ้

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตย ์
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความอดทน 
F. กาํหนดใหบ้ณัฑิตเก็บความลบัได ้

Code 10 
Code 11 
Code 12 

 
ตารางที� G.BG ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 03 บณัฑิตควรมีคุณธรรมในเรื�องของความซื�อสัตย ์มี
นํV าใจกบัเพื�อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทน มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี มีความ
ขย ันหมั�น เพียร สามารถปรับตัว เข้ากับเพื�อน
ร่วมงาน รักษาความลับได้ดี และส่งเสริมให้เกิด
ประโยชน์ส่วนรวม 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตย ์
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความอดทน 
F. กาํหนดใหบ้ณัฑิตเก็บความลบัได ้

Code 10 
Code 11 
Code 12 
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ตารางที� G.B@ ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 04 บณัฑิตควรมีคุณธรรมในเรื�องความซื�อสัตย ์มีนํVาใจ
กบัเพื�อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบ และส่งเสริม
ใหเ้กิดประโยชน์ส่วนรวม 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตย ์
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบ 

Code 10 
Code 06 

ID 05 บณัฑิตควรมีคุณธรรมในเรื�องความซื�อสัตย ์มีนํVาใจ
กบัเพื�อนร่วมงาน มีความอดทน มีความสามคัคี มี
ความขยนัหมั�นเพียร และสามารถปรับตวัเข้ากับ
เพื�อนร่วมงาน 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีคุณธรรม 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตย ์
F. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความอดทน 

Code 09 
Code 10 
Code 11 
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�.1 วชิาการเงินและการธนาคาร 
 
ตอนที� B ดา้นความรู้ของบณัฑิต 
ตารางที� G.Bk ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ของบณัฑิต : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 06 บณัฑิตต้องมีความรู้ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และการคา้โลก, มีความรู้ดา้นการ
วเิคราะห์การลงทุนทัVงปัจจยัพืVนฐานและปัจจยัทาง
เทคนิค, ตอ้งมีความรู้ดา้นการวิเคราะห์งบการเงิน,
สามารถเป็นผู ้ให้ค ําแนะนําในการลงทุนด้าน
หลักทรัพย์,  มีความรู้เกี� ยวกับโปรแกรมที�ใช้
วเิคราะห์การลงทุนและหาขอ้มูลงบการเงิน 

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกของประเทศ 
D. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้เรื� องการลงทุนใน
ปัจจยัพืVนฐาน และปัจจยัดา้นเทคนิค 
F. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ด้านการวิเคราะห์  
งบการเงิน 
G. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถให้คาํแนะนาํด้าน
หลกัทรัพย ์และใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์การลงทุนได ้

Code 13 
 

Code 14 
 

Code 15 
 

Code 03 
 

ID 07 บณัฑิตควรมีความรู้ดา้นการจดัการการเงินบริษทั  
ความรู้เรื� องโครงสร้างทางการเงิน  งบการเงิน
ทั�วไป, ควรมีการวางแผนการเงิน ที�เกี�ยวขอ้งกบั
รายได ้ค่าใชจ้่าย  และ การทาํกาํไรให้บริษทั, ตอ้ง

B. การกําหนดให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการเงินการ
ลงทุน 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นสินเชื�อ 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นประกนัภยั 

Code 14 
 

Code 16 
Code 17 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

เขา้ใจเรื�องการลงทุนเนื�องจากบริษทัตอ้งระดมทุน
โดยการยืมเงินจากบริษทัแม่และการออกหุ้นกูใ้น
ตลาดเพื�อบริหารต้นทุนให้ตํ�าลง,  ต้องมีความรู้
ดา้นสินเชื�อ เพราะเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั การ
ให้สินเชื�อแก่ลูกคา้ สามารถประมาณการสินเชื�อที�
เข้ามา สามารถวิเคราะห์สินเชื�อคงคา้ง รายได้ที�
เป็นดอกเบีV ย  ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายส่วนใดที�
น่าจะเกิดขึV นจากการมีสินเชื�อ และสามารถทํา
โปรเจคชั�นทางการเงินได้,  มีความรู้ด้านการ
ประกันภัย  ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
โครงสร้าง  ความแตกต่างของการประกนัภยัใน
แต่ละประเภท  การหารายได้  และ การหา
ค่าธรรมเนียมเข้าบริษัท,  ควรมีความ รู้หลัก
เศรษฐศาสตร์เบืVองตน้  สามารถวเิคราะห์เศรษฐกิจ
พืVนฐานไดโ้ดยเฉพาะการติดตามหนีV สินครัวเรือน  
นโยบายรรัฐบาลที�มีการปรับเปลี�ยนอตัราดอกเบีVย
ที�กาํหนดหรือไม่    จาํนวนรถยนตท์ี�จดทะเบียนใน

G. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้หลกัเศษฐศาสตร์
เบืVองตน้ 

Code 18 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

แต่ละพืVนที�  การคิดเบีV ยประกันภัยรถยนต์ การ
เติบโตของตลาดในส่วนที� เกี� ยวข้อง และการ
ติดตามอตัราดอกเบีV ยต่างๆที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับ
การออกหุน้กูแ้ละการกูย้มืเงิน เป็นตน้ 

 
ตารางที� G.BP ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 

 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 08 บณัฑิตควรต้องเขา้ใจระบบการเงิน ระบบบญัชี
พืVนฐาน ลักษณะงานจะแบ่งเป็นการเงินด้าน
รายรับ และ ดา้นรายจ่าย  บณัฑิตจะตอ้งผ่านการ
ทดสอบก่อนวา่มีเหมาะสมดา้นรายรับ  หรือ  ดา้น
รายจ่าย  จึงจะถูกส่งไปตามสายงานนัVนๆ, ตาํแหน่ง 
Executive Credit  Control  ตอ้งมีความรู้ดา้น  การ
ควบคุมสินเชื�อ  เนื�องจากลกัษณะการขายพนกังาน
ไม่เป็นผูม้ีหน้าที�เก็บเงินสดเพียงอย่างเดียว  ตอ้ง

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นการเงิน  
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นบญัชี 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นสินเชื�อ 
G.  การกําหนดให้บัณฑิตสามารถใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปไดด้ี 

Code 01 
Code 01 
Code 16 
Code 03 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ดูแลลูกค้าให้ จ่าย เ งินตามที�กฎหมายกําหนด 
มิฉะนัV นจะไม่ มีการรับรู้รายได้  และเพื�อให้
กรมธรรม์มีผลบงัคบัตามกฎหมาย, ตอ้งมีความรู้
ดา้นการวิเคราะห์งบการเงิน อ่านงบการเงินเป็น 
และสามารถปรับให้เขา้กบัระบบบญัชีสําเร็จรูป
ไดโ้ดยตอ้งมีความรู้ทางดา้นโปรแกรม Excel   

ID 09 บณัฑิตควรมีความรู้ทั�วไปเรื�องธุรกิจการเงินการ
ธนาคาร ความรู้ด้านสินเชื�อ การวิเคราะห์งบ
การเ งิ น  ด้า นผลิตภัณฑ์ของ ธนาคา รที� ต้อง
สอดคล้องกบังานด้านการขายประกนั  และงาน
ดา้นบริการที�เป็นหน้าที�ประจาํสําหรับพนกังาน, 
ความรู้ด้านหลักเศรษฐศาสตร์  สามารถติดตาม
นโยบายรัฐบาลเกี�ยวกับการปรับเปลี�ยนอัตรา
ดอกเบีVย ตลอดจนเกี�ยวกบัขอ้มูลข่าวสาร และอื�นๆ 
ที� เกี�ยวข้อง,ความรู้ด้านหลักการบัญชีเบืVองต้น
เกี�ยวกบังบการเงินที�เป็นพืVนฐาน, ความรู้และความ
เชี�ยวชาญดา้น data analytic  หาความตอ้งการของ

B. การกําหนดให้บัณฑิตมีความรู้เกี� ยวกับธุรกิจ
การเงินการธนาคาร 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นสินเชื�อ 
F .  ก า ร กํา ห น ด ใ ห้ บัณ ฑิ ต มี ค ว า ม รู้ ด้ า น ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์ 
G. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นบญัชีเบืVองตน้ 
@. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้น data analysis 
6. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ แนะนาํการลงทุน
ใหลู้กคา้ได ้

Code 01 
 

Code 16 
Code 18 

 
Code 01 
Code 19 
Code 14 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ลูกค้า การให้บริการที� ดีมากขึV นแก่ลูกค้า และ
ข้อมูลอื�นๆที�เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และสร้าง
ความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง, มีความรู้ดา้การแนะนาํ
การลงทุนใหลู้กคา้ 

 
ตารางที� G.Bo ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 10 บณัฑิตตอ้งมีความรู้พืVนฐานธุกิจดา้นการเงินบริษทั  
ระบบบญัชีเบืVองตน้  การคุม้ทุน  การวางแผนกาํไร  
และการวิเคราะห์งบการเงินบริษทั, ตอ้งมีความรู้
ดา้นหลกัเศรษฐศาตร์เบืVองตน้  

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นการเงินบริษทั  
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นบญัชี 
F. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์
เบืVองตน้ 

Code 01 
Code 01 
Code 18 
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ตอนที� D ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ตารางที� G.BO ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 06 บณัฑิตสามารถใชโ้ปรแกรมส่งคาํสั�งการลงทุนได้
เป็นอย่างดี, มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์, สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และตดัสินใจอย่างเฉียบไว 
และมีการวางแผนนและบริหารจดัการงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะการใช้โปรแกรม
สาํหรับการลงทุน 

Code 03 

ID 07 บัณฑิตควรวิเคราะห์ข้อมูลที� เป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร  หาแนวโนม้(Trend) ทางการเงิน หาความ
ตอ้งการของลูกคา้ และขอ้มูลอื�นๆที�เป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนีV สามารถนาํไปสู่
การทาํแผนการลงทุนที�มีประสิทธิภาพ โอกาสใน
การสร้างผลกําไร การให้บริการที� ดีมากขึV นแก่
ลูกคา้ การปรับปรุงการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
ความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง  และผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจด้านอื�นๆ, มีทกัษะในการคิดและสามารถ

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการเงินให้กับ
องคก์าร  
D. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการแกป้ัญหาได้
อยา่งเป็นระบบ 
F. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถคิดออกนอกกรอบ 
เพื�อต่อยอดธุรกิจได ้

Code 01 
 

Code 20 
 

Code 21 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

แกป้ัญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ, มีทกัษะการคิดริเริ�ม
ส ร้าง ส รรค์ เ ป็ นแนวคิ ดเพื� อก า รพัฒนา  เ ป็ น
วฒันธรรมขององค์กร องค์กรมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วธุรกิจขยายตวัค่อนขา้งสูงต่อปี ทุกคนตอ้งมี
ส่วนร่วมในการที�จะทาํให้องค์กรเติบโต ทาํให้
องค์กรดีขึV นเพื�อการพฒันา มีความคิดใหม่ๆที�มี
ประสิทธิภาพที�ท ําให้ขัVนตอนการทํางานลดลง
สามารถออกความคิดเห็นนอกกรอบที�เป็นการต่อ
ยอดความคิด และสร้างสรรค ์

 
ตารางที� G.Dp ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 

 
รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 08 บัณ ฑิ ต ส า ม า ร ถ นํา ร า ย วิ ช า ที� เ กี� ย ว ข้อ ง แ ล ะ
ประสบการณ์ต่างๆที�ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานได้,  สามารถแก้ปัญหาที� เ กิด ขึV น และ

B. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถนําวิชาที�เรียนมา
ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานได ้

Code 22 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ตดัสินใจไดใ้นขัVนตน้ขณะปฏิบตัิงาน, มีทกัษะใน
การคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถเชื�อมโยง
ความรู้ในการปฏิบตัิงาน 

D. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถแกป้ัญหาที�เกิดขึVน
ไดด้ี 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะคิดอยา่งเป็นระบบ 

Code 20 
 

Code 23 
ID 09 บณัฑิตควรมีทกัษะในการคิดวเิคราะห์ และการคิด

เชิงวิพากษ์, ทักษะในการแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจ, มีทักษะในการปรับตัว ปรับบทบาท
หนา้ที�การทาํงานตามสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลง     

B. การกาํหนดให้บัณฑิตมีทกัษะในการวิเคราะห์ 
และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
D. การกําหนดให้บัณฑิตสามารถปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลง 

Code 20 
 

Code 24 

 
ตารางที� G.DB ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 10 บัณฑิตมีทักษะในการคิดวิ เคราะห์เ ชื� อมโยง
ประยกุตค์วามเขา้ใจ, มีทกัษะในการคิดอยา่งเป็นน
ระบบ, มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาการทาํงานและ
การตดัสินใจ และมีทกัษะดา้นการใส่ใจใฝ่รู้ การ
เรียนรู้สิ�งใหม่ 

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์
เชื�อมโยงประยกุตค์วามเขา้ใจอยา่งเป็นระบบ 
D. การกาํหนดให้บณัฑิตแก้ไขปัญหา และคน้หาสิ�ง
ใหม่ตลอดเวลา 

Code 23 
 

Code 20 
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ตอนที� F ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
ตารางที� G.DD ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 06 บณัฑิตควรมีความสามารถทาํงานร่วมกบัทีมได้,  
ต้องมีทกัษะการบริการที�ต้องติดต่อกับลูกค้า, มี
ความรับผิดชอบต่องานที�ไดร้ับมอบหมาย และมี
ทัก ษ ะ ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถทาํงานเป็นทีมได ้
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีมนุษยสัมพนัธ์ 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบ 

Code 25 
Code 26 
Code 06 

ID 07 บณัฑิตควรทาํงานเป็นทีมควรที�จะทาํงานร่วมกบั
ผูอ้ื�นได้ การทาํงานเป็นทีม เป็นหนึ� งในค่านิยม
หลักขององค์กร ที�พนักงาน ของบริษทัจะต้องมี
นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการ  โดยเน้นให้
พนกังานรู้จกัการทาํงานเป็นทีม รู้จกัการเสียสละ
เพื� อทีม เพื� อความสํา เ ร็จในภาพรวมของทีม
มากกวา่ความสาํเร็จของตนเอง 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถทาํงานเป็นทีมได ้
 

Code 25 
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ตารางที� G.DF ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 08 บัณฑิตควรทํางานร่วมกับทีมงานได้อย่างไม่มี
ปัญหา เนื�องจากระบบงานมีลกัษณะการผ่านงาน
จากหน่วยงานหนึ� งไปยงัอีกหน่วยงานหนึ� ง ตอ้งมี
ความรับผดิชอบและกระตือรือร้นในการทาํงาน 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถทาํงานเป็นทีมได ้
D. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรับผิดชอบในการ
ทาํงาน 

Code 25 
Code 06 

ID 09 บณัฑิตสามารถปรับตวัให้เขา้กบัเพื�อนร่วมงานได ้
และมีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม   

B. การกําหนดให้บัณฑิตสามารถปรับตัวเข้ากับ
เพื�อนร่วมงานไดด้ี 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถทาํงานเป็นทีมได ้

Code 24 
 

Code 25 
 
ตารางที� G.DG ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ: ศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและทาํงาน
แลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 10 บณัฑิตควรมีทกัษะดา้นการทาํงานเป็นทีม และมี
ความรับผดิชอบในหนา้ที� 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถทาํงานเป็นทีมได ้ Code 25 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

D. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรับผิดชอบในการ
ทาํงาน 

Code 06 

 
ตอนที� G ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
ตารางที� G.D@ ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 06 บัณ ฑิ ต ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ตัว เ ล ข ไ ด้  
สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ นํา ม า ตัด สิ น ใ จ ไ ด้ ,  ต้อ ง ใ ช้
ค อ ม พิ ว เ ตอ ร์ ไ ด้อ ย่ า ง เ ชี� ย ว ช า ญ โด ย เฉ พ า ะ 
Microsoft  Excel,  มีทักษะการสื� อสารเพื�อการ
ประสานงาน และสามารถใช้โปรแกรมส่งคาํสั�ง
การลงทุนไดเ้ป็นอยา่งดี 

B.  การกําหนดให้บัณฑิตสามารถใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปไดด้ี 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะการประสานงานที�ดี 

Code 03 
 

Code 05 

ID 07 บณัฑิตควรรู้วิธีการนาํเสนอขอ้มูลรูปแบบ Power 
point และรูปแบบต่างๆ ที�น่าสนใจ และเขา้ใจ และ

B. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถนาํเสนอผลงานผา่น
โปรแกรมสาํเร็จรูปได ้
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะการสื�อสาร 

Code 03 
 

Code 27 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

มีทกัษะการสื�อสารเพื�อการประสานงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
ตารางที� G.Dk ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 08 บัณฑิตควรใช้อี เมล์และโปรแกรม Microsoft 
office, สามารถใช ้โปรแกรม Excel application ได้
, สามารถประยุกต์และสังเคราะห์ตัวเลขได้, มี
ทักษะด้านการสื� อสารและการนําเสนอ, ต้องมี
ความรู้พืVนฐานทางเทคโนโลยีเพื�อผ่านงานจาก
หน่วยงานหนึ� งไปย ังอีกหน่วยงานหนึ� งที� เน้น 
Paperless         
- สามารถใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 
ระบบการเงิน Online 

B.  การกําหนดให้บัณฑิตสามารถใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปไดด้ี 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะความคิดเชิงตวัเลข 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะการสื�อสาร 
G. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถใชเ้ทคโนโลยีสมยั
ไดด้ี 

Code 03 
 

Code 08 
Code 27 
Code 28 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 09 บณัฑิตควรมีทกัษะความคิดเชิงตวัเลข เชิงระบบ
ในการทาํงานจริงได้, ใช้โปรแกรม MS office ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ,  ต้องมีทักษะในการใช้
ภาษาองักฤษ ซึ� งภาษาองักฤษมีความจาํเป็นมากใน
การทาํงาน 
- ทกัษะในการสื�อสาร การจบัใจความ จบัประเด็น  
และการนาํเสนอ เพื�อผูท้ี�เกี�ยวขอ้งมีความเขา้ใจไป
ในทางเดียวกนั, การใช้อุปกรณ์เครื�องมือ ทางดา้น 
Digital เพื�อปฏิบตัิงาน, มีทกัษะการใช้โปรแกรม
พืVนฐาน Google Sheet ( Excel เดิม) และการคน้หา
ขอ้มูล และใชต้ิดต่อกบัลูกคา้ในบางกรณี 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะความคิดเชิงตวัเลข 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปได ้
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในภาษาต่าง 
ประเทศ 
G. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตใชเ้ครื�องมือสมยัใหม่ได ้
 

Code 08 
Code 03 
Code 29 

 
Code 28 
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ตารางที� G.DP ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใช้เทคโนโลยี : ศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและ
ทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 10 บัณฑิตควรสามารถใช้โปรแกรมพืVนฐานด้าน 
Microsoft    Excel, สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
และมีทกัษะดา้นการสื�อสารและการนาํเสนอ 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปได ้
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขได ้
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะการสื�อสาร 

Code 03 
Code 08 
Code 27 

 
ตอนที� @ ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม 
ตารางที� G.Do ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 06 บณัฑิตควรมีความซื�อสัตย์สุจริตสําคญัมาก การ
ตรงต่อเวลาในการเข้าทํางานเน้นที�ผลงาน มี
ทศันคติ  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะทางกายภาพที�ดี  การแต่งกาย
สะอาด มีความน่าเชื�อถือเป็นที�ยอมรับ มีอารมยท์ี�

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตยส์ุจริต 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตแต่งกายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีจรรยาบรรณวชิาชีพ 

Code 10 
Code 30 
Code 31 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

คงที�  มีความรับผดิชอบ   เป็นผูส้นนัสนุนงานผูอ้ื�น
อย่างมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความมุ่ งมั�น ต่อความสํา เ ร็จ รู้จักตัวตนและมี
เป้าหมายในชีวติ 

ID 07 บัณฑิตควรต้องมีนิสัยใฝ่รู้  ต้องการเรียนรู้สิ� ง
ใหม่ๆ หาความรู้เพิ�มเติมอยู่เสมอด้วยวิธีต่างๆ ที�
อาจได้มาจากแหล่งสนับสนุนทุนทัVงภายในหรือ
จากภายนอก มีความซื�อสัตยส์ุจริตเป็นธรรมและ
โปร่งใส   สุภาพเรียบร้อยดว้ยความมั�นใจ  ยิVมแยม้
แจ่มใส และ เป็นกันเองกับเพื�อนร่วมงานและ
ลูกค้า มีความรับผิดชอบในหน้าที�การงานสูง มี
ความรับผิดชอบด้านเวลา เน้นที�ผลลพัธ์ของงาน
และการส่งมอบ  มีส่วนร่วมในการแสดงวสิัยทศัน
ในการดาํเนินธุรกิจ โดยส่งมอบโอกาสทางการเงิน
ที�เป็นธรรมและโปร่งใสซึ� งเป็นสิ� งที� ทุกคนพึง
ได้รับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถกู้เงินกับ

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตกระตือรือร้นตลอดเวลา 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตย ์
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบดา้นเวลา 

Code 32 
Code 10 
Code 06 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ธนาคารได้   มีหนีV นอกระบบซึ� งบริษทัเงินติดล้อ
เป็นหน่วยงานที�ตอ้งเขา้มาช่วยดูแลลูกคา้เหล่านัVน 

 
ตารางที� G.DO ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 08 บณัฑิตควรเน้นความซื�อสัตยส์ุจริต มีความสําคญั
มากในการทาํงาน ควรมีบุคลิกที�น่าเชื�อถือเนื�องจาก
ปฏิบตัิงานทางดา้นการเงิน มีทศันคติที�ดีต่อองคก์ร 
และมีความตัVงใจในการทาํงาน 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตย ์
 

Code 10 

ID 09 บณัฑิตควรมีความซื�อสัตย ์ มุ่งมั�นรับผิดชอบด้วย
ความอดทน  เอาใจใส่ในงานที�ทาํ สามารถริเริ�ม ลง
มือปฏิบตัิและปิดงานได้  มีความมั�นใจในตนเอง 
กล้าคิด กล้าทํา  กล้านํา เสนอ มีความคิดริเริ� ม
สร้างสรรค ์มีมุมมองที�แปลกใหม่  สามารถริเริ�มสิ�ง
ต่างๆได้ด้วยตนเอง สามารถคาดการณ์แนวโน้ม 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตย ์
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบ 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความคิดริเริ�ม 
G. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีบุคลิกภาพดี น่าเชื�อถือ 
@. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถคุมอารมณ์ไดด้ี 
 

Code 10 
Code 06 
Code 33 
Code 30 
Code 34 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

และปฏิบตัิงานบนความคลุมเครือของสถานการณ์
ต่างๆได ้มีความน่าเชื�อถือ เป็นผูท้ี�สามารถคาดหวงั
ผลลัพธ์ได้ในทุกสถานการณ์ มีบุคลิกภาพที� ดี  
บุคลิกลักษณะทางกายภาพมีความจาํเป็น และ มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ตารางที� G.Fp ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม: ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 10 บัณฑิตควรมีความซื� อสัตย์สุจริต บุคลิกภาพ
น่าเชื�อถือและเป็นที�ยอมรับของผูท้ี� เกี�ยวข้อง มี
ความรับผิดชอบ คํานึงถึงความสําเร็จของงาน  
เป็นผู ้สนันสนุนงานผู ้อื�นอย่างมีประสิทธิภาพ  
ต้องเป็นคนที�มองโลกในแง่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และต้องเป็นผู ้ที�กระตือรือร้นในการ
ทาํงาน 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตย ์
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบ 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีจรรยาบรรณวชิาชีพ 

Code 10 
Code 06 
Code 31 
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�.3 ภาควชิาการตลาด 

 
ตอนที� B ดา้นความรู้ของบณัฑิต 
ตารางที� G.FB ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 11 บณัฑิตควรมีความรู้ในด้านการศึกษาปานกลาง 
สามารถสื�อสารกันได้อย่างคล่องตวั ไม่ต้องเก่ง
ทฤษฏีมากแต่สามารถอธิบายทฤษฏีต่าง ๆไดพ้อ
สังเขปและนําไปต่อยอดในการทาํงานได้ และ
สามารถนาํความรู้มาปรับใชก้บัรูปแบบการทาํงาน
ขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และปรับตวัได้
รวดเร็วมหาวิทยาลยัสยาม ควรจดัให้มีหลกัสูตรที�
ส่งเสริมกิจกรรมการประยกุตค์วามรู้ในแต่ละชัVนปี 
เพื�อฝึกฝนทกัษะและการนาํความรู้ไปใช้งานจริง
ได ้และให้บณัฑิตทาํกิจกรรมและเอาไปใชง้านได้
ในการทาํงาน ซึ� งจะสร้างความเชื�อมั�นในตนเอง 
และกิจกรรมสหกิจศึกษา เป็นกิจกรรมที�ควร

B. การกําหนดให้บัณฑิตสามารถสื� อสารระหว่าง
ผู ้บั ง คับ บัญ ช า แ ล ะ เ พื� อ น ร่ ว ม ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
D. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ในระดบัพอใช้งาน
ไดด้ี และสามารถนาํความรู้ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชก้บั
การทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
F. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามควรให้
ความสําคญักบักิจกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริม
ให้บณัฑิตไดท้ดลองทาํงานจริง เช่น โครงการสหกิจ
ศึกษา เป็นตน้ 

Code 27 
 
 

Code DD 
 
 

Code 35 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ส่งเสริมเพราะจะทาํให้บณัฑิตมีทกัษะเพิ�มขึVนใน
การทาํงาน และมีประสบการณ์จริงในการทาํงาน 
บณัฑิตต้องสามารถวิเคราะห์กลยุทธการตลาด
ขององค์กรไดแ้ละนาํไปปฏิบตัิเป็น และสามารถ
ทาํแผนการตลาดไดแ้ละแสดงความคิดเห็นเป็น รู้
ขัVนตอนในการทาํวจิยัตลาด มีประสบการณ์ทาํจริง
ด้วยตนเอง และสามารถปฏิบตัิได้จริงในองค์กร 
สามารถใช้โปรแกรมสื� อสารออนไลน์ได้และ
เรียนรู้เทคโนโลยีสื� อสารอยู่เสมอ สามารถปรับ
ความรู้ดา้น GP และการตลาดดิจิตอลในยุค G.p ให้
เหมาะกบัสถานการณ์การตลาด มีความรู้ในด้าน
ภาษาองักฤษในระดบัที�พอสื�อสารกันได้  และมี
ความรู้ในดา้นการทาํวิจยั  และมีทกัษะการทาํวิจยั
ตลาด 

G. การกาํหนดให้บณัฑิตมีองคค์วามรู้ในการดา้นการ
วิเคราะห์ตลาดและองค์กรได้ดี รู้ขัVนตอนในการทาํ
วจิยั และมีประสบการณ์ในการทาํวจิยั 
@. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถปฎิบตัิงานไดใ้นยุค
ประเทศไทย G.p การตลาดดิจิตอล G.p และอื�น ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
k .  ก า ร กํ า ห น ด ใ ห้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษที�สามารถ
สื�อสารกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Code 36 
 
 

Code 37 
 
 

Code 29 
 
 

 

ID 12 ผูป้ระกอบการตอ้งการให้บณัฑิตมีพืVนความรู้ดา้น 
GP  และช่องทางการตลาด เพียงพอในการนํา
ทฤษฏีไปใช้ในการทาํงานได้ สามารถเชื�อมโยง

B. การกําหนดให้บัณฑิตมีความรู้ด้านปัจจัยทาง
การตลาดใ นด้านทฤษ ฏีและ สามา รถนํา มาไ ป
ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานได ้

Code 22 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ทฤษฎี ปรับใช้กับการงาน และสถานการณ์
การตลาด กล้าแสดงออกในการนาํเสนอแนวคิด
ด้านการตลาดใหม่ๆกับลูกค้า  เ ช่น ช่องทาง
ก า ร ต ล า ด  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ต ล า ด 
ผูป้ระกอบการอาจไม่เนน้ผูท้ี�จบตรงสาขา แต่เน้น
สามารถทาํงานไดจ้ริงมากกวา่ ไม่เน้นความรู้ดา้น
การวางแผนการตลาด เนื�องจากบริษทัมีอยู่แล้ว 
แต่เน้นในการนาํไปปฏิบตัิให้ไดผ้ลลพัธ์ที�ดี รู้วิธี
และขัVนตอนในการทาํวิจยัตลาด และมีบุคลิกดี 
คล่องแคล่ว ปรับตวั และสามารถต่อรองราคากบั
ลูกคา้ได ้

D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตกลา้แสดงออก Code 38 
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ตารางที� G.FD ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 13 ผูป้ระกอบการตอ้งการใหบ้ณัฑิตสามารถวเิคราะห์
และสังเคราะห์ทฤษฏีการตลาดเชิงลึกของ แต่ล่ะ P  
ตามบริบท D สถานการณ์การตลาดที�เกี�ยวขอ้งกบั
ลูกค้า , คู่แข่งกับการทาํงานจริงได้อย่างถูกต้อง 
และประยุกต์ความรู้กับผลิตภณัฑ์ขององค์กรได้ 
ไม่ใช่ รู้แต่ความหมายของทฤษฏีเท่านัV น และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนําความรู้
ทางการตลาดมาใช้ในระหว่างการทาํงานได้จริง 
เพื�อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SME ที�ขาดความรู้
ด้า น นีV  แ ล ะ ส า ม า รถ นํา ท ฤ ษ ฏี ก า ร ตล า ดไ ป
ประยุกต์ใช้จริงในการทาํงานได้ และมีหัวใจใน
การให้บริการลูกคา้ ใส่ใจในการทาํงานอยู่เสมอ 
เห็นประโยชน์ขององค์กรเ ป็นสําคัญ มีการ
ส่งเสริมให้บณัฑิตมีความกล้าในการแสดงออก 
โดยเฉพาะงานด้านการขายและการให้บริการที�

B .  การกําหนดให้บัณฑิตสามารถเข้าใจทฤษฏี
ทางดา้นการตลาด และสามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บั
การทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
D. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และนาํความรู้ทางการตลาดมาใชไ้ดใ้นระหวา่ง
การทาํงานจริง 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความกลา้ในการแสดงออก 
โดยเฉพาะงานด้านการตลาด เช่น งานขาย งาน
บริการและมีความอดทนสูง 
G. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ควรมีการ
สร้างแรงจูงใจจากนักการตลาดรุ่นพี� ที�ประสบ
ความสําเร็จ เพื�อให้บณัฑิตเกิดแรงบนัดาลใจในการ
ทาํงานทางดา้นการตลาด 
@. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถวิเคราะห์การตลาด
เชิงตวัเลขไดด้ี  

Code 22 
 
 

Code 39 
 
 

Code 38, Code 11 
 
 

Code 40 
 
 
 

Code 08 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ต้อ ง ก า ร ใ ห้ ติ ด ดิ น แ ล ะ ก ล้ า เ ผ ชิ ญ กับ ค ว า ม
ยากลาํบากในการขาย มหาวิทยาลยัสยามควรจดั
ให้มีหลกัสูตรตน้แบบ จากนักการตลาดรุ่นพี� ให้
บณัฑิตเห็นเพื�อจะได้เกิดแรงบนัดาลใจในเลือก
เรียนการตลาด ซึ� งในการเรียนจริงบณัฑิตจะตอ้งมี
ทักษะในการคิดวิ เคราะห์ เ ชิงตัว เลขได้ด้วย 
มหาวิทยาลัยสยามควรมีกิจกรรม บริษทัจาํลอง 
เพื�อส่งเสริมให้เกิดการทาํธุรกิจจริงในสถาบนั โดย
แบ่งให้แต่ละชัV นปีรับผิดชอบต่างๆกัน เช่น ปีD 
เป็นพนักงานขาย ปีF เป็นผูจ้ดัการ และปี G เป็น
ผูบ้ริหารหรือเจ้าของ โดยปี D จะเน้นให้ลงมือ
ปฏิบัติ ส่วนปี F-G จะเน้นให้เป็นนักวางแผน
การตลาด และตัดสินใจเป็น และอาจารย์เป็นที�
ปรึกษาในแต่ละดา้น โดยให้เน้นความรู้ดา้น CSR 
ในเชิงปฏิบัติ ที�ไม่ได้เน้นการสร้างภาพลักษณ์
เท่านัVน แต่เน้นการให้ประโยชน์กับสังคมอย่าง
แทจ้ริง และบริษทัจะตอ้งมีความรับผิดชอบอย่าง

k. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ควรจดัตัV ง
บริษทัจาํลอง ชมรมผูป้ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และให้สอดแทรกความรู้ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในเชิงปฎิบัติ และเน้นการให้
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง 
P. การกําหนดให้บัณฑิตใช้ความรู้ในการคิดค้น
น วัต ก ร ร ม ด้า น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห ม่  แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ปฎิบัติงานได้ในยุคประเทศไทย G.p การตลาด
ดิจิตอล G.p และอื�น ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Code 35 
 
 
 
 

Code 39, Code 37 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

แท้จริงกับลูกค้า ไม่ใช่ทํา CSR เพื�อสร้างภาพ
เท่านัV น, เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที� ดี เป็นหัวใจ
สําคญั และสามารถใช้สื�อออนไลน์เพื�อการตลาด
และการขาย เช่น facebook Line เป็นตน้ 

 
ตารางที� G.FF ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 

 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 14 บัณฑิตสามารถนํา  GP มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฎิบัติงานได้,  มีความเข้าใจในการวางแผน
การตลาด, มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดในเชิง
ตรรกะบนพืVนฐานขอ้เทจ็จริง, มีความรู้การสื�อสาร
การตลาดทุกด้าน(IMC), บัณฑิตมีความรู้วิจัย
พืVนฐาน สามารถทาํ Focus Group กบัลูกคา้ได ้

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ในเรื�องส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing mix 4p’s), การสื�อสารทาง
การตลาด (IMC)  
2. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถทาํวิจยัเชิงคุณภาพ
ได ้

Code 41 
 
 

Code 36 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 15 บณัฑิตตอ้งมีความรู้ และใจรักในการใหบ้ริการ, มี
ความรู้ดา้นการตลาด 4P และสามารถนาํไปใชใ้น
งานได ้

1. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ในเรื�องส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing mix 4p’s) 

Code 41 

 
ตอนที� D ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ตารางที� G.FG ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 11 บณัฑิตมีความคิดและนําเสนอความคิดได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีความแตกต่างภายใต้กรอบ
ศีลธรรมที�เหมาะสม, มีกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดยวิเคราะห์ต้นทุน กําไร ผลกระทบ 
แ น ว โ น้ม ด้ า น ก า ร ต ล า ด ไ ด้ ,  มี ค ว า ม รู้ ด้ า น
นวตักรรม และการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปัจจุบนั 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีศีลธรรมที�เหมาะสม 
D. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ในการเงิน สภาวะ
ต ล า ด  น วัต ก ร ร ม  แ ล ะ ก า ร เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ข อ ง
เทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

Code 09 
Code 13 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 12 บณัฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาในการทาํงานได้, มี
ไหวพริบ, มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรม
จดัตัVงบริษทัจาํลอง และควรให้เริ�มตัVงแต่ปี B เพื�อ
พฒันาความคิด, มีทักษะในการพูด การติดต่อ
ลูกคา้ได ้และ การสื�อสารในการบริการลูกคา้ 

B. การกาํหนดใหม้ีความรู้ในแกป้ัญหาไดด้ี 
D. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ควรจดัตัV ง
บริษทัจาํลอง ชมรมผูป้ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และให้สอดแทรกความรู้ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในเชิงปฎิบัติ และเน้นการให้
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง 

Code 20 
Code 35 

 
ตารางที� G.F@ ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 13 บณัฑิตเน้นการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา, มี
การทาํกิจกรรมจดัตัVงบริษทัจาํลอง, มีทกัษะในการ
เขียนอยา่งเป็นทางการที�ดี สื�อสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
และบณัฑิตปี F ควรมีทกัษะ ดา้นการเขียนนาํเสนอ 
แ ผ น ก า ร ต ล า ด ไ ด้  แ ล ะ  บัณ ฑิ ต ปี  G  ค ว ร มี
ความสามารถ ในการวิเคราะห์  ตัดสินใจ และ

B. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ควรจดัตัV ง
บริษทัจาํลอง ชมรมผูป้ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และให้สอดแทรกความรู้ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในเชิงปฎิบัติ และเน้นการให้
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง 

Code 35 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

วางแผนการตลาดได้, มีความคิดในเชิงระบบ, 
สามารถบูรณาการความรู้ทางการตลาดไปใช้งาน
ไดจ้ริง และมีทกัษะในการวางแผนการตลาด การ
ขาย การเจรจาต่อรอง 

D. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ในการสื�อสารเป็น
อยา่งดี 
F. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถเขียนแผนการตลาด
ได ้

Code 27 
 

Code 41 

 
ตารางที� G.Fk ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 

 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 14 บณัฑิตมีความคิดสร้างสรรคท์ี�นาํมาปฏิบตัิไดจ้ริง
และต้องการให้สามารถดึงจุดเด่นของสินค้าใน
มุมมองที�ต่างกันออกมาได้, มีไหวพริบในการ
แก้ปัญหา, มีความพร้อมต่อการเรียนรู้สิ�งใหม่, มี
จิตวิทยาในการพูดกับผูอ้ื�น และมีความรู้ Mind 
Map 

B. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถนาํเสนอจุดเด่นของ
สินคา้ได ้
D. การกําหนดให้บัณฑิตมีความรู้และสามารถทาํ 
Mind Map ได ้

Code 42 
 

Code GB 

คุณวรรณวทิย ์ตนัเจริญ - -  
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ตอนที� F ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
ตารางที� G.FP ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 11 บณัฑิตมีความรู้ในวฒันธรรมองคก์ร ยอมรับความ
แตกต่าง เพื�อลดความขัดแย้งภายในองค์กร, 
สามารถทํางานเป็นทีมได้,  มีความรู้ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง และมีความตัV งใจ ขย ัน 
อดทน คิดบวก, องค์กรมีการจดักิจกรรมละลาย
พฤติกรรมเพื�อปรับทศันคติในการทาํงานให้กับ
พนักงานให้ไปด้วยกนัได้ และมีระบบพี�เลีV ยงใน
การช่วยเหลือพนกังานใหม่ใหป้รับตวัได ้

B. การกําหนดให้บัณฑิตมีความรู้เรื� องวฒันธรรม
องคก์ร 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถทาํงานเป็นทีมได ้

Code 43 
 

Code D@ 

ID 12 บณัฑิตมีความกล้าในการตดัสินใจ, มีการพฒันา
ตนเองในการทาํงาน และเมื�อมีความขดัแยง้ ต่าง
ความคิด ควรลดอตัตา และมีเหตุผลในการรับฟัง 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตกลา้ในการตดัสินใจ 
D. การกําหนดให้บัณฑิตมีการพฒันาตนเองอย่าง
สมํ�าเสมอ 

Code 44 
Code 45 
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ตารางที� G.Fo ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 13 บัณฑิตมีทักษะในการสื� อสารระหว่าง เพื�อน
ร่วมงานและยอมรับฟังความคิดเห็นที�แตกต่าง, มี
ก า ร ป รั บ ตัว ใ ห้ เ ข้ า กับ รุ่ น พี� ที� อ า ยุ ม า ก ก ว่ า , 
มหาวิทยาลยัควรมีการเรียนการสอน ที�เน้นเรื� อง 
สุนทรียศาสตร์ เพื�อให้เกิดการพูดคุยกนัอย่างมิตร
และลดปัญหาความขดัแยง้ได้ รวมถึงการสร้าง
ทักษะการฟังที�ดี และควรเน้นทักษะการคิดใน
รูปแบบทฤษฏีหมวก k ใบ และการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Case study ในวิชาสัมนาการตลาด และ
ยอมรับในความแตกต่างของตวับุคคล (ปัจเจกชน) 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในการสื�อสาร 
D. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ควรสอน
เรื�องหลกัสุนทรียศาสตร์ 
F. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ควรสอน
รูปแบบกรณีศึกษาใหว้ชิาสัมนาการตลาด 

Code 27 
Code 46 

 
Code GP 
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ตารางที� G.FO ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ: ศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและทาํงาน
แลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 14 บณัฑิตควรรับฟังความเห็นเพื�อนร่วมงาน และมี
เหตุผลในการนํา เสนอความคิดต่างๆโดยมี
หลักฐานมารองรับให้ เข้ากับความเป็นจริง , 
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัองค์กร มีความยืดหยุ่น
และพร้อมเรียนรู้, เห็นขอ้ดีของความคิดต่าง เพื�อ
ลดความขดัแยง้ และทาํกิจกรรมละลายพฤติกรรม
ใหเ้กิดความสามคัคีระหวา่งฝ่าย 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตทาํงานร่วมกนัเป็นทีมได ้
 

Code 25 

ID 15 บณัฑิตสามารถทาํงานร่วมกนัเพื�อลดทิฏฐิในระยะ
ยาว และสามารถวางตวัเป็นกลาง และเป็นผูร้ับฟัง
ที�ดี 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตทาํงานร่วมกนัเป็นทีมได ้ Code 25 
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ตอนที� G ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
ตารางที� G.Gp ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 11 บณัฑิตมีทกัษะความคิดเชิงตวัเลข เชิงระบบใน
การทาํงานจริงได,้ สามารถใชโ้ปรแกรม MS office 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ Excelในการ
นาํไปใชว้ิเคราะห์ตวัเลข ผูกสูตรได ้และเครื�องมือ
สื�อสารผา่น Social media และมีความรู้คณิตศาสตร์ 
สามารถคาํนวณ ตน้ทุน กาํไรได ้

B .  การกําหนดให้บัณฑิตสามาถทําโปรแกรม
สาํเร็จรูปและโปรแกรม Social media ได ้

Code 03 

ID 12 บณัฑิตสามารถนาํเสนอ Power point  และ Social 
media ได ้และสามารถนาํเสนอขอ้มูลตวัเลขใหเ้กิด
ความน่าสนใจ 

B.  การกําหนดให้บัณฑิตสามาถทําโปรแกรม
สาํเร็จรูปได ้

Code 03 
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ตารางที� G.GB ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 13 บัณ ฑิ ต ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ตัว เล ข ไ ด้  
สังเคราะห์และนํามาตัดสินใจได้, สามารถใช้ 
Power point เป็นและนาํเสนอได ้ใช ้Excel ใชสู้ตร
คาํนวณตน้ทุน กาํไร, สามารถใช ้Adobe Illustrator 
ในการทาํสื�อ PR เป็น, สามารถใช้ Mind map ได้ 
และฝึกให้บณัฑิตหัดทาํกรณีศึกษามากกว่าเน้น
การบรรยายในทุกวชิา 

B .  การกําหนดให้บัณฑิตสาม าถ ทําโปรแกรม
สาํเร็จรูปและโปรแกรมอื�น ๆได ้
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถทาํ Mind Map เป็น 
F. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ควรสอน
รูปแบบกรณีศึกษาใหทุ้กวชิา 

Code 03 
 

Code 41 
Code 47 
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ตารางที� G.GD ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใช้เทคโนโลยี : ศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและ
ทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 14 บณัฑิตใช้ Photoshop เป็น, ใช้ SPSS ได้, ฝึกฝน
การนาํเสนอก่อนจะมานาํเสนอจริง และเน้นการ
ใชง้านโปรแกรมการตลาด และสื�อ Online ได ้

B .  การกําหนดให้บัณฑิตสามาถทําโปรแกรม
สาํเร็จรูปและโปรแกรมอื�น ๆได ้
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตทาํการสื�อสาร Online ได ้

Code 03 
 

Code 27 
ID 15 ใชอ้ีเมลแ์ละโปรแกรม Microsoft office B .  การกําหนดให้บัณฑิตสามาถทําโปรแกรม

สาํเร็จรูปและโปรแกรมอื�น ๆได ้
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตทาํการสื�อสาร Online ได ้

Code 03 
 

Code 27 
 
ตอนที� @ ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม 
ตารางที� G.GF ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 11 บัณ ฑิ ตต้อ ง มี ค ว า ม ซื� อ สั ต ย์  ต ร ง ต่อ เ วล า  มี
จรรยาบรรณในวชิาชีพการตลาด 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซืVอสัตย ์ตรงเวลา  
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

Code 10 
Code 31 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 12 บณัฑิตมีเหตุผลในการทาํงาน และมีความอดทน
ต่อการติดต่อลูกคา้ 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความอดทนในการทาํงาน Code BB 

 
ตารางที� G.GG ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 13 บัณ ฑิ ต ต้ อ ง มี ทัV ง  Accountability Integrity and 
responsibility, มีวิสัยทัศน์ในการนําเสนอเรื� อง
ต่ า ง ๆ  แ ล ะ มี ป รั บ ใ ช้ แ น ว คิ ด  CSR & ค ว า ม
รับผดิชอบต่อตนเอง องคก์ร และสังคม  

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความซื�อสัตย ์
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบ 

Code Bp 
Code pk 
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ตารางที� G.4@ ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม: ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้  
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 14 บณัฑิตมีความอดทน ในการทาํงาน และมีความ
ภาคภูมิใจเพื�อนาํมา เพิ�มจุดเด่น ในการทาํงาน อยู่
ร่วมในองคก์ร 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความอดทน Code 11 

ID 15 บัณฑิตมีความอดทนต่อการทาํงาน ซื�อสัตย์รัก
บริการ และวางเฉย เมื�อมีการขดัแยง้ 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความอดทน Code 11 
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�.� ภาควชิาการจัดการทั�วไป 

 
ตอนที� B ดา้นความรู้ของบณัฑิต 
ตารางที� G.G6 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 16 บณัฑิตมีความรู้ที�สอดคลอ้งกบัตาํแหน่งงานนัVน ๆ 
เป็นเบืVองต้น อย่างไรก็ตามความรู้ที�มหาวิทยาลัย
สอนนัV น อาจจะกว้างไป วิชาที�บัณฑิตเ รียนมี
จาํนวนมาก บางครัV งไม่ตรงกบัที�สถานประกอบการ
ตอ้งการในแต่ละที� แต่ละตาํแหน่งงาน ใช้ความรู้
ต่างกนั และความรู้ปัจจุบนัก็เปลี�ยนไปอยา่งรวดเร็ว
ดังนัV น  บัณฑิตจึงต้องมาเ รียนรู้หรือฝึกอบรม
เพิ�มเติม ที�สถานประกอบการใหม่ ด้วยเหตุนีV  จึง
ตอ้งการใหบ้ณัฑิต ใส่ใจในการเรียนรู้ มีทศันคติที�ดี
ต่อการเรียนรู้ มีปฏิภาณไหวพริบ พร้อมที�จะรับ
ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา หากมีบัณฑิตลักษณะ

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตตอ้งมีความรู้ที�ตรงกบังานที�
ทาํ 
D. การกําหนดให้บัณฑิตสามารถปรับตัวได้กับ
สถานประกอบการใหม่ 

Code 48 
 

Code 24 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

แบบนีV  จะช่วยให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ�งขึVน 

ID 17 บณัฑิตต้องมีความรู้พืVนฐานเกี�ยวกับงานที�ทาํใน
ระดบัหนึ� ง แลว้มาเรียนรู้เพิ�มเติมในงานนัVน ๆ อีก
ครัV ง องคก์ารแต่ละที�จะมีความรู้ที�เฉพาะเจาะจงใน
ตาํแหน่งงาน ซึ� งในสถาบนัการศึกษาอาจจะไม่ได้
สอน ดงันัVนสิ�งที�คาดหวงัจากบณัฑิตคือการเป็นผูท้ี�
พร้อมจะเรียนรู้ตลอดเวลา ใส่ใจ สนใจ และตัVงใจ
ในการคิด วิเคราะห์ จดจาํ ความรู้และประสบการณ์
ที�เกิดจากการทาํงานแต่ละวนั นาํไปประยุกต์ใชใ้น
การทาํงานครัV งต่อไป หรือนาํไปถ่ายทอดให้เพื�อน
ร่วมงาน ลูกน้อง ไดเ้รียนรู้เพื�อป้องกนัขอ้ผิดพลาด
ที�อาจจะเกิดขึVนในอนาคต 

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตตอ้งมีความรู้ที�ตรงกบังานที�
ทาํ 
D. การกําหนดให้บัณฑิตสามารถปรับตัวได้กับ
สถานประกอบการใหม่ 

Code 48 
 

Code 24 
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ตารางที� G.G7 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 18 บณัฑิตควรจะตอ้งมีความรู้ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้ง
กบัตาํแหน่งนัVน ๆ เพื�อให้สามารถปฏิบตัิงานได้ 
เช่น พนักงานงานขาย จะต้องมีความรู้เกี�ยวกับ
เทคนิคการขาย เทคนิคการเจรจาต่อรอง การปิด
การขาย ความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  หรือ
ตาํแหน่งผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัรูปแบบ
ของคน (enneagram) เพื�อให้สามารถมอบหมาย
งานให้เหมาะสมกบัคุณลกัษณะของพนกังานแต่
ละคน 
 อย่างไรก็ตาม พนักงานจะต้องมีการเรียนรู้งาน
เพิ�มเติม เพราะแต่ละองค์การมีระบบงานและ
กระบวนการในการปฏิบัติงานที�แตกต่างกัน  
นอกจากนีV   พนักงานจะตอ้งมีการเรียนรู้เพิ�มเติม
เกี�ยวกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที�เกี�ยวข้องกับสาย
งาน เพื�อพัฒนางานให้ทันสมัยตลอดเวลา, มี

B. การกาํหนดให้บณัฑิตตอ้งมีความรู้ที�ตรงกบังานที�
ทาํ 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถปรับตวัไดก้บัสถาน
ประกอบการใหม่ 
F. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ในเทคนิคในการ
แกป้ัญหาต่าง ๆ 

Code 48 
 

Code 24 
 

Code 20 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคการจดัการที�นาํมาใชใ้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาตลอดจนแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานในองค์การ เช่น เทคนิค Kaizen ซึ� ง
ส า ม า ร ถ นํา ม า ใ ช้ แ ก้ไ ข ปั ญ ห า ที� เ กิ ด ขึV น ใ น
สํานักงานได้ ทาํให้พนักงานใส่ใจในการค้นหา
ปั ญหา  รว ม ถึ ง แนวท า ง ก า รป รั บ ป รุง แก้ไ ข
ตลอดเวลา ส่งผลให้ผลการปฏิบตัิงานทัVงในระดบั
บุ ค ค ล  ร ะ ดั บ ฝ่ า ย  แ ล ะ ร ะ ดั บ อ ง ค์ ก า ร มี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึVน 

ID 19 บัณฑิตควรมีความรู้เกี�ยวกับงานในหน้าที�และ
ความรับผิดชอบ  โดยจะตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบังาน
ในหน้าที�ของตน โดยรู้ภาพรวมของงานว่ามี
ข อ บ เ ข ต ข อ ง ง า น  กิ จ ก ร ร ม ทัV ง ห ม ด ที� ต้อ ง
ดาํเนินการ ระบบงาน ขัVนตอนและกระบวนการ
ทาํงานเป็นอย่างไร   รวมทัVงจะต้องมีความรู้เชิง
ปฏิบตัิในการทาํงาน สามารถที�จะทาํงานได้จริง 
ลงมือปฏิบตัิงานไดไ้ม่ใช่รู้แต่ภาคทฤษฎี 

B. การกาํหนดให้บณัฑิตตอ้งมีความรู้ที�ตรงกบังานที�
ทาํ 
 

Code 48 
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ตารางที� G.G8 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 20 บณัฑิตมีความรู้ ความเข้าใจในลกัษณะกวา้ง คือ
เรียนหลายวิชา เนื�องจากในชีวิตของการทาํงาน
จริง ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าจะไดใ้ช้วิชาใด จะ
ได้ใช้ความรู้ในวิชานัVน ๆ หรือไม่ จึงต้องการให้
หลัก สู ต ร เ ปิ ด ส อ น ใ น วิ ช า ที� ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร
บริหารธุรกิจ เช่น บญัชี ภาษี การจดัการโครงการ 
อย่างไรก็ตามบณัฑิตจบใหม่ควรจะเรียนรู้สิ�งต่าง 
ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานอยา่งสมํ�าเสมอ ความรู้
จากประสบการณ์ตรงในการทาํงาน จากการศึกษา
หาความรู้เพิ�มเติมจากอินเทอร์เน็ต และการสอน
งานจากหวัหนา้งาน เพื�อนร่วมงาน 

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ในหลายดา้น หลาย
วชิา 
D. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถหาความรู้เพิ�มเติม
จากอินเตอร์เน็ตได ้

Code 49 
 

Code 50 

ID 21 บัณฑิตมีความรู้ด้านจิตวิทยา นอกจากความรู้
พืVนฐานในตาํแหน่งงานนัVน ๆ แล้ว จาํเป็นต้องมี
ความรู้ดา้นจิตวิทยา คือรู้ใจ รู้ความคิด ของอีกฝ่าย
ที�เราสนทนาดว้ยว่าเขาเป็นคนแบบใด การพูดใน

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นจิตวทิยา Code 51 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ลกัษณะนีV  ตอ้งการสิ� งใด หากเราสามารถเขา้ใจ รู้
วา่คู่สนทนาของเราเป็นคนประเภทใด จะทาํให้เรา
ประสบความสาํเร็จในการสื�อสาร การเจรจา ทาํให้
งานต่าง ๆ สาํเร็จไดต้ามเป้าหมายที�ตอ้งการ 

 
ตอนที� 2 ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ตารางที� G.G9 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 16 บณัฑิตควรมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ ซึ� งเป็นทกัษะ
ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงาน เนื�องจากการทาํงาน
ในแต่ละวนัจะมีสถานการณ์ เรื�องราว เหตุการณ์ ที�
ตอ้งใช้สติ ปัญญา ในการวิเคราะห์ตอบโต ้แกไ้ข
สถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านัVน ทกัษะการคิดเป็นสิ�งที�
ตอ้งฝึกฝน เป็นความสามารถเฉพาะตวัของบณัฑิต 
โดยพืVนฐานตอ้งเป็นคนช่างสังเกต คิดบวกอย่าง

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะนอกเหนือจากการ
เรียนในมหาวิทยาลัย เช่น ทักษะด้านการสังเกตุ 
ทกัษะการคิดบวก และทกัษะการแกป้ัญหา  
D. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ควรจัด
กิจกรรมการแข่งโครงการทางธุรกิจต่าง ๆ 

Code Dp 
 
 

Code 52 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

สมํ�าเสมอ เมื�อเจอปัญหา ความทา้ทาย จะสามารถ
รั บ มื อ ห รื อ คิ ด วิ ธี ก า ร แ ก้ไ ช ที� เ ห ม า ะ ส ม กับ
สถานการณ์ได้ ซึ� งการเรียนในมหาวิทยาลยัเพียง
อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ในการบ่มเพาะนิสัย
การคิดวิเคราะห์ ดงันัVนควรส่งเสริมให้บณัฑิตไป
เข้า ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เ ช่น
ประกวดแข่งขนัโครงการหน่วยงานต่าง ๆ จดัขึVน 
เพื�อเป็นการฝึกทกัษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ซึ� ง
จะช่วยใหบ้ณัฑิตมีทกัษะการคิดเพิ�มมากขึVน 

ID 17 บณัฑิตควรมีทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ คือการ
คิดในภาพรวมและสามารถเชื�อมโยงความสัมพนัธ์
ของมีส่วนประกอบย่อย ต่าง ๆ ของสถานการณ์ 
ไดอ้ย่างมีเหตุและผล เนน้การแกป้ัญหาอย่างชาญ
ฉลาดเพื�อให้เกิดความถูกตอ้ง แม่นยาํ รวดเร็ว และ
สามารถนาํทกัษะการประยกุตใ์ชจ้ริง 

B. การกาํหนดให้บณัฑิตคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขัVน 
เป็นตอน 
D. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถนาํทกัษะต่าง ๆมา
ใชไ้ดจ้ริง 

Code Dp 
 

Code 53 
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ตารางที� G.50 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 18 บัณฑิตควรมีทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem 
Solving Skill) ซึ� งประกอบด้วยทักษะการคิดเชิง
ตรรกะ (Logical Thinking  โดยในการปฏิบตัิงาน
เมื�อเผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ บณัฑิต
ควรใช้ทักษะการคิดเ ชิง เหตุและผล ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ตและตัดสินใจได้อย่างมี
เหตุผล ไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ 
นอกจากนีV  ยงัตอ้งใช้ทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบ
(Systematic Thinking) โดยคาํนึงถึงภาพรวมของ
ปัญหา โดยเชื�อมโยงปัจจยัต่าง ๆ วา่แต่ละปัจจยัส่ง
ผลกระทบต่อกนัและกนัอย่างไร ไม่จดจ่อเฉพาะ
จุดใดจุดหนึ� ง เพื�อให้การตดัสินใจแก้ไขปัญหามี
ความถูกต้องแม่นยาํและรวดเร็ว เช่น ยอดขาย
ลดลง ตอ้งพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้รอบดา้น 
ทัVงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ข้อกฎหมาย 

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะการคิดเชิงตรรกะ 
และคิดอยา่งมีระบบ 
D. การกําหนดให้บณัฑิตมีความรู้ในการวางแผน
ธุรกิจ 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถคิดวเิคราะห์ได ้
G. การกําหนดให้บัณฑิตสามารถวางแผน และมี
ทกัษะที�จาํเป็นต่อการปฎิบตัิงาน 

Code 23 
 

Code 04 
 

Code 54 
Code 04 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

สภาพเศรษฐกิจ คู่แข่ง พฤติกรรมลูกคา้ ตลอดจน
การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมถึงการ
คาํนึงสภาพแวดลอ้มภายใน คือพิจารณาทรัพยากร
ต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น วตัถุดิบที�เราเลือกใช้ 
ตลอดจนกระบวนการแปลงสภาพ และการตลาด 
การอบรมพนกังานงานขาย กลยุทธ์การตลาดต่าง 
ๆ ซึ� งปัจจยัต่าง ๆ มีโอกาสที�จะทาํใหย้อดขายลดลง 
ดังนัV นบัณฑิตควรมีความคิดให้รอบด้าน และ
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ (Analysis Thinking) บณัฑิต
จะต้องมีความสามารถในการจําแนกแจกแจง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของขอ้มูลหรือปัญหาต่าง ๆ 
ออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ในหลายแง่มุม และหา
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบเหล่านัVน เพื�อมาหา
สาเหตุที�แท้จริงได้อย่างเป็นระบบ, ควรมีทกัษะ
ก า รวา ง แผน ซึ� ง เ ป็ น ทัก ษ ะ ที� จะ เ ป็ นต่อก า ร
ปฏิบตัิงาน 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 19 บัณ ฑิ ต ค ว ร มี ทัก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์   คื อ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ได้
อยา่งถูกตอ้ง โดยการคิดวิเคราะห์นัVนจะตอ้งอยูบ่น
พืVนฐานของข้อเท็จจริง และข้อมูลสนับสนุนที�
เพียงพอ, ทกัษะการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูล 
คือ ตอ้งสามารถที�จะคิดรวบยอด ทาํความเขา้ใจกบั
ข้อมูลต่างๆ แล้วนํามาประมวลผลหรือสรุปผล
หรือสรุปประเด็นสําคัญได้, ทักษะการบริหาร
ความเสี�ยงเพื�อการตดัสินใจ  ถือเป็นทกัษะที�สําคญั
ในการทาํงาน จะตอ้งมีทกัษะในการบริหารจดัการ
กับความเสี� ยง (ทัV งการกําหนดปัจจัยเสี� ยง การ
วิเคราะห์ระดบัความเสี�ยง การจดัอนัดบัความเสี�ยง 
รวมถึงการบริหารเพื�อควบคุมและลดความเสี�ยง)
ในงานที�รับผิดชอบ เพื�อที�จะได้สามารถตดัสินใจ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม, ทกัษะการสืบหาสาเหตุ
ที�แทจ้ริงของปัญหา การใช้ขอ้มูลประกอบเพื�อให้
การตดัสินใจเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ทนัเวลา สามารถ

B. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถรวบรวมขอ้มูล คิด
วเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
D. การกําหนดให้บัณฑิตมีทักษะในการบริหาร
จดัการความเสี�ยง 
F. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการใชเ้ครื�องมือ
ต่าง ๆ เช่น ผงักา้งปลา เป็นตน้ 
G .  การกําหนดให้บัณฑิตมีทัก ษะในความคิ ด
สร้างสรรค ์

Code 54 
 

Code 55 
 

Code 56 
 

Code 57 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

นาํเครื�องมือต่าง ๆ มาใชอ้าทิ Why- Why Analysis, 
ผงัก้างปลา ซึ� งจะเป็นเครื�องมือที�ช่วยให้สามารถ
ค้นหาสาเหตุที�แท้จริงของปัญหาได้เพื�อให้การ
ตดัสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง และบณัฑิตควรมี
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ยึด ติดกับการทํางา น
แบบเดิม ๆ รู้จกัคิดนอกกรอบ แสวงหาแนวทาง
และวิธีการใหม่ ๆ เพื�อปรับปรุงและพฒันาการ
ทาํงานอย่างต่อเนื�อง  และเพื�อให้การทาํงานไม่
ห ยุ ด อ ยู่ กับ ที�  เ นื� อ ง จ า ก บ ริ ษัท จ ะ ต้อ ง มี ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สิ� ง ใ ห ม่ ๆ  อ ย่ า ง ส มํ� า เ ส ม อ  เ พื� อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั (ทัV ง
ลูกค้าภายในและภายนอก) ผูป้ฏิบัติงานทุกคน
จะต้องค้นหา customer satisfaction or beyond ซึ� ง
เป็นสิ�งสาํคญัที�จะทาํให้รู้ปลายทางของสิ�งที�เราตอ้ง
สร้างสรรค ์
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ตารางที� G.@1 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 20 บณัฑิตควรมีทกัษะการคิดเชิงระบบ คือการคิดโดย
คาํนึงถึงสิ� งที�จะมีความสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องจากการ
วางแผน การตดัสินใจ และการกระทาํของเรา ควร
เชื�อมโยงให้เห็นตลอดทัVงกระบวนการ เพื�อให้การ
ตดัสินใจของเรามีประสิทธิภาพ มีความแม่นยาํ 
หรือผิดพลาดน้อยที� สุด บนพืVนฐานของข้อมูล
ภายในและภายนอกองค์กร และทักษะการคิด
วเิคราะห์ การคิดเชิงเหตุและผล ภายใตส้ถานการณ์
ในปัจจุบนั ซึ� งการจดัการเรียนการสอนในบางวิชา
จะสอนด้วยการทาํกรณีศึกษาบา้ง แต่ยงัมีไม่มาก 
อย่างไรก็ตามทกัษะการคิดวิเคราะห์ถูกแทรกเข้า
ไปในการทาํกิจกรรมกลุ่ม เช่น การทาํรายงานกลุ่ม
ในรายวิชาต่าง ๆ ที�ผ่านมาจะมีบางคนที�มีความ
รับผิดชอบ ขณะที� เพื�อนอีกหลายคนไม่ทํางาน
ร่วมกบัเพื�อน ปล่อยให้เพื�อนทาํงานเพียงผูเ้ดียว ซึ� ง

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการคิดเชิงระบบ 
การคิดวเิคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล 
D. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการมองการณ์
ไกล และคิดรอบดา้น 
F. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการวางแผนการ
จดัการทั�วไป และทกัษะในการวางแผนการตลาด 

Code 23 
 

Code 58 
 

Code pG 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

สมาชิกในทีมจะได้เรียนรู้ทกัษะการแก้ไขปัญหา 
การวางแผน การตัดสินใจ ทํารายงานเพื�อให้
สามารถส่งไดท้นัตามกาํหนดเวลา, มีการมองการณ์
ไกล มองรอบดา้น ซึ� งทกัษะนีVตอ้งอาศยัการฝึกฝน 
จากกิจกรรมการเรียนการสอน การมองรอบด้าน 
คือการคาํนึงถึงผลกระทบ ความสัมพนัธ์ ความ
เกี�ยวขอ้ง กบัการดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในองคก์าร 
นอกจากนีV ย ังต้องพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายนอก  ข่าวสาร ความเคลื�อนไหว เช่น ราคา
สินคา้ของคู่แข่ง เทคโนโลยีสมยัใหม่ พฤติกรรม 
ความตอ้งการของลูกคา้ที�เปลี�ยนแปลงไป ดงันัVน 
บัณฑิตควรเป็นคนช่างสั ง เกต คิด  วิ เคราะห์  
สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ 

ID 21 บัณฑิตควรมีทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem 
Solving) โดยบณัฑิตตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบในการ
แกไ้ขปัญหาที�เกิดขึVน ซึ� งสามารถนาํเครื�องมือต่าง ๆ 
เช่น แผนผงักา้งปลา กิจกรรม QCC เขา้มาช่วยใน

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในการแกไ้ขปัญหา 
D. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการใชเ้ครื�องมือ
ดา้นการจดัการทั�วไป เช่น แผนผงักา้งปลา เป็นตน้ 

Code Dp 
Code 56 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

การหาสาเหตุของปัญหา และคิดแนวทางการแกไ้ข 
ทักษะนีV ต้องทํางานควบคู่ไปกับสติ และปัญญา 
หลกัสูตรควรฝึกให้บณัฑิตมีทศันคติที�ดีต่อปัญหา
ซึ� งสิ� งนีV จะเป็นพืVนฐาน ก่อนที�จะดําเนินการหา
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข เพราะหากมองว่า
เป็นปัญหา คือมีทัศนคติด้านลบ สมองที�จะมอง
หาทางแกไ้ขก็จะไม่สามารถทาํได ้แต่หากพิจารณา
ว่าเป็นความท้าทาย เป็นสิ� งที�สามารถแก้ไขได้ 
สมอง สติ และปัญหา จะเ ริ� มหาวิ ธีการแก้ไข
เหตุการณ์ต่าง ๆ และมีทกัษะการบริหารเวลา โดยผู ้
ที�ประสบความสําเร็จหลายคนได้ให้ความสําคญั
ของการบริหารเวลา บณัฑิตควรพิจารณาไดว้า่งาน
ใดมีความสําคญั และมีความเร่งด่วน ควรทาํก่อน 
ส่วนงานอื�นที�สําคัญในลําดับรองลงมา หรือ
เร่งด่วนในระดบัลองลงมา อาจจะจดัสรรเวลาตาม
ความเหมาะสม นอกจากนีV ในขณะทาํงานควรมี
สมาธิ ทําด้วยความจดจ่อ ทําให้เสร็จทีละงาน 

F. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการบริหารเวลา
ไดด้ี 

Code 59 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ปัจจุบนัพฤติกรรมการใช้สื�อสังคมออนไลน์ เป็น
อุปสรรคต่อการบริหารเวลาเป็นอย่างมาก ทาํให้
งานแต่ละอย่างผิดพลาดและใช้เวลานานกว่าอดีต 
จนสถานประกอบการบางที�ต้องออกกฎห้ามใช้
โทรศพัทม์ือถือขณะทาํงาน 

 
ตอนที� 3 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
ตารางที� G.@2 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 16 บณัฑิตควรมีการวางตวัในที�ทาํงาน กาละเทศะ ซึ� ง
ปัจจุบนัยอมรับพฤติกรรมของบณัฑิตยุคใหม่ ซึ� ง
เป็นเด็กเจนเนอเรชั�นวาย มีความเป็นตวัของตวัเอง
สูง อาจจะมีพฤติกรรมที�ไม่เหมือนกบัคนรุ่นก่อน 
ที�มีสัมมาคาระวะ ให้เกียรติ มีมารยาท  การพูดคุย 
ใช้ภาษาที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ และผูท้ี�กาํลงั

B. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถวางตวัในที�ทาํงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Code 60 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

สนทนา ความมีนํV าใจ มิตรไมตรี การให้ความ
ช่วยเหลือผูอ้ื�นก่อน การให้อภัยกันในที�ท ํางาน 
เพราะการทาํงานมีโอกาสที�จะเกิดการเข้าใจผิด  
หรือขดัแยง้กนัได ้ดงันัVน ตอ้งการคนที�จิตใจดี ให้
อภยัผูอ้ื�น เพื�อให้งานสามารถดาํเนินการต่อไปได้
สาํเร็จ 

ID 17 บณัฑิตควรมีมนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน ได้แก่  
หน้าตายิVมแยม้แจ่มใสในการติดต่อสัมพนัธ์กับ
ผูอ้ื�น เต็มใจทาํงานร่วมกับผูอ้ื�นยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื�นมีความเสียสละเรียนรู้และเขา้ใจ
ผูอ้ื�น เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอื�นเสนอตัว
ช่วยเหลือการทาํงาน, ระดบัผูบ้ริหารจะมีทกัษะใน
การบริหารงานที�แตกต่างจากระดับปฏิบัติการ 
ทัV ง นีV ผู ้บ ริหารแต่ละระดับจะมีทักษะในการ
บริหารงานที�แตกต่างกนั โดยทกัษะที�ผูบ้ริหารใช้
ในการบริหารงานมี 3 ทกัษะ คือ ทกัษะด้านคน 
ทกัษะดา้นเทคนิค และทกัษะการคิด ผูบ้ริหารแต่

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีมนุยสัมพนัธ์ในที�ทาํงาน 
D .  ก า ร กํา ห นด ใ ห้ บัณ ฑิ ต เ ข้า ใ จ ใ นร ะ ดับ ก า ร
บริหารงานขององคก์าร 

Code 26 
Code 43 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ละระดบัจะใชท้กัษะในการบริหารงานทัVง 3 ทกัษะ 
แต่จะแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดย ผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ จะใช้ทกัษะดา้นคนมากกว่าทกัษะอื�น ๆ 
เพราะตอ้งสามารถควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการภายในกลุ่มย่อยให้
ถูกต้องและดีที�สุด ส่วนผูบ้ริหารระดับกลางทาํ
หน้าที�ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆมากขึV น 
ดังนัV นต้องใช้ทักษะด้านคน มากกว่าด้านอื�น ๆ  
การใชท้กัษะดา้นเทคนิคนอ้ยลงและดา้นความคิด
จะมากขึVนเมื�อเทียบกบัผูบ้ริหารระดบัตน้ ผูบ้ริหาร
ระดบั สูงจะเนน้ทกัษะดา้นความคิด และทาํงานใน
ขอบเขตนีV มากที� สุด โดยใช้ทักษะทํางานด้าน
เทคนิคเป็นส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม ทักษะด้าน
มนุษยสัมพนัธ์ยงัคงมีความสําคัญอย่างมากต่อ
ผูบ้ริหารในทุกระดบั เพราะปัจจยัที�เหมือนกนัใน
ระดบับริหารจดัการทุกระดบัก็คือ บุคลากรนั�นเอง 
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ตารางที� G.@3 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 18 บัณ ฑิ ต ค ว ร มี ทัก ษ ะ ท า ง สั ง ค ม  ( social skill) 
กล่าวคือ สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื�นได้อย่าง
เหมาะสมกับกาละเทศะ รู้บทบาทหน้าที�ของ
ตนเอง มีนํV าใจ ช่วยเหลือเพื�อนร่วมงาน  สามารถ
ปรับตวัเขา้กับเพื�อนร่วมงานได้  สามารถทาํงาน
เป็นทีมได ้

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการเขา้ร่วมใน
สังคม ปรับตวัเขา้กบัที�ทาํงานไดด้ี 

Code DG 

ID 19 บณัฑิตควรมีทกัษะในด้านบุคคล (People Skills)  
ก ล่ า ว คื อ  1) จะ ต้อง มี  ค วา ม ส า ม า รถ ใ นก า ร
ติดต่อสื�อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเขา้ใจ
และเห็นอกเห็นใจผูอ้ื�น  2) มีความสามารถในการ
มีปฏิสัมพนัธ์กับคนอื�น ๆ ด้วยความเคารพ และ
พัฒนาความสัมพันธ์ที� ดีในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิผลเพื�อลดความขดัแยง้และเพิ�มพูนความ
สามคัคี 3) มีความสามารถในการสร้างความเชื�อถือ 
ความจริงใจ ความไวว้างใจ และสามารถโน้มน้าว

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในดา้นบุคคล Code 61 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ใจผูอ้ื�นให้มีความรู้สึกเห็นพอ้งกันได้ และควรมี
ทกัษะการประสานงาน และการทาํงานร่วมกนัเป็น
ทีม (Team Synergy )  ถือเป็นสิ�งที�สําคญัที�จะช่วย
ให้เป้าหมายของหน่วยงานและบริษทัสามารถที�จะ
บรรลุผลสําเร็จได้ดี  การเขา้อกเขา้ใจผูอ้ื�นถือเป็น
สิ�งแรกที�สําคญัที�จะช่วยใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ
กนัในการทาํงาน  และจะตอ้งมีความสามารถใน
การปรับตวั เขา้กบัผูอ้ื�นไดง้่าย 

 
ตารางที� G.@4 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและทาํงาน
แลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 20 บณัฑิตควรมีทกัษะความร่วมมือ การประสานงาน 
การทาํงานงานในองค์การ จาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้ง
ติดต่อประสานงานกบักลุ่มคนภายในและภายนอก

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในความร่วมมือกบั
ผูอ้ื�น การประสานกับกลุ่มคนภายในและภายนอก
องคก์ร 

Code 25 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

องค์การ การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี  ให้คนอื�น
ชอบเรา รักเรา เป็นสิ�งที�จาํเป็น การพูด การสื�อสาร 
การวางตวั เป็นสิ�งที�หลกัสูตร และอาจารยจ์ะตอ้ง
ส อ ด แ ท ร ก ไ ป ใ น ร า ย วิ ช า ต่ า ง  ๆ  ร ว ม ถึ ง นํา
ประสบการณ์การตรง ทัV งทางบวกและทางลบ 
เกี� ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื�น เพื�อให้
บัณฑิตได้เห็นประโยชน์และโทษจากทักษะ
ความสัมพนัธ์ที�ดีและไม่ดี  นอกจากนีV ควรฝึกให้
บณัฑิตสื�อสารทัVงการพูด การเขียน การอ่าน ที�เป็น
ทางการ เพราะในการทาํงาน บางทีบณัฑิตจบใหม่
จะติดภาษาที� ไม่ เป็นทางการ เ มื� อมีการเขียน
จดหมาย หรือการพูดกบัผูใ้หญ่ ลูกคา้ บุคคลอื�น ๆ 
ทําให้ใช้ภาษาที�ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหา
ตามมา 

D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในการสื�อสารได ้ Code 27 

ID 21 บณัฑิตควรเปิดใจ เขา้กับผูอ้ื�นได้ง่าย หลกัสูตรฯ 
ควรอบรมสร้างนิสัยให้บัณฑิต เป็นผูท้ี� รู้จกัการ
วางใจ และการปรับตวั ให้สามารถเขา้กบัผูอ้ื�นได้

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการปรับตวัเขา้
กบัผูอ้ื�นได ้

Code DG 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ง่าย การยิVม การทกัทาย การพูดคุย กบัผูอ้ื�นที�เราไม่
รู้จกั ควรเริ�มตน้สนทนาอยา่งไร ควรวางตวัอยา่งไร 
เป็นสิ�งที�หลกัสูตรควรฝึกบณัฑิตอยา่งเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการมีสัมมาคารวะ ต่อผูท้ี�มีวยัวุฒิ คุณวุฒิ มี
ตาํแหน่งสูงกว่า อายุมากกว่า หรือเป็นบุคคลที�
องค์กรกาํหนดเป็นกฎระเบียบในการแสดงความ
เคารพ เช่น หวัหนา้งาน พี�ในแผนก ลูกคา้ ตลอดจน
บุคคลที� เราต้องปฏิสัมพนัธ์ด้วย ซึ� งบัณฑิตควร
วางตวัให้เหมาะสมกบัคนทุกกลุ่ม เพื�อให้เป็นที�รัก 
สร้างสายสัมพนัธ์ที�ดีในการอยู่ร่วมกนัในองค์กร
เดียวกัน ทําให้เมื�อเจอปัญหา หรือสิ� งที� เราไม่
สามารถแกไ้ขได้ เราจะไดร้ับความช่วยเหลือจาก
บุคคลที�เคยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีไว ้ 
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ตอนที� 4 ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตารางที� G.@5 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 16 บัณฑิตควรมีการสื� อสารภาษาที�  2 อาจจะเป็น
ภาษาองักฤษ จีน ญี�ปุ่น พม่า ขึV นอยู่กับตาํแหน่ง
งาน ถ้าสื� อสารได้ จะเป็นที�ต้องการของสถาน
ประกอบการ มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในการ
ทาํงาน ได้มากกว่าคนอื�น, ควรมีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นการใช้โปรแกรมสํานักงาน
ทั�วไป ยกเวน้บางแผนกที�มีโปรแกรมสาํเร็จรูป ซึ� ง
จะมีการสอน การอบรมวิธีการใช้อยู่แล้ว, ควรมี
ทกัษะการเขียนจดหมายโตต้อบทัVงภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ซึ� งปัจจุบนัสถานประกอบการพบ
ปัญหาวา่ บณัฑิตไม่สามารถร่างหนงัสือดว้ยภาษา
ที� เ ป็นทางการได้ มักใช้ภาษาพูด ในการร่าง
จดหมาย หนงัสือโตต้อบ ซึ� งเป็นภาษาที�ไม่ถูกตอ้ง 
โดยเฉพาะหากติดต่อกบับุคคลภายนอก จะทาํให้

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในภาษาต่างประเทศ 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถใชโ้ปรแกรมสําหรับ
สาํนกังานไดด้ี 
F. การกําหนดให้บัณฑิตสามารถเจรจาต่อรองกับ
ลูกคา้และผูผ้ลิตปัจจยัไดด้ี 

Code 29 
Code 03 

 
Code 62 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

สถานประกอบการเสียภาพลกัษณ์ เป็นอย่างมาก, 
ควรมีทกัษะการเจรจาต่อรอง เป็นทกัษะบณัฑิตใช้
สื�อสารเพื�อต่อรองเรื� องต่างๆ กบัลูกคา้  Supplier 
เพื�อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้บริษทั รวมถึง
ให้ลูกค้าพึงพอใจเช่นกัน ไม่สูญเสียลูกค้า และ
บริษทัก็มีกาํไรในการดาํเนินงาน และควรมีทกัษะ
การสื�อสารระหวา่งบุคคล การพูดคุย ทัVงภาษากาย 
ภาษาพูด ทุกอยา่งมีความสําคญั ช่วยให้งานสําเร็จ
ราบรื� น ไม่เกิดความขัดแยง้ มีความเป็นทีมที�ดี 
ปัจจุบนัเรามีเทคโนโลยีช่วยในการติดต่อสื�อสาร 
ผ่านทางไลน์กรุ๊ป ซึ� งประหยดัเวลา และต้นทุน
มาก อยา่งไรก็ตาม ภาษาที�ใช ้สํานวนที�สื�อสารใน
กลุ่มไลน์ก็ตอ้งระมดัระวงั ส่วนใหญ่จะคุยกนัเรื�อง
งาน  แต่ก็จะเตือนเรื�องภาษาตอ้งสุภาพ  

ID 17 บณัฑิตควรมีทกัษะการสื�อสาร การพดูทกัษะการ
ต่อรองทกัษะการใชโ้ปรแกรมพืVนฐานใน
สาํนกังานเช่น การใชโ้ปรแกรม Excel ในการ

B. การกําหนดให้บัณฑิตมีทักษะการสื� อสาร การ
ต่อรองที�ดี 

Code 27 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

จดัเก็บเอกสารและ ตลอดจนโปรแกรมสาํเร็จรูป
ในการจดัการสินคา้คงคลงั 

D. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความสามารถใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปสาํหรับสาํนกังานได ้

Code pF 

 
ตารางที� G.@6 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 18 บัณฑิตต้องสามารถสื� อสารได้อย่างเหมาะสม 
ครอบคลุมทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  
ควรสื� อสารในรูปแบบที� เป็นทางการได้อย่าง
ถูกต้อง โดยบณัฑิตส่วนใหญ่ที�ผ่านมา มกัจะใช้
ภาษาไม่เป็นทางการ ซึ� งไม่ถูกตอ้งเหมาะสมกับ
การทํางาน ทําให้ต้องเสียเวลาในการสอนงาน 
ดงันัVน จึงตอ้งการให้สถาบนัการศึกษา มุ่งเน้นฝึก
ทกัษะการสื�อสารโดยเฉพาะการเขียนและการพูด 
ที�เป็นทางการ ซึ� งจะช่วยให้การทาํงานลดความ
ผดิพลาดลง นอกจากนีV  บณัฑิตควรสามารถสื�อสาร

B. การกําหนดให้บัณฑิตสามารถสื� อสารได้อย่าง
เหมาะสม 
D .  ก า ร กํ า ห น ด ใ ห้ บั ณ ฑิ ต ส า ม า ร ถ สื� อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศได ้
F.  การกําหนดให้บัณฑิตสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํนกังานได ้
G. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถร่างจดหมายทาง
ธุรกิจได ้

Cod 27 
 

Code DO 
 
 

Code pF 
 

Code 63 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ ไ ด้ ใ น บ า ง ตํา แ ห น่ ง ที� มี ค ว า ม
จาํเป็นตอ้งใช้ เช่น ฝ่ายต่างประเทศ  อยา่งไรก็ตาม 
ไม่จาํเป็นต้องถูกต้องตรงกับหลักไวยากรณ์ แต่
ควรสื�อสารกนัแลว้สามารถเขา้ใจได้, บณัฑิตควร
จะสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืVนฐานใน
สํานักงานเช่น Microsoft word , Microsoft excel, 
Microsoft powerpointแล ะ โป รแก รม สํ า เ ร็จ รูป
ประจําตําแหน่งงานนัV น ๆ ดังนัV น ต้องการให้
สถาบนัการศึกษาเนน้ฝึกทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์
พืV นฐานใ นสํา นักง านเ ช่น ใช้  Microsoft word 
สําหรับร่างจดหมาย จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ 
บันทึกข้อมูล การนําเสนองาน ด้วยโปรแกรม 
Powerpoint รวมถึงการคํานวณด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel 

ID 19 บณัฑิตควรมีทกัษะการสื�อสาร ถือวา่เป็นทกัษะที�มี
ความสําคญัมากในการทาํงาน โดยจะตอ้งสามารถ
สื� อสารได้ชัดเจน ถูกต้อง  ทันเวลาและทั�วถึง  

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะการสื�อสาร 
D. การกําหนดให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลย ี

Code DP 
Code 28 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ความสามารถในการเลือกช่องทางการสื�อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ, ควรมีเทคนิคการถ่ายทอด
และชีV แจง โดยจะตอ้งสามารถถ่ายทอดและชีV แจง
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี สามารถทาํให้
ผู ้อื�นเข้าใจได้ง่าย, ควรมีทักษะการฟัง ถือเป็น
ทกัษะที�สําคญัมากในการติดต่อสื�อสาร  จะตอ้งมี
ทกัษะและความสามารถในการรับฟังที�ดี เมื�อรับ
ฟังแลว้ก็ตอ้งสามารถที�จะทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูล
ข่าวสารที�ไดร้ับ สรุปประเด็นและสาระสําคญัจาก
เรื�องที�ฟังได ้ 
-ทกัษะการใช้เทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน 
คือ จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเทคโนโลยี
ที� จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  
นอกเหนือไปจากโปรแกรมพืVนฐาน เช่น word 
excel powerpoint  โดยจะตอ้งทราบวา่ขอบเขตงาน
ที�ตนทาํนัVนจาํเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีใดบา้ง  อาทิ 
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทาํงาน  โดยจะต้องมี



 138

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีนัV น  ๆ และ
สามารถนํามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางาน เพื� อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดี ขึV น 
สะดวกรวดเร็วมากยิ�งขึVน 

 
ตารางที� G.@7 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยี : ศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและ
ทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 20 บณัฑิตควรมีทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ใ น สํ า นั ก ง า น  ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น โ ป ร แ ก ร ม
ไมโครซอฟท์ ที�ใช้สําหรับพิมพ์งานต่าง ๆ ใน
สํานักงานทั�วไป เช่น word, excel, powerpoint ซึ� ง
บณัฑิตควรมีความชาํนาญระดบัหนึ�ง ซึ� งหลกัสูตร
หรืออาจารยผ์ูส้อน ควรปลูกฝัง มุ่งเนน้ให้บณัฑิตมี
ทกัษะในการใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ที�ผา่น

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูป เช่น word, excel และ powerpoint 
2. การกําหนดให้บัณฑิตมีทักษะในการนําเสนอ
ผลงานผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูป powerpoint 

Code 03 
 
 

Code 03 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

มาหากสั�งให้บัณฑิตทํารายงาน บัณฑิตมักจะ
คดัลอกจากเพื�อน ทาํให้ไม่ไดฝ้ึกฝนการใช้ทกัษะ
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เ มื� อต้องไปทํางานจริงใน
สํานกังาน อาจจะประสบปัญหาการทาํงานที�ล่าช้า 
หรือไม่สามารถทาํงานให้สถานประกอบการได้ 
นอกจากทกัษะการใช้โปรแกรมแล้ว สิ� งที�บณัฑิต
ควรมีคือทักษะในการนําเสนอ ทัV งในรูปแบบ
โปรแกรม powerpoint การจัดทํารายงาน กราฟ 
แผนภูมิ รูปเล่มรายงาน เมื�อทาํรายงานเสร็จแลว้ สิ�ง
ที�ตอ้งทาํต่อมาคือ การนาํเสนองาน ในรูปแบบวาจา 
ให้ผูฟ้ังไดเ้ขา้ใจ ดงันัVน บณัฑิตควรมีทกัษะในการ
นาํเสนองาน พูดอย่างไรที�จะเหมาะสมกบัผูฟ้ังแต่
ละกลุ่ม เช่น รายงานให้หัวหน้างาน เพื�อน ลูกค้า 
เป็นตน้ ดงันัVน ในการจดัการเรียนการสอน อาจารย์
ผูส้อนควรมอบหมายงานให้บัณฑิตนําเสนอใน
รูปแบบ powerpoint และนําเสนอด้วยวาจา เพื�อ
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

เป็นการฝึกฝน การติดตัVงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ
ใชโ้ปรแกรม ตลอดจน การพดูในที�สาธารณะ   

ID 21 บณัฑิตควรมีการสื�อสารภาษาองักฤษเชิงวิชาชีพ 
บณัฑิตควรสื�อสารได ้อาจจะไม่จาํเป็นตอ้งถูกตอ้ง
ตามหลักไวยากรณ์ แต่สื�อสารแล้วผูอ้ื�นสามารถ
เ ข้ า ใ จ ไ ด้  แ ม้ ว่ า บ า ง ตํ า แ ห น่ ง  บ า ง ส ถ า น
ประกอบการอาจจะไม่ได้ใช้  แต่หากบัณฑิต
สามารถสื�อสารได ้อยา่งนอ้ยก็จะเป็นประโยชน์ใน
ก า ร ทํา ง า น ใ น อ น า ค ต ไ ด้ ต่ อ ไ ป  น อ ก จ า ก
ภาษาองักฤษแลว้ ภาษาที�อยู่ในกลุ่ม AEC ก็สําคญั
เช่นกนั เช่นภาษาพม่า เพราะปัจจุบนัมีแรงงานพม่า
เขา้มาทาํงานในสถานประกอบการเป็นจาํนวนมาก 
ดงันัVนหากเราสามารถสื�อสารภาษาพม่าได ้จะเป็น
โอกาสที�ดีในการทาํงานมากยิ�งขึV น, ควรมีทกัษะ
การตดัสินใจ และการเจรจาต่อรอง โดยบัณฑิต
จะตอ้งคาํนึงถึงหลกัชนะ-ชนะ ทัVงคู่ กล่าวคือ ใน
ก า ร เจร จา  ต้อ ง มี ศิ ล ป ะ ใ นก า ร พูด  คํา นึ ง ถึ ง

B. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถสื�อสารภาษาต่าง 
ประเทศได ้
D.  การกาํหนดให้บณัฑิตมีทกัษะในการตดัสินใจ 
และการเจรจาต่อรอง 
F. การกําหนดให้บัณฑิตมีทักษะในการนําเสนอ
ผลงานผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูป 
G. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถเขียน portfolio ได ้
@.  การกําหนดให้บัณฑิตควรมีความรู้ในเรื� อง
อุปกรณ์ที� เกี�ยวข้องกับการเชื�อมต่อคอมพิวเตอร์ 
วธิีการเชื�อมต่อคอมพิวเตอร์ 
k. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถพูดในที�สาธารณะ
ไดด้ี 
 

Code 29 
 

Code 62 
 

Code 03 
 

Code 64 
Code 65 

 
 

Code 66 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ผลประโยชน์ขององค์กร ควบคู่ไปกับประโยชน์
ของคู่เจรจาด้วย จึงจะทาํให้การทาํงานเกิดความ
ย ั�งยืน ทกัษะในการเจรจาตอ้งอาศยัการฝึกฝน ใน
รายวิชาเจรจาต่อรอง ตอ้งจาํลองสถานการณ์ แล้ว
ให้บณัฑิตฝึกพูด สื�อสาร เจรจา กนับ่อย ๆ รวมถึง
ให้ฝึกทํากรณีศึกษา จะช่วยให้บัณฑิตรู้เข้าใจ
หลกัการของการเจรจามากขึVน การเจรจาต่อรองที�ดี 
จะช่วยให้การตดัสินใจมีความถูกตอ้งและแม่นยาํ
มากขึV น ความผิดพลาดในการตัดสินใจน้อยลง 
เพราะในกระบวนการเจรจา ตอ้งมีขอ้มูลเบืVองตน้
ก่อนการตดัสินใจ, ควรมีทกัษะการนาํเสนอเช่น ทาํ 
powerpoint การทาํ portfolio หลกัสูตรฯ ควรฝึกให้
บณัฑิตทาํและนาํเสนองานต่าง ๆ ดว้ย powerpoint 
ซึ� งเป็นการฝึกทัV งทักษะการใช้โปรแกรม การ
เ ลื อ ก ใ ช้ สี พืV น  ข น า ด ตัว อัก ษ ร  ก า ร กํา ห น ด
รายละเอียดที�จะนาํเสนอ ไม่ใช่แค่การสอบเพื�อให้
ได้ใบประกาศนียบัตร แต่สถานประกอบการ
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ต้องการการใช้งานจริง นอกจากนีV ควรเรียนรู้
อุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องกับการเชื�อมต่อคอมพิวเตอร์ 
วิธีการเชื�อมต่อคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทกัษะการ
พดูต่อที�สาธารณะ ใชภ้าษาที�เหมาะสมกบักลุ่มผูฟ้ัง 
ทาํใหค้นฟังเขา้ใจ 

 
ตอนที� 5 คุณธรรม/จริยธรรม 
ตารางที� G.@8 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 16 บัณฑิตควรเก็บความลับของบริษัท ซึ� งเป็นเรื� อง
พนกังานทุกคนจะตอ้งตระหนกัและให้ความสําคญั 
เนื� องจากมีผลกระทบกับบริษัทเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะผูท้ี�อยู่ในฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด จะตอ้ง
เก็บขอ้มูลความลบัของบริษทัไม่เปิดเผยกบัใคร ซึ� ง
หากความลบัของบริษทัถูกเปิดเผย นอกจากบริษทั

B. การกําหนดให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณในการ
ทาํงาน เก็บความลบัขององคก์ารไดด้ี 
D. การกําหนดให้บัณฑิตมีความซื� อสัตย์ และมี
คุณธรรม 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความมั�นใจในตนเอง 

Code FB 
 

Code 10 
 

Code 67 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

จะไดร้ับความเสียหายแลว้ พนกังานจะถูกดาํเนินคดี
ตามกฎหมาย สิ� งที�พึงระวงัเป็นอย่างมากคือช่อง
ทางการสื�อสารออนไลน์  ข่าวสารต่าง ๆ ถูกแพร่
ออกไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนัV นมหาวิทยาลัยควร
เตือนหรือสร้างความตระหนกัรู้ในสิ�งที�ควรสื�อสาร 
หรือไม่ควรสื�อสาร เมื�ออยู่ในสถานะของพนกังาน, 
ควรมีความซื�อสัตย ์เป็นคุณธรรมที�สําคญัมากที�ทุก
คนควรมี ในทุกตาํแหน่ง ความซื�อสัตยเ์ป็นคุณธรรม
พืVนฐานในการทาํงาน ซื�อสัตยต์่อตนเอง ต่อองค์กร 
ต่อผูอ้ื�น, ควรมีความมั�นใจในตนเอง บณัฑิตหลาย
คนที�มีสมคัรงานไม่มีความมั�นใจในตนเอง ดูไดจ้าก
การตอบคาํถาม ปฏิกิริยา สีหน้า แววตา ทาํให้พวก
เขาพลาดโอกาสในการทาํงาน ความมั�นใจเป็นสิ�งที�
จาํเป็นตอ้งสร้างให้เกิดขึVน แต่หากมีความมั�นใจมาก
เกินไป จนไม่รับฟังใคร หรือแสดงกิริยาที�ก้าวร้าว 
ไม่เห็นความสําคญัของผูอ้ื�น จะทาํให้ผูน้ัVนมีปัญหา 
ความขัดแย้ง ไม่สามารถร่วมงานกับคนอื�นได้  
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ดงันัVน มีความมั�นใจในระดบัที�เหมาะสม วางตวัใหด้ี 
เหมาะกบักาลเทศะ, ควรมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงาน กล่าวคือ ส่งงานตามกาํหนดเวลา เมื�อเกิด
ความผิดพลาด ไม่โทษผูอ้ื�น หรือโทษสถานการณ์ 
หากมีปัญหาใด ๆ พร้อมที�จะยอมรับและทาํการ
แกไ้ข ไม่ทิVงงาน 

ID 17 บณัฑิตควรมี ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITY  
คือ ลกัษณะของบุคคลที�แสดงออกถึงความเอาใจใส่ 
จดจ่อตัVงใจ มุ่งมั�นต่อหน้าที�การงาน การศึกษาเล่า
เรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และ ผูอ้ยู่ในความ
ดูแล ตลอดจนสังคม อยา่งเตม็ความสามารถ เพื�อให้
บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที�กาํหนด 
ยอมรับผลการกระทาํทัVงผลดีและผลเสียที�เกิดขึV น 
รวมทัVงปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ดีขึVน เป็นความ
ผกูพนัในการที�จะปฏิบตัิหนา้ที�ให้สาํเร็จลุล่วงไปได ้
และความสําเร็จนีV เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยั 3 ประการ คือ 
พนัธะผกูพนั หนา้ที�การงาน และวตัถุประสงค ์

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรับผดิชอบต่องานที�
ทาํ 

Code 06 
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ตารางที� G.@9 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 18 บณัฑิตควรมุ่งเนน้คุณธรรม จริยธรรมโดยทั�วไปที�
พนกังานควรจะมี เช่น ความซื�อสัตย ์การมีระเบียบ
วินัย ความสามคัคี ความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา ซึ� งเป็นคุณธรรมพืVนฐานที�ผูป้ฏิบตัิงานทุกคน
ควรจะมี อยา่งไรก็ตามสถานประกอบการแต่ละที�
จะมีวฒันธรรมองคก์ารที�แตกต่างกนั เช่น หากเป็น
บริษทัญี�ปุ่น หรือบริษทัของไทย จะเน้นเรื� องกฎ 
ระเบียบ วินยั แต่ถา้เป็นบริษทัของชาติตะวนัตกจะ
เน้นที�ผลลัพธ์ในการทํางาน มากกว่าเรื� องของ
ระเบียบวนิยั และเวลาในการเขา้งาน 

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม 
ความซื�อสัตย ์ 
D. การกาํหนดให้บณัฑิตสามารถปรับตวัในองคก์าร
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Code 09, Code 10 
 

Code 24 

ID 19 บณัฑิตควรมีความจริงใจต่ออาชีพ และจริงใจต่อ
ตนเอง ซึ� งถือเป็นพืVนฐานสําคัญต่อการทาํงาน, 
ควรมีความซื�อสัตย ์ถือเป็นหลกัสําคญัที�จะช่วยให้
การทาํงานมีประสิทธิภาพ และควรมีจรรยาบรรณ

B. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความรับผิดชอบต่อหนา้ที�
การงาน มีจรรยาบรรณ 

Code 06 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

วิชาชีพ และมีจริยธรรมทัVงในการทาํงานและใน
การดาํรงชีวติ 

 
ตารางที� G.60 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม: ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 20 บณัฑิตควรมีความซื�อสัตย ์ และเก็บความลบัของ
บริษัทได้ดี  ความซื� อสัตย์เป็นคุณธรรมที� ช่วย
ส่งเสริมให้คน ๆ นัV นเป็นบุคคลที�ดี หัวหน้างาน
ไว้วางใจมอบหมายงานที�สําคัญให้ทํา  เพื�อน
ร่วมงานไวว้างใจที�จะปรึกษา ลูกค้าไวว้างใจใน
การสั�งซืVอสินคา้ คนที�มีความซื�อสัตยเ์ป็นสิ�งที�ช่วย
สร้าง ภาพ ลักษ ณ์ ที� ดี ใ ห้กับตนเอง  ดัง นัV นใ น
หลักสูตร อาจารย์ผูส้อน ควรสร้างการตระหนัก
และให้ความสําคญักบัความซื�อสัตย ์ชีV ให้เห็นโทษ
ของการโกหก ผลเสียที� เกิดขึV น เพราะความไม่

B.  การกําหนดให้บัณฑิตมีความซื� อสัตย์ รักษา
ความลบัองคก์ารไดด้ี 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี 
F. การกาํหนดให้บณัฑิตมีความละเอียดรอบคอบใน
การทาํงาน 

Code 10, Code 12 
 

Code 26 
Code 68 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ซื�อสัตยเ์พียงครัV งเดียว อาจจะทาํให้ผูอ้ื�นเสียศรัทธา
ที�มีต่อเรา ไปตลอด กลายเป็นภาพลกัษณ์ที�ไม่ดีใน
สายตาผูอ้ื�น นอกจากนีVอาจจะส่งผลใหโ้ดนทาํโทษ
ตามกฎหมาย หากเราเป็นคนขีV โกง โกหก ไม่
ซื� อ สั ต ย์  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ยุค ส มัย ปั จ จุ บัน เ ป็ น ยุ ค
เทคโนโลยีการสื�อสารออนไลน์ที�ข้อมูลข่าวสาร
แพร่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากบณัฑิตมีความซื�อสัตยใ์น
การทาํงานก็จะเปรียบเสมือนเกราะป้องกนัให้เรา
ทาํงานในสถานประกอบการหรืออยู่ในสังคมได้
อยา่งปลอดภยั ในทางตรงกนัขา้มหากบณัฑิตไม่มี
ความซื�อสัตย์ และข่าวนัV นแพร่กระจายออกไป 
อาจจะทาํให้เขาหมดอนาคตในการทาํงาน หรืออยู่
ในสังคมไดเ้ช่นกนั, ควรมีความมีนํV าใจ เอืVอเฟืV อต่อ
ผูอ้ื�น ทาํให้บณัฑิตเป็นที�รักแก่ผูท้ี�พบเห็น เวลาที�
เพื�อนร่วมงาน หัวหน้า หรือองค์กรกาํลงัมีปัญหา 
หากเราสามารถช่วยแก้ไขได้ แม้ไม่ได้อยู่ใน
บทบาทหน้าที� ความรับผิดชอบของตนก็ตาม แต่
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

เราก็ช่วยดว้ยความเตม็ใจ ซึ� งสิ�งนีV เองเป็นสิ�งที�ทาํให้
เราอยู่ร่วมกับคนอื�นได้อย่างมีความสุข และยงั
เติบโตกา้วหนา้ในที�ทาํงานไดอ้ีกดว้ย, และมีความ
ละเอียด รอบคอบในการทาํงาน ซึ� งตอ้งอาศยัสติ 
ส ม า ธิ  ใ น ก า ร ทํา ง า น  ปั จ จุ บัน ทุ ก อ ยู่ อ ยู่ กับ
โทรศพัทม์ือถือ เล่นไลน์ เฟสบุค ตลอดเวลา ทาํให้
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง งานมีความ
ผิดพลาดมากขึVน ดงันัVนบณัฑิตควรเพิ�มสติ สมาธิ
ในการทาํงาน ทาํงานทีละอยา่งให้เสร็จ ดว้ยความ
รอบคอบ  เพราะงานบางอย่างหากผิดพลาดแล้ว
ผลเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลแก่บริษัท และจะ
ส่งผลเสียใหบ้ณัฑิตถูกไล่ออกได ้

ID 21 บณัฑิตควรมีการบริหารอารมณ์ คือ เป็นผูม้ี EQ มี
ความสามารถในการตีความสถานการณ์ต่าง ๆ ไป
ในทางที�ดี คือมีทศันคติเชิงบวก อารมณ์ดี คิดดี ซึ� ง
เป็นความคิดพืVนฐานที�ต้องมีอยู่ในใจของทุกคน 
สถานการณ์ทีแต่ละพบจะเหมือนกัน แต่การ

B. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตเป็นผูม้ี EQ คิดในเชิงบวก 
D. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความมั�นใจในตนเอง 
F. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตแต่งกายใหเ้หมาะสม 
G. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตตรงต่อเวลา 

Code 69 
Code 67 
Code 30 
Code 70 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ตีความที�มีต่อสถานการณ์นัVน ๆ ของแต่ละคนจะ
ต่างกัน องค์กรต้องการคนที�พร้อมที�จะแก้ไข
ปัญหา การทาํงานทุกที�มีปัญหา ทัVงจากหวัหนา้งาน 
ลูกน้อง เพื�อนร่วมงาน ลูกค้า  คู่ค้า  ซึ� งคนที� มี
ทศันคติดี จะเขา้ใจและหาทางแกไ้ขและจดัการกบั
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนั
ข้าม หากเป็นคนคิดลบ พูดลบ และตอบโต้ต่อ
สถานการณ์ที� เกิดขึV นในวิธีการที�ไม่ เหมาะสม 
อาจจะสร้างปัญหามากยิ�งขึVน, ควรมีมั�นใจในตวัเอง 
แต่ไม่ใช่เป็นคนที�มีทิฐิสูง ไม่ฟังใคร ซึ� งความมั�นใจ
แบบนัVนเป็นการทาํลายตนเองมากกวา่ ความมั�นใจ
หมายถึงความมั�นใจในสิ�งที�ตนเองกระทาํ บนพืVน
ฐานความรู้ที�มี กลา้พดู กลา้แสดงออก แต่เมื�อมีการ
แนะนาํจากบุคคลอื�น ก็สามารถพิจารณา เปิดใจ รับ
ฟัง แล้วเลือกนําปรับมาใช้ตามความเหมาะสม, 
ควรแต่งกายเหมาะสมกบักาลเทศะ เพราะการแต่ง
กายช่วยสร้างความน่าเชื�อถือแต่บุคคล ตลอดจน

@. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีจรรยาบรรณในการทาํงาน 
เก็บความลบัองคก์ารไดด้ี 
k. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรักองคก์าร 
P. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความเป็นสุภาพบรุษ 
o. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีจิตอาสา และมีนํVาใจ 
O. การกาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความอดทนอดกลัVน 
 

Code BD 
 

Code 71 
Code 72 
Code 73 
Code 11 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ภาพลกัษณ์ที�ดีแก่องค์กร, ควรตรงต่อเวลา เป็นสิ�ง
สําคัญของการทาํงาน โดยเฉพาะหากมีการนัด
หมายกบับุคคลใดก็ตาม ตอ้งรักษาเวลา เพราะหาก
เราไม่รักษาเวลา จะส่งผลเสียทัVงต่อภาพลกัษณ์ของ
ตนเอง เสียงาน และยงัสร้างความเสียหายให้เกิด
ขึVนกบัองค์กรไดอ้ีกดว้ย และควรเก็บความลบัของ
บริษทั บณัฑิตจะตอ้งเก็บความลบัของบริษทัเป็น
อย่างดี ไม่เปิดเผยกบับุคคลอื�นโดยเด็ดขาด  ไม่ว่า
จะเจตนาหรือไม่เจตนา ในการสื�อสารสิ� งที� เป็น
ความลับออกไป บัณฑิตจะต้องรับผิดชอบต่อ
ผลเสียจากการกระทาํของตนเอง ดงันัVน บณัฑิตทุก
ค นค วรมี ส ติ  รู้ ว่ า สิ� ง ใ ดค วรพูด  ค วรสื� อส า ร 
โดยเฉพาะการสื�อสารผา่นออนไลน์ เช่นในเฟสบุค 
ส่วนตวัก็ตาม อาจจะเกิดปัญหาตามมาได ้เป็นสิ�งที�
หลัก สูตร  โดย เฉพ า ะ อา จารย์ต้อง ส ร้าง ก า ร
ตระหนกัรู้ให้กบับณัฑิตทุกคน, ควรมีความรักใน
องค์กร เมื�อเขา้มาทาํงานในองค์กรใดก็ตาม ตอ้งมี
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ความรักในสถานที�ที�ตนทํางาน สิ� งใดที�จะเป็น
ผลเสีย หรือความเสียหายที�เกิดขึVนกบัองคก์ร ตอ้ง
ช่วยกนัป้องกนั, ควรให้เกียรติทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
หวัหนา้ เพื�อนร่วมงาน แม่บา้น รปภ. ทาํให้เราเป็น
ที�รักจากคนรอบขา้ง เมื�อเราประสบกบัปัญหาหรือ
อุปสรรค ก็จะได้รับการช่วยเหลือ คนรอบข้าง, 
ควรมีจิตอาสา มีนํV าใจช่วยเหลือผูอ้ื�น แมจ้ะไม่ใช่
ขอบเขตงานที�ตนรับผิดชอบก็ตาม หากมีโอกาส
ช่วยเหลือผูอ้ื�นได ้ให้ลงมือช่วยเหลือทนัที ซึ� งจะทาํ
ให้บรรยากาศการทํางานในองค์กรเกิดความ
ร่วมมือ เป็นบรรยากาศที�ดี และมีความอดทน เมื�อ
เข้าสู่การทาํงานในองค์กร สิ� งที�ทุกคนหลีกเลี�ยง
ไม่ไดค้ือปัญหาและอุปสรรค ที�เกิดจากบริบทของ
งาน บุคคลรอบข้างที�ต้องปฏิสัมพันธ์ รวมถึง
ปัญหาส่วนตวั ปัญหาครอบครัว  ดงันัVนการทาํงาน
ใด ๆ ก็ตามต้องอาศยัความอดทน อดกลัVน จึงจะ
ช่วยใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเร็จ  
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�.5 ภาควชิาการจัดการทั�วไปธุรกจิระหว่างประเทศ 

 
ตอนที� B ดา้นความรู้ของบณัฑิต 
ตารางที� G.k1 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 22 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้าน import, 
export การทํา shipping”, มีความรู้เรื� อง General 
knowledge, นวตักรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

B. กาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ดา้นส่งออกและนาํเขา้
สินคา้ 
 

Code 74 

ID 23 บณัฑิตมีความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฎิบตัิในดา้น
กระบวนการโลจิสติกส์, พิธีการผา่นแดน, มีความรู้
ดา้นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ดา้นการขนส่ง 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ภาษาต่างประเทศ 

Code 75 
Code 29 
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ตารางที� G.k2 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 24 บณัฑิตมีความรู้ในสิทธิประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกับ
สินค้านําเข้าและการส่งออก สิทธิประโยชน์จาก
ความตกลงระหว่างประเทศ เช่น FTA, มีความรู้
ดา้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา BOทวิ (มุม
นํVาเงิน), มีความรู้เกี�ยวกบั BOI, เขา้ใจและอ่านพิกดั
ศุลกากรได ้เพื�อคิดภาษีศุลกากรที�แตกต่างกนัได,้ รู้
ในแต่ละพืVนฐานในวชิา เช่น อินโคเทอม เป็นตน้, มี
ความรู้ในใบรับรองแหล่งกาํเนิดต่าง ๆ เช่น ฟอร์ม
เอ ฟอร์มดี เป็นตน้, มีความรู้ดา้นการบริหารตน้ทุน 
โลจิสติกส์ การตลาด การบญัชี การเงิน การผลิต 
และการจัดการทั�วไป, มีความรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา การวิเคราห์ และทกัษะเชิงตวัเลข, ต้องมี
ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ, มี
ความรู้เกี�ยวกบัการนาํเขา้สินคา้ การส่งออกสินคา้
แต่ละชนิด, ต้องมีความรู้เกี�ยวกับสินค้าต้องห้าม

B. กาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ดา้นส่งออกและนาํเขา้
สินคา้ 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ภาษาต่างประเทศ 

Code 74 
 

Code 29 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

นาํเขา้มาในประเทศ เช่น วตัถุที�ใชเ้กี�ยวกบัการผลิต
ระเบิดปรมณูต่าง ๆ เป็นตอ้ง, มีความรู้เรื�องประเทศ
คู่ แข่ ง ขัน  เ ช่ น  จี น  สิ ง ค โป ร์  แล ะ ค ว า ม รู้ใ น
สถานการณ์โลกในปัจจุบนั 

ID 25 - -  
 

ตารางที� G.k3 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความรู้ : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 26 บณัฑิตมีความรู้ในด้านของสินค้าในแต่ละชนิด 
ความแตกต่างของสินคา้แต่ละชนิด 

B. กาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ดา้นส่งออกและนาํเขา้
สินคา้ 

Code 74 

ID 27 บณัฑิตควรมีความรู้ในการคิดค่าระวางเรือ การ
เปรียบเทียบและการจองระวาง, บณัฑิตตอ้งรู้ใน 
อินโคเทอม เพราะมีความสําคญัมาก, เน้นให้รู้ถึง
เอกสารต่าง ๆ ฟอร์มเอ ฟอร์มดี เป็นตน้, มีความรู้
ในเอกสารใบขนส่งสินคา้ขาเขา้ ขาออก ใบกาํกบัตู ้

B. กาํหนดให้บณัฑิตมีความรู้ดา้นส่งออกและนาํเขา้
สินคา้ 

Code 74 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

แ ล ะ รู้ ถึ ง ก า ร บ อ ก  Gross weight, net weight 
(นํVาหนกัหา้มเกิน), มีความรู้ใน L/C ไดแ้ก่ Shipper, 
Consignee และ Notify party เป็นตน้, รู้ในคาํศพัท์
ธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น B/L คืออะไร และมี
ความสําคญัอย่างไร, มีความรู้ในด้านการจดัการ
ต้นทุน การเปรียบเทียบต้นทุนต่าง ๆ, มีความรู้
เกี�ยวกบัประเทศต่าง ๆที�มีการติดต่อซืVอขา้ยหรือทาํ
ธุรกิจดว้ยกนั 

 
ตอนที� D ทกัษะทางปัญญา 
ตารางที� G.k4 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา :  ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 22 บณัฑิตมีทกัษะการสื�อสารที�ดี ได้แก่ ทกัษะการ
สื�อสารพูดคุย ทกัษะดา้นการเจรจาต่อรอง ทกัษะ
การใชภ้าษาต่างประเทศ,  

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีการสื�อสารที�ดี 
D. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความรู้ภาษาต่างประเทศ 
F. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในการขายสินคา้ 

Code DP 
Code 29 
Code 76 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

บัณฑิตต้องมีทักษะในงานด้านธุรการ, มีการ
ฝึกงานให้บ่อยก่อนออกไปทาํงานจริง, มีทกัษะใน
การขายสินค้าและสามารถติดต่อกับลูกค้าชาว
ต่างประเทศได,้ มีความเชื�อมั�น ไม่ขลาดกลวั 

ID 23 บณัฑิตมีทกัษะในการติดต่อประสานงานกบัฝ่าย
ต่าง ๆ สามารถติดต่อประสานงานรับส่งสินค้า
และโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถติดต่อประสานงานไดด้ี Code p@ 

 
ตารางที� G.k5 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 

 
รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 24 - -  
ID 25 - -  
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ตารางที� G.k6 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางปัญญา : ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 26 บณัฑิตมีทกัษะในการประสานงาน ตอ้งไม่พลาด 
มิเช่นนัVนบริษทัจะเสียหายมาก, ตอ้งมีการศึกษา
สินค้าเป็นรายชิVนด้วย ว่าสินค้าในแต่ละชนิด
แตกต่างกนัอยา่งไร 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถติดต่อประสานงานไดด้ี Code 05 

ID 27 - -  
 
ตอนที� F ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
ตารางที� G.67 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 22 - -  
ID 23 บณัฑิตมีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ

เป็นอยา่งดี สามารถทาํงานในแรงกดดนัได ้มีความ
B. กาํหนดให้บณัฑิตมีความรอบคอบ รับผิดชอบต่อ
หนา้ที� 

Code pk 
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รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

กระฉับกระเฉง คล่อง และว่องไว, มีการติดตาม
งานเป็นประจาํ 

 
ตารางที� G.k8 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ : ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 24 บณัฑิตมีความระมดัระวงัในการทาํเอกสารต่าง ๆ 
เพราะงานดา้นนีVตอ้งมีความรับผิดชอบมาก ทาํงาน
ล่าชา้ไม่ได ้อาจจะทาํใหบ้ริษทัเสียหายได ้

B. กาํหนดให้บณัฑิตมีความรอบคอบ รับผิดชอบต่อ
หนา้ที� 

Code 06 

ID 25 บั ณ ฑิ ต น อ ก จ า ก ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร
ติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้แลว้ ก็ยงัตอ้งให้ความสําคญั
เกี�ยวกับสินค้าที�จ ัดส่งด้วย เช่น สินค้าที�ส่งไปมี
ความเสียหายหรือไม่ 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีการสื�อสารที�ดี Code DP 
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ตารางที� G.k9 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและทาํงาน
แลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 26 บณัฑิตต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลา เรื� องของ
เอกสาร กฎเกณฑ์ต่างๆ ตอ้งพยายามติดตามของ
กระทรวงพาณิชย ์ตอ้งติดตามตลอดว่าเคา้มีอะไร
เปลี�ยนแปลงบา้ง 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตติดตามข่าวสารตลอดเวลา Code 77 

ID 27 บัณฑิ ตมี ค วา ม รับ ผิดช อบ  มี ก า ร รั ก ษ า สิ ท ธิ
ประโยชน์ของแต่ละประเทศ เก็บขอ้มูล เงื�อนไข
ของสมาคมต่างๆ สินค้าบางอย่างต้องห้าม  c/o 
chamber  ฟอร์มต่างๆ แต่ละประเทศ ตอ้งติดตาม 
เพราะจะมีการ revised กนัอยูเ่รื�อย ๆ 

B. กําหนดให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการส่งออกและ
นาํเขา้ของสินคา้ 

Code 74 
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ตอนที� G ดา้นทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
ตารางที� G.70 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 22 บัณฑิ ตส า มา รถ ทํา  Onlne Marketing ไ ด้  แล ะ
ส า ม า ร ถ ข า ย ข อ ง ใ น  Alibaba,  Taupao, e-bay, 
Fanpage, Facebook ได ้

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตสามารถทาํ Online Marketing ได ้ Code 78 

ID 23 - -  
 
ตารางที� G.P1 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 2G - -  
ID 2@ - -  
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ตารางที� G.P2 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยี : ศิษยเ์ก่าที�สําเร็จการศึกษาและ
ทาํงานแลว้ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 26 - -  
ID 27 - -  

 
ตอนที� 5 คุณธรรม/จริยธรรม 
ตารางที� G.73 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม : ผูป้ระกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 22 บัณ ฑิ ต  มี ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด  ร อ บ ค อ บ  ทํา ง า น
ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว  ไ ม่ ล่ า ช้ า  ไ ม่ ผิ ดพ ล า ด  ติด ตา ม
สถานการณ์ความเคลื�อนไหวเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ที�
จะส่งผลต่องานหรือธุรกิจตลอดเวลา 

B. กาํหนดใหบ้ณัฑิตมีความละเอียดรอบคอบ Code 68 

ID 23 - -  
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ตารางที� G.P4 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม: ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ 
 

รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 2G - -  
ID 2@ - -  

 
ตารางที� G.P5 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม: ศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้  

 
รหัสเบื!องต้นผู้ให้

สัมภาษณ์ 

สาระสําคัญจากการจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อค้นพบจาก 

การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

รหัสเบื!องต้น 

ID 26 - -  
ID 27 - -  
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ตารางที� G.P6 สรุปปัจจยัสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม : ระดับภาควชิา 
 

ภาควชิา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการคิด

วเิคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื�อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

ด้านคุณธรรม/

จริยธรรม 

ภาคการตลาด B. การสื�อสารที�ดี 
D. ความรู้การตลาด 
F. ภาษาต่างประเทศ 
G. ทดลองทาํงานจริง 
@. ประเทศไทย G.p  
k. งานวจิยั 

B. มีศีลธรรม 
D. สภาพแวดลอ้มทาง
สังคม 
F. แกป้ัญหาไดด้ี 
G. ความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

B. รู้เรื�องวฒันธรรม
องคก์ร 
D. ทาํงานเป็นทีม 
F. การสื�อสารที�ดี 
G. ทดลองทาํงานจริง 
 

B. โปรแกรมสาํเร็จรูป  
2. Social Media 
3. สื�อสาร Online ได ้

B. มีความซื�อสัตย ์
D. มีความตรงเวลา 
F. มีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 
G. มีความอดทน 

ภาควชิาการจัดการ

ทั�วไป 

B. ความรู้ที�ตรงกบังาน
ที�ทาํ 
D. ความรู้ดา้นจิตวทิยา 
 

B. ความรู้รอบตวั 
D. คิดอยา่งเป็นระบบ 
F. วางแผนงานไดด้ี 
G. การจดัการความเสี�ยง 
@. การบริหารเวลาไดด้ี 

B. ปรับตวัเขา้กบัที�
ทาํงานไดด้ี 
D. มีมนุษยสัมพนัธ์ 
F. การสื�อสารที�ดี 

B. โปรแกรมสาํเร็จรูป 
D. ภาษาต่างประเทศ 
F. เจรจาต่อรอง 
G. การสื�อสารที�ดี 
@. การเชื�อมต่อ
คอมพิวเตอร์ 

B. มีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 
D. เก็บความลบัได ้
F. มีความซื�อสัตย ์
G. มีคุณธรรม 
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ภาควชิา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการคิด

วเิคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื�อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

ด้านคุณธรรม/

จริยธรรม 

k. พดูในที�สาธารณะ 
 

@. รับผดิชอบต่องานที�
ทาํ 
k. มีมนุษยสัมพนัธ์ 
P. มีความละเอียด
รอบคอบ 
o. คิดเชิงบวก รัก
องคก์ร 
O. จิตอาสา อดทน 

วชิาการเงินและการ

ธนาคาร 

B. มีความรู้ในเรื�อง
เศรษฐกิจสังคม 
D. มีความรู้เรื�องการเงิน
และการลงทุนในตลาด
ทางการเงิน 

B. มีทกัษะในโปรแกรม
ที�ใชป้ระกอบการลงทุน 
D. มีทกัษะการวเิคราะห์
ทางการเงินและการ
ลงทุน 

B .  ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น
ร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้
D. มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี
ต่อเพื�อนร่วมชัVนเรียน 
F. มีความรับผดิชอบต่อ
งานที�ไดร้ับ 

B. สามารถใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปที�ใชใ้นการ
วเิคราะห์ทางการเงิน
และการลงทุน 
D. สามารถประสานงาน
ผา่นสื�ออิเล็คทรอนิคได ้

B. มีความซื�อสัตยส์ุจริต 
ต่อตนเองและสังคม 
D. มีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 
F. มีความรับผดิชอบ
และตรงต่อเวลา 
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ภาควชิา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการคิด

วเิคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื�อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

ด้านคุณธรรม/

จริยธรรม 

F. มีความรู้ดา้นการ
จดัการสินเชื�อ 
G. การประกนัภยั
ประเภทต่าง ๆ 
@. เศรษฐศาสตร์
เบืVองตน้ 
k. บญัชีเบืVองตน้ 
P. มีความรู้ในการใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปและ
ในการวเิคราะห์ทาง
การเงินและการลงทุน 
 

F. สามารถแกป้ัญหาได้
อยา่งเป็นระบบ 
G. มีความคิดสร้างสรรค
เชิงพฒันา 
@. สามารถปรับตวัได้
กบัการเปลี�ยนแปลงใน
ดา้นต่าง ๆ 
 

G. สามารถปรับตัวได้
กับ ทุ กส ถ านก ารณ์ ที�
เกิดขึVน 
 

F. มีการสื�อสารที�ดี 
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 
G. มีทกัษะและการ
พฒันาการใชค้วามคิด
เชิงตวัเลข 
@. สามารถนาํ
เทคโนโลยสีมยัใหม่มา
ประยกุตใ์ชใ้นการ
ทาํงาน 
k. มีทกัษะในการอ่าน
ขอ้มูลและสื�อสารใน
รูปแบบของ
ภาษาต่างประเทศได ้

G. สามารถควบคุม
สภาพจิตใจนแต่ละ
สถานการณ์ไดด้ี 
@. มีนํVาใจต่ออาจารย ์
เพื�อนร่วมชัVนและคนใน
สังคม  
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ภาควชิา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการคิด

วเิคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื�อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

ด้านคุณธรรม/

จริยธรรม 

ภาควชิาการจัดการ

ทั�วไปธุรกจิระหว่าง

ประเทศ 

B.  การส่งออกและ
นาํเขา้, BOI, สิทธิ
ประโยชน์ 
D.  การขนส่ง, เอกสาร, 
ศุลากร 
F. ภาษาต่างประเทศ 
G. การเจรเจาต่อรอง 
@. การเป็น
ผูป้ระกอบการคิด
ตน้ทุน 

B. การสื�อสาร 
D. ภาษาต่างประเทศ 
F. การขายสินค้า, การ
เจรจาต่อรอง 
G. ประสานงาน, การ
ทาํงานเป็นทีม 

B. มีความรอบคอบ 
D. รับผดิชอบต่อหนา้ที� 
F. การสื�อสาร 
G. การส่งออกและ
นาํเขา้ 

B. Online Marketing   

ภาคการบัญชี B. การบญัชีและการเงิน 
D. ภาษีอากร 
F. โปรแกรมสาํเร็จรูป 

B. ติดต่อประสานงาน 
D. โปรแกรมสาํเร็จรูป 
F. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินและบญัชี  

B. มีความรับผดิชอบ 
D. รับฟังขอ้เสนอแนะ 

B. คาํนวณตวัเลขไดด้ี 
D. โปรแกรมสาํเร็จรูป 
 

B. มีคุณธรรม 
D. มีความซื�อสัตย ์
F. มีความรับผดิชอบ 
G. มีความอดทน  
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ภาควชิา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการคิด

วเิคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื�อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

ด้านคุณธรรม/

จริยธรรม 

@. มีระเบียบวนิยั 
k. เก็บความลบัได ้
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ตารางที� G.P7 สรุปปัจจยัสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม : ระดับคณะ 
 

คณะ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการคิด

วเิคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื�อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

ด้านคุณธรรม/

จริยธรรม 

คณะบริหารธุรกจิ B. การบญัชีและการเงิน 
D. ภาษีอากร 
F. โปรแกรมสาํเร็จรูป 
F. สินเชื�อ 
G. ประกนัภยัต่าง ๆ 
@. เศรษฐศาสตร์
เบืVองตน้ 
k. การสื�อสารที�ดี 
P. ความรู้การตลาด 
o. ภาษาต่างประเทศ 
O. ทดลองทาํงานจริง 
Bp. ประเทศไทย G.p  

B. ติดต่อประสานงาน 
D. โปรแกรมสาํเร็จรูป 
F. การวเิคราะห์ขอ้มูล
ทางการเงินและบญัชี 
G. โปรแกรมสาํหรับ
การลงทุน 
@. แกป้ัญหาไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 
k. คิดนอกกรอบ 
P. การปรับตวัต่อการ
เปลี�ยนแปลง 
o. มีศีลธรรม 

B. มีความรับผดิชอบ 
D. รับฟังขอ้เสนอแนะ 
F. ทาํงานเป็นทีม 
G. มนุษยสัมพนัธ์ 
@. ปรับตวัไดด้ี 
k. รู้เรื�องวฒันธรรม
องคก์ร 
P. การสื�อสารที�ดี 
o. ทดลองทาํงานจริง 
O. มีความรอบคอบ 

B. คาํนวณตวัเลขไดด้ี 
D. โปรแกรมสาํเร็จรูป 
F. ประสานงานไดด้ี 
G. การสื�อสาร 
@. เทคโนโลยทีนัสมยั 
k. ภาษาต่างประเทศ 
P. Social Media 
o. สื�อสาร Online ได ้
O. เจรจาต่อรอง 
Bp. การเชื�อมต่อ
คอมพิวเตอร์ 
BB. พดูในที�สาธารณะ 

B. มีคุณธรรม 
D. มีความซื�อสัตย ์
F. มีความรับผดิชอบ 
G. มีความอดทน  
@. มีระเบียบวนิยั 
k. เก็บความลบัได ้
P. จรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 
o. มีความตรงเวลา 
O. ควบคุมอารมณ์ 
Bp. มีมนุษยสัมพนัธ์ 
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คณะ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการคิด

วเิคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื�อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

ด้านคุณธรรม/

จริยธรรม 

BB. งานวจิยั 
BD. ความรู้ที�ตรงกบังาน
ที�ทาํ 
BF. ความรู้ดา้นจิตวทิยา 
BG.  การส่งออกและ
นาํเขา้ 
B@.  การขนส่ง 
 

O. สภาพแวดลอ้มทาง
สังคม 
Bp. แกป้ัญหาไดด้ี 
BB. ความรับผดิชอบต่อ
สังคม 
BD. ความรู้รอบตวั 
BF. คิดอยา่งเป็นระบบ 
BG. วางแผนงานไดด้ี 
B@. การจดัการความ
เสี�ยง 
Bk. บริหารเวลาไดด้ี 

BD. Online Marketing BB. มีความละเอียด
รอบคอบ 
BD. คิดเชิงบวก รัก
องคก์ร 
BF. จิตอาสา อดทน 
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บทที�  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวจิยัเรื�อง สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสยาม เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีการจดัการประชุมแบบ
สัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) และทาํการวิเคราะห์เนื@อหา (content analysis) อา้งอิงเทคนิคของ 
Creswell, John W. (Creswell, 2013) ที�ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์เนื@ อหางานวิจัยเชิงคุณภาพจะ
ประกอบไปด้วยการจาํแนกและจดัระบบขอ้มูล (typology and taxonomy) (Creswell, 2013) ที�เป็น
การนาํขอ้มูลที�ไดน้าํมาจาํแนกและจดัหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ, การวิเคราะห์สรุปอุปนยั (analytic 
induction) เป็นการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกิดขึ@นมาวเิคราะห์เพื�อหาบทสรุปร่วมกนัของ
เรื� องหรือเหตุการณ์นั@นหรือจะทาํการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (constant comparison) ที�เป็นการนํา
ขอ้มูลที�ไดม้าไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์อื�นเพื�อหาความเหมือนและความแตกต่าง
กนัที�เกิดขึ@น ส่วนการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (componential analysis) (Creswell, 2013) ที�เป็นการนาํ
ข้อมูลที�ได้มาทําการวิเคราะห์แยกออกให้เห็นเป็นส่วน ๆว่าแต่ละส่วนของเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารหรือการวิเคราะห์เนื@อหา 
(content analysis) เป็นการนาํขอ้มูลเอกสารต่างๆ มาวิเคราะห์พรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ที�
เกิดขึ@ น ส่วนการวิเคราะห์สาเหตุและผล (cause and effect  analysis) เป็นการนําข้อมูลที�ได้มา
วเิคราะห์ให้เห็นวา่ผลมาจากเหตุคือวิเคราะห์ผลที�เกิดขึ@น ยอ้นกลบัมาให้เห็นวา่เกิดมาจากเหตุปัจจยั
หรือพฤติกรรมใด หรืออาจวิเคราะห์จากเหตุไปหาผลโดยวิเคราะห์ให้เห็นวา่ปัจจยัหรือพฤติกรรมห
นี�งๆ ก่อให้เกิดผลเป็นปัจจยั กิจรรมหรือพฤติกรรมใด และ และการสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยา 
(sociology imaginary) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) เป็นการนําข้อมูลที�ได้มาวิเคราะห์โดยเปลี�ยน
มุมมองการวเิคราะห์ไปยงัมุมมองอื�นๆ เพื�อดูผลการวเิคราะห์ที�เกิดขึ@นวา่เป็นเช่นใด 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยัในครั@ งนี@  เพื�อศึกษาสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ที�ศึกษาจากแนวคิดดงัต่อไปนี@  

[ .  แนวความคิดเกี� ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) 
 e. แนวความคิดเกี�ยวกบัสมรรถนะ (competency) โดยในส่วนที�เกี�ยวกบัการพิจารณาตาม
หลกัแนวความคิดในความหมายและกระบวนการเกี�ยวกบัสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพ
ของบณัฑิตนั@น ไดด้าํเนินการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยัและบทความทางวิชาการที�
เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต ทั@งเอกสารทาง
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วชิาการประเภทต่าง ๆภายในประเทศและเอกสารทางวชิาการประเภทต่างๆ จากต่างประเทศ รวมทั@ง 
ขอ้มูลทางวชิาการที�ไดจ้ากการสืบคน้ทางสื�ออิเล็กทรอนิค โดยสามารถสรุปไดด้งันี@  
 [. แนวคิดเกี�ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่  ด้านความรู้ 
(knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (skill) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (skill) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยี (skill) และ
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  (attribute) 
 2. แนวความคิดเกี�ยวกับสมรรถนะ (competency) ได้แก่ ด้านความรู้ (knowledge) ด้าน
ทกัษะ (skill) ความคิดเห็นเกี�ยวกบัตนเอง (self – concept) บุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล (traits) 
และแรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) 
 i. การสัมภาษณ์การจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview)  (บุญชม ศรีสะอาด
, 2554) สําหรับการกาํหนดระเบียบวิธีวิจยัโดยการใชว้จิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดว้ยการ
สัมภาษณ์การจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) ที�เป็นการสัมภาษณ์พร้อมกนัใน
เวลาเดียวกนั ครั@ งละ e คนขึ@นไป เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นดว้ยการเชิญผูร่้วม
สนทนามารวมเป็นกลุ่มอย่างเจาะจง ตามคุณสมบติัที�นักวิจยักาํหนด แล้วเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนา โตต้อบ ถกปัญหา  อภิปรายร่วมกนั แลกเปลี�ยนทศันะกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นต่างๆ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เพื�อที�จะหาขอ้มูลที�ถูกตอ้งตรงประเด็นสําหรับตอบคาํถามวิจยัเรื�อง
ใดเรื�องหนึ�งโดยเฉพาะ 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการ จาํนวน [k ท่าน กลุ่มผูบ้ริหาร
ในสถานประกอบการ จาํนวน l ท่าน  และกลุ่มศิษยเ์ก่าที�สาํเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้ จาํนวน [k 
ท่าน รวมทั@งหมด จาํนวน el ท่าน และผูว้จิยัและคณะสามารถเก็บขอ้มูล และนาํมาใชใ้นการวิจยัได ้
el ท่าน คิดเป็นร้อยละ [kk 
 จากผลการศึกษาเรื� อง สมรรถนะที�จ ําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม สามารถนาํมาเสนอเป็นบทสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี@  
 l.[ สรุปผลการศึกษา 
 l.e การอภิปรายผล 
 l.i ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํผลการศึกษาไปใช ้
 l.m ขอ้เสนอแนะเพื�อการศึกษาครั@ งต่อไป 
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�.� สรุปผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นสมรรถนะจาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ที�สามารถตอบคาํถามการวิจัย และวตัถุประสงค์การวิจยัได้ 
ดงัต่อไปนี@  
  
�. ภาควชิาการบัญชี 

 
ตารางที�  l.[ สรุปผลความถี�ของสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการบญัชี  
 

สมรรถนะมาตรฐาน รายละเอยีด ความถี� 

[. ดา้นความรู้ของบณัฑิต 
 
 
 

ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 
ความรู้ดา้นภาษีอากร 
ความรู้การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
ความรู้จากการฝึกงานก่อนไปปฎิบติังานจริง 

l 
e 
[ 
[ 

e. ดา้นทกัษะทางปัญญา ทกัษะการปฎิบติังานเกี�ยวกบัการจดัทาํบญัชี 
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมทางการบญัชี 
ทกัษะดา้นการวางแผนและการจดัการ 
ทกัษะดา้นประสานงานระหวา่งบุคคล 

i 
e 
[ 
i 

i. ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

มีความรับผดิชอบในหนา้ที�งาน 
รับฟังขอเสนอแนะในการปฎิบติังาน 

i 
i 

m. ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการสื�อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

คาํนวณตวัเลขไดดี้  
ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปไดดี้ 
 

1 
5 

5. ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม มีคุณธรรม 
มีความซื�อสัตย ์
มีความรับผดิชอบในหนา้ที�งาน 
มีความอดทน มีระเบียบวนิยั 

e 
l 
e 
m 
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สามารถเก็บความลบัได ้ e 
จากตารางที� l.[ จากผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ตอ้งการให้บณัฑิตมหาวิทยาลยั

สยามมีสมรรถนะที�จาํเป็น ดงันี@  [) ดา้นความรู้ของบณัฑิต ให้มีความรู้ดา้นการบญัชีและการเงินมาก
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นภาษีอากร ความรู้การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป และความรู้จากการ
ฝึกงานก่อนไปปฎิบติังานจริง ตามลาํดบั e) ดา้นทกัษะทางปัญญา ใหมี้ทกัษะการปฎิบติังานเกี�ยวกบั
การจดัทาํบญัชี และทกัษะดา้นประสานงานระหว่างบุคคลมากที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ทกัษะการใช้
โปรแกรมทางการบญัชี และทกัษะด้านการวางแผนและการจดัการ ตามลาํดบั i) ด้านทกัษะทาง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้มีความรับผิดชอบในหน้าที�งาน และรับฟัง
ขอ้เสนอแนะในการปฎิบติังาน มากที�สุด m) ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยี ให้มีการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปไดดี้ มากที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ การคาํนวณตวัเลขไดดี้ 
และ l) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม ให้มีความซื�อสัตย์มากที�สุด รองลงมา ได้แก่ มีความอดทน มี
ระเบียบวนิยั มีคุณธรรม มีความรับผดิชอบในหนา้ที�งาน และสามารถเก็บความลบัได ้ตามลาํดบั  

จากการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) สามารถ
นาํเฉพาะตวัแปรที�มีความถี�มากที�สุด มาสร้างเป็นแผนภาพสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบัญชี เพื�อเป็นแนวทาง
การศึกษาต่อไป ดงัภาพที� l.[ 

 

 
 

ภาพที� l.[ สรุปสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต  

ความรู้ดา้น
บญัชีและ
การเงิน

สมรรถนะที�จาํเป็นต่อ
การประกอบวชิาชีพ

ของบณัฑิต 
ภาควชิาการบญัชี

การ
ประสานงาน

มีความ
ซื�อสัตย์

รับผิดชอบใน
หนา้ที�งาน

รับฟัง
ขอ้เสนอแนะ

ใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปไดดี้
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการบญัชี 
). ภาควชิาการเงินการธนาคาร 

 
ตารางที�  l.e สรุปผลความถี�ของสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการเงินและการธนาคาร 
 

สมรรถนะมาตรฐาน รายละเอยีด ความถี� 

[. ดา้นความรู้ของบณัฑิต 
 
 
 

ความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกประเทศ 
ความรู้เรื�องการเงินและการลงทุน 
ความรู้เรื�องการวเิคราะห์งบการเงิน 
ความรู้ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
ความรู้ดา้นสินเชื�อ 
ความรู้ดา้นการประกนัภยั 
ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์เบื@องตน้ 
ความรู้ดา้นการเงิน 

[ 
i 
[ 
e 
i 
[ 
e 
m 

e. ดา้นทกัษะทางปัญญา ทกัษะการใชโ้ปรแกรมสาํหรับการลงทุน 
ทกัษะในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
ทกัษะในการคิดนอกกรอบ 
ทกัษะในการประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานได ้
ทกัษะในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
ทกัษะในการปรับตวัไดต้ามสถานการณ์ 

[ 
m 
[ 
[ 
e 
[ 

i. ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ทาํงานเป็นทีม 
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 
ปรับตวัเขา้กบัเพื�อนร่วมงานได ้

l 
[ 
e 
[ 

m. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการสื�อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปไดดี้ 
การประสานงานที�ดี 
มีทกัษะการสื�อสาร 
มีทกัษะความคิดเชิงตวัเลข 
ใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัไดดี้ 

l 
[ 
i 
i 
e 
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สมรรถนะมาตรฐาน รายละเอยีด ความถี� 

มีทกัษะในภาษาต่างประเทศ [ 
l. ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม มีความซื�อสัตย ์

การแต่งกายที�เหมาะสม 
มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
กระตือรือร้นตลอดเวลา 
มีความรับผดิชอบดา้นเวลา 
มีความคิดริเริ�ม 
สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

l 
e 
e 
[ 
i 
[ 
[ 

 
จากตารางที� l.e จากผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ตอ้งการให้บณัฑิตมหาวิทยาลยั

สยามมีสมรรถนะที�จาํเป็น ดงันี@  [) ดา้นความรู้ของบณัฑิต ให้มีความรู้ดา้นบญัชีและการเงินมาก
ที�สุด รองลงมา ได้แก่ ความรู้เรื� องการเงินและการลงทุน ความรู้ดา้นสินเชื�อ ความรู้ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป ความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกประเทศ ความรู้เรื�องการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้
ดา้นการประกนัภยั ตามลาํดบั e) ดา้นทกัษะทางปัญญา ให้มีทกัษะในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
มากที�สุด รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะในการคิดอยา่งเป็นระบบ ทกัษะการใชโ้ปรแกรมสาํหรับการลงทุน 
ทกัษะในการคิดนอกกรอบ ทกัษะในการประยุกต์ใชใ้นการทาํงานได ้และทกัษะในการปรับตวัได้
ตามสถานการณ์ ตามลาํดบั i) ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ให้มี
มีการทาํงานเป็นทีม มากที�สุด รองลงมาไดแ้ก่ มีความรับผดิชอบในการทาํงาน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ และ
ปรับตวัเขา้กบัเพื�อนร่วมงานได ้ตามลาํดบั m) ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยี ให้มีการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปไดดี้ มากที�สุด รองมาไดแ้ก่ มีทกัษะการสื�อสาร มี
ทักษะความคิดเชิงตัวเลข ใช้เทคโนโลยีทันสมัยได้ดี มีการประสานงานที�ดี และมีทักษะใน
ภาษาต่างประเทศ ตามลาํดบั และ l) ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม ใหมี้ความซื�อสัตย ์มากที�สุด รองลงมา 
ได้แก่ มีความรับผิดชอบด้านเวลา การแต่งกายที�เหมาะสม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ กระตือรือร้น
ตลอดเวลา มีความริเริ�ม และสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ ตามลาํดบั 

จากการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) สามารถ
นาํเฉพาะตวัแปรที�มีความถี�มากที�สุด มาสร้างเป็นแผนภาพสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคารเพื�อเป็น
แนวทางการศึกษาต่อไป ดงัภาพที� l.e 
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ภาพที� l.e สรุปสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการเงินและการธนาคาร 

 

,. ภาควชิาการตลาด 

 
ตารางที�  l.i สรุปผลความถี�ของสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการตลาด 
 

สมรรถนะมาตรฐาน รายละเอยีด ความถี� 

[. ดา้นความรู้ของบณัฑิต 
 
 
 

ความรู้ดา้นการสื�อสารที�ดี 
ความรู้ทางดา้นการตลาด 
ความรู้ดา้นการฝึกงาน 
ความรู้ดา้นการวจิยัตลาด 
ความรู้ดา้นการตลาดดิจิตอล m.k 
ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 

[ 
i 
e 
e 
[ 
[ 

e. ดา้นทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางการตลาด นวตักรรม  [ 

ความรู้ดา้น
การเงิน

สมรรถนะที�จาํเป็นต่อ
การประกอบวชิาชีพ
ของบณัฑิตภาควิชา

การเงินและการธนาคาร

แกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ

มีความ
ซื�อสัตย์

ทาํงาน
เป็นทีม

ใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปไดดี้
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สมรรถนะมาตรฐาน รายละเอยีด ความถี� 

ทกัษะในการแกปั้ญหา 
ทกัษะดา้นการสื�อสาร 
ทกัษะดา้นการเขียนแผนการตลาด 
ทกัษะการขายสินคา้ 

e 
[ 
[ 
[ 

i. ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

มีความรู้ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
ทาํงานเป็นทีม 
กลา้ในการตดัสินใจ 
พฒันาตนเองอยา่งสมํ�าเสมอ 
ทกัษะในการสื�อสาร 

[ 
i 
[ 
[ 
[ 

m. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการสื�อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปได ้
สามารถสื�อสาร Online ได ้

m 
e 

l. ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม มีความซื�อสัตย ์ 
มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
มีความอดทนในการทาํงาน 
มีความรับผดิชอบ 

e 
[ 
i 
[ 

 
จากตารางที� l.i จากผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ตอ้งการให้บณัฑิตมหาวิทยาลยั

สยามมีสมรรถนะที�จาํเป็น ดงันี@  [) ดา้นความรู้ของบณัฑิต ให้มีความรู้ทางดา้นการตลาด มากที�สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการฝึกงาน ความรู้ดา้นการวิจยัตลาด ความรู้ดา้นการสื�อสารที�ดี ความรู้
ดา้นการตลาดดิจิตอล m.k และความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ ตามลาํดบั e) ดา้นทกัษะทางปัญญา ให้มี
ทกัษะในการแก้ปัญหา มากที�สุด รองลงมา ได้แก่ ทกัษะทางการตลาด และการสร้างนวตักรรม 
ทกัษะดา้นการสื�อสาร ทกัษะดา้นการเขียนแผนการตลาด และทกัษะการขายสินคา้ ตามลาํดบั i) 
ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ให้มีการทาํงานเป็นทีม มากที�สุด 
รองลงมาไดแ้ก่ มีความรู้ดา้นวฒันธรรมองคก์ร กลา้ในการตดัสินใจ การพฒันาตนเองอยา่งสมํ�าเสมอ 
และทกัษะในการสื�อสาร ตามลาํดบั m) ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใช้
เทคโนโลย ีให้มีการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปได ้มากที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ สามารถสื�อสาร Online ได้
และ l) ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม ให้มีความอดทนในการทาํงาน มากที�สุด รองลงมาไดแ้ก่ มีความ
ซื�อสัตย ์มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ และมีความรับผดิชอบ ตามลาํดบั 
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จากการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) สามารถ
นาํเฉพาะตวัแปรที�มีความถี�มากที�สุด มาสร้างเป็นแผนภาพสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการตลาด เพื�อเป็นแนวทาง
การศึกษาต่อไป ดงัภาพที� l.i 

 

 
 

ภาพที� l.i สรุปสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการตลาด 

 
-. ภาควชิาการจัดการทั�วไป 
 
ตารางที�  l.m สรุปผลความถี�ของสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการจดัการทั�วไป 
 

สมรรถนะมาตรฐาน รายละเอยีด ความถี� 

[. ดา้นความรู้ของบณัฑิต 
 
 
 

ความรู้ตรงกบังานที�ทาํ 
ความรู้การปรับตวัได ้
ความรู้ในเทคนิคในการแกปั้ญหา 
ความรู้ดา้นจิตวทิยา 

m 
i 
[ 
[ 

ความรู้ดา้น
การตลาด

สมรรถนะที�จาํเป็นต่อ
การประกอบวชิาชีพ

ของบณัฑิต
ภาควิชาการตลาด

แกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ

อดทนใน
การทาํงาน

ทาํงาน
เป็นทีม

ใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปไดดี้
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สมรรถนะมาตรฐาน รายละเอยีด ความถี� 

e. ดา้นทกัษะทางปัญญา ทกัษะการสังเกต 
ทกัษะในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
ทกัษะคิดอยา่งเป็นระบบ เป็นขั@นตอน 
ทกัษะในการวางแผนธุรกิจ 
ทกัษะการบริหารความเสี�ยง 
ทกัษะในการใชเ้ครื�องมือในการบริหาร 
ทกัษะมองการณ์ไกล คิดรอบดา้น 
ทกัษะในการบริหารเวลา 

i 
[ 
e 
i 
[ 
[ 
[ 
[ 

i. ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

วางตวัในที�ทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ในที�ทาํงาน 
เขา้ใจในระดบัการบริหารองคก์าร 
มีทกัษะในดา้นบุคคล 
มีการสื�อสารที�ดี 

[ 
[ 
[ 
[ 
e 

m. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการสื�อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใชภ้าษาต่างประเทศได ้
ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปได ้
สามารถเจรจาต่อรองได ้
การสื�อสารที�ดี 
สามารถร่างจดหมายธุรกิจได ้
เขา้ใจในเทคโนโลย ีระบบคอมพิวเตอร์ 

i 
l 
e 
i 
[ 
[ 

l. ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการทาํงาน 
มีความซื�อสัตย ์และมีคุณธรรม 
มีความรับผดิชอบต่องานที�ทาํ 
รักษาความลบัไดดี้ 

[ 
i 
e 
e 

 
จากตารางที� l.m จากผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ตอ้งการให้บณัฑิตมหาวิทยาลยั

สยามมีสมรรถนะที�จาํเป็น ดงันี@  [) ด้านความรู้ของบณัฑิต ให้มีความรู้ตรงกบังานที�ทาํ มากที�สุด 
รองลงมา ได้แก่ ความรู้การปรับตวัได้ ความรู้เทคนิคในการแก้ปัญหา และความรู้ด้านจิตวิทยา 
ตามลาํดบั e) ดา้นทกัษะทางปัญญา ให้มีทกัษะในการสังเกตุ และทกัษะในการวางแผนธุรกิจ มาก
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ทกัษะคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั@นตอน ทกัษะในการแข่งขนัทางธุรกิจ ทกัษะ
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การบริหารความเสี�ยง ทกัษะในการใช้เครื�องมือในการบริหาร ทกัษะมองการณ์ไกล คิดรอบดา้น 
และทกัษะในการบริหารเวลา ตามลาํดบั i) ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ให้มีการสื�อสารที�ดี มากที�สุด รองลงมา วางตวัในที�ทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม มีมนุษย์
สัมพนัธ์ในที�ทาํงาน เขา้ใจในระดบัการบริหารองคก์าร และมีทกัษะในดา้นบุคคล ตามลาํดบั m) ดา้น
ทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมี้การใชโ้ปรแกรม
สําเร็จรูปได้ มากที�สุด รองลงมา ได้แก่ ใช้ภาษาต่างประเทศไทย มีการสื�อสารที�ดี สามารถร่าง
จดหมายธุรกิจได้ และเขา้ใจในเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ ตามลาํดบั และ l) ด้านคุณธรรม/
จริยธรรม ให้มีความซื�อสัตย ์และมีคุณธรรม มากที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีความรับผิดชอบต่องานที�
ทาํ รักษาความลบัไดดี้ และมีจรรยาบรรณในการทาํงาน ตามลาํดบั 

จากการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) สามารถ
นาํเฉพาะตวัแปรที�มีความถี�มากที�สุด มาสร้างเป็นแผนภาพสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบ
วชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการจดัการทั�วไป เพื�อเป็นแนวทาง
การศึกษาต่อไป ดงัภาพที� l.4 

 

 
 

ภาพที� l.4 สรุปสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการจดัการทั�วไป 

 

 

มีความรู้ตรง
กบังานที�ทาํ

สมรรถนะที�จาํเป็นต่อ
การประกอบวชิาชีพ

ของบณัฑิต 
ภาควชิาการจดัการทั�วไป

ทกัษะใน
การสังเกตุ

ซื�อสัตยแ์ละ
มีคุณธรรม

การวาง
แผนธุรกิจ

การสื�อสาร
ที�ดี

ใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปไดดี้



 181

5. ภาควชิาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 
ตารางที�  l.5 สรุปผลความถี�ของสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 

สมรรถนะมาตรฐาน รายละเอยีด ความถี� 

[. ดา้นความรู้ของบณัฑิต 
 

ความรู้ดา้นส่งออกและนาํเขา้สินคา้ 
ความรู้ดา้นขนส่ง 
ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 

m 
[ 
e 

e. ดา้นทกัษะทางปัญญา ทกัษะการสื�อสารที�ดี 
ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 
ทกัษะการขายสินคา้ 
ทกัษะติดต่อประสานงาน 

[ 
[ 
[ 
e 

i. ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที� 
มีการสื�อสารที�ดี 
ติดตามข่าวสารตลอดเวลา 

e 
[ 
[ 

m. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการสื�อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สามารถทาํการตลาดออนไลน์ไดดี้ [ 

l. ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม มีความละเอียดรอบคอบ [ 
 
จากตารางที� l.l จากผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ตอ้งการให้บณัฑิตมหาวิทยาลยั

สยามมีสมรรถนะที�จาํเป็น ดงันี@  [) ดา้นความรู้ของบณัฑิต ให้มีความรู้ดา้นการส่งออกและนาํเขา้
สินคา้ มากที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ และความรู้ดา้นขนส่ง ตามลาํดบั e) 
ด้านทกัษะทางปัญญา ให้มีทกัษะการติดต่อประสานงาน มากที�สุด รองลงมา ได้แก่ ทกัษะการ
สื�อสารที�ดี ทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ และ ทกัษะการขายสินค้า ตามลาํดบั i) ด้านทกัษะทาง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ใหมี้ความรับผิดชอบต่อหนา้ที� มากที�สุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ มีการสื�อสารที�ดี และติดตามข่าวสารตลอดเวลา ตามลาํดบั m) ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตวัเลขการสื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการทาํตลอดออนไลน์ มากที�สุด และ l) 
ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม ใหมี้ความละเอียดรอบคอบ 
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จากการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) สามารถ
นาํเฉพาะตวัแปรที�มีความถี�มากที�สุด มาสร้างเป็นแผนภาพสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
เพื�อเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป ดงัภาพที� l.l 

 

 
 

ภาพที� l.l สรุปสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
�.) การอภิปรายผล 

 

 จากการวิจัยเพื�อค้นหาสมรรถนะที�จ ําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ผูว้ิจยัไดส้รุปสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม โดยแบ่งการวิจยัออกเป็นแต่ละภาควิชา ไดแ้ก่ ภาควิชาการ
บญัชี ภาควชิาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการตลาด ภาควชิาการจดัการทั�วไป และภาควิชาการ
จดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  ซึ� งมีรายละเอียดการอภิปรายผล ดงันี@  
 1.1 ด้านความรู้ของบัณฑิต มีสาระสําคญัคือ มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ และทฤษฏี
พื@นฐาน และที�สําคญัของกลุ่มวิชาแกน ได้แก่ วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ วิชากฎหมายธุรกิจ วิชาการภาษีอากร วิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์ วิชาการบญัชี

ความรู้ดา้น
ส่งออกและ

นาํเขา้

สมรรถนะที�จาํเป็นต่อ
การประกอบวชิาชีพ
ของบณัฑิตภาควิชา

การจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ

ติดต่อ
ประสานงาน

ละเอียด
รอบคอบ

ความ
รับผิดชอบต่อ

หนา้ที�

ทาํการตลาด
ออนไลน์
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ขั@นต้น วิชาการบญัชีเพื�อการจดัการ วิชาหลักการตลาด วิชาหลักการจัดการ วิชาการเงินธุรกิจ 
วชิาการจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน วชิาการเงินส่วนบุคคล วชิาการลงทุนตลาดเงินและตลาด
ทุน วชิาธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม วชิาการเป็นผูป้ระกอบการและการจดัการวิสาห
กิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิชาธุรกิจระหว่างประเทศเบื@องต้น วิชาภาษาองักฤษทางธุรกิจ ที�
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีสมยัใหม่ในการดาํรงชีวิตประจาํวนั และแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้
อยา่งต่อเนื�อง ทั@งในเรื�องของกระบวนการคน้ควา้ขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ ที�สอดคล้องกับ กฤษดา ตามประดิษฐ์ (ells) ที�กล่าวว่า วิชา
ความรู้ที�ตอ้งมีในศตวรรษที� e[ประกอบความรู้เรื�องการบริหารธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการที�ดี 
เช่นเดียวกบัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ell8) กล่าวถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้วา่เป็นการรับรู้และเขา้ใจตามหลกัการ ทฤษฏี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆในการต่อยอดองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง  โดยสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบญัชี พบว่า มี
สมรรถนะที�สําคญั ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน ที�สอดคลอ้งกบัสุวิมล ว่องวาณิช (ellk) ที�
กล่าวถึงการสร้างคุณค่า (value) ด้วยการพฒันาวิธีการทาํงาน มีการบาํรุงรักษาและพฒันาที�ตอ้ง
พยายามสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพตนเอง รวมถึงการติดต่อประสานงานที�ดี และมีความ
รับผิดชอบในหนา้ที�การงานที�ไดรั้บมอบหมาย ส่วนสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควชิาการเงินและการธนาคาร พบวา่ มีสมรรถนะที�
สําคญั ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการเงินและการธนาคาร และสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ
ของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการตลาด พบว่า มีสมรรถนะที�สําคญั 
ได้แก่ ความรู้ด้านการตลาด ส่วนสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจดัการทั�วไป พบว่า มีสมรรถนะที�สําคญั ได้แก่ มี
ความรู้ตรงกบังานที�ทาํ และสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ พบว่า มีสมรรถนะที�สําคญั ได้แก่ 
ความรู้ดา้นส่งออกและนาํเขา้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ (2559) เรื�อง คุณ
ลกัษณะบณัฑตัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลยเซาธ์อีสทบ์างกอก 
ประจาํปีการศึกษา 2556 – 2557 (รุ่นที� 15) พบวา่  บณัฑิต เป็นผูที้�มีความสามารถในการเรียนรู้และ
เขา้ใจแนวคิด หลกัการใหม่ๆ และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 �.) ด้านทักษะทางปัญญา มีสาระสําคญัคือ เขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ในการแกปั้ญหา และการตดัสินใจบนพื@นฐานของขอ้มูลและขอ้เท็จจริง แลว้ทาํความเขา้ใจ เพื�อประ
เมินทางเลือกจากขอ้มูลที�หลากหลายไดอ้ย่างถูกตอ้งน่าเชื�อถือ ที�มีความคิดสร้างสรรค์ในการมอง
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ภาพแบบองค์รวม และคิดเชิงบรูณาการและคาํนึงถึงผลกระทบที� เกิดจากการตัดสินใจ โดย
สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาค
วชิาการบญัชี พบวา่ สมรรถนะที�สาํคญั ไดแ้ก่ การประสานงานที�ดีของบณัฑิต ส่วนโดยสมรรถนะที�
จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาการเงินและ
การธนาคาร พบวา่ สมรรถนะที�สําคญั ไดแ้ก่ การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ และโดยสมรรถนะที�
จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการตลาด 
พบว่า สมรรถนะที�สําคญั ได้แก่ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการจดัการทั�วไป พบว่า 
สมรรถนะที�สําคญั ไดแ้ก่ ทกัษะในการสังเกตุในงานที�ทาํ และสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
พบว่า  สมรรถนะที�สําคัญ ได้แก่  การติดต่อประสานงานที� ดี  ซึ� งสอดคล้องกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ell8) ที�กล่าวถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญาของ
คุณวุฒิในระดบัปริญญาตรีตอ้งสามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ทาํความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูล
แนวคิดและหลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มูลที�หลากหลาย และใชข้อ้มูลที�ไดใ้นการแกไ้ขปัญหาใน
การทาํงานต่าง ๆไดดี้ และตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบจากการตดัสินใจและหาแนวทางใหม่ ๆในการ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลกัวชิาการ และวชิาชีพจรรยาบรรณ 
 �., ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีสาระสําคญั คือ มีความเขา้ใจ
ในกระบวนการการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม่ๆ
ได ้และไดรั้บความไวว้างใจให้ทาํงานตามภาระหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย ดว้ยความพยายาม ทุ่มเท 
และเสียสละทั@งในฐานะพนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ
ของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการบญัชี พบวา่ สมรรถนะที�สาํคญั ไดแ้ก่ 
ความรับผิดชอบในหน้าที�การงานของตน ส่วนสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคาร พบว่า สมรรถนะที�
สําคญั ไดแ้ก่ การทาํงานเป็นทีม และสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการตลาด พบวา่ สมรรถนะที�สําคญั ไดแ้ก่ การทาํงานเป็น
ทีม ส่วนสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
ภาควิชาการจดัการทั�วไป พบว่า สมรรถนะที�สําคญั ได้แก่ ทกัษะในการสังเกตุ และการวางแผน
ธุรกิจ และสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
สยาม ภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ พบวา่ สมรรถนะที�สําคญั ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบต่อ
หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย ซึ� งสอดคลอ้งกบั วิจารณ์ พาณิช (elll) ที�กล่าวถึง ทกัษะดา้นชีวิตและการ
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ทาํงานในยุคปัจจุบนัให้ประสบความสําเร็จ ตอ้งมีสาระสาํคญั ไดแ้ก่ ความยืดหยุน่ ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที� การทาํงานเป็นทีม การปรับตวัให้พร้อมรับการเปลี�ยนแปลง การคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละ
การเป็นตวัของตนเอง การกาํหนดเป้าหมายการทาํงานดว้ยตนเอง และเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์ 
มีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอื้�นในการทาํงานที�มีความหลากหลายตามความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย
ได ้
 �.- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
สาระสาํคญั คือ การเขา้ใจหลกัการทางเทคโนโลย ีสารสนเทศเพื�อการสื�อสาร ซึ� งสามารถประยกุตใ์ช้
กบัการทาํงาน ในรูปแบบที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไดท้ั@งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
เพื�อการนาํไปใชใ้หเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และผลการวจิยัในครั@ งนี@  ไดแ้ก่ สมรรถนะที�จาํเป็นต่อ
การประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบญัชี พบว่า 
สมรรถนะที�สําคญั ไดแ้ก่ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปไดดี้ เช่น โปรแกรมการประมวลผลทางบญัชี 
โปรแกรมการลงบนัทึกบญัชีรายวนั เป็นตน้ ส่วนสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคาร พบว่า สมรรถนะที�
สําคญั ได้แก่ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปได้ดี เช่น โปรแกรมการลงทุนในหุ้นสามญั เป็นตน้ และ
สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิา
การตลาด พบว่า สมรรถนะที�สําคญั ได้แก่ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปไดดี้ เช่น โปรแกรมไมโคร
ซอฟออฟฟิต โปรแกรมไมโครซอฟเอ๊กเซล เป็นตน้ ส่วนสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ
ของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการจดัการทั�วไป พบว่า สมรรถนะที�
สําคญั ได้แก่ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปไดดี้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟเวิด โปรแกรมไมโครซอ
ฟเอ๊กเซล เป็นตน้ และสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสยาม ภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ พบวา่ สมรรถนะที�สาํคญั ไดแ้ก่ การทาํ
การตลาดออนไลน์ไดดี้ เพื�อทาํการซื@อขายสินคา้และบริการผ่านเวปไซค ์ซึ� งสอดคลอ้งกบั วิจารณ์ 
พาณิช (elll) ที�กล่าวว่า ทักษะเพื�อการทํางานในศตวรรตที�  e[ สําหรับด้านเทคโนโลยีสื� อ
สารสนเทศนั@น ตอ้งอาศยัการใชภ้าษาทั@งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป
ให้ไดดี้ ที�ตอ้งอาศยัการใช้หลกัภาษาดว้ย เพื�อแจง้ให้ทราบ บอกให้ทาํ จูงใจ หรือชกัชวน ส่งผลมา
จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในระบดิจิตอล นอกจากนี@การใชเ้ทคโนโลยียงัส่งผลต่อการเขา้ถึง
การทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย และสํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ell4) กล่าวถึงแผนการขบัเคลื�อนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีปัจจยัหลกัใน
การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื�องมือสื�อสาร และสร้างความสัมพนัธ์ ทาํใหข้อ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆไดมี้ความเขา้ใจตรงกนั 
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 �.� ด้านคุณธรรม/จริยธรรม มีสาระสําคญัคือ การเขา้ใจหลกัความประพฤติที�ดีงามและ
ถูกตอ้งตามกฎระเบียบจารีตประเพณี ที�ตอ้งไม่ขดัต่อศีลธรรม สามารถอธิบายและตกัเตือนผูอื้�นเมื�อ
กระทาํผดิดว้ยความยุติธรรม อยา่งมีความเมตตากรุณา และแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาํที�ได้
ทาํลงไปทั@ งต่อตนเองและผู ้อื�นในการดําเนินชีวิตประจําวนั และผลการวิจัยในครั@ งนี@  ได้แก่ 
สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาค
วิชาการบญัชี พบว่า สมรรถนะที�สําคญั ไดแ้ก่ ความซื�อสัตยข์องบณัฑิตที�พึงมีต่อตนเองและผูอื้�น 
ส่วนและผลการวิจยัในครั@ งนี@  ไดแ้ก่ สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคาร พบวา่ สมรรถนะที�สําคญั ไดแ้ก่ มี
ความซื�อสัตยต่์อตนเองและผูอื้�น ส่วนผลการวิจยัในครั@ งนี@  ไดแ้ก่ สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการตลาด พบว่า สมรรถนะที�
สําคญั ได้แก่ การอดทนในการทาํงาน และผลการวิจยัในครั@ งนี@  ไดแ้ก่ สมรรถนะที�จาํเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควิชาการจดัการทั�วไป พบว่า 
สมรรถนะที�สาํคญั ไดแ้ก่ มีความซื�อสัตยแ์ละมีคุณธรรม และผลการวจิยัในครั@ งนี@  ไดแ้ก่ สมรรถนะที�
จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ภาควชิาการจดัการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ พบว่า สมรรถนะที�สําคญั ได้แก่ ความละเอียดรอบคอบ ซึ� งสอดคล้องกบั
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ellm) พบวา่ สมรรถนะหลกัดา้น
จริยธรรมในการดาํรงชีวิต โดยมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน โดยพิจารณาไดจ้ากการ
ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความโปร่งใส ซื�อสัตยสุ์จริต แสดงความคิดตามหลกัการอยา่งมีเหตุผลรักษาคาํพูด 
ไม่บิดเบือนโดยอา้งขอ้ยกเวน้ให้ตนหรือพรรคพวก มีจิตสํานึก และความภาคภูมิใจในหนา้ที�ที�ไดรั้บ
มอบหมายอยา่งเต็มความสามารถเพื�อให้บรรลุผลสําเร็จ ดว้ยความถูกตอ้ง เป็นธรรมแมผ้ลของการ
ตดัสินใจหรือปฏิบติัอาจสร้างศตัรูที�ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจแก่ผูที้�เสียผลประโยชน์หรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
และ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (elly) กล่าวโดยสรุป เกี�ยวกบัการเรียนรู้และมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม เป็นการพฒันาลกัษณะนิสัยในการประพฤติปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ตามกฎขอ้บงัคบัดว้ยความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
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�., ข้อเสนอแนะเพื�อนําผลการศึกษาไปใช้ 

 
 การจดัการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) ในแต่ละภาควชิานั@น ผูใ้หข้อ้มูลได้
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที�จ ําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาสยามไวเ้พิ�มเติม ดงัตารางที� l.z 
 
ตารางที�  l.z แนวทางการพฒันาสมรรถนะที�จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม  
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[. การเตรียมความพร้อมใหก้บั
บณัฑิต 

การเตรียมความพร้อมเพื�อพฒันาสมรรถนะให้กบับณัฑิต
ควรเริ� มตน้การอบรมให้ความรู้แนวทางการปฎิบติังาน
จริง เพื�อเตรียมตวัเขา้ตลาดแรงงาน โดยบณัฑิตจะตอ้งมี
การเ รียน รู้  ป รับตัว  และ เตรียมการในเ รื� องทักษะ
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ภาษาประเทศเพื�อน
บ้านในอาเซียน ภาษาจีน เพราะภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางของอาเซียน แต่ทิศทางในอนาคตของภาษา
ป ร ะ เ ท ศ เ พื� อน บ้า น ใ น อ า เ ซี ย น แ ล ะ ภ า ษ า จี น จ ะ มี
ความสําคัญสูง จึงควรให้ความสนใจในการศึกษา
เช่นเดียวกนั  

e. การสร้างบรรยากาศ บรรยากาศที� เหมาะสมที�ทาํให้เกิดการเรียนรู้และการ
พฒันาสมรรถนะของบณัฑิต มหาวิทยาลัยควรจดัให้มี
การจาํลองห้องเรียนหรือบริษทัจาํลองที�มีบรรยากาศของ
การทาํงานจริง การแก้ไขปัญหาจริงที�เกิดขึ@นในระหว่าง
การทาํงาน และมีการกาํหนดสายการบงัคบับญัชา เช่น 
การนําระบบพี� เลี@ ยงมาใช้ในระหว่างเรียน เพื�อสร้าง
ความสัมพนัธ์ที�สนบัสนุน ช่วยเหลือกนัทั@งในระหวา่งการ
ทดลองทาํงาน หรือระหวา่งการใชชี้วติประจาํวนั 

i. การวางแผนการเรียนรู้ มีการวางแผนเพื�อการพฒันาสมรรถนะให้กบับณัฑิต โดย
มีการหารือร่วมกนัในคณะฯ ว่าเป้าหมายคืออะไร หรือ
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การวางกลยุทธ์ให้เป้าหมายสําเร็จควรต้องดาํเนินการ
อยา่งไร 

m. การวนิิจฉยัความจาํเป็น มีการวินิจฉยัความจาํเป็นของการพฒันาสมรรถนะให้กบั
บณัฑิต มีการสร้างโอกาสของการปรับปรุงพฒันาตนเอง
ของบณัฑิต ว่ามีประเด็นใดบ้างที�ต้องได้รับการพฒันา 
และพฒันาอยา่งไร เช่น ในระหวา่งเรียนจะมีการใชร้ะบบ
พี�เลี@ ยง หรือ การหมุนเวียนของการเรียนรู้ ตามแผนงาน
การพฒันาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

l. การกาํหนดวตัถุประสงค ์ มีการกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาสมรรถนะของ
บณัฑิต ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
โดยวิเคราะห์ความต้องการของผู ้ประกอบการเป็น
แนวทางในการพฒันาบณัฑิต 

z. การออกแบบแผนการเรียนรู้ มีการออกแบบแผนการเรียนรู้ให้กบับณัฑิตที�เหมาะสม 
เพื�อมุ่งสร้างสมรรถนะด้านความรู้ประสบการณ์ชีวิต
ให้กับบัณฑิต โดยมีผู ้ที� มีประสบการณ์สูง หรือผู ้ที�
ประสบความสําเ ร็จในวิชาชีพนั@ นๆ เป็นผู ้ถ่ายทอด
ประสบการณ์และความรู้  เพื�อให้บัณฑิตได้เ รียน รู้
เชื�อมโยงเขา้กบัความรู้ที�ไดเ้รียนมาจากมหาวิทยาลยั และ
จะได้เกิดความเขา้ใจตนเอง รวมถึงเกิดความตอ้งการมี
ส่วนร่วมในการออกแบบแผนการเรียนรู้ของตนเองไดใ้น
อนาคต 

|. การปรับปรุงหลกัสูตร มีการกาํหนดแผนการพฒันาหลักสูตร โดยการพฒันา
หลกัสูตร (curriculum development) ที�หมายถึง การจดัทาํ
หลกัสูตร การปรับปรุง การเปลี�ยนแปลงหลกัสูตรใหดี้ขึ@น 
เพื�อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพ
สังคม โดยพิจารณาจากข้อมูลพื@นฐาน l ด้าน ได้แก่ 
พื@นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา พื@นฐานทางด้าน
จิตวิทยา พื@นฐานทางดา้นสังคมและวฒันธรรม พื@นฐาน
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และพื@นฐาน
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ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี โดยในยุคปัจจุบัน 
ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการให้บณัฑิตมีความรู้ความ
เข้าใจใน ความรู้ยุคดิจิทัล ความรู้ด้านธุรกิจสมัยใหม่ 
ควา ม รู้ใ นด้า นภ า ษ า ที� หล า ย หล า ก  แล ะ ก า รส ร้า ง
นวตักรรมใหม่ ควรมีการปรับรายวิชาการเรียนการสอน
ให้เหมาะกับความตอ้งการของบุคคล และสภาพสังคม 
ไดแ้ก่ วชิาการตลาดดิจิทลั วิชาการเป็นประกอบการธุรกิจ
สตาร์อพั วิชาภาษาอาเซียน (CLMV) วิชาประสบการณ์
ชีวิต วิชาการจัดการการเปลี�ยนแปลง วิชาเทคนิคการ
นาํเสนอผลงาน วชิาสถานการณ์โลกปัจจุบนั และวชิาการ
สร้างนวตักรรมใหม่ ในกลุ่มวชิาแกนเพิ�มดว้ย 

y. กิจกรรม และวธีิการเรียนรู้ มีการจดักิจกรรม เพื�อใชใ้นการพฒันาสมรรถนะทางดา้น
การทําธุรกิจสมัยใหม่ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมใน
วิชาชีพ การมอบหมายงานจริงให้ปฎิบติั การจดัตั@งชมรม
ผูป้ระกอบการ และการจดัตั@งบริษทัจาํลอง  

s. การประเมินผลการเรียนรู้ มีการประเมินผลการพฒันาสมรรถนะของบณัฑิต โดย
ประเมินทั@งเป็นแบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ 
เพื�อใช้ในการเปรียบผลลพัธ์กบัเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไว ้
และการสังเกตุพฤติกรรมของบณัฑิตระหว่างการพฒันา 
เช่น การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่ ความตั@งใจ และความ
กระตือรือร้น เป็นตน้ 
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�.- ข้อเสนอแนะเพื�อการศึกษาครั>งต่อไป 

 
[. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะ

มาตรฐานสาํหรับบณัฑิตใหไ้ดส้มรรถนะที�มีความเที�ยงและเป็นที�ยอมรับมากยิ�งขึ@น 
e. ควรมีการศึกษาสมรรถนะมาตรฐานสาํหรับบณัฑิตระดบัปริญญาตรีในทุกสาขาวชิา 
i. ควรมีการศึกษาการจัดทํามาตรฐานสมรรถนะสําหรับอาชีพต่าง ๆเพื�อการพัฒนา

สมรรถนะใหก้บับณัฑิตไดใ้นอนาคต 
m. จากผลการวิจยัที�ได ้ควรมีการออกแบบหรือเพิ�มองคป์ระกอบที�เกี�ยวกบัการทาํกิจกรรม

หรือการฝึกประสบการณ์ใหก้บับณัฑิตระหวา่งการศึกษาในแต่ละเทอม เพื�อเปิดโอกาสให้บณัฑิตได้
แสวงหาหรือเลือกแหล่งงาน ให้ตรงกบับทบาทและหน้าที�ที�บณัฑิตมีความตอ้งการก่อนออกไป
ฝึกงานจริงในเทอมสุดทา้ยของหลกัสูตร 
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ภาคผนวก 	 

รายการรหัสเบื�องต้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

ข้อความสําคัญ กรอบ TQF รหัส 

ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 01 
ความรู้ดา้นภาษีอากร ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 02 
ความรู้ดา้นโปรแกรมสาํเร็จรูป ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 03 
การวางแผน ทกัษะดา้นปัญญา Code 04 
การติดต่อประสานงาน ทกัษะดา้นปัญญา Code 05 
ความรับผดิชอบต่อหนา้ที2 ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ 
Code 06 

การรับฟังขอ้เสนอแนะ ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ 

Code 07 

การคาํนวณตวัเลขไดดี้ ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขการ
สื2อสารและการใชเ้ทคโนโลยี 

Code 08 

มีคุณธรรม และศีลธรรม ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม Code 09 
มีความซื2อสัตย ์ ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม Code 10 
มีความอดทน ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม Code 11 
เก็บความลบัได ้ ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม Code 12 
ความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 13 
ความรู้ดา้นการลงทุน ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 14 
ความรู้ดา้นวเิคราะห์งบการเงิน ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 15 
ความรู้ดา้นสินเชื2อ ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 16 
ความรู้ดา้นประกนัภยั ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 17 
ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 18 
ความรู้ดา้น data analysis ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 19 
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 20 
คิดนอกกรอบ ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 21 
การประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 22 



 
 

ข้อความสําคัญ กรอบ TQF รหัส 

คิดอยา่งเป็นระบบ ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 23 
ปรับตวัไดดี้ ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 24 
การทาํงานเป็นทีม ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ 
Code 25 

มีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ 

Code 26 

การสื2อสารที2ดี ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื2อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

Code 27 
 

ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื2อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

Code 28 

ภาษาต่างประเทศ ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื2อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

Code 29 
 

บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสม ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื2อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

Code 30 

มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื2อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

Code 31 

กระตือรือร้อนตลอดเวลา ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื2อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

Code 32 

มีความริเริ2ม ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื2อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

Code 33 

ควบคุมอารมณ์ไดดี้ ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื2อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

Code 34 

การฝึกหดัทาํงานจริง/ฝึกงาน ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 35 
มีความรู้ดา้นการทาํวจิยั ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 36 
มีความรู้ Thailand 4.0 และ 
การตลาดดิจิตอล 

ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 37 

กลา้แสดงออก ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 38 
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 39 
การสร้างแรงจูงใจใหก้บันกัศึกษา ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 40 



 
 

ข้อความสําคัญ กรอบ TQF รหัส 

มีความรู้ดา้นการตลาด ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 41 
นาํเสนอจุดเด่นของสินคา้ได ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 42 
มีความรู้เรื2องวฒันธรรมองคก์ร ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ 
Code 43 

มีความกลา้ตดัสินใจ ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ 

Code 44 

มีการพฒันาตนเอง ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ 

Code 45 

มีหลกัสุนทรียศาสตร์ ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ 

Code 46 

เรียนผา่นกรณีศึกษา ดา้นทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ 

Code 47 

มีความรู้ตรงกบังานที2ทาํ ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 48 
มีความรู้ในหลายวชิา ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 49 
คน้หาความรู้ไดจ้ากอินเตอร์เน็ต ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 50 
มีความรู้ดา้นจิตวทิยา ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 51 
จดักิจกรรมการแข่งขนัทางธุรกิจ ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 52 
นาํทกัษะมาใชไ้ดจ้ริง ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 53 
สามารถคิดวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 54 
บริหารจดัการความเสี2ยง ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 55 
มีความรู้ ผงักา้งปลา ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 56 
ความคิดสร้างสรรค ์ ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 57 
มองการณ์ไกล ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 58 
บริหารเวลาไดดี้ ดา้นทกัษะทางปัญญา Code 59 
วางตวัในที2ทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 
Code 60 

มีทกัษะในดา้นงานบุคคล ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

Code 61 



 
 

ข้อความสําคัญ กรอบ TQF รหัส 

สามารถเจรจาต่อรองไดดี้ ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 62 

เขียนจดหมายทางธุรกิจ ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 63 

สามารถเขียน portfolio ได ้ ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 64 

มีความรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 65 

พดูในที2สาธารณะไดดี้ ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 66 

มีความมั2นใจในตนเอง ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 67 
 

ละเอียดรอบคอบ ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 68 

คิดเชิงบวก ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 69 

ตรงต่อเวลา ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 70 

รักองคก์ร ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 71 

มีความเป็นสุภาพบรุษ ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 72 

มีจิตอาสา มีนํUาใจ ทักษะการคิดวิ เคราะห์เ ชิงตัว เลข การ
สื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Code 73 

ความรู้ดา้นส่งออกและนาํเขา้ ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 74 
ความรู้ดา้นการขนส่ง ดา้นความรู้ของบณัฑิต Code 75 
ทกัษะการขายสินคา้ ทกัษะทางปัญญา Code 76 
ติดตามข่าวสารตลอดเวลา ทกัษะทางปัญญา Code 77 



 
 

ข้อความสําคัญ กรอบ TQF รหัส 

ทาํ online marketing ได ้ ด้ า น ทัก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
เทคโนโลย ี

Code 78 

 



ภาคผนวก 4 

ตวัอยา่งจดหมายเชิญสัมภาษณ์ 

 

 



ภาคผนวก 	 

รูปภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ 

 

 
 

   
 

   



ภาคผนวก 	 

ประวตัิผู้วจิัย 
 

งานวจิยัเรือง “สมรรถนะทีจาํเป็นต่อการประกอบวชิาชีพของบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม” 
 

ชื�อ – นามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ประวตัิการศึกษา 

ดร. สัมฤทธิ+  เทียนดาํ    คณบดี ศสบ. (เกียรตินิยม) เศรษศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
M.Sc. (Agri. Econ.) University of Kentucky, Lexingtion, USA 
Ph.D. (Agri. Econ.) University of Kentucky, Lexingtion, USA 

ดร. พิเชษฐ ์มุสิกะโปดก ผูช้่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศษ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั Q) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บธ.ม. (การจดัการ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปร.ด. (การจดัการ) มหาวทิยาลยัสยาม 

ดร. เปรมจิต พรหมสาระเมธี ผูช้่วยคณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา บธ.บ (บญัชี) วทิยาลยัเทคนิคสยาม 
MBA. International Business Norttrop University (USA) 
Ph.D. มหาวทิยาลยัสารคาม  

ดร. สมพร  ปานยินดี หวัหนา้ภาควชิาการจดัการทัวไป   บธ.บ. (บญัชี) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 
บธ.ม. (การจดัการทัวไป) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปร.ด. (การจดัการ) มหาวทิยาลยัศิลปากร 



 
 

ชื�อ – นามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ประวตัิการศึกษา 

ดร. วรรณรัตน์ วฒันานิมิตกูล หวัหนา้ภาควชิาการจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

อบ. (ภาษาองักฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
บธ.ม. (การตลาด) มหาวทิยาลยัสยาม 
Ed.D (Higher Education) Oklahoma State University (USA) 

อ. วบิูลย ์ชินบูรพา หวัหนา้ภาควชิาการตลาด บธ.บ. (การจดัการ) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
MBA. Maketing Western International University (USA) 

ผศ.ดร. เบญจวรรณ บวรกุลภา อาจารยป์ระจาํภาควชิาการตลาด บธ.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
บธ.บ. (การตลาด) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจการเกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปร.ด. (บริหารเทคนิคการศึกษา) มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 

อ. มนทิรา ตนัตระวาณิชย ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการตลาด บธ.บ. (การเงิน) มหาวทิยาลยัสยาม 
บธ.ม. (การตลาด) มหาวทิยาลยัสยาม 

ดร. ขวญัใจ อุณหวฒันไพบูลย ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการ
ทัวไป   

กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
ประสานมิตร 
กศ.ด. (การจดัการการศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
 



 
 

ชื�อ – นามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ประวตัิการศึกษา 

ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการ
ทัวไป   

บธ.บ. (การจดัการทัวไป) มหาวทิยาลยัสยาม 
บธ.บ. (การตลาด) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
บธ.ม. (การจดัการทัวไป) มหาวทิยาลยัสยาม 
บธ.ม. (การตลาด) มหาวทิยาลยัสยาม 
บธ.ด. (การตลาด) มหาวทิยาลยัสยาม 

อ. โสภิดา ทะสังขา อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการ
ทัวไป   

ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอนัดบั e 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
นิติศาสตร์บณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั Q มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต (การบริหารการเงินการคลงั) 
สถาบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

อ. วมิล  ประคลัภพ์งศ ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการเงินและการ
ธนาคาร   

B.Sc M.S. University of Barada, India 
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวทิยาลยัสยาม 

อ. ภาณุมาศ  สนโศรก     อาจารยป์ระจาํภาควชิาการเงินและการ
ธนาคาร   

ศ.บ. (การเงินและการธนาคาร) (เกียรตินิยมอนัดบั e) 
มหาวทิยาลยัเกริก 
พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) สถาบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(นิดา้) 

อ. สมชยั  เอืfอวบิูลยท์รัพย ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการเงินและการ
ธนาคาร   

บธ.บ. (การจดัการทัวไป) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
MBA (Finance) Oklahoma City University (USA) 



 
 

ชื�อ – นามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ประวตัิการศึกษา 

อ. อรนุช อินทวงศ ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

รปบ. (ทฤษฏีการบริหารทัวไป) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ 
MBA International Business Management, Webster University 
London, UK  
MA (Finance) Webster University London, UK 

อ. จนัทิมา สังขส์วสัดิ+  อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

บธ.บ. การจดัการทัวไป มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
MBA International Business Management , Schiller Int. 
University 

ดร. ชลิศา รัตรสาร อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

บธ.บ. ธุรกิจระหวา่งประเทศ (เกียตรนิยมอนัดบั e) มหาวิทยาลยั
สยาม 
พบ.ม. พฒันบริหารศาสตร์ สถาบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(นิดา้) 
ปร.ด. สหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อ. อริสรา อคัรพิสิฐ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

บธ.บ. ธุรกิจระหวา่งประเทศ (เกียรตินิยมอนัดบั e) มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 
ศศ.ม. ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (การสอนภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 



 
 

ชื�อ – นามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ประวตัิการศึกษา 

อ. ศิวไิล สายบวัทอง อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบญัชี บธ.บ. (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
บธ.ม. (การบญัชี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อ. กิตติชยั ถาวรธรรมฤทธิ+  หวัหนา้ภาควชิาการบญัชี นบ. (เกียรตินิยมอนัดบั Q) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
บธ.บ. (การบญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั Q) มหาวทิยาลยัราชมงคล
ธญับุรี 
บธ.บ. (การตลาด) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
บธ.ม. (การบญัชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อ. กิตติศกัดิ+  สรแพทย ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบญัชี บธ.บ. การบญัชีตน้ทุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร 
บธ.ม. การบญัชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อ. พิจกัษณ์ จนัทวิโรจน์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบญัชี บธ.บ. (การบญัชี) มหาวทิยาลยัสยาม 
บธ.ม. (การบญัชี) มหาวทิยาลยัสยาม 
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