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วัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั+งนี+ เพือศึกษาสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้วธิ ี วิจยั เชิงคุณภาพ แบบการจัดการประชุมแบบ
สัมภาษณ์ กลุ่ ม ใน 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาการเงิ นและการธนาคาร ภาควิช า
การตลาด ภาควิชาการจัดการทัวไป และภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ ตามกรอบแนวคิด
มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติใน5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ของบัณฑิ ต ด้านทักษะทาง
ปั ญญาด้านความสั ม พันธ์ ระหว่างบุ ค คลและความรั บ ผิดชอบด้านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ และศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว จํานวน
=5 คน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า >) สมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบัญชี ได้แก่ ความรู ้ ดา้ นบัญชี และการเงิ น การติดต่อ
ประสานงาน ความรับผิดชอบในหน้าทีการงาน การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ดี มีความซื อสัตย์ และ
รับ ฟั งข้อเสนอแนะ =) สมรรถนะที จําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยสยามภาควิชาการเงินและการธนาคาร ได้แก่ ความรู ้ดา้ นการเงิน การแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ การทํางานเป็ นทีม การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ดี และมีความซื อสัตย์ B) สมรรถนะทีจําเป็ น
ต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยามภาควิชาการตลาด ได้แก่
ความรู ้ดา้ นการตลาด การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ การทํางานเป็ นทีม การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้
ดี และความอดทนในการทํางาน C) สมรรถนะที จําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยามภาควิชาการจัดการทัวไป ได้แก่ มีความรู ้ตรงกับงานทีทํา มีทกั ษะใน
การสั งเกตุ การวางแผนธุ รกิ จ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ได้ดี มี ค วามซื อสั ตย์และมี คุ ณ ธรรม 5)
สมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย สยาม
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ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ ความรู ้ดา้ นส่ งออกและนําเข้า การติดต่อประสานทีดี
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที สามารถทําการตลาดออนไลน์ได้ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
ข้อเสนอแนะเพือนําผลการศึกษาไปใช้ มีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะที จําเป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ >) การเตรี ยมความพร้อม
ให้กบั บัณฑิ ตด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เช่ น จัดให้มีการเรี ยนรู ้ เพิมเติมในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาประเทศเพือนบ้านในอาเซี ยนให้กบั บัณฑิต =) การสร้างบรรยากาศทีเหมาะสมทีทําให้เกิด
การเรี ยนรู ้ และการพัฒนาสมรรถนะของบัณ ฑิ ต B) การวางแผนการเรี ยนให้รู้ให้ก ับ บัณ ฑิ ต โดย
กําหนดเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน C) การวินิจฉัยความจําเป็ นของการพัฒนาสมรรถนะให้กบั
บัณ ฑิ ต รวมถึ ง การสร้ างโอกาสสํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง พัฒ นาตนเองของบัณ ฑิ ต 5) การกําหนด
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ F) การออกแบบแผนการเรี ยนรู ้ให้กบั บัณฑิตทีเหมาะสม เพือมุ่งสร้างสมรรถนะด้าน
ความรู ้ประสบการณ์ ชีวิตให้กบั บัณฑิ ต G) การปรับปรุ งหลักสู ตรให้เหมาะสมกับความต้องการของ
บุคคล และสภาพสังคม จัดให้มีการเรี ยนการสอนวิชาการตลาดดิ จิทลั วิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจสตาร์ อพั วิชาภาษาอาเซี ยน (CLMV) วิชาประสบการณ์ชีวิต และวิชาการสร้างนวัตกรรมใหม่
ในกลุ่มวิชาแกนเพิมด้วย M) มีการจัดกิ จกรรมเพือใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการทําธุ รกิ จ
สมัยใหม่ เช่ น กิ จกรรมการฝึ กอบรมในวิชาชี พ การมอบหมายงานจริ งให้ปฎิ บ ตั ิ การจัดตั+งชมรม
ผูป้ ระกอบการ และการจัดตั+ง บริ ษ ัท จําลอง และ P) มี ก ารประเมิ น ผลการพัฒ นาสมรรถนะของ
บัณฑิ ต โดยประเมินทั+งเป็ นแบบทางการ และแบบไม่เป็ นทางการ เพือใช้ในการเปรี ยบผลลัพธ์กบั
เป้ าหมายที ได้กาํ หนดไว้ และการสังเกตพฤติ กรรมของบัณ ฑิ ตระหว่างการพัฒนา เช่ น การมี ส่วน
ร่ วม ความเอาใจใส่ ความตั+งใจ และความกระตือรื อร้น
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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.
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ตอนที3 ( ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ฯ
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(.). ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา :
ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
:)
(.)0 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
:(
(.)/ ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
:(.)6 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ: ศิษย์เก่าที3สําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
:.
(.(: ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื3 อสาร
และการใช้เทคโนโลยี : ผูป้ ระกอบการ
:0
(.( ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื3 อสาร
และการใช้เทคโนโลยี : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
:/
(.(& ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื3 อสาร
และการใช้เทคโนโลยี : ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
:6
(.() ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม : ผูป้ ระกอบการ :6

ด

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที
4.(( ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม:
ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
4.(- ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม:
ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว

หน้ า
:

ต

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที
หน้ า
ภาควิชาการจัดการทัวไป
(.(. ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูป้ ระกอบการ
&
(.(0 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ :
ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
(
(.(/ ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ :
ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
.
(.(6 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูป้ ระกอบการ
0
(.-: ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา :
ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
6
(.- ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา :
ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
&)
(.-& ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
&.
(.-) ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
&6
(.-( ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ: ศิษย์เก่าที3สําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
):
(.-- ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื3 อสาร
และการใช้เทคโนโลยี : ผูป้ ระกอบการ
))
(.-. ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื3 อสาร
และการใช้เทคโนโลยี : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
)(.-0 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื3 อสาร
และการใช้เทคโนโลยี : ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
)/
(.-/ ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม : ผูป้ ระกอบการ (&

ถ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที
4.-6 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม:
ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
4..: ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม:
ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว

หน้ า
((.

ท

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที
หน้ า
ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
(.. ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูป้ ระกอบการ
-&
(..& ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ :
ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
-)
(..) ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ :
ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
-(
(..( ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูป้ ระกอบการ
-(..- ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา :
ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
-.
(... ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา :
ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
-0
(..0 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
-0
(../ ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
-/
(..6 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ: ศิษย์เก่าที3สําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
-6
(.0: ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื3 อสาร
และการใช้เทคโนโลยี : ผูป้ ระกอบการ
.:
(.0 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื3 อสาร
และการใช้เทคโนโลยี : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
.:
(.0& ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื3 อสาร
และการใช้เทคโนโลยี : ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
.
(.0) ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม : ผูป้ ระกอบการ .

ธ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที
หน้ า
4.0( ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม:
ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
.&
4.0- ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม:
ศิษย์เก่าที3สาํ เร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
.&
(.0. สรุ ปปั จจัยสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม : ระดับภาควิชา
.)
(.00 สรุ ปปั จจัยสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม : ระดับคณะ
./
-.
สรุ ปผลความถี3ของสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาบัญชี
0&
-.& สรุ ปผลความถี3ของสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการเงินการธนาคาร
0(
-.) สรุ ปผลความถี3ของสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการตลาด
0.
-.( สรุ ปผลความถี3ของสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการจัดการทัว3 ไป
0/
-.- สรุ ปผลความถี3ของสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
/
-.. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
/0

น

สารบัญภาพ
ภาพที
).
ขัJนตอนการวิจยั และผลที3ได้รับ
).& ขัJนตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Content Analysis)
-.
สรุ ปสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบัญชี
-.& สรุ ปสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการเงินการธนาคาร
-.) สรุ ปสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการตลาด
-.( สรุ ปสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการทัว3 ไป
-.- สรุ ปสมรรถนะที3จาํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ

หน้ า
-(
-0)
0.
0/
/:
/&

1

บทที
บทนํา
. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
กระแสความเปลี ยนแปลงของสถานการณ์ โลก ทํา ให้ธุ รกิ จและการแข่ง ขันต้องปรั บตัว
บุ ค ลากรกลายเป็ นกลไกความสํ า เร็ จ ของภาคธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมของประเทศ ทั*ง นี*
สถาบันอุดมศึกษาทําหน้าทีผลิตบัณฑิ ตสู่ ภาคธุ รกิ จและอุตสาหกรรมของประเทศ ทุกมหาวิทยาลัย
มุ่งเป้ าหมายเพือการพัฒนาบัณฑิตทีมีคุณภาพตอบสนองการเข้าสู่ ตลาดแรงงานของประเทศอย่างมี
คุ ณ ภาพ ทํา ให้ ก ารผลิ ต บัณ ฑิ ต กลายเป็ นส่ ว นหนึ งของเป้ าหมายความสํ า เร็ จ อี ก ประการของ
สถานศึกษาทั*งในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทีตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและทําให้บณ
ั ฑิตจบได้งานทํา การผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพและได้งานทํา
จึ ง กลายเป็ นนโยบายสํา คัญของทุ ก มหาวิท ยาลัย และเป็ นดัช นี ช* ี วดั ความสํา เร็ จด้า นการประกัน
คุ ณ ภาพตามนโยบายประกันคุ ณ ภาพของสํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ได้ช* ี วดั ดัช นี
ความสําเร็ จด้านภาวะการมีงานทําของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ทั*งนี* ค ณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย สยามเป็ นสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนที ผลิ ตบัณฑิ ตสู่
ตลาดแรงงานโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ห ลัก คื อ เพื อผลิ ต บัณ ฑิ ต ซึ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้า นการ
บริ หารธุ รกิจ รวมถึ งแนวคิดทางการบริ หารองค์กรสมัยใหม่ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการผลิต และ
พัฒ นาคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการธุ รกิ จในภาคทฤษฎี การฝึ กงาน การจัดทําโครงงาน และฝึ ก
ปฏิ บตั ิท* งั ในมหาวิทยาลัย และในสถานประกอบการ ทั*งนี* เพือให้ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาเป็ นผูม้ ี ความรู ้
ความเข้า ใจทั*ง ในทางการบริ ห ารธุ ร กิ จ และความสามารถในการประยุ ก ต์จ ากสิ งที เรี ย นรู ้ ใ น
กระบวนการผลิ ตบัณฑิ ตของคณะบริ หารธุ รกิ จสู่ การปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและเกิ ด
ประสิ ทธิ ผล รวมทั*งเป็ นผูย้ ดึ มันในจรรยาบรรณของนักธุ รกิจ ปั จจุบนั คณะบริ หารธุ รกิจเปิ ดสอนใน
ระดับปริ ญญาตรี ท* งั สิ* น ๕ สาขาวิชา โดยประกอบไปด้วยภาควิชาต่าง ๆ จํานวน 5 ภาควิชา ดังนี*
1. ภาควิชาการบัญชี
2. ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
3. ภาควิชาการตลาด
4. ภาควิชาการจัดการทัวไป
5. ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
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แต่อย่างไรก็ตาม ปั ญหาการพัฒนาคุ ณภาพบัณฑิ ต ที ประสบปั ญหาต่อตลาดแรงงานของ
สถาบันอุดมศึกษาพบว่า ภาวะการมีงานทํามีอตั ราลดลง ทั*งนี* จากข้อมูลภาวะการมีงานทําทุกระดับ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 54 สถาบันอุดมศึกษา ตั*งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2558 อัตราการมีงานทํา
ของผูจ้ บการศึ กษาตั*งแต่ปี 2556 คิ ดเป็ นร้ อยละ 73.01โดยปี 2557 มี อตั ราการมี งานทําลดลงอย่าง
ต่อเนื อง มี จาํ นวนร้ อยละ 67.71 และ ปี พ.ศ. IJJK มี จาํ นวนร้ อยละ LJ.MN โดยลดลงตามลํา ดับ
สอดคล้องกับอัตราการว่างงานของบัณฑิตทีจบจากสถาบันอุดมศึกษา ตั*งแต่ปี IJJL – IJJK มีอตั รา
การว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อมีจาํ นวนเพิมขึ*น โดยในปี IJJL มีจาํ นวนร้อยละ IN.PQ และ ปี IJJQ มี
จํานวนเพิมขึ* นร้ อยละ IP.ML และ ปี พ.ศ. IJJK มี จาํ นวนร้ อยละ RM.PR ตามลําดับ นอกจากนี* ยงั มี
ข้อมูลสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ ปี พ.ศ. IJJQ สํารวจ J อันดับของสาขาวิชาที ไม่มีงานทํามากที สุ ด
อันดับ N คือสาขาทีเกี ยวกับการบริ หารธุ รกิ จ/บริ หารการพาณิ ชย์ (กรุ งเทพธุ รกิ จ, IJLM) ทั*งนี* การ
สํารวจใช้ฐานข้อมูลของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ล่าสุ ดของทบวงมหาวิทยาลัยเป็ นกรอบ
ในการสุ่ ม ตัวอย่า งจํา นวน N,WKK ตัวอย่าง กระจายไปทุ ก สถาบันอุ ดมศึ ก ษาของรั ฐ NW แห่ ง ทุ ก
สาขาวิชา (W สาขา) โดยสรุ ปข้อมูลสําคัญของสถานประกอบการเอกชนในประเด็นทีเกียวข้องจาก
สาเหตุของการว่างงานไว้หลายประการ ประการสําคัญในกระบวนการผลิตบัณฑิตสรุ ปได้ Rประเด็น
ทีสําคัญ คือ ผูส้ ําเร็ จการศึกษามีผลการเรี ยนตํา (GPA ตํา) ผูส้ ําเร็ จการศึกษาไม่มีการฝึ กงานระหว่าง
การเรี ยน สุ ดท้าย สถาบันไม่เปิ ดคณะใหม่ทีสอดคล้องกับสถานการณ์ ความต้องการของตลาด มี
สถาบันการศึกษาทีเก่าแก่เป็ นจํานวนมากไม่มีคณะใหม่มีสิงใหม่ทีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดในขณะทีควรมี คณะที ตั*งใหม่มีหลักสู ตรวิชาใหม่ทียืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการ
(กรุ งเทพธุ รกิจ, IJLM) นอกจากนี*จากการศึกษาแนวคิด การจ้างงานและคุณลักษณะทีดีของบุคลากร
ในองค์กรทีเป็ นทีต้องการของนักวิชาการหลายท่าน พบว่า นายจ้างต้องการจ้างและ รักษาพนักงานที
มีความสามารถจัดการด้านการเปลียนแปลงได้ จากการศึกษางานวิจยั ของฟอสเตอร์ (Forster, IMMM)
ได้แ บ่ ง สมรรถนะออกเป็ น P ด้า น คื อ (N) สมรรถนะในการจัด การตนเอง (managingself) (I)
สมรรถนะ ในการสื อสาร (communication) (R) สมรรถนะในการบริ หารคน และงาน(managing
people and tasks) และ (P) สมรรถนะใน การขับเคลือนนวัตกรรมและการเปลียนแปลง (mobilizing
innovation and change) นอกจากนี* พบว่ า มี ง านวิ จ ัย ที สอดคล้อ ง กับ งานวิ จ ัย ของ Frederick คื อ
Carnevale, Gainer และ Meltzer (NWWM) ซึ งพูดถึงสมรรถนะทีจํา เป็ นในการทํา งานเบื*องต้นประกอบ
ด้วย (N) การแก้ปัญหา (solveproblems) (I) การใช้ขอ้ มูลข่าวสาร (use of information) (R) ระบบใน
การคิด (system thinking) (P)การติดต่อสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพ (communicate effectively) (J) การ
ใช้เทคโนโลยี(use technology) และ (L) การทํางานร่ วมกันผูอ้ ืน (Work with others) และงานวิจยั ของ
Jamieson (1987) พบว่ า สมรรถนะประกอบด้ ว ย (N) ความมุ่ ง มั นความสํ า เร็ จ (achievement
orientation) (I) การจัด การงาน (work management) (R) ความสามัค คี แ ละการทํา งานเป็ นที ม
( 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) ความสํ า นึ ก รั บ ผิด ชอบและความน่ า เชื อถื อ (accountability & creditability)
และ (Q) ภาวะผูน้ าํ (leadership) คุ ณลักษณะที ดี ของ บุ คลากรในองค์กร (excellent performer) กับ
ระดั บ ทั ก ษะ (skill) ความรู ้ (knowledge) และคุ ณลั ก ษณะหรื อพฤติ ก รรมที แสดงออก
(attributes/behavior) ซึ งได้ แ สดงแนวคิ ด ไว้ว่ า ความสามารถ ทางเชาวน์ ปั ญ ญา (Intelligence
Quotient หรื อ IQ) ประกอบด้วย ความถนัดหรื อความเชี ยวชาญทางวิชาการ ความรู ้และความมุ่ง มัน
สู่ ความสํา เร็ จ ไม่ใช่ตวั ชี*วดั ทีดีของผลงานและความสําเร็ จโดยรวมแต่สมรรถนะ (competency) กลับ
เป็ นสิ งทีสามารถคาดหมายความสําเร็ จในงานได้ดีกว่า สะท้อนให้เห็นว่าผูท้ ีประสบ ผลสําเร็ จในการ
ทํา งานต้องเป็ นผูท้ ี มี ค วามสามารถในการประยุก ต์ใ ช้หลักการหรื อวิชาการที มี อยู่ใ นตัวเอง เพื อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นงานที ตนทํา จึ ง จะกล่ า วได้ ว่ า บุ ค คลนั* นมี ส มรรถนะ(competency)
(McClelland, NWQR) โดย แมคคลี แลนด์ ได้กล่าวถึ งความหมายทีชี* วา่ สมรรถนะเป็ นคุณลักษณะซึ ง
เป็ นพื*นฐานความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน และได้สรุ ปว่าสมรรถนะ มีองค์ประกอบ J ส่ วน คือ N)
ด้านความรู ้ (knowledge) I) ด้านทัก ษะ (skill) R) ความคิ ดเห็ นเกี ยวกับ ตนเอง (self – concept) P)
บุคลิ กลักษณะประจําตัวของบุ คคล (traits) J) แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) (McClelland,
NWQR) ทั*งนี* ความสําคัญของสมรรถนะ (competency) ต่อองค์กรธุ รกิจ (เทื*อน, IJLM) ยังเป็ นปั จจัย
ในการทํา งานที เพิ มขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร โดยเฉพาะการเพิ มขี ด
ความสามารถในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เพราะสมรรถนะเป็ นปั จจัยช่วยให้พฒั นาศักยภาพของ
บุคลากรเพือให้ส่งผลไปสู่ การพัฒนาองค์การ
อย่างไรก็ดีสมรรถนะที ได้จากการผลิ ตบัณ ฑิ ตเป็ นส่ วนหนึ งมาจากการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ หรื อกระบวนการเรี ยนการสอนในหลัก สู ตรที จัดขึ* นในแต่ ละสาขา ทั*งในรู ป แบบการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนในรายวิชา การฝึ กทัก ษะความชํา นาญในวิช าชี พ ตลอดจนคุ ณธรรม
จริ ยธรรมและการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ ตามคุณลักษณะสมรรถนะทีองค์กรธุ รกิจต้องการ
ทําให้การผลิ ตบัณฑิตสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทีดี คณะบริ หารธุ รกิ จ
จึ ง มี ค วามพยายามในการจัด การและปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรที จะตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ตลาดแรงงาน เพือให้ได้บณ
ั ฑิ ตทีมีสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พในสาขาต่าง ๆของ
คณะบริ หารธุ รกิจ อีกทั*งยังเป็ นส่ วนหนึ งต่อการพัฒนาบัณฑิตให้ได้งานทํา และเป็ นแนวทางสู่ การ
วางแผนเพือให้ได้เป้ าหมายของการผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพของคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
และเป็ นไปตามนโยบายด้านการประกันคุ ณภาพ ทีมคณะวิจยั คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จจึงได้มี
ความสนใจศึ ก ษาสมรรถนะที จํา เป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณ ฑิ ตในสาขาต่ าง ๆ ในคณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ เพื อวางนโยบายด้า นหลัก สู ต รและปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้อ งกับ การตอบสนองต่ อ
ตลาดแรงงานสู่ ภาคธุ รกิจและอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป
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. คําถามการวิจัย
สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
." วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื อศึ ก ษาสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยสยาม
.& ขอบเขตในการวิจัย
การศึ กษาวิจยั ครั*งนี* เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (qualitative research) มีขอบเขตของการวิจยั
ดังนี*
N. ขอบเขตด้านเนื*อหา
N.N ศึกษาปั จจัยทีเกียวกับสมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ได้ แ ก่ N) ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม I) ด้านความรู ้ R) ด้านทักษะทางปั ญญา P) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บ ผิดชอบ และ J) ด้า นทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
N.I ศึ กษาปั จจัยและทักษะอืนๆ ที มีผลต่อสมรรถนะที จําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของ
บัณฑิตคณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ N) มีความรู ้ในสาขาวิชาชี พ I) มีทกั ษะในการ
เรี ยนรู ้ตลอดชี วิต R) มีความสามารถพัฒนางานทีรับผิดชอบ P) มีคุณธรรมจริ ยธรรม และ J) ยอมรับ
ในบริ ทบทของวัฒนธรรมทีหลากหลาย
N.R ศึกษาเกียวกับสมรรถนะบัณฑิตต่อการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการภาคธุ รกิ จและ
อุ ตสาหกรรมในสาขาวิชาชี พ ทั*ง J สาขา ได้แก่ N) สาขาการตลาด I) สาขาการจัดการ R) สาขา
การเงินและการธนาคาร P) สาขาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ และ J) สาขาบัญชี
I. ขอบเขตด้านประชากร
ศึ ก ษาและเก็ บ ข้อ มู ล จากประชากร ได้ แ ก่ ผู ้ป ระกอบการ หรื อ ผู ้บ ริ หารในสถาน
ประกอบการภาคธุ รกิจบริ การ ค้าปลีกส่ ง และภาคอุตสาหกรรม ในธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที
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จดทะเบียนในเขตกรุ งเทพมหานครใน J สาขาวิชา ได้แก่ N) สาขาการตลาด I) สาขาการจัดการ
R) สาขาการเงินและการธนาคาร P) สาขาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ และ J) สาขาบัญชี
R. ด้านขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจยั
คณะผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลตั*งแต่วนั ที N เมษายน พ.ศ. IJLM – RM เมษายน พ.ศ. IJLM โดยมีลาํ ดับ
ขั*นการทํางาน ดังนี*

N. ร่ างโครงการวิจยั
I. ขออนุญาตทําวิจยั และประสานงานกับหน่วยงานที
เกียวข้อง
R. สร้างเครื องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
P. ส่ งโครงร่ างวิจยั และเครื องมือ
J. ปรับปรุ งแก้ไขเครื องมือ โดยนําไปทดลองใช้เพือปรับปรุ ง
คุณภาพเครื องมือให้เหมาะสม
L. เก็บรวบรวมข้อมูล
Q. วิเคราะห์ขอ้ มูล
K. สรุ ปผลการวิจยั และจัดทํารายงานการวิจยั
W. ส่ งรายงานการวิจยั แก่หน่วยงานทีเกียวข้อง และเผยแพร่
ผลงานวิจยั
P. ด้านงบประมาณ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัยสยาม จํานวน PM,MMM บาท

มิย.ค
.

พค.

เม.ย.

มีค.

รายการ

กพ.

ตารางที N.N ลําดับการดําเนินงานวิจยั

6

.) กรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎีสมรรถนะของ เดวิด แมคเคิลแลนด์ ประกอบด้ วย
N. ด้านความรู ้ (knowledge)
I. ด้านทักษะ (skill)
R. ความคิดเห็นเกียวกับตนเอง (self – concept)
P. บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (traits)
J. แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude)
(McClelland, D.C., 1973)

สมรรถนะของบัณฑิตในการประกอบวิชาชี พ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของ
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม ) สาขา
N. ด้านความรู ้ (knowledge)
I. ด้านทักษะทางปั ญญา (skill)
R. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (skill)
P. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยี (skill)
J. ด้านคุณธรรม และจริ ยธรรม (attribute)

สมรรถนะทีจําเป็ นต่ อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
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.8 นิยามคําศัพท์
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ หมายถึ ง กรอบที แสดงระบบคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ได้แก่ ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชือมโยงต่อเนื อง
จากคุณวุฒิระดับหนึงไปสู่ ระดับทีสู งขึ*น มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึงเพิมสู งขึ*น
ตามระดับคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสู ตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริ มาณการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับเวลา
ทีต้องใช้ ประกอบไปด้วย N) ด้านความรู ้ (knowledge) I) ด้านทักษะทางปั ญญา (skill) R) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (skill) P) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื อสารและการใช้เ ทคโนโลยี (skill) และ J) ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (attribute) (สํ า นัก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK)
สมรรถนะบัณฑิตคณะบริ หารธุรกิจ หมายถึง บัณฑิตมีความรู ้ในสาขาวิชาชี พ และมีทกั ษะ
ในการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ตลอดจนสามารถพัฒนางานที รั บผิดชอบ มี คุณธรรมจริ ยธรรม สามารถ
ยอมรับในบริ ทบทของวัฒนธรรมทีหลากหลาย (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK)
สมรรถนะบั ณ ฑิ ต สาขาการตลาด หมายถึ ง บัณ ฑิ ต ผูม้ ี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในวิ ช าชี พ
การตลาด ด้านการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงการวิจยั ตลาด สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้การตลาดในการแก้ไขปั ญหาการทํางาน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการทํางาน อีก
ทั*งยัง มี มนุ ษ ยสัม พันธ์ ที ดี สามารถปรั บ ตัวเข้ากับ ระบบการทํางานและเพือนร่ วมงาน มี คุณ ธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพการตลาด (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK)
สมรรถนะบัณฑิต สาขาการเงิ น หมายถึ ง บัณ ฑิ ตที มี ความพร้ อมเข้าสู่ อุตสาหกรรมทาง
การเงิ น สามารถเป็ นผูใ้ ห้ค าํ แนะนําในการลงทุ น (investment consultant : IC ) และมี ท กั ษะการ
วิ เ คราะห์ ด้ า นการลงทุ น ทั*ง ปั จ จัย พื* น ฐานและเทคนิ ค สามารถใช้ โ ปรแกรมทางการเงิ น เพื อ
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่ น วิเคราะห์ งบการเงิ น หรื อการวิเคราะห์ สิ นเชื อธุ รกิ จและโครงการ
พร้อมทีจะเรี ยนรู ้และทํางานทีได้รับมอบหมาย มีทกั ษะภาษาต่างประเทศอ่านออกเขียนโต้ตอบทาง
ธุ รกิ จได้ และสามารถทํางานภายใต้ความกดดัน จัดระบบการคิดการแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ
และมีความคิดริ เริ มสร้างสรร สามารถทํางานได้อย่างมีความสุ ข (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
, IJJK)
สมรรถนะบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การทัวไป หมายถึ ง บัณ ฑิ ตที มี ค วามรู ้ (knowledge) คื อ
ความรู ้เฉพาะในเรื องทีต้องรู ้มีสาระสําคัญเช่นศาสตร์ ในการจัดการทัวไป การคิดคือ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคิดอย่างเป็ นระบบเพือนําไปสู่ การสร้าง
องค์ความรู ้ มีทกั ษะ (skill) คือสิ งทีต้องการให้ทาํ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ทักษะทางเทคโนโลยี

9

สารสนเทศ ทักษะความเป็ นผูน้ าํ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะด้านภาษา และความสามารถ
ในการสื อสาร คือสามารถในการถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจให้กบั ผูอ้ ืนเข้าใจตรงกัน และ
รวมทั*งเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนมีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมมุ่งไปสู่ ความสําเร็ จ และเป็ นนักนวัตกรรมและนักบูรณาการ (innovator and integrator)
ฝ่ ายบุ คคลมีความสามารถในการบูรณาการ การปฏิ บตั ิทางบุ คลากร และประเด็นสําคัญทางธุ รกิ จ
(มีการสร้ างนวัตกรรม ของฝ่ ายบุคคล กระบวนการ และโครงสร้ าง ทีส่ งผลต่อผลลัพธ์ทางธุ รกิ จ)
(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK)
สมรรถนะบั ณฑิ ต สาขาการจั ด การธุ รกิจ ระหว่ า งประเทศ หมายถึ ง บัณ ฑิ ตที มี ค วามรู ้
ความสามารถในด้านการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ ทักษะด้านงานเอกสารระหว่างประเทศ และ
การใช้เทคโนโลยีการสื อสาร ตลอดจนการใช้ภาษาและการมี คุณธรรมจริ ยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK)
สมรรถนะบัณฑิต สาขาการบัญชี หมายถึง บัณฑิตทีมีความเชี ยวชาญในสาขาวิชาชี พ โดย
สามารถจัดการด้านระบบบัญชี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือประยุกต์ในการจัดการงาน
ด้านการบัญชี มีจรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชี พทีดี และมีคุณธรรมจริ ยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพทางการบัญชี (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, IJJK)
.9 ประโยชน์ ทได้
ี รับจากการวิจัย
N. นําข้อมูลมาเป็ นแนวทางการวางแผนพัฒนาหลักสู ตร สําหรับรายวิชาการเรี ยนการสอน
ในสาขาวิ ช า คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื อการพัฒ นาบัณ ฑิ ต ที สามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการ
ตลาดแรงงานในสายวิชาชีพต่าง ๆ ของคณะบริ หารธุ รกิจ
I. ข้อมูลทีได้จะนํามากําหนดสมรรถนะสาขาต่าง ๆ ในคณะบริ หารธุ รกิ จ เพือนําข้อมูลมา
พัฒนากิจกรรม คุณลักษณะบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดในสายวิชาชีพต่าง ๆ ของคณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
R. สามารถนํา ผลการวิ จ ัย ที ค้น พบไปเป็ นเหตุ ผ ลในการเพิ มหรื อ ลดรายวิ ช าในแต่ ล ะ
สาขาวิชา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยามได้ ในปี การศึกษา IJLN

บทที
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
งานวิจยั เรื อง “สมรรถนะที จําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยสยาม” คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือ
นํามาประกอบการนําเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั ทีได้กาํ หนดไว้ ดังนี6
7.9 ภาพรวมภาวะการจ้างงานปี 7;<=
7.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7.@ ทฤษฎีแนวคิดเกียวกับสมรรถนะ
7.A ทฤษฏีแนวคิดเกียวกับการวิจยั เชิงคุณภาพ
7.; ประวัติมหาวิทยาลัยสยาม
7.< หลักสู ตรคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
7.C งานวิจยั ทีเกียวข้อง
. ภาพรวมภาวะการจ้ างงานปี $%&
แนวโน้มตลาดงานส่ อแววซบเซาหลายประเทศในอาเซี ยน ขณะที ผูป้ ระกอบการในไทย
ชี6 สถานการณ์ จา้ งงานปี นี6 ขยายตัวดี สวนทางการคาดการณ์ ของภูมิภาค ในขณะทีผูห้ างานมีทศั นคติ
เชิงลบต่อการหางานเป็ นผลมาจากการแข่งขันสู งในสายงานและความยากในการเข้าถึงตําแหน่งงาน
ทีดี และช่องทางออนไลน์เป็ นช่องทางอันดับหนึงทีผูห้ างานนิยมใช้ และ “แนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยจากสัญญาณการฟื6 นตัวของเศรษฐกิจโลก จะส่ งผลให้กาํ ลังซื6 อกลับมาสดใส และภาค
การผลิตเริ มกลับเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอีกครั6ง ทําให้ตลาดการจ้างงานเตรี ยมฟื6 นตัวขึ6นด้วย
เช่ นกัน อย่างไรก็ดี ความท้าทายทีเกิ ดขึ6นอีกประการหนึ ง คื อแรงงานทักษะสู งทีมีความเชี ยวชาญ
เฉพาะทางยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนายจ้างส่ วนใหญ่ ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างแรงงานทักษะ
สู งและแรงงานทักษะพื6นฐานทีล้นตลาดและจะกลายเป็ นผูว้ า่ งงานในทีสุ ด”
รายงานการคาดการณ์ภาพรวมตลาดงานประจําปี 7;<= จัดทําโดยบริ ษทั จัดหางาน จ๊อบส์ ดี
บี (ประเทศไทย) จํากัด เปิ ดเผยว่า เมือเปรี ยบเทียบกับการคาดการณ์ภาพรวมตลาดงานอีกห้าประเทศ
ในอาเซี ยน ผูป้ ระกอบการไทยมีแนวโน้มจะจ้างพนักงานเพิมเป็ นอันดับที สาม โดยการสํารวจนี6
จัดทําในประเทศเวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย และประเทศไทย
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สรุ ปภาพรวมทุ กประเทศพบว่าร้ อยละ ;= ของผูป้ ระกอบการจะจ้างพนักงานใหม่ม าแทน
ตําแหน่ งงานที ว่า งเท่า นั6น ในขณะที ร้ อยละ 77 คาดว่าจะมี การขยายกิ จการและการจ้างงานเพิ ม
อย่างไรก็ตามธนาคารโลกคาดการณ์วา่ การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 7;<= จะเติบโตอยูท่ ีร้อยละ
@.; รายงานยังระบุวา่ ส่ วนหนึ งเป็ นผลมาจากภาคการส่ งออกทีเพิมขึ6นถึงร้ อยละ <.< ซึ งสู งทีสุ ดใน
รอบสี ปี ที ผ่า นมา สอดคล้องกับ รายงานของ ศู น ย์วิ จยั เศรษฐกิ จ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ที ระบุ ว่า
เศรษฐกิจไทยกําลังขยายตัวในทิศทางตรงกันข้ามกับการขยายตัวของตลาดแรงงานในไทย โดยผล
สํารวจการทํางานโดยสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ ประจําเดื อนกรกฎาคม 7;<= พบว่าคนไทยว่างงาน
เพิมขึ6นรวม A.C< แสนคน ซึ งเพิมขึ6นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน K.; หมืนคน
ผลสํารวจการคาดการณ์ ตลาดงานในไทย พบว่าร้ อยละ A@ ของบริ ษทั ทีร่ วมสํารวจคาดว่า
ธุ รกิจจะขยายกิจการและจ้างงานเพิม ขณะทีร้อยละ @L คาดว่าจะมีการจ้างงานเพือทดแทนตําแหน่ ง
งานเดิมทีว่างลงหรื อเฉพาะตําแหน่งงานทีจําเป็ นเท่านั6น ความต้องการผูห้ างานทีมีความสามารถยังมี
ต่อเนื องเป็ นผลจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ โดยเฉพาะธุ รกิจสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ การและ
ค้าปลี ก ผูป้ ระกอบการคาดว่าธุ รกิ จเกี ยวกับการดูแลสุ ขภาพจะเติบโตดี กว่าปี ก่อน โดยได้คะแนน
ระดับ C (จากคะแนนเต็ม C) ซึ งเท่ า กันกับธุ รกิ จการผลิ ต ด้า นผูห้ างานมองว่า ธุ รกิ จบริ ก ารด้า น
การเงิ น (@.K<) ธุ รกิ จด้านโทรคมนาคม (@.K@) และธุ รกิ จการผลิ ต (@.;@) จะเติบโตน้อยกว่าปี ก่อน
รายงานยังระบุอีกว่าร้อยละ @L ของผูป้ ระกอบการคาดการณ์วา่ ตลาดแรงงานในประเทศไทยจะดีข6 ึน
กว่าปี ก่อน (ผูป้ ระกอบการให้คะแนนเฉลียที A.@= คะแนน) ซึ งสวนทางกับมุมมองของผูห้ างานกว่า
ร้อยละ ;= ทีเชื อว่าตลาดงานจะซบเซากว่าปี ทีผ่านมา ความย้อนแย้งของบริ บทดังกล่าว ชี6 ให้เห็นว่า
แม้ความต้องการแรงงานของนายจ้างในประเทศไทยจะมีทิศทางขยายตัวขึ6น แต่ครึ งหนึ งของผูห้ า
งานทีตอบแบบสอบถามกลับไม่เชื อมันว่าจะมีตาํ แหน่งงานรองรับอย่างเพียงพอ โดยปั จจัยทีทําให้ผู ้
หางานมองภาพรวมตลาดงานในเชิ งลบ เป็ นผลจากการแข่งขันทีเข้มข้นขึ6นระหว่างผูห้ างานทีอยูใ่ น
สายงานเดียวกัน ประกอบกับความยากในการเข้าถึงตําแหน่งงานทีตรงใจผูห้ างาน โดยประเภทธุ รกิจ
ทีผูห้ างานคาดการณ์ วา่ จะมีโอกาสได้คน้ พบตําแหน่ งงานทีตรงใจ @ อันดับแรก ได้แก่ ธุ รกิ จสิ นค้า
อุ ปโภคบริ โภค (@.<@) ธุ รกิ จการผลิ ต (@.;@) และธุ รกิ จโทรคมนาคม (@.;=) นอกจากนี6 ย งั มี การ
คาดการณ์ อีกว่าการแข่งขันในสายงานของธุ รกิ จพลังาน (<.7=) ธุ รกิ จการผลิ ต (;.L@) และธุ รกิ จ
โทรคมนาคม (;.<C) จะมีความเข้มข้นมากยิงขึ6น ตามลําดับ ทั6งนี6 ผหู ้ างานยังให้ความคิดเห็ นต่อการ
เติบโตของตลาดงานอีกว่า จากแนวโน้มการเติบโตของธุ รกิ จต่างๆ รวมทั6งบริ ษทั ต่างชาติทีเข้ามา
ดําเนิ นธุ รกิ จในไทย ประกอบกับสัญญาณการเติบโตในเชิ งบวกของธุ รกิ จสตาร์ ทอัพ จะก่อให้เกิ ด

12

อาชีพใหม่หรื อรู ปแบบการทํางานทีหลากหลายมากขึ6นทําให้เกิดทักษะการทํางานใหม่ทีแตกต่างกัน
ไปขึ6นอยูก่ บั เนื6องาน ส่ งผลให้เกิดตําแหน่งงานใหม่ ๆ มากยิงขึ6น
“กุญแจสําคัญในการดึ งดู ดคนคุ ณภาพให้เข้ามาร่ วมงาน ภายใต้สภาวะที ตลาดงานมี การ
แข่งขันสู ง ผูป้ ระกอบการควรใช้สือออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ เชื อว่าในปั จจุบนั นอกจากใช้เพือ การ
สร้างแบรนด์องค์กร การทําการตลาด และติดต่อสื อสารกับลูกค้าแล้ว ช่องทางออนไลน์ยงั กลายเป็ น
ช่องทางหลักทีใช้ในการสรรหาว่าจ้างและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรได้อีกด้วย” โดยใน
รายงานชี6 ให้เห็นว่าร้อยละ ;7 ของผูห้ างาน เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการค้นหาตําแหน่งงาน ซึ ง
ความนิ ย มในการใช้ช่ อ งทางออนไลน์ ห างานมากขึ6 น ส่ ว นหนึ งเป็ นผลมาจากการเติ บ โตของ
อิ นเทอร์ เน็ ตและสมาร์ ทโฟน ไม่เพี ยงเท่านี6 รายงานยังระบุ อีก ว่า ผูห้ างานใช้เว็บไซต์ง านในการ
ติดตามและดูความเคลือนไหวตลาดงาน อยูท่ ี ;.;@ คะแนน ในขณะทีมีการใช้เว็บไซต์งานสมัครงาน
ใหม่อยูท่ ี ;.AC คะแนน ผูป้ ระกอบการจึงควรหันมาให้ความสําคัญกับการใช้ช่องทางออนไลน์ เพือ
ดึงดูดผูห้ างานคุ ณภาพ “การใช้ช่องทางออนไลน์ เช่ น เลื อกใช้เว็บไซต์งานทีมีคุณภาพนอกจากจะ
ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผหู ้ างานในการค้นหาและเข้าถึงตําแหน่ งงานดี ๆ ได้ตลอดเวลาแล้ว
ยังช่วยเพิมโอกาสในการได้งานอีกด้วย นอกจากนี6 ขอ้ มูลจากการสํารวจของจ๊อบส์ ดีบี พบว่าการอัป
เดตโปรไฟล์อย่างสมําเสมอ ทําให้ K=% ของผูห้ างานได้รับการติดต่อเสนองานและร้อยละ CA ได้งาน
ทําภายใน 9เดือนหลังจากสมัครงาน“
“นอกเหนื อ จากการคํา นึ ง ถึ ง การเพิ มจํา นวนบุ ค ลากรในองค์ ก รแล้ ว สิ งสํ า คั ญ ที
ผูป้ ระกอบการควรให้ความใส่ ใจอีกเรื องหนึงคือ วิธีการรักษาและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้อยู่
ในองค์กรต่อไปได้ การสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั องค์กรอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ ผูป้ ระกอบการ
ควรลงทุ นเพือการพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้วยการสนับสนุ นงานที ช่ วยเพิ มคุ ณ ภาพ ทัก ษะของ
พนักงาน เพิ มโอกาสและรายได้ เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิ ดเห็ นและพัฒนาความสามารถของ
พนักงาน รวมไปถึ งความเท่าเทียมกันของทุ กคน อี กทั6งต้องเตรี ยมพร้ อมรับมือกับกลุ่มมนุ ษย์งาน
พันธุ์ใหม่ทีทยอยเข้าสู่ ตลาดงาน ซึ งเป็ นคนกลุ่มทีเชือมันในความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่าของ
ตัวเองมากกว่าทีจะยึดติดกับบริ ษทั และพร้อมทีจะลาจากเมือไม่เป็ นทียอมรับ ทําให้วิธีการทํางานที
ถอดรู ปแบบสมการเดิ ม นันคื อการทํางานเพื อเงิ นเดื อนใช้ไม่ ได้ก ับแรงงานกลุ่ มใหม่น6 ี อีก ต่อไป
เพราะแรงงานกลุ่มนี6 ชอบการทํางานทีวัดผลได้ หากทํางานจนได้ผลลัพธ์ในเชิ งบวก ก็พร้อมทีจะลง
แรงเพื อเพิ มตัว คู ณ ให้ก ับ สมการดัง กล่ า ว นันหมายถึ ง ว่า การทํา งานได้คุ ้ม ค่ า กับ เงิ นเดื อนยัง ไม่
เพียงพอ แต่งานนั6นต้องสร้ างประโยชน์ได้มากกว่าแค่เงิ นเดื อนเพิม และต้องพัฒนาให้พวกเขามี
ทักษะอืน ๆ ทีช่วยเพิมศักยภาพในฐานะทุนมนุษย์ดว้ ย”
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. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF) เป็ นกรอบทีแสดงระบบคุ ณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ ง
ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิความเชื อมโยงต่อเนื องจากคุณวุฒิระดับหนึ งไปสู่ ระดับทีสู งขึ6น การแบ่ง
สายวิชา มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของแต่ละระดับคุ ณวุฒิซึงเพิมสู งขึ6นตามระดับของคุณวุฒิ ปริ มาณ
การเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับเวลาทีต้องใช้ ลักษณะของหลักสู ตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิ ดโอกาส
ในเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ซึ งเป้ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต รวมทั6งระบบ
และกลไกทีให้ความมันใจในประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 7;;K)
หลักการสํ าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
9. เป็ นเครื องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษา
ตามทีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติฯ ในส่ วนทีเกียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ การปฏิบตั ิในสถานศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม
7. มุ่ ง เน้น ที learning outcomes ซึ งเป็ นมาตรฐานขั6น ตําเชิ ง คุ ณ ภาพเพื อประกัน คุ ณ ภาพ
บัณฑิต
@. มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ทีเกียวกับเรื องหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการ
สอนเข้าไว้ดว้ ยกันและเชือมโยงให้เป็ นเรื องเดียวกัน
A. เป็ นเครื องมือการสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความเข้าใจและความมันใจในกลุ่ม
ผูท้ ีเกียวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น นักศึกษา ผูป้ กครอง ผูป้ ระกอบการ ชุ มชน สังคมและสถาบัน
อืนๆ ทั6งในและต่างประเทศเกียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีคาดว่าจะพึงมี
;. มุ่งให้คุณวุฒิหรื อปริ ญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเป็ นทียอมรับและเทียบเคียง
กันได้ในสถาบันอุดมศึกษาทีดี ท6 งั ในและต่างประเทศ โดยเปิ ดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
จัดหลัก สู ตรตลอดจนกระบวนการเรี ย นการสอนได้อย่า งหลากหลายโดยมันใจถึ ง คุ ณ ภาพของ
บัณฑิ ตซึ งจะมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามทีมุ่งหวัง สามารถประกอบอาชี พได้อย่างมีความสุ ขและ
ภาคภูมิใจเป็ นทีพึงพอใจของนายจ้าง
<. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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วัตถุประสงค์ ของการดําเนินการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
นอกจากจะให้เป็ นไปตามหลักการสําคัญของ TQF ตามทีเสนอข้างต้นแล้ว มีวตั ถุประสงค์
อืนทีสําคัญอีก ดังนี6
9. เพือเป็ นการประกันคุณภาพขั6นตําของบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชา หรื อแต่ละคุณวุฒิ
7. เพือให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิ ตกันเอง โดยบัณฑิ ต
ในสาขา สาขาวิชาเดี ยวกันของแต่ละสถาบันฯ มีคุณภาพไม่ตากว่
ํ าทีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั6น ๆ
3. เพื อนํ า ไปสู่ การลดขั6 นตอน/ระเบี ย บ (deregulations) ในการดํ า เนิ นการให้ ก ั บ
สถาบันอุดมศึกษาทีมีความเข้มแข้งและความพร้อมในการจัดการศึกษา
โครงสร้ างและองค์ ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1. ระดับคุณวุฒิ (levels of qualifications)
ระดับที 1 อนุปริ ญญา (3 ปี )
ระดับที 2 ปริ ญญาตรี
ระดับที 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที 4 ปริ ญญาโท
ระดับที 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั6นสู ง
ระดับที 6 ปริ ญญาเอก
2. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ (domains of learning) ของคุณวุฒิของประเทศไทย มีอย่างน้อย 5
ด้าน ดังนี6
7.9 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (ethics and morals)
7.7 ด้านความรู ้ (knowledge)
7.@ ด้านทักษะทางปั ญญา (cognitive skills)
7.A ด้านทักษะความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลและความรั บ ผิดชอบ (interpersonal
skills and responsibility)
7.; ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(numerical, communication and information technology skills) ในบางสาขาวิ ช าอาจกํ า หนด
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ให้มีมากกว่า 5 ด้านก็ได้ เช่ น บางสาขาวิชา เน้นทักษะของการฝึ กฝนให้เกิ ด
ความชํานาญ ก็จะเพิมมาตรฐานผลเรี ยนรู ้ ทางด้านทักษะพิสัย (domain of psychomotor skills) หรื อ
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บางสาขาวิชาต้องการใช้บณั ฑิตของสาขาวิชามีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้มากกว่าหรื อพิเศษกว่าบัณฑิต
ในสาขาวิชาอืนก็สามารถกําหนดเพิมเติมได้ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 7;;K)
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของแต่ ละระดับคุณวุฒิ
9.9 ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถจัด การปั ญ หาทางด้า นจริ ย ธรรมและวิ ช าชี พ ซึ ง
เกียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจทางค่านิ ยม ด้วยวิถีทางทีคํานึ งถึงความรู ้สึกของผูอ้ ืนได้อย่างสอดคล้อง
กับค่านิ ยมพื6นฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชี พ แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ในระดับสู งทีเกียวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิ ยมและการจัดลําดับความสําคัญ แสดงออกถึงความ
ซื อสัตย์สุจริ ตอย่างสมําเสมอ และบูรณาการได้อย่างสมดุลเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล
และวัต ถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม เป็ นอย่า งที ดี ต่ อ ผูอ้ ื น มี ภ าวะผูน้ ํา ในการทํา งาน ในกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ใน
ครอบครัว และชุมชน
9.7 ด้านความรู ้ มีองค์ความรู ้ ในสาขา/สาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ รู ้ หลักและ
ทฤษฎี ทีสัมพันธ์กนั ตระหนักในองค์ความรู ้ และทฤษฎี ในสาขาวิชาการอืนทีเกี ยวข้อง สําหรับผูท้ ี
เรี ยนในหลักสู ตรวิชาชี พมีความคุน้ เคยกับพัฒนาการล่าสุ ดฝนระดับแนวหน้าของความรู ้เฉพาะด้าน
ในสาขา/สาขาวิชาทีศึกษา รวมทั6งตระหนักถึงงานวิจยั ในปั จจุบนั ทีเกียวข้องกับการแก้ไขปั ญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู ้ ในหลักสู ตรทีเตรี ยมนักศึกษาเพือปฏิบตั ิงานวิชาชีพนักศึกษาจะต้องตระหนัก
ในธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ กฎระเบียบ เทคนิ ค ข้อบังคับ รวมถึ งวิธีการปรับปรุ งให้ทนั ตามกาลเวลาเพือ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป
9.@ ด้านทักษะทางปั ญญา มีความสามารถในการทําวิจยั เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
ค้นหา แนวคิ ดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่ งข้อมูลที กว้างขวาง และประยุกต์ขอ้ สรุ ปเพือแก้ไข
ปั ญหาและข้อโต้แย้งทีแตกต่างกันได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยคําแนะนําจากภายนอก สามารถศึกษาปั ญหาที
ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงองค์ความรู ้ทาง
ทฤษฎี ที เกี ยวข้อ ง ประสบการณ์ ภ าคปฏิ บ ัติ แ ละผลกระทบที ตามมาจากการตัด สิ น ใจสามารถ
ประยุกต์ทกั ษะและความเข้าใจอันถ่องแท้เหล่านี6 ในเนื6อหาสาระทางวิชาการและวิชาชี พซึ งเกียวข้อง
สั ม พัน ธ์ ก ับ สาขา/สาขาวิช าที เรี ย นสํา หรั บ หลัก สู ตรวิ ช าชี พ นัก ศึ ก ษา สามารถใช้ก ระบวนการ
ปฏิบตั ิงานทีทําอยูเ่ ป็ นประจําได้อย่างเหมาะสม และแยกแยะสถานการณ์ทีต้องการแก้ไขปั ญหาด้วย
นวัตกรรมใหม่ ๆ พร้ อมกับนําเอาความรู ้ ความเข้าใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ ทีเกี ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้เพือสนองตอบต่อสถานการณ์เช่นนั6น
9.A ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอื6อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่วา่ จะในฐานะผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ม สามารถแสดงออก
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ซึ งภาวะผูน้ ําในกลุ่ ม ที มี สถานการณ์ ไม่ชัดเจน และต้องการนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดํา เนิ นการ
แสดงออกซึ งความคิดริ เริ มในการวิเคราะห์ปัญหาทีต้องการความสนใจและกล่าวถึงปั ญหาดังกล่าว
ได้อย่างเหมาะสมบนพื6นฐานของตนเองและของกลุ่ม มี ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเอง รวมทั6งวิชาชีพได้อย่างต่อเนือง
9.; ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื อ
ศึ ก ษาปั ญ หาและข้อโต้แ ย้ง แล้ว สามารถระบุ เทคนิ ค ทางสถิ ติ หรื อคณิ ต ศาสตร์ ที เกี ยวข้อ งและ
ประยุกต์ใช้อย่างสร้ างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขสามารถ
สื อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั6งการพูดและการเขียน รู ้ จกั เลื อกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที
เหมาะสมสําหรับปั ญหาและกลุ่มผูฟ้ ังทีแตกต่างกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื อสาร
ทีเหมาะสมเป็ นประจําในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื อสารข้อมูลข่าวสารและ
ความคิด
2. ลักษณะของหลักสู ตรในแต่ ละคุณวุฒิ หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
9. หลักสู ตรออกแบบมาเพือพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในสาขา/สาขาวิชาอย่างกว้าง ๆ เน้น
ให้รู้ลึ ก ในบางส่ ว นที เกี ยวข้อ งกับ การวิ เคราะห์ การพัฒ นาและผลการวิ จยั ล่ า สุ ด นัก ศึ ก ษาควร
ตระหนักถึงความรู ้และทฤษฎีในสาขาวิชาอืนทีเกียวข้องสัมพันธ์กนั ปริ ญญาตรี เป็ นคุ ณวุฒิพ6ืนฐาน
สําหรับการเข้าสู่ อาชี พในสาขาต่าง ๆ ทีใช้ทกั ษะความชํานาญสู ง และการศึกษาต่อในระดับทีสู งขึ6น
ด้วย ดังนั6นหลักสู ตรจะต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนทั6งความรู ้ และทักษะทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ และ
พื6นฐานความรู ้ภาคปฏิบตั ิและภาคทฤษฎี และการวิจยั ทีจําเป็ นต่อการศึกษาด้วย
7. จํา นวนหน่ ว ยกิ ต ในหลั ก สู ต รและระยะเวลาในการศึ ก ษา เป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
@. การกํา หนดชื อคุ ณวุฒิ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื อง การกําหนดชื อ
ปริ ญญา
A. การเทียบโอนความรู ้หรื อประสบการณ์ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื อง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึ กษาในระบบ และเรื อง ข้อแนะนํา
เกียวกับการปฏิบตั ิทีดีในการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
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กรอบการเรียนรู้ $ ด้ าน ($ domains of learning)
9. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
7. ด้านความรู ้
@. ด้านทักษะทางปั ญญา
A. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
;. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี นําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมทีดําเนินการโดยนักศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี6
9. กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
7. กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
@. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ งแวดล้อม
A. กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
;. กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
.I ทฤษฎีแนวคิดเกียวกับสมรรถนะ
แนวคิ ดเกี ยวกับ สมรรถนะเริ มจากการนํา เสนอบทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิ ล
แลนด์ (David C. McClelland) (McClelland, 9LC@) นักจิตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ ดเมือปี ค.ศ.
9L<= ซึ งกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทีดีของบุคคล (excellent performer) ในองค์การ
กับระดับทักษะความรู ้ ความสามารถ โดยกล่ า วว่า การวัด IQ และการทดสอบบุ ค ลิ กภาพ ยังไม่
เหมาะสมในการทํา นายความสามารถ หรื อสมรรถนะของบุ ค คลได้ เพราะไม่ ไ ด้ ส ะท้อ น
ความสามารถทีแท้จริ งออกมาได้
ในปี ค.ศ.9LC= US State Department ได้ติดต่อบริ ษทั McBer ซึ งแมคเคิลแลนด์เป็ นผูบ้ ริ หาร
อยู่ เพือให้หาเครื องมือชนิ ดใหม่ทีสามารถทํานายผลการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าทีได้อย่างแม่นยํา
แทนแบบทดสอบเก่า ซึ งไม่สัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน เนืองจากคนได้คะแนนดีแต่ปฏิบตั ิงานไม่
ประสบผลสําเร็ จ จึงต้องเปลียนแปลงวิธีการใหม่ เดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) ได้
เขี ย นบทความ “Testing for competence rather than for intelligence” ในวารสาร American
Psychologist เพื อเผยแพร่ แ นวคิ ด และสร้ า งแบบประเมิ น แบบใหม่ ที เรี ย กว่า Behavioral Event
Interview (BEI) เป็ นเครื องมื อประเมิ นที ค้นหาผูท้ ี มี ผลการปฏิ บ ตั ิ งานดี ซึ งเดวิด แมคเคิ ลแลนด์
(David C. McClelland) เรี ยกว่า สมรรถนะ (competency) (McClelland, 9LC@)
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ในปี ค.ศ.9LK7 ริ ชาร์ ด โบยาตซิ ส (Richard Boyatzis) (Boyatzis, 9LK7) ได้เขียนหนังสื อชื อ
The Competent Manager: A Model of Effective Performance และได้นิยามคําว่า Competencies
เป็ นความสามารถในงานหรื อเป็ นคุ ณ ลัก ษณะที อยู่ภายในบุ ค คลที นํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ
ปี ค.ศ.9LLA แกรี แฮเมลและซี เค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K.Prahalad) ได้เขี ย น
หนังสื อชื อ Competing for The Future ซึ งได้นาํ เสนอแนวคิดทีสําคัญ คือ Core Competencies เป็ น
ความสามารถหลักของธุ รกิ จ ซึ งถื อว่าในการประกอบธุ รกิจนั6นจะต้องมีเนื6 อหาสาระหลัก เช่ น พื6น
ฐานความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการทํางานอะไรได้บา้ ง และอยูใ่ นระดับใด จึงทํางานได้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตรงตามความต้องการขององค์การ
ในปั จจุ บนั องค์การของเอกชนชั6นนํา ได้นาํ แนวคิ ดสมรรถนะไปใช้เป็ นเครื องมื อในการ
บริ หารงานมากขึ6น และยอมรับว่าเป็ นเครื องมือสมัยใหม่ทีองค์การต้องได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับต้น ๆ มีการสํารวจพบว่ามี C=K บริ ษทั ทัวโลก นํา core competency เป็ น 9 ใน 7; เครื องมือที
ได้รับความนิ ยมเป็ นอันดับ @ รองจาก coporate code of ethics และ strategic planning แสดงว่า core
competency จะมีบทบาทสําคัญทีจะเข้าไปช่วยให้งานบริ หารประสบความสําเร็ จ จึงมีผสู ้ นใจศึกษา
แนวคิดเกียวกับการนําหลักการของสมรรถนะมาปรับให้เพิมมากขึ6น
หน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจนํามาใช้เช่น บริ ษทั
ปูนซี เมนต์ไทย ปตท. และสํานักงานข้าราชการพลเรื อน เป็ นต้น
สําหรับความหมายของสมรรถนะมีการให้ความหมายไว้หลายนัย ดังจะยกตัวอย่างการให้
ความหมายของนักวิชาการบางท่าน ดังนี6
สก็อต บี พารี (Scott B. Parry) นิ ย ามคํา ว่าสมรรถนะว่าคื อ กลุ่ มของความรู ้ (knowledge)
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ทีเกี ยวข้องกัน ซึ งมีผลกระทบต่องานหลักของตําแหน่ ง
งานหนึ ง ๆ โดยกลุ่มความรู ้ ทักษะ และคุ ณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์ กบั ผลงานของตําแหน่ งงาน
นั6นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานทีเป็ นทียอมรับ และเป็ นสิ งทีสามารถเสริ มสร้ างขึ6นได้
โดยผ่านการฝึ กอบรมและการพัฒนา
เดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) กล่าวว่า สมรรถนะคือ บุคลิกลักษณะทีซ่อนอยู่
ภายในปั จเจกบุ คคล ซึ งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุ คคลนั6น สร้ างผลการปฏิ บตั ิ งานทีดี หรื อตาม
เกณฑ์ทีกําหนดในงานทีตนรับผิดชอบ
สรุ ปได้วา่ สมรรถนะจึงเป็ น ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะทีจําเป็ นของบุคคลในการทํางาน
ให้ประสบความสําเร็ จ มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรื อมาตรฐานทีกําหนดหรื อสู งกว่า

19

องค์ ประกอบของสมรรถนะ
หลักตามแนวคิดของเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) มี ; ส่ วนคือ
9. ความรู ้ (knowledge) คือ ความรู ้เฉพาะในเรื องทีต้องรู ้ เป็ นความรู ้ทีเป็ นสาระสําคัญ เช่น
ความรู ้ดา้ นเครื องยนต์ เป็ นต้น
7. ทักษะ (skill) คือ สิ งทีต้องการให้ทาํ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ทักษะทางการถ่ายทอดความรู ้ เป็ นต้น ทักษะทีเกิ ดได้น6 นั มาจากพื6นฐานทางความรู ้ และสามารถ
ปฏิบตั ิได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว
@. ความคิ ดเห็ นเกี ยวกับ ตนเอง (self – concept) คื อ เจตคติ ค่ า นิ ย ม และความคิ ดเห็ น
เกียวกับภาพลักษณ์ของตน หรื อสิ งทีบุคคลเชือว่าตนเองเป็ น เช่น ความมันใจในตนเอง เป็ นต้น
A. บุ ค ลิ ก ลัก ษณะประจํา ตัวของบุ ค คล (traits) เป็ นสิ งที อธิ บ ายถึ ง บุ ค คลนั6น เช่ น คนที
น่าเชือถือและไว้วางใจได้ หรื อมีลกั ษณะเป็ นผูน้ าํ เป็ นต้น
;. แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) เป็ นแรงจูงใจ หรื อแรงขับภายใน ซึ งทําให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมทีมุ่งไปสู่ เป้ าหมาย หรื อมุ่งสู่ ความสําเร็ จ เป็ นต้น
จากแนวคิดของเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) นั6นสกอตด์ บี พารี เห็นควรจะ
รวมส่ ว นประกอบที เป็ นความคิ ดเกี ยวกับ ตนเอง คุ ณ ลัก ษณะและแรงจู ง ใจเข้า เป็ นกลุ่ ม เรี ย กว่า
คุณลักษณะ (attributes)
ดังนันบางครั งเมื อพูดถึ งองค์ ประกอบของสมรรถนะจึ งมี เพี ยง ส่ วนคื อ ความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะ ซึ งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า สมรรถนะเป็ นส่ วนประกอบขึ6นมาจากความรู ้
ทักษะ และเจตคติ / แรงจูงใจ หรื อ ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ / แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็ นส่ วนหนึงทีทําให้เกิดสมรรถนะ
ดังนั6นความรู ้โดด ๆจะไม่เป็ นสมรรถนะ แต่ถา้ เป็ นความรู ้ทีสามารถนํามาใช้ให้เกิดกิจกรรม
จนประสบความสําเร็ จถือว่าเป็ นส่ วนหนึ งของสมรรถนะ สมรรถนะในทีน6 ี จึงหมายถึ งพฤติกรรมที
ก่อให้เกิดผลงานสู งสุ ดนั6น ตัวอย่างเช่น ความรู ้ในการขับรถ ถือว่าเป็ นความรู ้ แต่ถา้ นําความรู ้มาทํา
หน้าทีเป็ นผูส้ อนขับรถ และมีรายได้จากส่ วนนี6 ถือว่าเป็ นสมรรถนะ
ในทํานองเดี ยวกัน ความสามารถในการก่อสร้ างบ้านถื อว่าเป็ นทักษะ แต่ความสามารถใน
การสร้างบ้านและนําเสนอให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้ถือว่าเป็ นสมรรถนะ
หรื อในกรณี เจตคติ / แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิงจูงใจให้เกิดพลังทํางาน
สําเร็ จตรงตามเวลาหรื อเร็ วกว่ากําหนด หรื อดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็ นสมรรถนะ
สมรรถนะตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 7 กลุ่มคือ
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9. สมรรถนะขั6นพื6นฐาน (threshold competencies) หมายถึ ง ความรู ้ หรื อ ทักษะพื6นฐานที
จําเป็ นของบุคคลทีต้องมีเพือให้สามารถทีจะทํางานทีสู งกว่า หรื อ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะ
ในการพูด การเขียน เป็ นต้น
7. สมรรถนะทีทําให้เกิ ดความแตกต่าง (differentiating competencies) หมายถึง ปั จจัยทีทํา
ให้บุค คลมี ผ ลการทํา งานที ดี กว่าหรื อสู ง กว่ามาตรฐาน สู งกว่า คนทัวไปจึ งทําให้เกิ ดผลสํา เร็ จที
แตกต่างกัน
การวัดสมรรถนะ
การวัดสมรรถนะทําได้ค่อนข้างลําบาก จึงอาศัยวิธีการ หรื อใช้เครื องมือบางชนิ ดเพือวัด
สมรรถนะของบุคคล ดังนี6
9. ประวัติการทํางานของบุคคล ว่าทําอะไรบ้างมีความรู ้ ทักษะ หรื อความสามารถอะไร
เคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้าง จากประวัติการทํางานทําให้ได้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
7. ผลประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง าน (performance appraisal) ซึ งจะเป็ นข้อ มู ล เกี ยวกับ การ
ปฏิบตั ิงานใน 7 ลักษณะ ได้แก่
7.9 ผลการปฏิบตั ิทีเป็ นเนื6องาน (task performance) เป็ นการทํางานทีได้เนื6องานแท้ ๆ
7.7 ผลงานการปฏิ บตั ิทีไม่ใช่เนื6 องาน แต่เป็ นบริ บทของเนื6 องาน (contextual performance)
ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมของคนปฏิบตั ิงาน เช่น การมีน6 าํ ใจเสี ยสละช่วยเหลือคนอืน เป็ นต้น
2.3 ผลการสั ม ภาษณ์ (interview) ได้แ ก่ ข้อ มู ล ที ได้จ ากการสั ม ภาษณ์ อาจจะเป็ นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ กําหนดคําสัมภาษณ์ไว้แล้ว สัมภาษณ์ตามทีกําหนดประเด็นไว้ กับ
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ สอบถามตามสถานการณ์ คล้ายกับเป็ นการพูดคุยกันธรรมดา
ๆ แต่ผสู ้ ัมภาษณ์จะต้องเตรี ยมคําถามไว้ในใจ โดยใช้กระบวนการสนทนาให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์สบายใจ
ให้ขอ้ มูลทีตรงกับสภาพจริ งมากทีสุ ด
7.A ศูนย์ประเมิน (assessment center) จะเป็ นศูนย์รวมเทคนิ คการวัดทางจิตวิทยาหลาย ๆ
อย่างเข้าด้วยกัน รวมทั6งการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหวั หน้ากลุ่มรวมอยูด่ ว้ ยในศูนย์น6 ี
7.; @<= degree feedback หมายถึ ง การประเมิ น รอบด้า น ได้แ ก่ การประเมิ น จากเพื อน
ร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และลูกค้า เพือตรวจสอบความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะ
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การตรวจสอบสมรรถนะ
การตรวจสอบสมรรถนะว่าพฤติกรรมทีเกิ ดขึ6นนั6นเป็ นสมรรถนะทีต้องการหรื อไม่ มี
ข้อสังเกตดังนี6
1. เป็ นพฤติกรรมทีสังเกตได้ อธิ บายได้
2. สามารถลอกเลียนแบบได้
3. มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร
4. เป็ นพฤติกรรมทีสามารถนําไปใช้ได้หลายสถานการณ์
5. เป็ นพฤติกรรมทีต้องเกิดขึ6นบ่อย ๆ
ระดับของสมรรถนะ
ระดับของสมรรถนะหมายถึ ง ระดับ ความรู ้ ทักษะ และคุ ณลักษณะซึ งแตกต่า งกัน แบ่ ง
ออกเป็ น 7 ประเภท คือ
1. แบบกําหนดเป็ นสเกล (scale) สมรรถนะแต่ ละตัวจะกําหนดระดับความรู ้ ทักษะและ
คุณลักษณะแตกต่างกันตามปั จจัย จะกําหนดเป็ นตัวชี6บ่งพฤติกรรม (behavioral indicator) ทีสะท้อน
ถึงความสามารถในแต่ละระดับ (proficiency scale) โดยกําหนดเกณฑ์การจัดระดับความสามารถไว้
; ระดับคือ
1. ระดับเริ มต้น (beginner)
2. ระดับมีความรู ้บา้ ง (novice)
3. ระดับมีความรู ้ปานกลาง (intermediate)
4. ระดับมีความรู ้สูง (advance)
5. ระดับความเชียวชาญ (expect)
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ตารางที 7.9 เกณฑ์ความสามารถและตัวชี6วดั พฤติกรรม
เกณฑ์ความสามารถ
1. ระดับเริ มต้น
2. ระดับมีความรู ้บา้ ง
3. ระดับมีความรู ้ปานกลาง
4. ระดับมีความรู ้สูง

5. ระดับผูเ้ ชียวชาญ

ตัวชี6วดั พฤติกรรม
- มีความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับแนวคิดและทฤษฎี
- สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีมาใช้ในงาน
- สามารถนํา ความรู ้ ทัก ษะ มาใช้ ใ ห้ เ ป็ น
รู ปธรรม
- สามารถแปลงทฤษฎีมาเป็ นเครื องมือในการ
ปฏิ บ ั ติ แ ละผู ้อื นสามารถนํ า เครื องมื อ ไป
ปฏิบตั ิได้
จริ ง
- สามารถกํา หนดทิ ศ ทางยุท ธศาสตร์ ใ นการ
บริ หารจัดการในเรื องความรู ้ ทักษะทีเกียวข้อง
ให้แก่หน่วยงานได้

ในการแปลความหมายของเกณฑ์ขา้ งต้นเมือเทียบกับมาตรฐานทีกําหนดไว้จะมีดงั นี6
1. ระดับเริ มต้น = ยังไม่สามารถทําได้ตามมาตรฐาน (not meet standard)
2. ระดับมีความรู ้บา้ ง = ทําได้ตามมาตรฐานทีกําหนดไว้บางส่ วน (partially meet standard)
3. ระดับทีสามารถทําได้ตามมาตรฐานทีกําหนด (meet standard)
4. ระดับทีสามารถทําได้สูงกว่ามาตรฐานทีกําหนด (exceeds standard)
5. ระดับทีสามารถทําได้สูงกว่ามาตรฐานทีกําหนดมาก (substantially exceeds standard)
ตารางที 7.7 ตัวอย่างเกณฑ์สมรรถนะในการแก้ปัญหา
เกณฑ์ความสามารถ
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที 9
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที 7
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที @
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที A

ดัชนีช6 ีวดั พฤติกรรมการแก้ปัญหา
สามารถแก้ไขปั ญหาร่ วมกับผูอ้ ืนได้
สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองได้บา้ ง
สามารถแก้ไ ขปั ญ หาด้ว ยตนเองได้เ ป็ น
ส่ วนใหญ่
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เกณฑ์ความสามารถ
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที ;

ดัชนีช6 ีวดั พฤติกรรมการแก้ปัญหา
สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองจนประสบ
ผลสําเร็ จ
สามารถแก้ไขปั ญหาและสามารถวางแผน
ป้ องกันปั ญหาทีจะไม่ให้เกิดขึ6นอีก

แบบไม่กาํ หนดเป็ นสเกล เป็ นสมรรถนะทีเป็ นพฤติกรรมเชิงความรู ้สึก หรื อเจตคติทีไม่ตอ้ ง
ใช้สเกล เช่น ความซื อสัตย์ ความตรงต่อเวลา เป็ นต้น
การนําสมรรถนะไปประยุกต์ ใช้
9. การนําสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ (HR) สามารถทําได้หลาย
ประการ คือ
9.9 การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ (human resource planning) จะเป็ นการวางแผนทรัพยากร
มนุ ษย์ท6 งั ความต้องการเกี ยวกับตําแหน่ ง ซึ งจะต้องเกี ยวข้องกับการกําหนดสมรรถนะในแต่ล ะ
ตําแหน่ง เพือให้ทราบว่าในองค์การมีคนทีเหมาะสมจะต้องมีสมรรถนะใดบ้าง เพือให้สอดคล้อง
กับการวางกลยุทธ์ขององค์การ
9.7 การตี ค่ างานและการบริ หารค่ า จ้า งและเงิ นเดื อน (job evaluation of wage and salary
administration) สมรรถนะสามารถนํามาใช้ในการกําหนดค่างาน (compensable factor) เช่นวิธีการ
Point method โดยการกําหนดปั จจัยแล้วให้คะแนนว่าแต่ละปั จจัยมีความจําเป็ นต้องใช้ในตําแหน่ ง
งานนั6น ๆ มากน้อยเพียงใด เป็ นต้น
9.@ การสรรหาและการคัดเลื อก (recruitment and selection) เมื อมีการสมรรถนะไว้แล้ว
การสรรหาพนักงานก็ตอ้ งให้สอดคล้องกับสมรรถนะตรงกับตําแหน่งงาน
9.A การบรรจุ ต ํา แหน่ ง ก็ ค วรคํา นึ ง ถึ ง สมรรถนะของผู ้มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมหรื อมี
ความสามารถตรงตามตําแหน่งทีต้องการ
9.; การฝึ กอบรมและพัฒ นา (training and development) การฝึ กอบรมและพัฒ นาก็
ดําเนินการฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะของบุคลากรให้เต็มขีดสุ ดของแต่ละคน
9.< การวางแผนสายอาชี พ และการสื บ ทอดตํา แหน่ ง (career planning and succession
planning) องค์การจะต้องวางแผนเส้นทางอาชี พ (career path) ในแต่ละเส้นทางทีแต่ละคนก้าวเดิ น
ไปในแต่ละขั6นตอนนั6นต้องมีสมรรถนะอะไรบ้าง องค์การจะช่วยเหลือให้กา้ วหน้าได้อย่างไร และ
ตนเองจะต้องพัฒนาอย่างไร ในองค์การจะต้องมีการสร้างบุคคลขึ6นมาแทนในตําแหน่งบริ หารเป็ น
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การสื บทอด จะต้องมี ก ารพัฒนาสมรรถนะอย่า งไร และต้องมี ก ารวัดสมรรถนะเพือนํา ไปสู่ ก าร
พัฒนาอย่างไร ซึ งจะนําไปสู่ กระบวนการฝึ กอบรมต่อไป
9.C การโยกย้าย การเลิ กจ้าง การเลื อนตําแหน่ ง (rotation, termination and promotion) การ
ทราบสมรรถนะของแต่ละคนทําให้สามารถบริ หารงานบุคคลเกียวกับการโยกย้าย การเลิกจ้าง และ
การเลือนตําแหน่งได้ง่ายและเหมาะสม
1.8 การจัดการผลการปฏิ บตั ิ งาน (performance management) เป็ นการนําหลักการจัดการ
ทางคุณภาพทีเรี ยกว่า วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ ตั6งแต่การวางแผน
ทีต้องคํานึงถึงสมรรถนะของแต่ละคน วางคนให้เหมาะกับงานและความสามารถรวมทั6งการติดตาม
การทํางาน และการประเมินผลก็พิจารณาจาก competency เป็ นสําคัญ และนําผลทีได้ไปปรับปรุ ง
ต่อไป
.L ทฤษฏีแนวคิดเกียวกับการวิจัยเชิ งคุณภาพ
การวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ เป็ นการวิ จ ัย ที แสวงหาความจริ ง ในสภาพที เป็ นอยู่โดยธรรมชาติ
(naturalistic inquiry) ซึ งเป็ นการสอบสวน มองภาพรวมทุกมิติ (holistic perspective) ด้วยตัวผูว้ ิจยั
เอง เพือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ ทีสนใจกับสภาพแวดล้อมนั6น โดยให้ความสําคัญกับ
ข้อมูล ที เป็ นความรู ้ สึกนึ กคิ ด คุ ณค่า ของมนุ ษย์ และความหมายที มนุ ษ ย์ให้ต่อสิ งแวดล้อมต่างๆ
รอบตัว เน้ น การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการตี ค วามสร้ า งข้อ สรุ ป แบบอุ ป นัย (inductive analysis)
(Boyatzis, 9LK7)
กระบวนทัศน์ การวิจัย (research paradigms)
ประเภทของการวิจยั แบ่งตามวิธีการเก็บรวมรวบข้อมูล
1. การวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research)
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research)
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ตารางที 7.@ ความแตกต่างระหว่างกระบวนทัศน์ทางปฏิฐานนิยมและปรากฏการณ์นิยม
ลักษณะ
ความเชือพื6นฐาน

บทบาทนักวิจยั

ระเบียบวิธีวจิ ยั

ความน่าเชื อถือ

ปฏิฐานนิยม
- ความจริ งเป็ นโลกภายนอก และวัดได้
ด้วยวัตถุวสิ ัย (objective)
- ผูว้ จิ ยั เป็ นอิสระแยกออกจากสิ งทีถูก
วิจยั
- ความจริ งเป็ นเรื องปราศจากค่านิยม
-มุ่งประเด็นในสิ งทีมีหลักฐานความจริ ง
(fact)
- มองในพื6นฐานของเชิงเหตุและผล
- จับแยกสภาพความจริ งให้เล็ก
พอเหมาะกับการศึกษา
- สร้างสมมุติฐานและทดสอบ
- ใช้วธิ ี การเชิงปริ มาณ
- สร้างนิยามปฏิบตั ิการเพือวัดได้
- ใช้กรอบทฤษฎีก่อนๆนํา
- ใช้เครื องมือในการเก็บช้อมูล
- ใช้กลุ่มตัวอย่างมาก
- สถานทีทําวิจยั ใช้หอ้ งทดลอง
- ความตรง (validity)
เครื องมือทีใช้วดั วัดในสิ งทีต้องการ
วัดหรื อไม่
- ความเทียง (reliability)
การวัดให้ผลตรงกันทุกครั6งหรื อไม่
(โดยทีไม่มีการเปลียนแปลงของสิ งที
ถูกวัด)
- การสรุ ปผลอ้างอิง (generaliability)

ปรากฏการณ์ นิยม
- ความจริ งทางสังคมสร้างขึ6น
ในความนึกคิดของมนุษย์และ
เป็ นอัตตวิสัย (subjective)

- มุ่งประเด็นของความหมาย
(meaning)
- พยายามเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ6น
- มองภาพรวมทั6งสถานการณ์
- ค่อยๆพัฒนาความคิดข้อสรุ ป
จากข้อมูลรู ปธรรม
- ใช้วธิ ี การเชิงคุณภาพ
- ใช้วธิ ี การหลายๆวิธีเพือสร้าง
แนวคิดนานาประการเกียวกับ
ปรากฏการณ์
- ไม่ใช้ทฤษฎีนาํ ศึกษาจาก
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
- ความเชื อถือได้ (credibility)
ผูว้ จิ ยั สามารถเข้าถึงและมี
ความรู ้ความเข้าใจใน
ความหมายต่างๆและข้อมูล
- การพึงพากับเกณฑ์อืนๆ
(dependability) การสังเกตสิ ง
เดียวกัน โดยนักวิจยั หลายคน
หลายโอกาส -ว่าสอดคล้องกัน
เพียงใด
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ลักษณะ

ปฏิฐานนิยม
โอกาสของรู ปแบบทีถูกสังเกตในกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถนําไปใช้ อ้างกับ
ประชากรทั6งหมดได้มากน้อยเท่าใด

ปรากฏการณ์ นิยม
- การถ่ายโอนผลการวิจยั
(transferability) ความคิดและ
ทฤษฎีทีสร้างขึ6นจาก
สถานการณ์หนึงๆ สามารถจะ
นําไปใช้กบั สถานการณ์อืน
เพียงใด

ตารางที 7.A เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการวิจยั เชิงคุณภาพกับการวิจยั เชิงปริ มาณ
ข้ อแตกต่ าง
1. แนวคิดพื6นฐาน

การวิจัยเชิ งปริมาณ
- ปฏิฐานนิยม (postivism)

การวิจัยเชิ งคุณภาพ
- ปรากฎการณ์นิยม
(phenamenology)
2. วัตถุประสงค์
- มุ่งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง - ต้องการเข้าใจความหมาย
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
กระบวนการความรู ้สึกนึกคิด
โดยเชื อมโยงกับบริ บทของ
สังคม
- กําหนดล่วงหน้าก่อนทําการวิจยั
3. การกําหนด
- กําหนดคร่ าวๆพร้อมทีจะ
สมมุติฐาน
เปลียนแปลงตามสถานการณ์
4. การคัดเลือก
- สุ่ มโดยอาศัยการสุ่ มชนิ ดทีทราบ
- สุ่ มโดยอาศัยการสุ่ มชนิ ดทีไม่
โอกาสหรื อความน่าจะเป็ นทีถูกเลือก ทราบโอกาสหรื อความน่าจะ
ตัวอย่าง
(probability)
เป็ นทีจะถูกเลือกเป็ นตัวอย่าง
(non-probability sampling)
5. จํานวนตัวอย่าง - จํานวนมาก
- จํานวนน้อย
6. ขอบเขตการวิจยั - ศึกษาในวงกว้าง โดยเลือกเฉพาะกลุ่ม - ศึกษาแนวลึกเฉพาะกลุ่มที
ตัวอย่างทีสุ่ มมา
สนใจ
7. บทบาทของผูว้ จิ ยั - แยกผูว้ จิ ยั ออกจากเรื องทีศึกษา
- ผูว้ จิ ยั เป็ นเครื องมือในการทํา
วิจยั
8. วิธีการเก็บข้อมูล - แบบสอบถาม
- การสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- การสัมภาษณ์เจาะลึก
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ข้ อแตกต่ าง

9. การวิเคราะห์
ข้อมูล
10. การรายงานผล

11. การสรุ ปผล
12. ทักษะของ
นักวิจยั

การวิจัยเชิ งปริมาณ

การวิจัยเชิ งคุณภาพ
- การจัดสนทนากลุ่ม
- การบันทึกประวัติชีวบุคคล
- วิเคราะห์เชิงปริ มาณโดยใช้สถิติช่วย - วิเคราะห์เชิงตรรกะเป็ นหลัก
(Statistical analysis)
อาจมีการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ช่วยเล็กน้อย (content analysis)
- รายงานผลโดยอ้างอิงสถิติ (Report
- รายงานผลโดยอ้างอิงคําพูด
statistical analysis)
หรื อเรื องราวจริ งจากกลุ่ม
ตัวอย่าง (report rich narrative)
-นําไปใช้อา้ งอิงแทนประชากรทั6งหมด - ใช้อา้ งอิงได้เฉพาะกลุ่ม
ได้
- มีความสามารถทางสถิติ
- มีความละเอียดอ่อนในการ
สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล และ
การตีความ

การสั มภาษณ์ กลุ่ม (group interview) ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ งมีขอ้ ดีอยู่ A ข้อ ได้แก่
9. เป็ นการเก็บข้อมูลพื6นฐาน ซึ งระเบียบวิธีวิจยั นี6 เป็ นทียอมรับว่าใช้ได้ดีและเหมาะสมใน
การวิจยั ทีอยูใ่ นระดับพื6นฐาน หรื ออยูใ่ นขั6นตอนของการพัฒนากรอบความติด ซึ งผูว้ จิ ยั มีขอ้ มูลจํากัด
7. มีความยืดหยุ่นสู ง การสัมภาษณ์ กลุ่ม จะช่ วยให้เข้าถึ งหัวข้อทีสนใจหรื อปั ญหามากขึ6น
และผูส้ นทนาสามารถอภิปรายโต้ตอบและเปรี ยบเที ยบข้อมูลหรื อเนื6 อหาที นํามาแสดงต่อกลุ่ มได้
อย่างชัดเจน ด้วยความยืดหยุน่ นี6 เองจะช่ วยให้คณะวิจยั สามารถสร้างความเข้าใจได้อย่างลึกซึ6 ง และ
ค้นพบความคิดใหม่ ๆของผูร้ ่ วมสัมภาษณ์
@. ปฎิ กิริยาต่อกันของสมาชิ กในกลุ่ม จุดแข็งของการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) คือ
ผูว้ ิจยั สามารถสํารวจพฤติกรรมทีซับซ้อน และสามารถสังเกตแรงจูงใจต่าง ๆได้เป็ นอย่างดี ทีมีผล
จากการมีปฎิกิริยาต่อกันของคนในกลุ่ม
A. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื องจากการทําการสัมภาษณ์ กลุ่ม (group interview) นี6 จะ
เตรี ยมคําถามอย่างกว้าง ๆไว้ล่วงหน้า และจัดสนทนาขึ6นเป็ นกลุ่มอย่างน้อย < – K คนพร้อมกัน โดย
ใช้ผดู ้ าํ เนิ นการสนทนาทีผ่านการอบรมมาเป็ นอย่างดี จึงทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายถ้าจะต้อง
เปรี ยบเทียบกับการสัมภาษณ์เดียวของแต่ละคน
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สรุ ปของการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) มีจุดเด่นทีเป็ นการเก็บข้อมูลบนระดับพื6นฐาน
มีความยืดหยุน่ สู ง สามารถทําให้สมาชิกในกลุ่มมีปฎิกิริยาต่อกัน และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ถึง
วิธีดงั กล่าวยังมีจุดด้อยเมือเปรี ยบเทียบกับวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพวิธีอืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์เดียว แต่
การวิจยั แบบนี6 ก็ยงั มีจุดบกพร่ องทีอาจจะเกิดขึ6นบ่อย ๆครั6ง ได้แก่
9. ขั6นตอนการสรรหาผูร้ ่ วมสัมภาษณ์
7. ความสามารถเฉพาะตัวของผูว้ จิ ยั
@. การแปลความหมาย
.$ ประวัติมหาวิทยาลัยสยาม
ภาษาอังกฤษ: Siam University; ชื อย่อ: มส. - SU เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชน 9 ใน ; แห่ งแรก
ของประเทศไทย ตั6งอยูท่ ีถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ได้รับการ
ริ เริ มขึ6นในปี พ.ศ. 7;=K จาก "โรงเรี ยนเทคโนโลยีสยาม" และได้สถาปนาอย่างเป็ นทางการเมือ พ.ศ.
7;9<โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิ ช ใช้ชือเดิ มว่า "วิทยาลัยเทคนิ คสยาม" ต่อมา เปลี ยนชื อเป็ น
"มหาวิทยาลัยเทคนิ คสยาม" และ "มหาวิทยาลัยสยาม" ตามลําดับ มหาวิทยาลัยสยามนับได้วา่ เป็ น
มหาวิทยาลัยเอกชนทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดและเก่าแก่ทีสุ ดในย่านฝังธนบุรี อธิ การบดีคนปั จจุบนั คือ ดร.
พรชัย มงคลวนิช
มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน 9 ใน ; สถาบันแรกของประเทศไทย
ได้รับการริ เริ มขึ6นในปี พ.ศ. 7;=K และได้สถาปนาอย่างเป็ นทางการเมือ พ.ศ. 7;9< โดยอาจารย์ ดร.
ณรงค์ มงคลวนิ ช ใช้ชือเดิมว่า "วิทยาลัยเทคนิ คสยาม" ต่อมาในปี พ.ศ. 7;7L ได้เปลี ยนสถานภาพ
เป็ น "มหาวิทยาลัยเทคนิ คสยาม"[7] และเปลี ยนชื อเป็ น "มหาวิทยาลัยสยาม" ในลําดับต่อมา โดย
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามมีสถานะเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี พลอากาศเอกชลิ ต พุ กผาสุ ข องคมนตรี เป็ นนายกสภา
มหาวิทยาลัย และ ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็ นอธิ การบดี
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามมีนกั ศึกษารวมกว่า 9;,=== คน มีนกั ศึกษานานาชาติกว่า @== คน
จากกว่า 9; ประเทศทัวโลก เปิ ดดํา เนิ นการเรี ย นการสอนในระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก ทั6งหลักสู ตรภาษาไทยและหลักสู ตรนานาชาติ รวมทั6งสิ6 นกว่า ;= หลักสู ตร โดยแบ่ง
ออกเป็ น 9@ คณะ คือ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะนิ เทศศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
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สารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยศิลปการแสดง คณะแพทยศาสตร์ และบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้
ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า C;,=== คน
มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการรับรองให้เป็ นภาคีสมาชิ กของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ
(International Association of Universities - IAU) สมาคมอธิ การบดี ระหว่างประเทศ (International
Association of University Presidents) ซึ งอธิ ก ารบดี ไ ด้รั บ เกี ย รติ ใ ห้ เ ป็ นกรรมการบริ ห ารสมาคม
ตั6งแต่ปี พ.ศ. 7;7C จนถึ งปั จจุบนั และมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิ กของสมาคม
การศึกษาขั6นอุดมศึกษาแห่ งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (The Association of South East Asian
Institutions of Higher Learning-ASAIHL) สมาคมสถาบัน การศึ ก ษาด้ า นการโรงแรมและการ
ท่องเทียวแห่ งภาคพื6นยุโรป (EUHOFA) และสมาคมฝึ กอบรมและพัฒนาองค์กรแห่ งภาคพื6นเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO) และเป็ น
พันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างประเทศชั6นนํากว่า ;A สถาบันทัวโลก
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วย ฟั นเฟื อง แผนทีประเทศไทย และเรื อใบ ซึ ง
หมายถึง สถาบันทีขับเคลือนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าสถาวรสื บไป
สิ งศักดิ” สิทธิ” ประจํามหาวิทยาลัย ได้แก่ พระวิษณุ กรรม บรมครู แห่ งการช่ าง ซึ งสร้ างขึ6 น
ตั6งแต่สมัยยังเป็ น "วิทยาลัยเทคนิคสยาม" ปั จจุบนั ประดิษฐานอยูบ่ ริ เวณประตูดา้ นหน้ามหาวิทยาลัย
สี ประจํา มหาวิทยาลัย คื อ สี เหลื อง-นํ6าตาล โดยสี เหลื อง หมายถึ ง ปั ญญา ส่ วนสี น6 าํ ตาล
หมายถึง ความรู ้ความเชียวชาญ สอดคล้องกับคําขวัญของมหาวิทยาลัยทีว่า "ปั ญญาเป็ นรัตนของนร
ชน"
ต้น ไม้ป ระจํา มหาวิ ท ยาลัย ได้แ ก่ ต้น หู ก วาง ซึ งเป็ นต้น ไม้ที มี อ ยู่ เ ป็ นจํา นวนมากใน
มหาวิทยาลัยสยาม ในฤดูผลัดใบจะมีใบสี เหลืองและผลสี น6 าํ ตาล สอดคล้องกับสี ประจํามหาวิทยาลัย
สัตว์สัญลักษณ์ ได้แก่ ช้าง ซึ งเป็ นสัตว์คู่บา้ นคู่เมืองของชาว "สยาม" มาแต่โบราณ
ปรัชญา ได้แก่ ปญญา นรานํ รตนํ (บาลี) ปั ญญาเป็ นรัตนของนรชน (ไทย) " Wisdom is an
invaluable asset of mankind "
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.% หลักสู ตรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จดั ตั6งขึ6นหลังจากการสถาปนามหาวิทยาลัย เมือปี
พุทธศักราช 7;9< โดยมีวตั ถุประสงค์เพือผลิตบัณฑิตซึ งมีความรู ้ความสามารถทางการบัญชีและการ
บริ หารธุ รกิจ รวมถึงแนวคิดทางการบริ หารองค์การสมัยใหม่ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการผลิต และ
พัฒ นาคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ
ประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีในการจัดการธุ รกิ จในภาคทฤษฎี กรณี ศึกษาต่างๆ การฝึ กงาน การจัดทํา
โครงงาน และฝึ กปฏิบตั ิท6 งั ในมหาวิทยาลัย และในสถานประกอบการ ทั6งนี6 เพือให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในทฤษฎี ก ารบริ ห ารธุ ร กิ จ และสามารถประยุ ก ต์ ท ฤษฎี เข้า สู่ ก าร
ปฏิ บตั ิ การได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล รวมทั6งเป็ นผูย้ ึดมันในจรรยาบรรณของนักธุ รกิ จ ปั จจุบนั คณะ
บริ หารธุ รกิ จเปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ทั6งสิ6 น ; สาขาวิชา โดยประกอบไปด้วยภาควิชาต่างๆ
จํา นวน ; ภาควิช า ได้แก่ 9) ภาควิชาการบัญชี 7) ภาควิช าการเงิ นและการธนาคาร @) ภาควิช า
การตลาด A) ภาควิชาการจัดการทัวไป และ ;) ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ปรัชญา
ปณิธาน

มหาวิทยาลัยสยามเป็ นหนึ งสถาบันอุดมศึกษาชั6นนําของประเทศและภูมิภาคโดย
มุ่งเน้นความเชื อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิ ชยกรรม ตลอดจนความเป็ น
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ทีมุ่งเน้นการจัดการศึ กษาโดยเน้น
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่ วมมือกับองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต เพือพัฒนาคนให้มี
ความรู ้ มี ทศั นคติ และสมรรถนะในการประกอบวิชาชี พให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโลกแห่ งการทํางานในบริ บทของโลกาภิวตั น์มีคุณธรรมจริ ยธรรม มี
ความเข้า ใจและยอมรั บ สามารถพัฒ นางานที รั บ ผิ ด ชอบในบริ บ ทของความ
หลากหลายของวัฒนธรรม มี ทกั ษะในการเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต ในการดํา เนิ นการ
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะส่ งเสริ มการวิจยั การบริ การทางวิชาการและการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยประสานความร่ วมมือกับเครื อข่ายและภาคส่ วนต่าง ๆ
ทีเกียวข้องอย่างใกล้ชิด
“ป–ฺ ญา นรานํ รตนํ” ซึ งหมายความว่า “ปั ญญาเป็ นรัตนะของนรชน”
มหาวิทยาลัยสยามมุ่งมันจัดการศึกษาเพือพัฒนาคนให้เป็ นผูใ้ ช้ปัญญาในการ
ดํารงชีวิตมีความพร้อมเข้าสู่ โลกของการทํางานในบริ บทของโลกาภิวฒั น์
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หลักสู ตรคณะบริ หารธุรกิจ
โครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศาสตร์ และพลศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

@C
L
9C
L
7
L@
A;
@<
97
<

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป @C หน่วยกิต
. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
100-101
หลักเศรษฐศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
@(@-=-<)
(Principles of Economics and Philosophyof Sufficiency Economy)
100-106
อาเซี ยนในโลกยุคใหม่
@(@-=-<)
(ASEAN in the Modern World)
100-102
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวติ
@(@-=-<)
(Philosophy, Religions and Life Style)
100-103
หลักตรรกศาสตร์ และทักษะการคิดเพือการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ @(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning )
100-104
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
@(@-=-<)
(Human Relations and Personality Development)
100-105
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
@(@-=-<)
(Psychology in Daily Life)
100-107
อารยธรรมศึกษา
@(@-=-<)
(Civilization Studies)
919-9=9
จิตวิทยาทัวไป
@(@-=-<)
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999-9=7
999-9=@
199-9=A
199-9=<
999-9=C
997-9=9
197-9=7
997-9=@
997-9=A
997-9=<
112-107
997-9=K
997-9=L

(General Psychology)
สังคมวิทยาเบื6องต้น
(Introduction to Sociology)
หลักเศรษฐศาสตร์
(Principle of Economics)
ทักษะการศึกษา
(Study Skills)
สันติภาพศึกษา
(Peace Studies)
ความรู ้เบื6องต้นด้านทรัพย์สินทางปั ญญา
(Introduction to Intellectual Property )
อารยธรรม
(Civilizations)
ความรู ้เบื6องต้นเกียวกับปรัชญาและ ตรรกศาสตร์
(Fundamental of Philosophy and Logic)
มนุษย์กบั วรรณกรรม
(Man and Literature)
มนุษยกับศิลปะ
(Man and Arts)
ไทยศึกษา
(Thai Studies)
ศาสนาเปรี ยบเทียบ
(Comparative Religions)
การวางแผนชี วติ ครอบครัว
(Family Life Planning)
ดนตรี ปฏิบตั ิ
(Music practice)

@(@-=-<)
@(@-=-<)
7(7-=-A)
7(7-=-A)
7(7-=-A)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
7(7-=-A)
7(9-7-@)
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. กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร จํานวนไม่ น้อยกว่ า X หน่ วยกิต
7.9 รายวิชาภาษาไทยให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี6 @ หน่วยกิต
99@-9=K
การใช้ภาษาไทยเพือการสื อสาร
@(7-7-;)
(Thai Usage for Communication)
99@-9=L
การใช้ภาษาไทยเพือการนําเสนอ
@(7-7-;)
(Thai Usage for Presentation)
7.7 รายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 97 หน่วยกิต ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี6
114-101
ภาษาอังกฤษ 9 (English 1)
7(9-7-@)
114-102
ภาษาอังกฤษ 7 (English 2)
7(9-7-@)
114-201
ภาษาอังกฤษ @ (English 3)
7(9-7-@)
114-202
ภาษาอังกฤษ A (English 4)
7(9-7-@)
114-301
ภาษาอังกฤษ ; (English 5)
7(9-7-@)
114-302
ภาษาอังกฤษ < (English 6)
7(9-7-@)
114-303
การใช้ภาษาอังกฤษเพือวิชาชี พ
2(1-2-3)
(English Usage for Profession)
114-304
เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอทางวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Presentation Techniques for Profession)
99A-@=9
ภาษาอังกฤษ ;
7(9-7-@)
(English 5)
99A-@=7
ภาษาอังกฤษ <
7(9-7-@)
(English 6)
99A-@=@
การใช้ภาษาอังกฤษเพือวิชาชีพ
7(9-7-@)
(English Usage for Profession)
99A-@=A
เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอทางวิชาชีพ
7(9-7-@)
(English Presentation Techniques for Profession)
7.@ รายวิชาภาษาต่างประเทศที 7
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาภาษาต่างประเทศที 7 จํานวน 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี6
7.@.9 กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
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
99@-7=7
99@-9=;
99@-9=<
99@-7=@
99@-7=A
99@-999
99@-997
99@-99@
99@-99A

ภาษาจีน @ (Chinese @)
ภาษาจีน A (Chinese A)
ภาษาญีปุ่ น 9 (Japanese 1)
ภาษาญีปุ่ น 7 (Japanese 7)
ภาษาญีปุ่ น @ (Japanese @)
ภาษาญีปุ่ น A (Japanese A)
ภาษาเกาหลี 9 (Korean 1)
ภาษาเกาหลี 7 (Korean 7)
ภาษาเกาหลี @ (Korean @)
ภาษาเกาหลี A (Korean A)
7.@.7 กลุ่มวิชาภาษาอาเซี ยน
9=7-9=9
ภาษาพม่า 9 (Burmese 1)
9=7-9=7
ภาษาพม่า 7 (Burmese 7)
9=7-9=@
ภาษาพม่า @ (Burmese @)
9=7-9=A
ภาษาพม่า A (Burmese A)
9=7-999
ภาษาบาฮาซาอินโดนี เซี ย 9 (Bahasa Indonesia 1)
9=7-992
ภาษาบาฮาซาอินโดนี เซี ย 2 (Bahasa Indonesia 2)
9=7-993
ภาษาบาฮาซาอินโดนี เซี ย 3 (Bahasa Indonesia 3)
9=7-994
ภาษาบาฮาซาอินโดนี เซี ย 4 (Bahasa Indonesia 4)
9=7-929
ภาษาบาฮาซามาเลเซี ย 9 (Bahasa Malaysia 1)
9=7-922
ภาษาบาฮาซามาเลเซี ย 2 (Bahasa Malaysia 2)
9=7-923
ภาษาบาฮาซามาเลเซี ย 3 (Bahasa Malaysia 3)
9=7-924
ภาษาบาฮาซามาเลเซี ย 4 (Bahasa Malaysia 4)

7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)
7(9-7-@)

I. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จํานวนไม่ น้อยกว่ า Y หน่ วยกิต
179-9=9
เทคโนโลยีสารสนเทศ
@(7-7-;)
(Information Technology)
979-9=7
คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการศึกษาและการทํางาน
@(7-7-;)
(Computer for Studies and Works)
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121-103

ชีวติ กับสิ งแวดล้อม
(Life and Environment)
121-104
อาหารเพือสุ ขภาพทีดี
(Food for Good Health)
121-105
เคมีในชีวติ ประจําวัน
(Chemistry in Daily Life)
121-106
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
(Mathematics in Daily Life)
121-107
สถิติพ6ืนฐานเพือการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(Basic Statistics for Data Analysis)
97=-9=9
มนุษย์กบั สิ งแวดล้อม
(Man and Environment)
97;-9=9
คณิ ตศาสตร์ ในอารยธรรม
(Mathematics in Civilization)
97<-@9<
สถิติและความน่าจะเป็ น
(Statistics and Probability)
L. กลุ่มวิชาสุ นทรียศาสตร์ และพลศึกษา จํานวนไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี6
97L-9=9
พลศึกษาและนันทนาการ
(Physical Education and Recreation)
97L-9=7
ศิลปะและสังคีตนิยม
(Art and Music Appreciation)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 9I หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (L$ หน่ วยกิต)
130-101
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
(Micro Economics)
130-102
เศรษฐศาสตร์ มหภาค
(Macro Economics
130-204
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)

7(9-7-@)
7(9-7-@)

@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
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130-302
130-303
130-401
131-101
131-201
131-202
133-201
134-201
9@;-203
136-301
130-211
130-212
130-79@
9@=-79A

(Data Analysis for Decision Making in Business)
กฎหมายธุ รกิจ
(Business Law)
การภาษีอากร 9
(Taxation 9)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
การบัญชีข6 นั ต้น 9
(Principles of Accounting 9)
การบัญชีข6 นั ต้น 7
(Principles of Accounting 2)
การบัญชีเพือการจัดการ
(Managerial Accounting)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
การเงินธุ รกิจ
(Business Finance)
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
(Production and Operation Management)
การเงินส่ วนบุคคล
(Personal Finance )
การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน
(Investment in Money Market and Capital Market)
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Good Governance and Corporate Social Responsibility)
การเป็ นผูป้ ระกอบการและการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(Entrepreneurship and SMEs Management)

@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
3(@-=-<)
@ (@-=-<)
@ (@-=-<)
@(@-=-<)
@ (@-=-<)
@ (@-=-<)
@(@-=-<)

3(3-0-6)
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13=-29;
13=-29<

ธุ รกิจระหว่างประเทศเบื6องต้น
(Introduction to International Business)
ภาษาอังกฤษทางธุ รกิจ
(English for Business)

ภาควิชาการบัญชี
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (I% หน่ วยกิต)
9@9-7=@
การบัญชีข6 นั กลาง 9
(Intermediate Accounting 1)
9@9-@=9
การบัญชีข6 นั กลาง 7
(Intermediate Accounting 2)
9@9-@=7
การบัญชีตน้ ทุน 9
(Cost Accounting 1)
9@9-@=@
การบัญชีตน้ ทุน 7
(Cost Accounting 2)
9@9-@=;
การภาษีอากร 7
(Taxation 2)
9@9-@=<
การสอบบัญชี
(Auditing)
9@9-@=C
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(Internal Control and Internal Auditing)
9@9-A=@
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
9@9-A=A
การบัญชีข6 นั สู ง 9
(Advanced Accounting 1)
9@9-A=;
การบัญชีข6 นั สู ง 7
(Advanced Accounting 2)
9@9-A=K
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
(Financial Reporting and Statements Analysis)

@(@-=-<)
3(3-0-6)

@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
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131-409
130-490
9@=-AL9

โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพืองานทางการบัญชี
(Software Packages for Accounting)
เตรี ยมสหกิจศึกษา
(Pre Co-operative Education)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education

กลุ่มวิชาเอกเลือก ( หน่ วยกิต)
ต้ องเลือกเรี ยนวิชาสั มมนา ไม่ น้อยกว่ า I หน่ วยกิต
. กลุ่มวิชาการบัญชี การเงิน
9@9-A99
การบัญชีเฉพาะกิจการ
(Accounting for Specific Enterprises)
9@9-A97
การบัญชี ระหว่างประเทศ
(International Accounting)
9@9-A9@
สัมมนาการบัญชีการเงิน
(Seminar in Financial Accounting)
. กลุ่มวิชาการบัญชี บริ หาร
9@9-A79
การวางแผนกําไรและการควบคุม
(Profit Planning and Control)
9@9-A77
การบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Cost Management)
9@9-A7@
สัมมนาการบัญชีบริ หาร
(Seminar in Managerial Accounting)

3(2-2-5)
9(1-0-2)
;(0-30-0)

@(@-=-<)
@(@-=-<)
3(@-=-<)

@(@-=-<)
@(@-=-<)
3(@-=-<)

I. กลุ่มวิชาการสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน
9@9-A@9
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
(Accounting Information SystemAudit and Control)
131-432
สัมมนาการสอบบัญชี
3(@-=-<)
(Seminar in Auditing)
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131-433

สัมมนาการตรวจสอบภายใน
(Seminar in Internal Audit)

@(@-=-<)

L. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
9@9-AA9
ฐานข้อมูลทางการบัญชี
@(7-7-;)
(Accounting Databases)
9@9-AA7
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี @(7-7-;)
(Accounting Information System Analysis and Design)
9@9-AA@
การสื อสารข้อมูลทางธุ รกิจ
@(@-=-<)
(BusinessData Communication)
9@9-AAA
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(@-=-<)
(Seminar in Technology and Accounting Information Systems)
5. กลุ่มวิชาการภาษีอากร
9@9-A;7
การวางแผนภาษี
(Tax Planning)
9@9-A;@
สัมมนาการภาษีอากร
(Seminar in Taxation)
6. กลุ่มวิชาอืนๆ
9@9-A<9
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชี
(Practices in Auditing)
9@9-A<7
การวิจยั ทางการบัญชี
(Accounting Research)

@(@-=-<)
3(3-0-6)

@(=-<-<)
@(@-=-<)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆทีเปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม
การฝึ กงาน
นักศึกษาทุกคนจะต้องเรี ยนสหกิจศึกษา เว้นแต่ในกรณี ทีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสหกิจศึกษา ให้นกั ศึกษาฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต) ไม่นอ้ ยกว่า 7== ชัวโมง แทน และ
ให้เรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ-กลุ่มวิชาเอกเลือก เพิมอีก < หน่วยกิต
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หมายเหตุ
ในกรณี ทีนักศึกษาต่างสาขาวิชาต้องการเลือกลงรายวิชาโทในหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
ให้นกั ศึกษาลงกลุ่มวิชาโท จํานวน 9; หน่วยกิต ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี6
9@9-7=@ การบัญชีข6 นั กลาง 9
9@9-@=9 การบัญชีข6 นั กลาง 7
9@9-@=7 การบัญชี ตน้ ทุน 9
9@9-@=< การสอบบัญชี
9@9-A=A การบัญชีข6 นั สู ง 9
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
132-302
การจัดการการเงิน
(Financial Management)
9@7-@=A
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
(International Finance and Banking)
9@7-@=C
การเงินการธนาคารและตลาดการเงิน
(Money , Banking and Financial Market)
9@7-@=K
การจัดการสถาบันการเงิน
(Financial Institutions Management)
9@7-@9=
การจัดการสิ นเชือ
(Credit Management)
9@7-A=9
หลักการลงทุน
( Principles of Investment )
9@7-A=@
การวิเคราะห์งบการเงิน
(Financial Statement Analysis)
9@7-A=A
การวิจยั ทางการเงิน
(Research in Finance)
9@7-A=<
การวิเคราะห์ตราสารหนี6
(Analysis of Debts Investments)
9@7-A=L
การจัดการความเสี ยงและการประกันภัย

@(@- =-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
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9@=-AL9

(Risk and Insurance Management)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

กลุ่มวิชาเอกเลือก
9@=-@=K
การวิจยั ทางธุ รกิจ
(Business Research)
9@7-A=7
การวาณิ ชธนกิจ
(Investment Banking)
9@7-A=C
สัมมนาการจัดการการเงิน
(Seminar in Financial Management)
9@7-A=K
การวิเคราะห์ตราสารอนุพนั ธ์
(Analysis of Derivatives)
9@7-A9=
การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางด้านการเงิน
(Project Analysis and Evaluation)
9@7-A99
การประเมินอสังหาริ มทรัพย์
(Real Estate Appraisal)
9@7-A97
การเงินสําหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดย่อม
(Entrepreneurial and Small Business Finance)
9@7-A9@
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
(Financial Planning and Control)
9@7-A9A
การประกันภัยทางทะเล
(Marine Insurance)
9@7-A9;
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุ รกิจประกันภัย
(Civil and Commercial Code Insurance)
9@7-A9<
การประกันวินาศภัย การประกันชีวติ และสุ ขภาพ
(Casualty Insurance, Life and Health Insurance)
9@C-A9C
ธุ รกรรมทางการเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(E-Business Finances)

;(=-@=-= )

@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(7-7-;)
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ภาควิชาการตลาด
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (I6 หน่ วยกิต)
133-301
การจัดการการตลาด
(Marketing Management)
133-302
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior)
133-304
การจัดการช่องทางการตลาด
(Marketing Channels Management)
133-402
การวิจยั การตลาด
(Marketing Research)
133-403
การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing)
133-404
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
(Product and Price Management)
133-405
การตลาดบริ การ
(Services Marketing)
133-408
การสื อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
133-411
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(Logistics and Supply Chain Management)
9@@-A9<
การวางแผนการตลาด
(Marketing Planning)
130-490
เตรี ยมสหกิจศึกษา
(Preparation of Co-Operative Education)
9@=-AL9
สหกิจศึกษา
(Co-Operative Education)
กลุ่มวิชาเอกเลือก (12 หน่ วยกิต)
130-308
การวิจยั ทางธุ รกิจ
(Business Research)

@(@-=-<)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9 (9-=-7)
; (=-@=-=)

@ (@-=-<)
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133-303
133-305
133-306
133-401
9@@-A=<
133-407
133-409
133-410
933-412
133-413
133-414
133-415

การตลาดการเกษตร
(Agricultural Marketing)
การจัดการงานขาย
(Sales Management)
การตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
(Industrial Marketing)
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
(Advertising and Sales Promotion)
การตลาดทางตรง
(Direct Marketing)
สัมมนาการตลาด
(Seminar in Marketing)
การจัดการซัพพลายเชน
(Supply Chain Management)
การจัดการการค้าปลีก
(Retail Management)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(New Product Development)
การจัดการตราผลิตภัณฑ์
(Brand Management)
การตลาดธุ รกิจ
(Business Marketing)
การจัดการกลยุทธ์การตลาด
(Marketing Strategy Management)

ภาคการจัดการทัวไป
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (I6 หน่ วยกิต)
9@A-@=9
ทฤษฎีองค์การ
Organization Theory
9@A-@=7
การจัดการสํานักงาน

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
@ (@-=-<)
3 (3-0-6)
@ (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
@ (3-0-6)
@ (@-=-<)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

44

9@A-@=@
9@A-@=A
9@A-A=9
9@A-A=7
9@A-A=A
134- 407
9@A-A=K
134-416
130-490
9@=-AL9

Office Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การจัดการโครงการ
Project Management
การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ
Managerial Planning and Contra
ภาวะผูน้ าํ
Leadership
กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
Labor Law and Labor Relations
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
Negotiation Strategy
การจัดการการเปลียนแปลง
Change Management
แนวคิดและเทคนิคการบริ หารจัดการสมัยใหม่
Modern management concepts and techneques
เตรี ยมสหกิจศึกษา
(Preparation of Co-Operative Education)
สหกิจศึกษา
(Co-Operative Education)

กลุ่มวิชาเอกเลือก ( หน่ วยกิต)
9@A-@=;
พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
9@A-@=<
การสื อสารทางการจัดการ
Management Communication
9@A-@=C
การวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
Human Resources Planning, Recruitment and Selection
9@A-A=;
การบริ หารความขัดแย้ง

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9 (9-=-7)
; (=-@=-=)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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134-406
9@A-A9=
9@A-A99
134-412
9@A-A9@
9@A-A9A
9@A-A9;
9@A-A97

สัมมนาการจัดการทัวไปและการประกอบการ
Seminar in Management and Entrepreneurship
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิ งกลยุทธ์
Strategic Human Resource management
การบริ หารค่าตอบแทน
Compensation Management
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Information System
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
Performance Appraisal
การจัดการความรู ้
Knowledge Management
สัมมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Management

ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ จํานวนไม่ น้อยกว่ า I% หน่ วยกิต
135-301
ภาษาอังกฤษทางธุ รกิจระหว่างประเทศ
(English for International Business)
135-302
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)
135-303
การค้าระหว่างประเทศ
(International Trade)
135-305
การจัดการการส่ งออกและนําเข้า
(Export and Import Management)
135-307
การเงินระหว่างประเทศ
(International Finance)
9@;-@=8
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
@ (3-0-6)

@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
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133-403
135-401
135-402
135-403
130-49=
130-499

(International Logistics and Supply Chain Management)
การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing)
การเจรจาต่อรองธุ รกิจระหว่างประเทศ
(International Business Negotiation)
การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรม
(Cross-cultural Management)
สัมมนาธุ รกิจระหว่างประเทศ
(Seminar in International Business)
เตรี ยมสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Preparation)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

กลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวนไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
) วิชาเลือก 12 หน่ วยกิต ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี6
135-304
การขนส่ งระหว่างประเทศ
(International Transportation)
135-306
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)
9@;-@=L
การตลาดเพือการส่ งออก
(Export Marketing)
9@;-@9=
ธุ รกิจในอาเซี ยน
(Business in ASEAN)
135-404
การประกันภัยสิ นค้า
(Cargo Insurance)
9@;-A=;
ระบบศุลกากรเพือการส่ งออกและนําเข้า
(Customs System for Exporting and Importing )
9@;-A=<
การศึกษาธุ รกิจเฉพาะภูมิภาค
(Geographical Studies)

@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
9(9-=-7)
;(=-@0-=)

@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
@(@-=-<)
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9@;-A=C
9@;-A=K

การวิจยั ทางธุ รกิจระหว่างประเทศ
(Research for International Business)
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือการค้าระหว่างประเทศ
(Electronic Commerce for International Trade)

@(@-=-<)
@(7-2-;)

.X งานวิจัยทีเกียวข้ อง
จิตรนาถ สุ ขสวัสดิ^ (2559) ได้ทาํ วิจยั เรื องสมรรถนะของนักบัญชี ในความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการในภาคตะวันออก เพือศึกษาเกียวกับสมรรถนะของนักบัญชี ทีผูป้ ระกอบการต้องการ
ในเขตภาคตะวันออก และเป็ นวิจยั เชิ งสํารวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการในเขตภาค
ตะวัน ออกจํา นวน 400 ราย ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้ป ระกอบการ เจ้า ของกิ จ การหรื อ ผู ้บ ริ ห ารให้
ความสําคัญกับทักษะของนักบัญชี ท6 งั 4 ด้าน โดยมีระดับความคิดเห็ นปานกลางถึงมากโดยมีความ
ต้องการนักบัญชี ในทักษะด้านค่านิ ยม จรรยาบรรณและ ทัศนคติทางวิชาชี พ มากที สุ ด มี คะแนน
เฉลี ย 3,630 โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งการนักบัญชี ทีมีความซื อสัตย์ใส่ ใจและรักษาความลับ ไม่นาํ ข้อมูล
บริ ษทั ไปเปิ ดเผย อาจเนื องจากนักบัญชี เป็ นผูร้ ู ้ความเคลือนไหวทางการเงินของธุ รกิจจึงต้องมีความ
ซื อสัตย์มีจรรยาบรรณต่อวิชาชี พของ ตนเองโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูล ทางการเงิ นขององค์กรต่อคู่แข่ง
หรื อบุ คคลอื นที ไม่ มีส่ วนเกี ยวข้องรองลงมาเป็ นทักษะทางด้า นวิชาชี พ ทักษะด้าน ความรู ้ และ
ประสบการณ์และการพัฒนา ตามลําดับ
เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ (2559) ได้ทาํ การศึกษางานวิจยั เรื อง คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของวิทยาลยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจําปี การศึกษา 2556 –
2557 (รุ่ นที 15) โดยสรุ ปว่า คุณลักษณะทีต้องการจากบัณฑิตเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย อันดับหนึ ง
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมาก (x = 4.11, sd. = 0.53) อันดับสองด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.05, sd. = 0.52) อันดับสาม ด้านความรู ้
อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.86, sd. = 0.57) อันดับสี ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะทางปั ญญาอยู่
ในระดับมาก (x = 3.75, sd. = 0.66) อันดับสุ ดท้าย คุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.68, sd. = 0.62)
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ธนิษฐา ชี วพัฒนพันธุ์ (2558) ได้ทาํ วิจยั เรื องสมรรถนะของพนักงานบัญชี ในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื6นทีจังหวัดนนทบุรี ตามทัศนะของหัวหน้างานบัญชี เพือศึกษาเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นของหัวหน้างานบัญชี ในโรงงานอุตสาหกรรมในพื6นทีจังหวัดนนทบุรี เกียวกับสมรรถนะใน
การปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบัญชี ในพื6นที จังหวัดนนทบุ รี และคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 68 คน โดยเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครั6งนี6 คือ แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชี ตามทีคาดหวัง ด้านกิ จนิ สัยทีดี ใน
การประกอบวิชาชี พ อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาอยู่ในระดับดี คือด้านความรู ้ ทางวิชาการและด้าน
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชี ตามทีเป็ นจริ งทั6ง 3 ด้าน อยู่
ในระดับ ดี โดยอัน ดับ แรกคื อ สมรรถนะด้า นกิ จ นิ สั ย ที ดี ใ นการประกอบวิ ช าชี พ รองลงมาคื อ
สมรรถนะด้า นทัก ษะในการปฏิ บ ตั ิ ง านและสมรรถนะด้า นความรู ้ ท างวิช าการ ตามลํา ดับ การ
เปรี ยบเทียบสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีตามทีคาดหวังกับสมรรถนะทีเป็ นจริ งใน
3 ด้าน พบว่าสมรรถนะทีคาดหวังสู งกว่าสมรรถนะทีเป็ นจริ งอย่างมีนยั สําคัญ
วีร ะวั ฒ น์ ปั น นิ ต ามั ย . (2557) ได้ศึ ก ษาเรื องสมรรถนะและความเป็ นมื อ อาชี พ ของนัก
ทรัพยากรมนุ ษย์ไทย: วิกฤตเงียบท่ามกลางความดื6 อรั6นในธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ ซึ งวิจยั นี6 มีจุดมุ่งหมาย
เพือศึกษาบทบาท สมรรถนะของ HR ทีส่ งผลต่อความเป็ นมืออาชี พของบุคคลกรทีปฏิบตั ิหน้าทีด้าน
ทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การไทยอันจะนําไปทํา การพัฒนาบทบาทและสมรรถนะของบุ คลากรที
ปฏิบตั ิหน้าทีด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที
ปฏิ บตั ิและมิได้ปฏิ บตั ิงานด้าน HR ในองค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนไทยจํานวน
๑๐๑๐ ราย ผลการศึกษาชี6 ว่า HR ไทยแสดงบทบาทการเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญในงานกิ จกรรมต่าง ๆ ของ
HR ที เป็ นกิ จ วัต รมากที สุ ด (M = 3.48, SD = 0.49) และแสดงบทบาทการเป็ นผู ้ส ร้ า งความ
เปลียนแปลงในองค์การ (M = 3.30, SD = 0.82) น้อยทีสุ ด สมรรถนะที HR ไทยทําได้ดี คือ การสร้าง
ความน่ า เชื อถื อแก่ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ขององค์ก าร (M = 3.42, SD = 0.86) และความสามารถในการ
ประยุกต์เทคโนโลยีในงาน HR (M = 3.35, SD = 0.94) ส่ วนสมรรถนะที HR ไทยมี น้อยที สุ ด คื อ
ความรอบรู ้ เชิ งธุ รกิจ (M = 3.09, SD = 0.84) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบเชิ งชั6นพบว่า บทบาท
การเป็ นหุ น้ ส่ วนเชิ งยุทธศาสตร์ เพียงบทบาทเดียวสามารถทํานายความเป็ นมืออาชีพของ HR ไทยใน
ภาพรวมได้ถึงร้ อยละ 52 (R7 = .;7, F (9,9==K) = 9=C<.9A, p < .==9) ในภาครัฐสามารถทํานายได้
ร้ อยละ ;= (R7 = .;=, F (9,AC<) = ACA.L;, p < .==9) ภาคเอกชนร้ อยละ ;< (R7 = .;<, F (9,A=C) =
;=C.K=, p < .==9) และภาครัฐวิสาหกิ จร้อยละ AK (R7 = .AK, F (9,979) = 997.L@, p < .==9) และการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคเพือทํานายผลการปฏิ บตั ิงานของ HR พบว่า บทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วนเชิ ง
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ยุทธศาสตร์ (beta = -@.<A, p < .=9) บทบาทการเป็ นผูส้ ร้ างความเปลี ยนแปลงในองค์การ (beta = @.K;, p < .=9) และปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วนเชิ งยุทธศาสตร์ และการเป็ นผูส้ ร้ าง
ความเปลี ยนแปลงในองค์การ (beta = 9.=C, p < .=9) สามารถทํานายผลการปฏิบตั ิงานของ HR ได้
และยังพบว่า สมรรถนะความน่าเชือถือของ HR (beta = -7.KC, p < .=;) และความสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเข้ากับงาน HR (beta = -.<K, p < .==9) สามารถทํานายผลการปฏิบตั ิงานของ HRได้
สมศิ ริ วั ฒ นสิ น และยุ ว ดี ภู่ สํ า ลี (2554) ได้ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นาบัณ ฑิ ต ด้า น
การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึ กษา
พบว่านักศึกษาทีไปสหกิจศึกษาควรมีองค์ความรู ้ในวิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มากทีสุ ด รองลงมา
จะเป็ นด้านการขายและพฤติกรรมองค์การ และพบว่าทักษะทีควรมีการพัฒนา คือ ด้านภาษาอังกฤษ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ พ6ืนฐานและทักษะการใช้ภาษาไทยตามลําดับ
ธาริ ณี อภั ยโรจน์ ( $$L) ได้ศึ ก ษาสมรรถนะหลัก เพื อการพัฒนาบุ ค ลากร : กรณี ศึ ก ษา
สํา นัก งานอธิ ก ารบดี มหาวิท ยาลัย มหิ ดลวิท ยาเขตศาลายา โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อศึ ก ษาระดับ
สมรรถนะหลักของบุคลากร ความแตกต่างของสมรรถนะหลักในบุคลากรทีปฏิ บตั ิงานของแต่ละ
หน่ วยงาน การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง สมรรถนะหลักในปั จจุบนั กับสมรรถนะทีความ
คาดหวังของบุ คลากร และเสนอแนวทางการพัฒนาบุ คลากรที ปฏิ บตั ิงานในสํานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ตัวแปรทีใช้ในการศึกษามี 9) หน่ วยงานของบุ คลากร 7) สมรรถนะหลักของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล @) แนวทางการพัฒนาบุคลากร และกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยมหิ ดล จํานวน 7@@ คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารและแบบสอบถาม
เป็ นเครื องมือการวิจยั สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ, ค่าเฉลีย, ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน Sample t - test, Paired - Sample t - test และ One-Way ANOVA จากการวิ จ ั ย พบว่ า
สมรรถนะหลักของบุคลากรในปั จจุบนั โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสมรรถนะหลักของบุคลากร
ตามความคาดหวัง โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ส่ วนสมรรถนะหลักของบุคลากรทีปฏิ บตั ิงานใน
แต่ละหน่ วยงานมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรที
เหมาะสมตามช่ อ งว่า งของสมรรถนะหลัก (core competency gap) ที มี ค่ า เฉลี ยต่ า งกัน มากที สุ ด
ตามลําดับดังนี6 1) หลักสู ตรการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ 2) หลักสู ตรการสร้างบุคลากรทีมีศกั ดิ”ศรี
และจริ ยธรรมทีพึงประสงค์ และ๓)หลักสู ตรการสร้างสรรค์ความคิดเชิงนวัตกรรม
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นั น ทิ ต า เพชราภรณ์ (2553) ได้ ศึ ก ษาเรื อง ความคาดหวัง ของผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต ที มี ต่ อ
คุ ณลักษณะของบัณ ฑิ ตที สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ปีการศึ ก ษา 2553 สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า ความต้องการบัณฑิตในสาขาการตลาดระดับปริ ญญาตรี ควรมีดงั นี6
1. ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นัย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื อสั ต ย์สุ จ ริ ต เสี ย สละ เป็ น
แบบอย่างทีดี และสามารถปรับเปลียนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั ได้ดี
2. ด้านความรู ้ ควรมีองค์ความรู ้ในสาขาวิชาการตลาดอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ ทั6ง
หลักการและทฤษฎี นําความรู ้ดา้ นงานวิจยั ในปั จจุบนั ทีเกี ยวข้องกับการแก้ปัญหามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลต่อองค์กรหรื อผูส้ นใจในสถานการณ์ต่างๆ และการต่อยอดองค์ความรู ้ ด้านหลักสู ตรวิชาชี พ
ควรเน้นการปฏิ บ ตั ิ ควรให้ความสําคัญในหลักปฏิ บตั ิ กฎระเบี ยบ ข้อบังคับ ที เปลี ยนแปลงตาม
สถานการณ์
3. ด้านทักษะทางปั ญญา บัณฑิ ตควรมีคุณสมบัติในด้านการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความ
เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้
ข้อมูลทีได้ในการแก้ไขปั ญหาและงานอืนๆ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถแก้ปัญหาโดยใช้หลักทฤษฏี มา
อ้างอิ งเพือหาข้อสรุ ป ได้อย่างชัดเจน พร้ อมทั6ง สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้ทนั ก่ อนที จะเกิ ด
ปั ญหา ด้านหลักสู ตรควรสอนให้นกั ศึกษาใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ความสําคัญกับการ
แก้ปัญหาการทํางานร่ วมกันอย่างสร้ างสรรค์ มีภาวะผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์ทีโดดเด่นและกว้างไกลทั6งใน
ส่ วนบุ คคลและองค์รวมเพือการพัฒนาตนเองและอาชี พทีดี และเน้นนวัตกรรม รวมถึ งการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนือง
5. ด้า นทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
บัณฑิตควรจะมีความเข้าใจในประเด็นปั ญหา โดยการนําเทคนิ คข้อมูลทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ มา
ประยุกต์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอข้อมูล รวมทั6งสามารถสื อสารได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั6งในการพูด การ
เขียน
กาญจนชนก ภัทรวนิชานันท์ และคณะ (2554) ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะหลัก
เพือใช้ประเมินข้าราชการ กรณี ศึกษา: สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพือศึกษาความเหมาะสมของสมรรถนะหลักและวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะหลัก พบว่า
ความเหมาะสมของสมรรถนะทีนํามาใช้มีความเหมาะสมมาก แบ่งกลุ่มได้เป็ น 7 องค์ประกอบดังนี6
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คือ ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ” ด้านการทํางานเป็ นทีม ด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ด้านภาษาและเทคโนโลยี ด้านการยึดมันในความถูกต้อง และด้านการสื อสาร
วิภ ารั ต น์ ดี อ่ อ ง ( $$I) ศึ กษาความสามารถเชิ ง สมรรถนะด้า นการบริ หารงานวิจยั ของ
นักวิจยั ภาครัฐได้รูปแบบการพัฒนาตัวแบบความสามารถเชิ งสมรรถนะและประเมินความสามารถ
เชิ งสมรรถนะด้านการบริ หารงานวิจยั ของนักวิจยั ภาครัฐกับตัวแบบ โดยออกแบบการศึกษาเป็ น 7
ขั6นตอน คือ ขั6นแรกเป็ นการพัฒนาตัวแบบ โดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารงานวิจยั และได้ตวั แบบ
ในการประเมิน K สมรรถนะ คือ การจัดการวิชาการ การประสานงาน การจัดการงบประมาณ การ
จัดการทรั พย์สินทางปั ญญา การเผยแพร่ จรรยาบรรณและความซื อสัตย์ การสร้ างเศรษฐกิ จสังคม
ฐานความรู ้ และความอิสระทางวิชาการ ขั6นทีสองเป็ นการประเมินสมรรถนะด้านการบริ หารงานวิจยั
ของนักวิจยั ภาครัฐกับตัวแบบทีพัฒนาขึ6น พบว่า สมรรถนะด้านการจัดการวิชาการสมรรถนะ ด้าน
การประสานงานและสมรรถนะการสร้ างเศรษฐกิ จสัง คมฐานความรู ้ มี ช่องว่างที ควรได้รับการ
พัฒนา เพือเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มให้มีนโยบายและกลยุทธ์ การเสริ มสร้ างสมรรถนะที ยังมี
ช่องว่าง พร้อมทั6ง ควรเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั วิจยั ได้เสริ มสร้างสมรรถนะทีมีความจําเป็ นต่อการ
บริ หารโครงการวิจยั
ปรางทิพย์ แก้ วกูล (2553) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื องความคิดเห็นของนักบัญชี ต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการประกอบวิชาชี พ เพือศึกษาความแตกต่างของความ
คิดเห็ นของผูท้ าํ บัญชี เกี ยวกับการพัฒนาขี ดความสามารถและสมรรถนะในการประกอบวิชาชี พ
จํานวน 414 คน ซึ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า นัก
บัญชีมีความคิดเห็นในพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ ในด้านค่านิยม
จรรยาบรรณและทักษะวิชาชีพมากทีสุ ด รองลงมาคือความรู ้ทางวิชาชีพและทักษะทางวิชาชีพ ส่ วน
อุปสรรคและปั ญหาในการพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการประกอบวิชาชี พคือเวลา
และค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเพือพัฒนาความรู ้
ประนอม คําผา (2551) ได้ทาํ วิจยั เรื องปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั โอกาสในการรับเลือก
เป็ นผูท้ าํ บัญชี ของผูข้ 6 ึ นทะเบี ยนเป็ นผูท้ าํ บัญชี กบั สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ สํานัก
สาขาอุบลราชธานี เพือศึกษาปั ญหาในการปฏิ บตั ิงานและปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั โอกาสในการ
รับเลื อกเป็ นผูท้ าํ บัญชี ของผูข้ 6 ึนทะเบียนเป็ นผูท้ าํ บัญชี กบั สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์
สํานักสาขาอุบลราชธานี โดยคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่าง ในเขตพื6นทีจังหวัดนครพนม มุกดาหาร ยโสธร
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ศรี สะเกษและอํานาจเจริ ญ จํานวน 321 คน โดยเครื องมือที ใช้ในการวิจยั ครั6งนี6 คือ แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัย ในการเลื อกผูท้ าํ บัญชี ส่วนใหญ่ 3 ลํา ดับ คื อ 1.ให้บริ การบันทึ ก บัญชี ตาม
เอกสารประกอบการลงบัญชี ทีกําหนด 2.ให้บริ การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี 3.ให้บริ การ
จัดทําสมุ ดบัญชี ต่างๆให้ครบถ้วนตามที กฎหมายกํา หนด ในส่ วนของโปรแกรมบัญชี ทีใช้งาน 3
อัน ดับ แรกคื อ 1.โปรแกรม express 2.โปรแกรม auto flight และ3.โปรแกรม easy acc สํ า หรั บ
ปั ญหาในการปฏิ บตั ิงานทางการบัญชี ส่วนใหญ่คือ 1.ได้รับเอกสารการลงบัญชี จากผูท้ ีเกียวข้องไม่
ครบถ้วน และ 2.ได้รับเอกสารการลงบัญชีจากผูท้ ีเกียวข้องล่าช้า
สั ตยา ตันจันทร์ พงศ์ (2551) ได้ทาํ วิจยั เรื องความพึงพอใจของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที
มีต่อการให้บริ การข้อมูลทางด้านภาษีอากรของสํานักงานบริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือศึกษา
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจและวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลกับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที
มีต่อการให้บริ การข้อมูลทางด้านภาษีอากรของสํานักงานบริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผูป้ ระกอบวิช าชี พบัญชี ที มี ต่อการให้บริ ก ารข้อมูลทางด้า นภาษี อากรของสํานักงาน
บริ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 400 คน เครื องมื อ ที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม ผลการวิจ ัย พบว่า ความพึ ง พอใจต่ อการให้ บ ริ ก ารข้อมู ล ทางด้า นภาษี อากรของ
สํานักงานบริ การในเขตกรุ งเทพมหานครในภาพรวมของคุ ณสมบัติทวไป
ั อยู่ในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การข้อมูลทางด้านภาษีอากรของสํานักงานบริ การในเขตกรุ งเทพมหา
นครในภาพรวมโดยแยกพิจารณาจากทุนจดทะเบียน และความถีในการใช้บริ การแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญในระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยทีมี ผลต่อความพึงใจต่อการให้บริ การข้อมูลทางด้านภาษี อากร
ของสํานักงานบริ การในเขตกรุ งเทพมหานครคือปั จจัยทางด้านเจ้าหน้าที ผูใ้ ห้บริ การ รองลงมาคื อ
ปั จจัยในระบบศูนย์บริ การข้อมูลกรมสรรพากร
รัชฎาพร วิสุทธากร ชนิศา มณีรัตนรุ่ งโรจน์ และจิตตานันท์ ติกุล (2550) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง
แนวโน้มความต้องการบัณฑิ ตด้านการจัดการ พบว่า สถานประกอบการต้องการคุ ณสมบัติทกั ษะ
ด้านภาษาอังกฤษมากทีสุ ด(ร้อยละ 69.44) รองลงมาด้านทักษะความรู ้ความคิดสร้างสรรค์ และความ
เชี ยวชาญในการปฏิ บตั ิ งานจริ ง (ร้ อยละ 58.33) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ร้ อยละ 47.22)
ทักษะด้านความรอบรู ้/ใฝ่ เรี ยนรู ้(ร้อยละ 38.89) ทักษะด้านการแสดงออก นําเสนอและสื อสาร(ร้อย
ละ 33.33) ทักษะภาษาจีน(ร้อยละ 22.22) และทักษะด้านภาษาญีปุ่ นและด้านการแก้ปัญหา/ตัดสิ นใจ
(ร้ อ ยละ 13.89) สํ า หรั บ หลัก สู ต รการตลาด ควรเน้นเรื องการปฏิ บ ัติแ ละงานวิจ ัย ในครอบคลุ ม
การตลาดระหว่างประเทศ

บทที
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื องสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยามนั)น โดยภาพรวมของการกําหนดระเบี ยบวิธีการวิจยั หรื อกระบวนวิธีการวิจยั
(methodology) ที นํา มาใช้ ใ นการวิ จ ัย ครั) งนี) ทางคณะผู ้วิ จ ัย ได้ก ํา หนดระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย หรื อ
กระบวนวิธีวิจยั (methodology) โดยเป็ นกระบวนวิธีการการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (qualitative research)
ได้แก่
F. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview)
สําหรับการนําเสนอระเบี ยบวิธีวิจยั หรื อกระบวนการวิธีวิจยั (metholology) นั)น ในส่ วนนี)
คณะผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีวจิ ยั ตลอดจนเหตุผลประการสําคัญของการ
นําระเบียบวิธีการวิจยั หรื อกระบวนการวิจยั (methodology) มาใช้ในการวิจยั ดังนี)
. วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดระเบียบวิธีการวิจยั ตามโครงการศึกษาวิจยั ครั)งนี) คณะผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดระเบียบ
วิธี ก ารวิ จยั (methodology) โดยการใช้ก ระบวนการวิธี ก ารวิ จยั เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative research)
ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารหรื อการวิจยั เอกสาร และกระบวนการสัมภาษณ์การ
จัดการประชุ มแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) (บุญชม ศรี สะอาด, 2554) โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
ขั)นตอนการวิจยั ไว้ R ขั)นตอน ดังภาพที S.F
ขันตอนที ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้องทีเกี ยวกับสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชี พของบัณฑิต โดยการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้อง จาก แนวความคิด
เกียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) และแนวความคิดเกียวกับสมรรถนะ (competency)
ขันตอนที $ การสร้ างและพัฒนาเครืองมือ
โดยสรุ ปข้อมูลการสัมภาษณ์ นาํ มาจากขั)นตอนที F มาสร้ างแบบสัมภาษณ์ เพือสอบถาม
ความคิ ดเห็ นเกี ยวกับ สมรรถนะที จํา เป็ นต่ อการประกอบวิช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยสยาม
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ขันตอนที การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้เทคนิ ควิธี การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ ก ลุ่ ม (group interview) โดยการสัมภาษณ์
ความคิดเห็น แล้วนํามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธี content analysis (Creswell, 2013)
ขันตอนที / สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
นํา ผลการวิจยั ที ได้จากการสัม ภาษณ์ แบบการจัดการประชุ ม แบบสั มภาษณ์ ก ลุ่ ม (group
interview) มาจัดทําบทสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล พร้อมเขียนข้อเสนอแนะ
ขันตอนการวิจัย

การดําเนินการ

ผลทีได้

ขันตอนที 1
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชีพของบัณฑิต

สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั
ทีเกียวข้อง จากแนวคิด
TQF และ
Competency Theory

(ร่ าง) กรอบสมรรถนะทีจําเป็ น
ต่อการประกอบวิชาชีพของ
บัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

ขันตอนที 2
การสร้างและพัฒนาเครื องมือ
เพือใช้ในการศึกษาสมรรถนะที
จําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

สร้างแบบสัมภาษณ์เพือ
สอบถามความคิดเห็นเกียวกับ
สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

ได้เครื องมือทีใช้ศึกษา
สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

ขันตอนที 3
การเก็บรวบรวมข้อมูล
และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ใช้เทคนิคธี การจัดการ
ประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม
(group interview) โดยการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็น
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี
Content Analysis

ได้สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

ขันตอนที 4
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล
พร้อมเขียนข้อเสนอแนะ

เขียนสรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผล พร้อมเขียน
ข้อเสนอแนะ

รายงานวิจยั สมรรถนะทีจําเป็ น
ต่อการประกอบวิชาชีพของ
บัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพที S.F ขั)นตอนการวิจยั และผลทีได้รับ
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การสนทนากลุ่ม
Focus Group Discussion

อ่านทําความเข้าใจและ
จับประเด็นหลัก

แยกแยะและจัดกลุ่มข้อมูล

ให้รหัสข้อมูล

เชือมโยงข้อมูล
เพือหาแบบแผนและความหมาย

วาดแผนภาพ
สรุ ปข้อมูล

ภาพที S.e ขั)นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล (content analysis)
.$ ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การกํา หนดระเบี ย บวิธี วิ จ ัย (methodology) โดยการใช้ก ระบวนวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(qualitative research) นั)น ได้กาํ หนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั จาก ผูป้ ระกอบการ
ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ และศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว ทั)งนี) เพือให้ทราบถึ ง
นัยของแนวความคิดในการรับบัณฑิ ตเข้าทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยดําเนิ นกระบวนการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive random) (Creswell, 2013) ซึ งเป็ นการ
เลือกตัวอย่างทีคณะผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้วยตนเอง
โดยในการกํา หนดประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งสํ า หรั บ การสั ม ภาษณ์ แ บบกลุ่ ม (group
interview) จาก ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ และศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและ
ทํางานแล้ว ดังต่อไปนี)
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ตารางที . กลุ่มตัวอย่างของผูป้ ระกอบการ
ภาควิชา
การตลาด

การจัดการทัวไป

การเงินการธนาคาร

การจัดการธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ
การบัญชี

ผูป้ ระกอบการ
ภาคธุ รกิจบริ การหรื อค้าปลีก-ส่ ง
ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุ รกิจผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม กรุ งเทพมหานคร
ภาคธุ รกิจบริ การหรื อค้าปลีก-ส่ ง
ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุ รกิจผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม กรุ งเทพมหานคร
ภาคธุ รกิจการเงิน การธนาคาร
ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุ รกิจผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม กรุ งเทพมหานคร
ภาคธุ รกิจขนส่ งระหว่างประเทศ
ภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการผลิตเพือส่ งออก
กลุ่มบริ ษทั รับตรวจสอบทําบัญชี
ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุ รกิจผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม กรุ งเทพมหานคร
รวม

จํานวน
(คน)
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Fj

ตารางที .$ กลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
ภาควิชา
การตลาด
การจัดการทัวไป
การเงินการธนาคาร

ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
ภาคธุ รกิจบริ การหรื อค้าปลีก-ส่ ง หรื อ
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุ รกิจบริ การหรื อค้าปลีก-ส่ ง หรื อ
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุ รกิจการเงินการธนาคาร

จํานวน
(คน)
F
F
F
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ภาควิชา
การจัดการธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ
การบัญชี

ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
ภาคธุ รกิจขนส่ งระหว่างประเทศ

จํานวน
(คน)
F

กลุ่มบริ ษทั ผูร้ ับตรวจสอบบัญชี
รวม

F
k

ตารางที . กลุ่มตัวอย่างของศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
ภาควิชา
การตลาด
การจัดการทัวไป
การเงินการธนาคาร
การจัดการธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ
การบัญชี

ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางาน
ภาคธุ รกิจบริ การหรื อค้าปลีก-ส่ ง หรื อ
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุ รกิจบริ การหรื อค้าปลีก-ส่ ง หรื อ
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุ รกิจการเงินการธนาคาร
ภาคธุ รกิจขนส่ งระหว่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั ผูร้ ับตรวจสอบบัญชี
รวม

จํานวน
(คน)
e
e
e
e
e
Fj

โดยคณะผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับนํามาใช้ใน
กระบวนการวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative research) ดัวยวิธีก ารสั มภาษณ์ การจัดการประชุ ม แบบ
สัมภาษณ์ กลุ่ม (group interview) (บุญชม ศรี สะอาด, 2554) อันมี หลักเกณฑ์ประการสําคัญในการ
พิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี)
F. กลุ่มตัวอย่างทีมีคุณลักษณะตรงตามประเภททีคณะผูว้ ิจยั กําหนดไว้ และมีความรู ้ ความ
เข้าใจเกียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ได้แก่ ด้านความรู ้ (knowledge) ด้าน
ทักษะทางปั ญญา (skill) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (skill) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยี (skill) และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(attribute)
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e. กลุ่มตัวอย่างทีมีคุณลักษณะในการเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดโดยเป็ นบุคคลทีมีความรู ้ในด้าน
แนวความคิ ดเกี ยวกับสมรรถนะ (competency) ได้แก่ ด้านความรู ้ (knowledge) ด้านทักษะ (skill)
ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ตนเอง (self – concept) บุ ค ลิ ก ลัก ษณะประจํา ตัว ของบุ ค คล (traits) และ
แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude)
. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือวิจยั ทีนํามาใช้ในกระบวนการวิจยั เชิ งคุ ณภาพในครั)งนี) ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ จาก
การจัด การประชุ ม แบบสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (group interview) ที เป็ นการสั ม ภาษณ์ พ ร้ อ มกัน ในเวลา
เดี ยวกัน ครั) ง ละ e คนขึ) นไป เป็ นการสั มภาษณ์ และสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วยการเชิ ญผูร้ ่ วม
สนทนามารวมเป็ นกลุ่มอย่างเจาะจง ตามคุ ณสมบัติทีนักวิจยั กําหนด แล้วเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนา โต้ตอบ ถกปั ญหา อภิปรายร่ วมกัน แลกเปลียนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ
โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เพือทีจะหาข้อมูลทีถูกต้องตรงประเด็นสําหรับตอบคําถามวิจยั เรื อง
ใดเรื องหนึงโดยเฉพาะ โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็ น S ส่ วน ได้แก่
ตอนที แบบสัมภาษณ์เกียวกับ คุณสมบัติตามตําแหน่ง ตามสาขาวิชาชีพทีสัมพันธ์กบั การ
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
ตอนที $ แบบสัมภาษณ์ เกี ยวกับสมรรถนะทีจําเป็ นด้านต่าง ๆในการประกอบวิชาชี พของ
บัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ และสาขาต่า ง ๆของคณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัยสยาม ตามความ
คิดเห็นของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หารและศิษย์เก่า
ตอนที แบบสัมภาษณ์ เกี ยวกับ สมรรถนะที จําเป็ นด้านต่าง ๆในการประกอบวิชาชี พ ที
ต้องการของภาคธุ รกิจและอุตสาหกรรม
./ การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
กระบวนการในการสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั นั)น เนืองจากระเบียบวิธีวจิ ยั ได้กาํ หนดให้
ใช้วิธีวิจยั แบบการสัมภาษณ์ การจัดการประชุ มแบบสัมภาษณ์ กลุ่ ม (group interview) โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (semi-structured interview) (บุญชม ศรี สะอาด, 2554) เป็ นการสัมภาษณ์
ที มี ก ารวางแผน การสั ม ภาษณ์ ไ ว้ก่ อนล่ ว งหน้า โดยมี โครงสร้ า งคํา ถามสํา หรั บ ผูป้ ระกอบการ
ผูบ้ ริ หารและศิษย์เก่า ดังนี)
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ตอนที แบบสัมภาษณ์เกียวกับสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยามตามความคิดเห็ นของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หารและศิษย์เก่ า โดยมี
ประเด็นคําถาม ดังนี)
F. ด้านความรู ้ มี องค์ความรู ้ ในสาขา/สาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ รู ้ หลักและ
ทฤษฎีทีสัมพันธ์กนั มีความรู ้เกียวกับทฤษฏีในสาขาวิชาการอืนทีเกียวข้อง มีความรู ้ดา้ นงานวิจยั ใน
การแก้ไขปั ญหาและการต่อยอดองค์ความรู ้
e. ด้านทักษะทางปั ญญา มี ความสามารถในการทําวิจยั เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
ค้นหา แนวคิ ดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่ งข้อมูลที กว้างขวาง และประยุกต์ขอ้ สรุ ปเพือแก้ไข
ปั ญหาและข้อโต้แย้งทีแตกต่างกันได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยคําแนะนําจากภายนอก สามารถศึกษาปั ญหาที
ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงองค์ความรู ้ทาง
ทฤษฎี ที เกี ยวข้อ ง ประสบการณ์ ภ าคปฏิ บ ัติ แ ละผลกระทบที ตามมาจากการตัด สิ น ใจสามารถ
ประยุ ก ต์ ท ัก ษะและความเข้า ใจอัน ถ่ อ งแท้เ หล่ า นี) ในเนื) อ หาสาระทางวิ ช าการ และแยกแยะ
สถานการณ์ ทีต้องการแก้ไ ขปั ญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้ อมกับ นํา เอาความรู ้ ค วามเข้า ใจใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิทีเกียวข้องมาประยุกต์ใช้เพือสนองตอบต่อสถานการณ์เช่นนั)น
S. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่ วยและเอื)อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่วา่ จะในฐานะผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ม สามารถแสดงออก
ซึ งภาวะผูน้ ําในกลุ่ ม ที มี สถานการณ์ ไม่ชัดเจน และต้องการนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดํา เนิ นการ
แสดงออกซึ งความคิดริ เริ มในการวิเคราะห์ปัญหาทีต้องการความสนใจและกล่าวถึงปั ญหาดังกล่าว
ได้อย่างเหมาะสมบนพื)นฐานของตนเองและของกลุ่ม มี ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเอง รวมทั)งวิชาชีพได้อย่างต่อเนือง
R. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื อ
ศึ ก ษาปั ญ หาและข้อโต้แ ย้ง แล้ว สามารถระบุ เทคนิ ค ทางสถิ ติ หรื อคณิ ต ศาสตร์ ที เกี ยวข้อ งและ
ประยุกต์ใช้อย่างสร้ างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขสามารถ
สื อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั)งการพูดและการเขียน รู ้ จกั เลื อกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที
เหมาะสมส าหรั บ ปั ญหาและกลุ่ ม ผูฟ้ ั ง ที แตกต่า งกัน ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และเทคนิ ค การ
สื อสารทีเหมาะสมเป็ นประจําในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื อสารข้อมูลข่าวสาร
และความคิด
k. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถจัดการปั ญหาทางด้านจริ ยธรรมและวิชาชี พซึ งเกียวข้อง
กับ การใช้ดุล ยพิ นิจทางค่ า นิ ย ม ด้วยวิถี ท างที คํา นึ ง ถึ ง ความรู ้ สึ ก ของผูอ้ ื นได้อย่า งสอดคล้องกับ
ค่านิ ยมพื)นฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชี พ แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรมใน
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ระดับสู งที เกี ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิ ยมและการจัดลําดับความสําคัญ แสดงออกถึ งความ
ซื อสัตย์สุจริ ตอย่างสมําเสมอ และบูรณาการได้อย่างสมดุลเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล
และวัต ถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม เป็ นอย่า งที ดี ต่ อ ผูอ้ ื น มี ภ าวะผูน้ ํา ในการทํา งาน ในกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ใน
ครอบครัว และชุมชน
ตอนที $ แบบสัมภาษณ์เกียวกับสมรรถนะทีจําเป็ นด้านอืน ๆ
แบบสัมภาษณ์เกียวกับสมรรถนะทีจําเป็ นด้านอืน ๆทีผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หารและศิษย์เก่า
แสดงความคิดเห็นไว้ เป็ นคําถามปลายเปิ ด
.< การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านเอกสาร (review data)
1.1 ข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ (secondary data) คณะผูว้ ิจยั ศึ ก ษาจากตํา รา เอกสาร บทความ ทฤษฏี
หลัก การ และงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ ง เพื อกํา หนดขอบเขตและสร้ า งเครื องมื อ วิ จ ัย ให้ ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
F.e ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ศึกษาวิธีการสร้ างคําถามจากการสัมภาษณ์ จากเอกสาร
งานวิจยั เพือกําหนดขอบเขตและสร้างเครื องมือวิจยั ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจยั
$. การเก็บรวมรวมข้ อมูลภาคสนาม (field data)
e.F กลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่ วมโครงการโดยสมัครใจ
2.e คณะผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive random sampling) (บุญชม
ศรี สะอาด, 2554) จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (group interview) เพื อค้นหาสมรรถนะที จําเป็ นต่ อการ
ประกอบวิชาชี พของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ตามความเชือ ทัศนคติของผูต้ อบ
โดยคณะผูว้ ิจยั ได้เตรี ยมคําถามกี งโครงสร้ าง ลักษณะสัมภาษณ์ กลุ่ ม โดยกําหนดคําถามออกเป็ น
ประเด็นให้ครอบคลุ มตามกรอบแนวคิ ดการวิจยั ก่ อนเริ มทําการสัมภาษณ์ กลุ่ ม คณะผูว้ ิจยั จะได้
แสดงถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องการสั ม ภาษณ์ โดยขออนุ ญ าตในการจดบันทึ ก เสี ย งในระหว่า งการ
สั ม ภาษณ์ โดยคณะผู ้วิ จ ัย จัด ให้ มี ป ฎิ สั ม พัน ธ์ แ บบต่ อ หน้ า กับ กลุ่ ม ผู ้ถู ก สั ม ภษณ์ เ พื อเกิ ด การ
แลกเปลียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ rj – Fej นาที
ทั)งนี)ข) ึนอยูก่ บั ความร่ วมมือของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
e.S ในระยะเวลาสัมภาษณ์ คณะผูว้ ิจยั จะใช้การจดบันทึกสรุ ปสั)น ๆ เฉพาะประเด็นทีสําคัญ
และเมือจบสัมภาษณ์ จะทําการบันทึกข้อมูลอืน ๆทันที เช่น ลักษณะท่าทาง ลักษณะนํ)าเสี ยง ลักษณะ
สี หน้า และทําการเขียนบันทึกสรุ ปสั)น ๆ เพือเชือมโยงระหว่างหัวข้อหรื อประเด็นทีต้องการ
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e.R ข้อมูลจะถูกนํามาบันทึกและถอดเทป เพือทําการตรวจสอบข้อมูลทียังไม่ชดั เจนหรื อไม่
ครบถ้วน
.I ความน่ าเชื อถือของเครืองมือ
จากคณะผูว้ ิจยั ได้รับข้อมูล มาครบถ้วนแล้ว และได้นาํ มาตรวจสอบความน่ า เชื อถื อของ
ข้อมูล (trustworthiness) ให้ครบถ้วนทั)งด้านความเทียงตรงและด้านความเชือมัน ดังนี)
F. คณะผูว้ ิจยั สร้ า งความสั ม พันธ์ ที ดี ต่อผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ เพื อให้เกิ ดความไว้วางใจในตัว
คณะผูว้ ิจยั ซึ งจะส่ งผลให้มีความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลทีได้รับ (validity) ซึ งเป็ นข้อมูลทีได้จาก
การเก็บจากภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์
e. มีการยืนยันความถู กต้องของข้อมูล (member checking) โดยการนําข้อมูลที ได้จากการ
สัมภาษณ์ จดบันทึกอย่างละเอี ยดและอธิ บายอย่างชัดเจน และนํากลับไปให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ยืนยัน
ความถูกต้องข้อมูลทีตรงกับการให้สัมภาษณ์ไว้
S. ตรวจสอบความไว้วางใจของข้อมูล (dependability) โดยการนําข้อมูลไปตรวจสอบกับที
ปรึ กษาโครงการ เพือยืนยันความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทีต้องการจะศึกษา
R. ความสามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ (transferablility) ได้จริ งด้วยการเขียนระเบียบ
วิธีวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและบริ บททีต้องการทําการศึกษาวิจยั อย่างชัดเจน เพือเป็ นการเพิมความ
น่าเชือถือของการวิจยั ทีจะนําผลการวิจยั ไปใช้ในงานวิจยั อืนทีใกล้เคียง
k. การยืนยันผลการวิจยั (conformability) คณะผูว้ ิจยั จะเก็บเอกสารต่าง ๆทีเกียวข้องกับการ
วิจยั ไว้เป็ นอย่างดี พร้ อมให้ทาํ การตรวจสอบ (audit trial) เพือยืนยันว่าข้อมูลทีได้รับมาไม่มีความ
ลําเอียง หรื อเกิดจากความคิดของคณะผูว้ จิ ยั เอง (บุญชม ศรี สะอาด, 2554)
.K การตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า
F. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยการส่ งข้อมูลทีได้ทาํ การวิเคราะห์แล้ว
ส่ งกลับไปยังกลุ่มตัวอย่างเพือให้กลุ่มตัวอย่างได้ตรวจดูความถูกต้องของข้อมูล
e. การตรวจสอบสามเส้ า ด้า นผูว้ ิ จ ัย โดยการเปลี ยนผูว้ ิ จยั ในการสั ม ภาษณ์ ใ นประเด็ น
เดียวกัน เพือให้ทราบถึงข้อมูลทีได้รับทีตรงกัน
S. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฏี ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดทฤษฏี ทีต่างจากไปเดิ ม จะทําให้การ
ตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
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.L การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ตามความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หารและศิษย์เก่าใช้กระบวนการในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) นั)น คณะผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลทีได้จากการ
สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (group interview) โดยดํา เนิ น การร่ ว มกับ กระบวนการจากการศึ ก ษาค้น คว้า ทั)ง
ภายในประเทศและเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ จากต่างประเทศ รวมทั)ง ข้อมูลทางวิชาการที
ได้จากการสื บค้นทางสื ออิเล็กทรอนิ คทีเกียวข้องกับสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของ
บัณฑิ ต และการวิเคราะห์จากกระบวนการตามแนวทางวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (บุญชม ศรี สะอาด, 2554)
ได้แก่ (F) การจํา แนกและจัดระบบข้อมู ล (typology and taxonomy)เป็ นการนําข้อมู ล ที ได้นํา มา
จําแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็ นระบบ เช่น ข้อมูลหมวดหมู่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ (e) การวิเคราะห์สรุ ป
อุปนัย (analytic induction) เป็ นการนําข้อมูลทีได้จากเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีเกิ ดขึ)น มาวิเคราะห์เพือหา
บทสรุ ปร่ วมกันของเรื องนั)น (S) การเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ (constant comparison) เป็ นการนําข้อมูล
ทีได้มาไปเทียบเคียงหรื อเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ อืน เพือหาความเหมือนและความแตกต่างกันที
เกิ ดขึ)น และคณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ ส่วนประกอบ (componential analysis) (Creswell, 2013)
เป็ นการนําข้อมูลทีได้มาทําการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็ นส่ วน ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ได้แก่ ด้านความรู ้ (knowledge) ด้านทักษะทางปั ญญา
(skill) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (skill) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยี (skill) และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (attribute) และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากประเด็นหลัก จากข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ ท) งั หมด และนําประเด็นหลัก มา
พิจารณาแบ่งแยกออกเป็ นเป็ นประเด็นย่อย และหัวข้อย่อย ทีเป็ นกระบวนการวิเคราะห์ โดยเริ มจาก
การวิ เคราะห์ ภ าพรวมไปสู่ ก ารวิเ คราะห์ ป ระเด็ น ย่อ ยของแต่ ล ะกระบวนการ ขั)นตอนของการ
วิเคราะห์การให้ความหมายและการตีความ ได้แก่ (1) อ่านทําความเข้าใจและจับประเด็นหลัก (e) ให้
รหัสข้อมูล (S) แยกแยะและจัดกลุ่มข้อมูล (R) เชื อมโยงข้อมูลเพือหาแบบแผนและความหมาย (k)
หาข้อสรุ ปทีเป็ นสาระหลัก และผูว้ ิจยั และคณะใช้ qualitative data analysis (Creswell, 2013) ทีเป็ น
วิธีการสร้างข้อมูลสรุ ปจากข้อมูลทีไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ เทคนิควิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพทีได้
ใช้ ได้แก่ การจําแนกหรื อการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเป็ นเอกสาร
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง สมรรถนะที จํา เป็ นต่ อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิ ท ยาลัย สยาม เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง สํ า รวจ (survey research) ภายใต้แ ผนงานวิ จ ัย ของบัณ ฑิ ต ที
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ (TQF) ใน @ ด้าน ได้แก่ B) ด้าน
ความรู ้ของบัณฑิต D) ด้านทักษะทางปั ญญา F) ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ G) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลข และ @) ด้านคุ ณธรรม/จริ ยธรรม (McClelland,
BOPF) โดยมี วตั ถุ ประสงค์ เพือศึกษาสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ในแต่ละภาควิชา ประกอบด้วย B) ภาควิชาการบัญชี D) ภาควิชา
การเงิ นและการธนาคาร F) ภาควิชาการตลาด G) ภาควิชาการจัดการทัวไป และ @) ภาควิชาการ
จัด การธุ รกิ จ ระหว่า งประเทศ โดยภาคพรวมของการกํา หนดระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย (methodology) ที
นํ า มาใช้ ใ นการวิ จ ั ย ครัV งนีV คณะผู ้วิ จ ั ย ได้ ก ํ า หนดระเบี ย บวิ ธี วิ จ ั ย (methodology) โดยเป็ น
กระบวนการวิจยั เชิ งคุณภาพ (qualitative research) ประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
เอกสารหรื อการวิ จยั เชิ ง เอกสาร (documentary research) และกระบวนการสั ม ภาษณ์ ก ารจัดการ
ประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview)
สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีวิจยั (methodology) โดยใช้กระบวนวิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
(qualitative research) ด้วยการสั ม ภาษณ์ ก ารจัดการประชุ ม แบบสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (group interview)
โดยมีการออกแบบโครงสร้างข้อคําถามทีสามารถนําไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ งโครงสร้างหรื อ
การสัมภาษณ์ แบบชีV นาํ (ruided interview) หมายถึง เป็ นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรื อเป็ น
การสัมภาษณ์ แบบปลายเปิ ด ซึ งเป็ นกระบวนวิธีการวิจยั (methodology) ที มีความยืดหยุ่นและเปิ ด
กว้างหรื อมี การนําคําสําคัญ (keywords) มาใช้ ในการประกอบชีV นาํ คําสัมภาษณ์ หมายถึง มีการร่ าง
ข้อคําถามที มีลกั ษณะปลายเปิ ดทีมีคาํ สําคัญพร้ อมกับลักษณะของข้อคําถามทีมีความยืดหยุ่นและ
พร้ อมทีจะมีการปรับเปลี ยนถ้อยคําของข้อคําถาม ให้มีความสอดคล้องกับผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั
หรื อผูใ้ ห้สัมภาษณ์แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ ทีมีเหตุการณ์หรื อมีสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลง
ไป เพือให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ ได้ตอบข้อคําถามตามข้อเท็จจริ งในทางปฎิบตั ิ ทีมีทV งั มิติของความลึกและ
มิติของความกว้างในเรื องสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยสยามนัVน
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ผลจากการสัมภาษณ์ กลุ่ม (group interview) (Creswell, 2013) กับกลุ่มตัวอย่าง ทีมีส่วนได้
เสี ยกับการรับสมัครบัณฑิตใหม่เข้าทํางานจากกลุ่มผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว ใน @ ภาควิชา ได้แก่ ประกอบด้วย B) ภาควิชาการบัญชี
D) วิชาการเงิ นและการธนาคาร F) ภาควิชาการตลาด G) ภาควิชาการจัดการทัวไป และ @) ภาควิชา
ธุ รกิจระหว่างประเทศ รวมทัVงหมด D@ คน เพือให้ได้สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ดังตัวอย่างคํากล่าวต่อไปนีV อันมีสาระสําคัญโดยสรุ ป
ได้ดงั ต่อไปนีV
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. ภาควิชาบัญชี
ตอนที B ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ตารางที G.B ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 01

ID 02

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมีความรู ้ทางด้านการบัญชี และการเงิ น
และมีความรู ้เกียวกับการจัดทําบัญชี จัดทํารายงาน
ทางการเงิ น ตรวจสอบการจัดทําบัญชี ตรวจสอบ
การจัดทํารายงานทางการเงิ น และการนําส่ งภาษี
ต่ า งๆ นอกจากนีV ทางมหาวิ ท ยาลัย ควรมี วิ ธี ก าร
สอนโดยมี การยกตัวอย่างประกอบการสอนมาก
ขึVน เพือให้นกั ศึกษาทีมีพVืนฐานความรู ้ทางด้านการ
บัญชีเพิมขึVน
บัณ ฑิ ต ควรมี ค วามรู ้ ด้า นการบัญ ชี แ ละการเงิ น
ความรู ้ ท างด้า นภาษี อ ากรในการจัด เก็ บ เอกสาร
แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ร า ย รั บ ร า ย จ่ า ย แ ล ะ
ควบคุมดูแลสิ นค้าคงเหลือ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. กํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ด้ า นการบัญ ชี แ ละ
การเงิน
D. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นภาษีอากร

รหัสเบือ! งต้ น

B. กํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ด้ า นการบัญ ชี แ ละ
การเงิน

Code 01

Code 01
Code 02
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ตารางที G.D ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 03

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมีความรู ้ทางด้านการบัญชี และการเงิ น
และมีความรู ้เกียวกับการจัดทําบัญชี จัดทํารายงาน
ทางการเงิ น ตรวจสอบการจัด ทํา บัญ ชี และมี
ความรู ้ ด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ค วามรู ้ ด้า น
วั ฒ น ธ รร มแล ะ ก ฎ หมา ย ระ หว่ า งปร ะ เท ศ
นอกจากนีV ควรเน้นเกี ยวกับการเพิมความรู ้ ความ
เข้ า ใจที เกี ยวกั บ การภาษี อ ากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ปเพื องาน
ทางการบัญชี

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. กํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ด้ า นการบัญ ชี แ ละ
การเงิน
2. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นภาษีอากร
F. กําหนดให้บณั ฑิตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้
ดี

รหัสเบือ! งต้ น
Code 01
Code 02
Code 03

67

ตารางที G.F ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 04
ID 05

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตควรมีความรู ้ดา้ นการบัญชี และการเงินและ
มีความรู ้เกียวกับจัดทําบิลและติดตามทวงหนีV
บัณฑิตควรมีความรู ้ ทางด้านการบัญชี และการเงิ น
และมีความรู ้เกียวกับการจัดทําบัญชี จัดทํารายงาน
ทางการเงิ น ตรวจสอบการจัด ทํา บัญ ชี ความรู ้
เกี ยวกับ การจัด เก็ บ เอกสารและรวบรวมข้อ มู ล
รายรั บ รายจ่ าย นอกจากนีV ทางมหาวิทยาลัย ควร
เน้นการพิจารณาสถานประกอบการทีนักศึกษาไป
ฝึ กงาน เพื อเพิ มทัก ษะความรู ้ ใ นการจัดทํา บัญชี
และตรวจสอบบัญ ชี ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงตาม
ความต้องการตลาดแรงงาน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. กํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ด้ า นการบัญ ชี แ ละ
การเงิน
B. กํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ด้ า นการบัญ ชี แ ละ
การเงิน
D. กําหนดให้บณั ฑิตฝึ กหัดทํางานจริ ง

รหัสเบือ! งต้ น
Code 01
Code 01
Code 35

68

ตอนที D ด้านทักษะทางปั ญญา
ตารางที G.G ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 01

ID 02

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตควรมีทกั ษะในการปฏิ บตั ิงานเกี ยวกับการ
จัด ทํา บัญ ชี แ ละตรวจสอบบัญ ชี การวิ เ คราะห์
ข้อมูลในรายงานทางการเงิ น และควรมีทกั ษะใน
การสร้ า งเข้า ใจกับ ผู ้ร่ ว มงานให้ ต รงกัน ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน นอกจากนีV ค วรเน้นเกี ยวกับทักษะใน
ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ท า ง ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ ท า ง
มหาวิท ยาลัย ควรเน้นการเรี ย นการสอนรายวิช า
การบัญชี ขV นั ต้น B การบัญชี ขV นั ต้น D การบัญชี ขV นั
กลาง B การบัญ ชี ขV ัน กลาง D เนื องจากเป็ นวิ ช า
พืVนฐานในการจัดทําบัญชี
บัณ ฑิ ต ควรมี ท ัก ษะด้ า นการวางแผนและการ
จัดการ ด้านการคิดวิเคราะห์เกียวกับกระบวนการ
เพือใช้ในการวางแผน นอกจากนีV ยงั ควรมี ทกั ษะ
ในการประสานงานระหว่างบุคคลทัVงภายในและ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. กํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ด้ า นการบัญ ชี แ ละ
การเงิน
D. การกํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต สามารถใช้ โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้ดี

B. กําหนดให้บณั ฑิตมีการวางแผน
D. กําหนดให้บณั ฑิตสามารถติดต่อประสานงานได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code 01
Code 03

Code 04
Code 05
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ภายนอกองค์ก ร และทางมหาวิ ท ยาลัย ควรเน้น
วิธี ก ารสอนเพื อเสริ ม สร้ า งทัก ษะโดยวิ ธี ก ารตัVง
คํา ถาม ให้ คิ ด วิ เ คราะห์ และมอบหมายงานให้
ปฏิ บ ัติ รวมถึ ง การมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การ
แสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เพือให้เกิดทักษะใน
ด้ า นการวางแผนและการแก้ ปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิงาน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.@ ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 03

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมีทกั ษะในการปฏิ บตั ิงานเกี ยวกับการ 1. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถใช้ โ ปรแกรม
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในรายงานทางการเงิ น การใช้ สําเร็ จรู ปได้ดี
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการทําความเข้าใจ
รายละเอี ยดของงานที ต้องรั บผิดชอบ นอกจากนีV

รหัสเบือ! งต้ น
Code 03
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ควรมี ท ัก ษะในการแสวงหาความรู ้ เ พื อพัฒ นา
ตนเอง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.k ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 04

ID 05

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมีทกั ษะในการปฏิ บตั ิงานเกี ยวกับการ
วิ เ คราะห์ ร ายการค้ า ในการจั ด ทํ า บั ญ ชี การ
ติ ด ต่ อ สื อสารกั บ ผู ้อื น และการประสานงาน
ระหว่างบุคคลทัVงภายในและภายนอกองค์กร
บัณฑิ ตควรมีทกั ษะในการปฏิ บตั ิงานเกี ยวกับการ
จัด ทํา บัญ ชี แ ละตรวจสอบบัญ ชี การวิ เ คราะห์
ข้อมู ลในรายงานทางการเงิ น การทําความเข้าใจ
รายละเอี ย ดของงานที ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ การ
แก้ปัญหาและการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน และ
การติดต่อสื อสารกับผูอ้ ืน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. กํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า น
บัญชี
D. กําหนดให้บณั ฑิตสามารถติดต่อประสานงานได้

รหัสเบือ! งต้ น

B. กํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า น
บัญชีและการเงิน
D. กําหนดให้บณั ฑิตสามารถติดต่อประสานงานได้

Code 01

Code 01
Code 05

Code 05
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ตอนที F ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที G.P ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 01

ID 02

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมี ค วามรั บ ผิ ดชอบในหน้า ที งานเพื อ B. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ
ช่ ว ยทํา ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านสํ า เร็ จ และบรรลุ ต าม
เป้ าหมาย และช่ วยให้เกิ ดการพัฒนาเกี ยวกับการ
ปฏิบตั ิงาน
บัณฑิ ตควรยอมรับฟั งปั ญหาและข้อเสนอแนะใน B. กําหนดให้บณั ฑิตรับฟังข้อเสนอแนะ
การปฏิ บตั ิ งานเพือช่ วยให้เกิ ดการพัฒนาเกี ยวกับ
การปฏิบตั ิงาน

รหัสเบือ! งต้ น
Code 06

Code 07

ตารางที G.o ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 03

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ตควรมี ค วามรั บ ผิ ดชอบในหน้า ที งานเพื อ B. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ
ช่ ว ยทํา ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านสํ า เร็ จ และบรรลุ ต าม D. กําหนดให้บณั ฑิตรับฟังข้อเสนอแนะ

รหัสเบือ! งต้ น
Code p6
Code p7
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
เป้ าหมาย และยอมรับฟั งปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิ บ ั ติ ง านเพื อช่ ว ยให้ เ กิ ด การพัฒ นา
เกียวกับการปฏิบตั ิงาน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.O ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 04

ID 05

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมี ค วามรั บ ผิ ดชอบในหน้า ที งานเพื อ B. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ
ช่ ว ยทํา ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านสํ า เร็ จ และบรรลุ ต าม
เป้ าหมาย และช่ วยให้เกิ ดการพัฒนาเกี ยวกับการ
ปฏิบตั ิงาน
บัณฑิ ตควรยอมรับฟั งปั ญหาและข้อเสนอแนะใน B. กําหนดให้บณั ฑิตรับฟังข้อเสนอแนะ
การปฏิ บตั ิ งานเพือช่ วยให้เกิ ดการพัฒนาเกี ยวกับ
การปฏิบตั ิงาน

รหัสเบือ! งต้ น
Code p6

Code p7
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ตอนที G ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี
ตารางที G.Bp ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 01

ID 02

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมีทกั ษะในการคิดคํานวณตัวเลข และ
ใช้ โ ปรแกรม Microsoft office ได้ อ ย่ า งชํ า นาญ
โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel ช่ ว ยให้
สามารถแก้ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง านเกี ยวกับ
บัญชี ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนีV ยงั ควรศึกษาและ
ทําเข้าใจโปรแกรมต่างๆ ทีเกียวกับการปฏิบตั ิเพือ
ช่วยเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิจ
บัณ ฑิ ต ควรมี ท ัก ษะเกี ยวกั บ การใช้ โ ปรแกรม
Microsoft Excel และโปรแกรม Microsoft word
เพือช่ วยทําให้การปฏิบตั ิงานเกี ยวกับการจัดทํางบ
การเงินได้ขอ้ มูลทีถูกต้อง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. กําหนดให้บณั ฑิตสามารถคํานวณตัวเลขได้ดี
D. กําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ได้

รหัสเบือ! งต้ น

B. กําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ได้

Code p3

Code p8
Code 03
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ตารางที G.BB ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 03

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต ควรมี ค วามสามารถในการใช้โ ปรแกรม B. กําหนดให้บณ
ั ฑิตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
Microsoft office เพื อช่ วยให้ส ามารถแก้ไ ขปั ญหา ได้
ในการปฏิ บ ัติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ช่ ว ยในการ
ตัดสิ นใจสํา หรั บ การแก้ปั ญหาในการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน และช่ วย
เพิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิจ

รหัสเบือ! งต้ น
Code p3

ตารางที G.BD ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและ
ทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 04

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตควรมีทกั ษะในการใช้โปรแกรม Microsoft B. กําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
Excel และโปรแกรมอืนๆ เพือ ช่วยทําให้ได้ขอ้ มูล ได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code p3
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 05

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
การปฏิ บตั ิงานทีถูกต้อง และเพิมประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
บัณฑิตควรมีทกั ษะในการใช้โปรแกรม Microsoft B. กําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
Excel เพื อช่ ว ยให้ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาในการ ได้
ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างถู กต้อง และเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน

รหัสเบือ! งต้ น

Code p3

ตอนที @ ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม
ตารางที G.BF ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 01

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมีคุณธรรมในเรื องของความซื อสัตย์ มี
นํVาใจกับเพือนร่ วมงาน มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทน มีระเบียบวินยั มีความขยันหมันเพียร และ
ส่ งเสริ มให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. กําหนดให้บณั ฑิตมีคุณธรรม
D. กําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์
F. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ
G. กําหนดให้บณั ฑิตมีความอดทน มีระเบียบวินยั

รหัสเบือ! งต้ น
Code 09
Code 10
Code 06
Code 11
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 02

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมีคุณธรรมในเรื องของความซื อสัตย์ มี B. กําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์
ความอดทน มี ค วามขยัน หมันเพี ย ร และรั ก ษา D. กําหนดให้บณั ฑิตมีความอดทน
ความลับได้
F. กําหนดให้บณั ฑิตเก็บความลับได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code 10
Code 11
Code 12

ตารางที G.BG ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 03

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมีคุณธรรมในเรื องของความซื อสัตย์ มี B. กําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์
นํVาใจกับเพือนร่ วมงาน มีความรับผิดชอบ มีความ D. กําหนดให้บณั ฑิตมีความอดทน
อดทน มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามสามัค คี มี ค วาม F. กําหนดให้บณั ฑิตเก็บความลับได้
ขยัน หมั นเพี ย ร สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ เพื อน
ร่ วมงาน รั ก ษาความลับ ได้ดี และส่ ง เสริ ม ให้เกิ ด
ประโยชน์ส่วนรวม

รหัสเบือ! งต้ น
Code 10
Code 11
Code 12
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ตารางที G.B@ ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 04

ID 05

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตควรมีคุณธรรมในเรื องความซื อสัตย์ มีนV าํ ใจ
กับเพือนร่ วมงาน มีความรับผิดชอบ และส่ งเสริ ม
ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม
บัณฑิตควรมีคุณธรรมในเรื องความซื อสัตย์ มีนV าํ ใจ
กับเพือนร่ วมงาน มีความอดทน มีความสามัคคี มี
ความขยันหมันเพียร และสามารถปรั บ ตัวเข้ากับ
เพือนร่ วมงาน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. กําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์
D. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ
B. กําหนดให้บณั ฑิตมีคุณธรรม
D. กําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์
F. กําหนดให้บณั ฑิตมีความอดทน

รหัสเบือ! งต้ น
Code 10
Code 06
Code 09
Code 10
Code 11
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.1 วิชาการเงินและการธนาคาร
ตอนที B ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ตารางที G.Bk ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ของบัณฑิต : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 06

ID 07

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตต้องมี ความรู ้ ด้า นการวิเคราะห์ เศรษฐกิ จ
การเมือง สังคม และการค้าโลก, มีความรู ้ดา้ นการ
วิเคราะห์การลงทุนทัVงปั จจัยพืVนฐานและปั จจัยทาง
เทคนิ ค, ต้องมีความรู ้ดา้ นการวิเคราะห์งบการเงิน,
สามารถเป็ นผู ้ใ ห้ ค ํา แนะนํา ในการลงทุ น ด้ า น
หลั ก ทรั พ ย์ , มี ค วามรู ้ เ กี ยวกั บ โปรแกรมที ใช้
วิเคราะห์การลงทุนและหาข้อมูลงบการเงิน
บัณฑิ ตควรมีความรู ้ดา้ นการจัดการการเงิ นบริ ษทั
ความรู ้ เ รื องโครงสร้ า งทางการเงิ น งบการเงิ น
ทัวไป, ควรมี การวางแผนการเงิ น ที เกี ยวข้องกับ
รายได้ ค่าใช้จ่าย และ การทํากําไรให้บริ ษทั , ต้อง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ดา้ นสภาพแวดล้อม
ภายนอกของประเทศ
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรู ้ เรื องการลงทุ นใน
ปั จจัยพืVนฐาน และปั จจัยด้านเทคนิค
F. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมี ความรู ้ ด้านการวิเคราะห์
งบการเงิน
G. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถให้ค าํ แนะนํา ด้า น
หลักทรัพย์ และใช้โปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนได้
B. การกํา หนดให้ บ ัณฑิ ต มี ค วามรู ้ ด้า นการเงิ น การ
ลงทุน
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นสิ นเชือ
F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นประกันภัย

รหัสเบือ! งต้ น
Code 13
Code 14
Code 15
Code 03
Code 14
Code 16
Code 17
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
เข้าใจเรื องการลงทุนเนื องจากบริ ษทั ต้องระดมทุน G. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมี ความรู ้ หลัก เศษฐศาสตร์
โดยการยืมเงิ นจากบริ ษทั แม่และการออกหุ ้นกูใ้ น เบืVองต้น
ตลาดเพื อบริ หารต้นทุ นให้ตาลง,
ํ
ต้องมี ค วามรู ้
ด้านสิ นเชื อ เพราะเป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั การ
ให้สินเชื อแก่ลูกค้า สามารถประมาณการสิ นเชื อที
เข้า มา สามารถวิเคราะห์ สิ นเชื อคงค้า ง รายได้ที
เป็ นดอกเบีV ย ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นใดที
น่ า จะเกิ ด ขึV น จากการมี สิ น เชื อ และสามารถทํา
โปรเจคชั นทางการเงิ น ได้ , มี ค วามรู ้ ด้ า นการ
ประกั น ภัย ความรู ้ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกั น ภัย
โครงสร้ าง ความแตกต่างของการประกันภัยใน
แต่ ล ะประเภท การหารายได้ และ การหา
ค่ า ธรรมเนี ย มเข้ า บริ ษั ท , ควรมี ค วามรู ้ ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์ เบืVองต้น สามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจ
พืVนฐานได้โดยเฉพาะการติดตามหนีV สินครัวเรื อน
นโยบายรรัฐบาลทีมีการปรับเปลียนอัตราดอกเบีVย
ทีกําหนดหรื อไม่ จํานวนรถยนต์ทีจดทะเบียนใน

รหัสเบือ! งต้ น
Code 18
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
แต่ ล ะพืV น ที การคิ ด เบีV ย ประกัน ภัย รถยนต์ การ
เติ บ โตของตลาดในส่ ว นที เกี ยวข้อ ง และการ
ติ ดตามอัตราดอกเบีV ย ต่ า งๆที มี ส่ วนเกี ยวข้องกับ
การออกหุ น้ กูแ้ ละการกูย้ มื เงิน เป็ นต้น

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.BP ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 08

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรต้องเข้าใจระบบการเงิ น ระบบบัญชี
พืV น ฐาน ลัก ษณะงานจะแบ่ ง เป็ นการเงิ น ด้ า น
รายรั บ และ ด้านรายจ่าย บัณฑิ ตจะต้องผ่านการ
ทดสอบก่อนว่ามีเหมาะสมด้านรายรับ หรื อ ด้าน
รายจ่าย จึงจะถูกส่ งไปตามสายงานนัVนๆ, ตําแหน่ง
Executive Credit Control ต้องมีความรู ้ ดา้ น การ
ควบคุมสิ นเชือ เนืองจากลักษณะการขายพนักงาน
ไม่เป็ นผูม้ ี หน้าทีเก็บเงิ นสดเพียงอย่างเดี ยว ต้อง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นการเงิน
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นบัญชี
F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นสิ นเชือ
G. การกํา หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต สามารถใช้ โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้ดี

รหัสเบือ! งต้ น
Code 01
Code 01
Code 16
Code 03
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 09

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ดู แ ลลู ก ค้ า ให้ จ่ า ยเงิ น ตามที กฎหมายกํ า หนด
มิ ฉ ะนัV นจะไม่ มี ก ารรั บ รู ้ ร ายได้ และเพื อให้
กรมธรรม์มีผลบังคับตามกฎหมาย, ต้องมีความรู ้
ด้านการวิเคราะห์ งบการเงิ น อ่านงบการเงิ นเป็ น
และสามารถปรั บให้เข้ากับระบบบัญชี สําเร็ จรู ป
ได้โดยต้องมีความรู ้ทางด้านโปรแกรม Excel
บัณฑิ ตควรมีความรู ้ ทวไปเรื
ั
องธุ รกิ จการเงิ นการ
ธนาคาร ความรู ้ ด้ า นสิ น เชื อ การวิ เ คราะห์ ง บ
การเงิ น ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธนาคารที ต้ อ ง
สอดคล้องกับงานด้านการขายประกัน และงาน
ด้านบริ การที เป็ นหน้าที ประจําสําหรั บพนักงาน,
ความรู ้ ด้านหลัก เศรษฐศาสตร์ สามารถติ ดตาม
นโยบายรั ฐ บาลเกี ยวกับ การปรั บ เปลี ยนอัต รา
ดอกเบีVย ตลอดจนเกียวกับข้อมูลข่าวสาร และอืนๆ
ที เกี ยวข้อ ง,ความรู ้ ด้า นหลัก การบัญ ชี เ บืV อ งต้น
เกียวกับงบการเงินทีเป็ นพืVนฐาน, ความรู ้และความ
เชี ยวชาญด้าน data analytic หาความต้องการของ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ เ กี ยวกั บ ธุ ร กิ จ
การเงินการธนาคาร
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นสิ นเชือ
F . ก า ร กํ า ห น ด ใ ห้ บ ั ณ ฑิ ต มี ค ว า ม รู ้ ด้ า น ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์
G. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นบัญชีเบืVองต้น
@. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ น data analysis
6. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรู ้ แนะนําการลงทุ น
ให้ลูกค้าได้

Code 01
Code 16
Code 18
Code 01
Code 19
Code 14
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ลู ก ค้า การให้ บ ริ ก ารที ดี ม ากขึV นแก่ ลู ก ค้า และ
ข้อ มู ล อื นๆที เป็ นประโยชน์ ต่อ ธุ ร กิ จ และสร้ า ง
ความได้เปรี ยบเหนือคู่แข่ง, มีความรู ้ดา้ การแนะนํา
การลงทุนให้ลูกค้า

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.Bo ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 10

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตต้องมีความรู ้พVืนฐานธุ กิจด้านการเงินบริ ษทั
ระบบบัญชี เบืVองต้น การคุม้ ทุน การวางแผนกําไร
และการวิเคราะห์ งบการเงิ นบริ ษทั , ต้องมี ความรู ้
ด้านหลักเศรษฐศาตร์ เบืVองต้น

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นการเงินบริ ษทั
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นบัญชี
F. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์
เบืVองต้น

รหัสเบือ! งต้ น
Code 01
Code 01
Code 18
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ตอนที D ด้านทักษะทางปั ญญา
ตารางที G.BO ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 06

ID 07

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตสามารถใช้โปรแกรมส่ งคําสังการลงทุนได้
เป็ นอย่างดี , มี ความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์, สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และตัดสิ นใจอย่างเฉี ยบไว
และมีการวางแผนนและบริ หารจัดการงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
บัณ ฑิ ต ควรวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที เป็ นประโยชน์ ต่ อ
องค์กร หาแนวโน้ม(Trend) ทางการเงิน หาความ
ต้องการของลูกค้า และข้อมูลอืนๆทีเป็ นประโยชน์
ต่อธุ รกิจ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนีV สามารถนําไปสู่
การทําแผนการลงทุนทีมีประสิ ทธิ ภาพ โอกาสใน
การสร้ า งผลกํา ไร การให้ บ ริ ก ารที ดี ม ากขึV น แก่
ลูกค้า การปรับปรุ งการทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่ง และผลประโยชน์ทาง
ธุ ร กิ จ ด้า นอื นๆ, มี ท กั ษะในการคิ ด และสามารถ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บ ณ
ั ฑิ ตมี ทกั ษะการใช้โปรแกรม
สําหรับการลงทุน

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกํา หนดให้บ ณ
ั ฑิ ตมี ท กั ษะในการเงิ นให้ก ับ
องค์การ
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็ นระบบ
F. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถคิดออกนอกกรอบ
เพือต่อยอดธุ รกิจได้

Code 01

Code 03

Code 20
Code 21
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
แก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ, มีทกั ษะการคิดริ เริ ม
สร้ า งสรรค์ เ ป็ นแนวคิ ด เพื อการพั ฒ นา เป็ น
วัฒนธรรมขององค์ก ร องค์ก รมี ก ารเติ บ โตอย่า ง
รวดเร็ วธุ รกิจขยายตัวค่อนข้างสู งต่อปี ทุกคนต้องมี
ส่ ว นร่ ว มในการที จะทํา ให้ อ งค์ก รเติ บ โต ทํา ให้
องค์ก รดี ขV ึ น เพื อการพัฒ นา มี ค วามคิ ดใหม่ ๆ ที มี
ประสิ ท ธิ ภ าพที ทํา ให้ ขV ัน ตอนการทํา งานลดลง
สามารถออกความคิดเห็ นนอกกรอบทีเป็ นการต่อ
ยอดความคิด และสร้างสรรค์

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.Dp ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 08

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ตสามารถนํ า รายวิ ช าที เกี ยวข้ อ งและ B. การกํา หนดให้บ ณ
ั ฑิ ตสามารถนํา วิช าที เรี ย นมา
ประสบการณ์ ต่างๆที ศึ ก ษามาประยุกต์ใช้ใ นการ ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
ทํา งานได้ , สามารถแก้ ปั ญหาที เกิ ด ขึV น และ

รหัสเบือ! งต้ น
Code 22
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 09

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ตัดสิ นใจได้ในขัVนต้นขณะปฏิ บตั ิงาน, มีทกั ษะใน
การคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ และสามารถเชื อมโยง
ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
บัณฑิตควรมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และการคิด
เชิ ง วิ พ ากษ์ , ทัก ษะในการแก้ไ ขปั ญ หาและการ
ตัด สิ น ใจ, มี ท ัก ษะในการปรั บ ตัว ปรั บ บทบาท
หน้าทีการทํางานตามสถานการณ์ทีเปลียนแปลง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถแก้ปัญหาทีเกิ ดขึVน
ได้ดี
F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะคิดอย่างเป็ นระบบ
B. การกํา หนดให้บ ัณ ฑิ ต มี ท กั ษะในการวิเ คราะห์
และแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
D. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถปรั บ ตัว ได้ต าม
สถานการณ์ทีเปลียนแปลง

รหัสเบือ! งต้ น
Code 20
Code 23
Code 20
Code 24

ตารางที G.DB ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 10

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต มี ท ั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชื อมโยง
ประยุกต์ความเข้าใจ, มีทกั ษะในการคิดอย่างเป็ นน
ระบบ, มีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหาการทํางานและ
การตัดสิ นใจ และมีทกั ษะด้านการใส่ ใจใฝ่ รู ้ การ
เรี ยนรู ้สิงใหม่

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์
เชือมโยงประยุกต์ความเข้าใจอย่างเป็ นระบบ
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตแก้ไขปั ญหา และค้นหาสิ ง
ใหม่ตลอดเวลา

รหัสเบือ! งต้ น
Code 23
Code 20
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ตอนที F ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที G.DD ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 06

ID 07

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมี ความสามารถทํางานร่ วมกับที มได้,
ต้องมี ท กั ษะการบริ ก ารที ต้อ งติ ด ต่ อ กับ ลู ก ค้า , มี
ความรับผิดชอบต่องานที ได้รับมอบหมาย และมี
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
บัณฑิ ตควรทํางานเป็ นทีมควรทีจะทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื นได้ การทํา งานเป็ นที ม เป็ นหนึ งในค่ า นิ ย ม
หลัก ขององค์กร ที พนัก งาน ของบริ ษทั จะต้องมี
นอกจากความรู ้ ท างด้ า นวิ ช าการ โดยเน้ น ให้
พนักงานรู ้ จกั การทํางานเป็ นทีม รู ้ จกั การเสี ยสละ
เพื อที ม เพื อความสํ า เร็ จในภาพรวมของที ม
มากกว่าความสําเร็ จของตนเอง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถทํางานเป็ นทีมได้
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีมนุษยสัมพันธ์
F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถทํางานเป็ นทีมได้

Code 25

Code 25
Code 26
Code 06
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ตารางที G.DF ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 08

ID 09

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต ควรทํา งานร่ ว มกับ ที ม งานได้อ ย่ า งไม่ มี
ปั ญหา เนื องจากระบบงานมีลกั ษณะการผ่านงาน
จากหน่ วยงานหนึ งไปยังอีกหน่ วยงานหนึ ง ต้องมี
ความรับผิดชอบและกระตือรื อร้นในการทํางาน
บัณฑิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือนร่ วมงานได้
และมีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถทํางานเป็ นทีมได้
D. การกํา หนดให้บณ
ั ฑิ ตมี ความรั บผิดชอบในการ
ทํางาน

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถปรั บ ตัว เข้า กับ
เพือนร่ วมงานได้ดี
D. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถทํางานเป็ นทีมได้

Code 24

Code 25
Code 06

Code 25

ตารางที G.DG ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางาน
แล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 10

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมีทกั ษะด้านการทํางานเป็ นทีม และมี B. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถทํางานเป็ นทีมได้
ความรับผิดชอบในหน้าที

รหัสเบือ! งต้ น
Code 25
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
D. การกํา หนดให้บ ณ
ั ฑิ ตมี ค วามรั บ ผิดชอบในการ
ทํางาน

รหัสเบือ! งต้ น
Code 06

ตอนที G ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี
ตารางที G.D@ ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 06

ID 07

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ตสามารถคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ งตั ว เลขได้
สั ง เคราะห์ แ ละนํ า มาตั ด สิ นใจได้ , ต้ อ งใช้
คอมพิ ว เตอร์ ได้ อ ย่ า งเชี ยวชาญโดยเฉพาะ
Microsoft Excel, มี ท ั ก ษะการสื อสารเพื อการ
ประสานงาน และสามารถใช้โปรแกรมส่ งคําสั ง
การลงทุนได้เป็ นอย่างดี
บัณฑิ ตควรรู ้ วิธีการนําเสนอข้อมูลรู ปแบบ Power
point และรู ปแบบต่างๆ ทีน่าสนใจ และเข้าใจ และ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํ า หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถใช้ โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้ดี
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะการประสานงานทีดี

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถนําเสนอผลงานผ่าน
โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะการสื อสาร

Code 03

Code 03
Code 05

Code 27
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
มีทกั ษะการสื อสารเพือการประสานงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.Dk ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 08

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ต ควรใช้ อี เ มล์ แ ละโปรแกรม Microsoft
office, สามารถใช้ โปรแกรม Excel application ได้
, สามารถประยุ ก ต์ แ ละสั ง เคราะห์ ต ัว เลขได้, มี
ทัก ษะด้า นการสื อสารและการนํา เสนอ, ต้อ งมี
ความรู ้ พVื น ฐานทางเทคโนโลยี เ พื อผ่า นงานจาก
หน่ ว ยงานหนึ งไปยัง อี ก หน่ ว ยงานหนึ งที เน้ น
Paperless
- สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทีเกี ยวข้อง เช่ น
ระบบการเงิน Online

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถใช้ โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้ดี
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะความคิดเชิงตัวเลข
F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะการสื อสาร
G. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถใช้เทคโนโลยีสมัย
ได้ดี

รหัสเบือ! งต้ น
Code 03
Code 08
Code 27
Code 28
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 09

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมี ทกั ษะความคิ ดเชิ งตัวเลข เชิ งระบบ
ในการทํางานจริ งได้, ใช้โปรแกรม MS office ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ, ต้ อ งมี ท ั ก ษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ งภาษาอังกฤษมีความจําเป็ นมากใน
การทํางาน
- ทักษะในการสื อสาร การจับใจความ จับประเด็น
และการนําเสนอ เพือผูท้ ีเกี ยวข้องมีความเข้าใจไป
ในทางเดี ยวกัน, การใช้อุปกรณ์ เครื องมือ ทางด้าน
Digital เพื อปฏิ บตั ิ ง าน, มี ท กั ษะการใช้โปรแกรม
พืVนฐาน Google Sheet ( Excel เดิ ม) และการค้นหา
ข้อมูล และใช้ติดต่อกับลูกค้าในบางกรณี

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะความคิดเชิงตัวเลข
D. การกําหนดให้บณั ฑิตใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้
F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะในภาษาต่าง
ประเทศ
G. การกําหนดให้บณั ฑิตใช้เครื องมือสมัยใหม่ได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code 08
Code 03
Code 29
Code 28
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ตารางที G.DP ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและ
ทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 10

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต ควรสามารถใช้ โ ปรแกรมพืV น ฐานด้ า น B. การกําหนดให้บณั ฑิตใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้
Microsoft Excel, สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข D. การกําหนดให้บณั ฑิตคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
และมีทกั ษะด้านการสื อสารและการนําเสนอ
F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะการสื อสาร

รหัสเบือ! งต้ น
Code 03
Code 08
Code 27

ตอนที @ ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม
ตารางที G.Do ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 06

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมี ค วามซื อสั ตย์สุ จริ ตสํา คัญมาก การ B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์สุจริ ต
ตรงต่ อ เวลาในการเข้า ทํา งานเน้ น ที ผลงาน มี D. การกําหนดให้บณั ฑิตแต่งกายได้อย่างเหมาะสม
ทัศนคติ มี จรรยาบรรณในวิชาชี พ มี บุค ลิ กภาพ F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
และคุ ณ ลัก ษณะทางกายภาพที ดี การแต่ ง กาย
สะอาด มีความน่ าเชื อถื อเป็ นทียอมรับ มีอารมย์ที

รหัสเบือ! งต้ น
Code 10
Code 30
Code 31
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 07

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
คงที มีความรับผิดชอบ เป็ นผูส้ นันสนุนงานผูอ้ ืน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ มี
ความมุ่ ง มั นต่ อ ความสํ า เร็ จรู ้ จ ั ก ตั ว ตนและมี
เป้ าหมายในชีวติ
บัณ ฑิ ต ควรต้อ งมี นิ สั ย ใฝ่ รู ้ ต้อ งการเรี ยนรู ้ สิ ง B. การกําหนดให้บณั ฑิตกระตือรื อร้นตลอดเวลา
ใหม่ๆ หาความรู ้ เพิ มเติ มอยู่เสมอด้วยวิธีต่างๆ ที D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์
อาจได้ม าจากแหล่ งสนับสนุ นทุ นทัVงภายในหรื อ F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบด้านเวลา
จากภายนอก มี ความซื อสัตย์สุจริ ตเป็ นธรรมและ
โปร่ งใส สุ ภาพเรี ยบร้อยด้วยความมันใจ ยิมV แย้ม
แจ่ ม ใส และ เป็ นกัน เองกับ เพื อนร่ ว มงานและ
ลู ก ค้า มี ค วามรั บ ผิดชอบในหน้า ที การงานสู ง มี
ความรับผิดชอบด้านเวลา เน้นที ผลลัพธ์ ของงาน
และการส่ งมอบ มีส่วนร่ วมในการแสดงวิสัยทัศน
ในการดําเนินธุ รกิจ โดยส่ งมอบโอกาสทางการเงิน
ที เป็ นธรรมและโปร่ ง ใสซึ งเป็ นสิ งที ทุ ก คนพึ ง
ได้รับ เพราะลู ก ค้า ส่ วนใหญ่ไ ม่ ส ามารถกู้เงิ นกับ

รหัสเบือ! งต้ น

Code 32
Code 10
Code 06
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ธนาคารได้ มี หนีV นอกระบบซึ งบริ ษทั เงิ นติดล้อ
เป็ นหน่วยงานทีต้องเข้ามาช่วยดูแลลูกค้าเหล่านัVน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.DO ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม: ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 08

ID 09

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรเน้นความซื อสัตย์สุจริ ต มีความสําคัญ
มากในการทํางาน ควรมีบุคลิกทีน่าเชื อถือเนืองจาก
ปฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน มีทศั นคติทีดีต่อองค์กร
และมีความตัVงใจในการทํางาน
บัณฑิ ตควรมี ความซื อสัตย์ มุ่งมันรั บผิดชอบด้วย
ความอดทน เอาใจใส่ ในงานทีทํา สามารถริ เริ ม ลง
มื อปฏิ บตั ิ และปิ ดงานได้ มี ความมันใจในตนเอง
กล้ า คิ ด กล้ า ทํา กล้ า นํ า เสนอ มี ค วามคิ ด ริ เริ ม
สร้างสรรค์ มีมุมมองทีแปลกใหม่ สามารถริ เริ มสิ ง
ต่ า งๆได้ด้วยตนเอง สามารถคาดการณ์ แนวโน้ม

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ
F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความคิดริ เริ ม
G. การกําหนดให้บณั ฑิตมีบุคลิกภาพดี น่าเชือถือ
@. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถคุมอารมณ์ได้ดี

Code 10
Code 06
Code 33
Code 30
Code 34

Code 10
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
และปฏิ บตั ิงานบนความคลุมเครื อของสถานการณ์
ต่างๆได้ มีความน่าเชื อถือ เป็ นผูท้ ีสามารถคาดหวัง
ผลลัพ ธ์ ไ ด้ ใ นทุ ก สถานการณ์ มี บุ ค ลิ ก ภาพที ดี
บุ ค ลิ กลัก ษณะทางกายภาพมี ค วามจําเป็ น และ มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้เป็ นอย่างดี

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.Fp ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม: ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 10

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต ควรมี ค วามซื อสั ต ย์ สุ จริ ต บุ ค ลิ ก ภาพ B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์
น่ า เชื อถื อ และเป็ นที ยอมรั บ ของผูท้ ี เกี ยวข้อ ง มี D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ
ความรั บ ผิ ด ชอบ คํา นึ ง ถึ ง ความสํ า เร็ จ ของงาน F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็ นผู ้ส นั น สนุ น งานผู ้อื นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต้อ งเป็ นคนที มองโลกในแง่ ดี มี จ รรยาบรรณ
วิ ช าชี พ และต้ อ งเป็ นผู ้ที กระตื อ รื อร้ น ในการ
ทํางาน

รหัสเบือ! งต้ น
Code 10
Code 06
Code 31
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.3 ภาควิชาการตลาด
ตอนที B ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ตารางที G.FB ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 11

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมี ความรู ้ ในด้า นการศึ กษาปานกลาง
สามารถสื อสารกันได้อย่า งคล่ องตัว ไม่ ต้องเก่ ง
ทฤษฏี มากแต่สามารถอธิ บายทฤษฏี ต่าง ๆได้พอ
สั ง เขปและนํา ไปต่ อ ยอดในการทํา งานได้ และ
สามารถนําความรู ้มาปรับใช้กบั รู ปแบบการทํางาน
ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และปรับตัวได้
รวดเร็ วมหาวิทยาลัยสยาม ควรจัดให้มีหลักสู ตรที
ส่ งเสริ มกิจกรรมการประยุกต์ความรู ้ในแต่ละชัVนปี
เพือฝึ กฝนทักษะและการนําความรู ้ ไปใช้งานจริ ง
ได้ และให้บณั ฑิตทํากิจกรรมและเอาไปใช้งานได้
ในการทํางาน ซึ งจะสร้ างความเชื อมันในตนเอง
และกิ จ กรรมสหกิ จ ศึ ก ษา เป็ นกิ จ กรรมที ควร

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถสื อสารระหว่ า ง
ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ เ พื อ น ร่ ว ม ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพ
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรู ้ ในระดับพอใช้งาน
ได้ดี และสามารถนําความรู ้ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้กบั
การทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
F. คณะบริ หารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย สยามควรให้
ความสําคัญกับกิจกิจกรรมทีเกียวข้องกับการส่ งเสริ ม
ให้บณ
ั ฑิ ตได้ทดลองทํางานจริ ง เช่ น โครงการสหกิ จ
ศึกษา เป็ นต้น

รหัสเบือ! งต้ น
Code 27

Code DD

Code 35

96

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 12

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ส่ งเสริ มเพราะจะทําให้บณ
ั ฑิ ตมีทกั ษะเพิมขึVนใน
การทํางาน และมีประสบการณ์จริ งในการทํางาน
บัณ ฑิ ตต้อ งสามารถวิ เ คราะห์ ก ลยุ ท ธการตลาด
ขององค์กรได้และนําไปปฏิ บตั ิเป็ น และสามารถ
ทําแผนการตลาดได้และแสดงความคิดเห็นเป็ น รู ้
ขัVนตอนในการทําวิจยั ตลาด มีประสบการณ์ทาํ จริ ง
ด้วยตนเอง และสามารถปฏิ บตั ิ ได้จริ งในองค์ก ร
สามารถใช้ โ ปรแกรมสื อสารออนไลน์ ไ ด้แ ละ
เรี ย นรู ้ เทคโนโลยีสื อสารอยู่เสมอ สามารถปรั บ
ความรู ้ดา้ น GP และการตลาดดิจิตอลในยุค G.p ให้
เหมาะกับสถานการณ์ การตลาด มี ความรู ้ ในด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับที พอสื อสารกันได้ และมี
ความรู ้ในด้านการทําวิจยั และมีทกั ษะการทําวิจยั
ตลาด
ผูป้ ระกอบการต้องการให้บณ
ั ฑิตมีพVืนความรู ้ดา้ น
GP และช่ อ งทางการตลาด เพี ย งพอในการนํา
ทฤษฏี ไ ปใช้ใ นการทํางานได้ สามารถเชื อมโยง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
ั ฑิตมีองค์ความรู ้ในการด้านการ
G. การกําหนดให้บณ
วิเคราะห์ ตลาดและองค์กรได้ดี รู ้ ขV นั ตอนในการทํา
วิจยั และมีประสบการณ์ในการทําวิจยั
@. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตสามารถปฎิ บตั ิงานได้ในยุค
ประเทศไทย G.p การตลาดดิ จิตอล G.p และอื น ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
k . ก า ร กํ า ห น ด ใ ห้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษทีสามารถ
สื อสารกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ด้ า นปั จ จัย ทาง
การตลาดในด้ า นทฤษฏี แ ละสามารถนํ า มาไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้

Code 22

Code 36

Code 37

Code 29
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
ทฤษฎี ปรั บ ใช้ ก ั บ การงาน และสถานการณ์ D. การกําหนดให้บณั ฑิตกล้าแสดงออก
การตลาด กล้าแสดงออกในการนําเสนอแนวคิ ด
ด้ า นการตลาดใหม่ ๆ กั บ ลู ก ค้ า เช่ น ช่ อ งทาง
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
ผูป้ ระกอบการอาจไม่เน้นผูท้ ีจบตรงสาขา แต่เน้น
สามารถทํางานได้จริ งมากกว่า ไม่เน้นความรู ้ดา้ น
การวางแผนการตลาด เนื องจากบริ ษ ทั มี อยู่แล้ว
แต่เน้นในการนําไปปฏิ บตั ิ ให้ได้ผลลัพธ์ทีดี รู ้ วิธี
และขัVน ตอนในการทํา วิจยั ตลาด และมี บุ ค ลิ ก ดี
คล่องแคล่ว ปรับตัว และสามารถต่อรองราคากับ
ลูกค้าได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code 38
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ตารางที G.FD ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 13

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ผูป้ ระกอบการต้องการให้บณั ฑิตสามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ทฤษฏีการตลาดเชิงลึกของ แต่ล่ะ P
ตามบริ บท D สถานการณ์ การตลาดทีเกี ยวข้องกับ
ลู ก ค้า , คู่ แ ข่ ง กับ การทํา งานจริ ง ได้อย่า งถู ก ต้อ ง
และประยุกต์ความรู ้ ก ับผลิ ตภัณฑ์ขององค์กรได้
ไม่ ใ ช่ รู้ แ ต่ ค วามหมายของทฤษฏี เ ท่ า นัV น และ
สามารถสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ และนํา ความรู ้
ทางการตลาดมาใช้ในระหว่างการทํางานได้จริ ง
เพื อช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบการ SME ที ขาดความรู ้
ด้ า นนีV และสามารถนํ า ทฤษฏี การตลาดไป
ประยุก ต์ใช้จริ ง ในการทํา งานได้ และมี หัวใจใน
การให้บริ การลู กค้า ใส่ ใจในการทํางานอยู่เสมอ
เห็ น ประโยชน์ ข ององค์ ก รเป็ นสํ า คั ญ มี ก าร
ส่ ง เสริ ม ให้บ ณ
ั ฑิ ตมี ค วามกล้า ในการแสดงออก
โดยเฉพาะงานด้า นการขายและการให้บ ริ ก ารที

ข้ อค้ นพบจาก
รหัสเบือ! งต้ น
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต สามารถเข้ า ใจทฤษฏี
Code 22
ทางด้านการตลาด และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั
การทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
D. การกํา หนดให้บ ณ
ั ฑิ ต สามารถสร้ า งองค์ค วามรู ้
Code 39
ใหม่ และนําความรู ้ทางการตลาดมาใช้ได้ในระหว่าง
การทํางานจริ ง
F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความกล้าในการแสดงออก Code 38, Code 11
โดยเฉพาะงานด้ า นการตลาด เช่ น งานขาย งาน
บริ การและมีความอดทนสู ง
G. คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัยสยาม ควรมี การ
Code 40
สร้ า งแรงจู ง ใจจากนั ก การตลาดรุ่ นพี ที ประสบ
ความสําเร็ จ เพือให้บณ
ั ฑิ ตเกิ ดแรงบันดาลใจในการ
ทํางานทางด้านการตลาด
@. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถวิเคราะห์การตลาด
Code 08
เชิงตัวเลขได้ดี
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ต้ อ งก ารใ ห้ ติ ดดิ นแล ะ ก ล้ า เผชิ ญกั บ ควา ม
ยากลําบากในการขาย มหาวิทยาลัยสยามควรจัด
ให้มีหลักสู ตรต้นแบบ จากนักการตลาดรุ่ นพี ให้
บัณฑิ ตเห็ นเพื อจะได้เกิ ดแรงบัน ดาลใจในเลื อ ก
เรี ยนการตลาด ซึ งในการเรี ยนจริ งบัณฑิตจะต้องมี
ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขได้ ด้ ว ย
มหาวิ ท ยาลัย สยามควรมี กิ จกรรม บริ ษ ทั จํา ลอง
เพือส่ งเสริ มให้เกิดการทําธุ รกิจจริ งในสถาบัน โดย
แบ่ ง ให้ แ ต่ ล ะชัVน ปี รั บ ผิ ด ชอบต่ า งๆกัน เช่ น ปี D
เป็ นพนักงานขาย ปี F เป็ นผูจ้ ดั การ และปี G เป็ น
ผูบ้ ริ ห ารหรื อ เจ้า ของ โดยปี D จะเน้ น ให้ ล งมื อ
ปฏิ บ ัติ ส่ ว นปี F-G จะเน้ น ให้ เ ป็ นนั ก วางแผน
การตลาด และตัด สิ น ใจเป็ น และอาจารย์เ ป็ นที
ปรึ กษาในแต่ละด้าน โดยให้เน้นความรู ้ ดา้ น CSR
ในเชิ ง ปฏิ บ ัติ ที ไม่ ไ ด้เ น้ น การสร้ า งภาพลัก ษณ์
เท่ า นัVน แต่ เ น้น การให้ ป ระโยชน์ ก ับ สั ง คมอย่า ง
แท้จริ ง และบริ ษทั จะต้องมี ความรั บผิดชอบอย่าง

ข้ อค้ นพบจาก
รหัสเบือ! งต้ น
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
Code 35
k. คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ควรจัดตัVง
บริ ษทั จําลอง ชมรมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม และให้ ส อดแทรกความรู ้ ด้ า นความ
รั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมในเชิ ง ปฎิ บ ัติ และเน้นการให้
ประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ ง
P. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต ใช้ ค วามรู ้ ใ นการคิ ด ค้น Code 39, Code 37
นวั ต ก รรมด้ า นผลิ ตภั ณ ฑ์ ใ หม่ และ ส ามารถ
ปฎิ บ ัติ ง านได้ ใ นยุ ค ประเทศไทย G.p การตลาด
ดิจิตอล G.p และอืน ๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

100

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
แท้จ ริ งกับ ลู ก ค้า ไม่ ใ ช่ ท ํา CSR เพื อสร้ า งภาพ
เท่ า นัV น , เน้ น การสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ดี เ ป็ นหั ว ใจ
สําคัญ และสามารถใช้สือออนไลน์เพือการตลาด
และการขาย เช่น facebook Line เป็ นต้น

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.FF ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 14

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต สามารถนํ า GP มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฎิ บ ัติ ง านได้ , มี ค วามเข้ า ใจในการวางแผน
การตลาด, มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ การคิ ดในเชิ ง
ตรรกะบนพืVนฐานข้อเท็จจริ ง, มีความรู ้การสื อสาร
การตลาดทุ ก ด้ า น(IMC), บัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ วิ จ ัย
พืVนฐาน สามารถทํา Focus Group กับลูกค้าได้

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ในเรื องส่ วนประสม
ทางการตลาด (Marketing mix 4p’s), การสื อสารทาง
การตลาด (IMC)
2. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถทําวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
ได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code 41

Code 36
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 15

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตต้องมีความรู ้ และใจรักในการให้บริ การ, มี 1. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ในเรื องส่ วนประสม
ความรู ้ ดา้ นการตลาด 4P และสามารถนําไปใช้ใน ทางการตลาด (Marketing mix 4p’s)
งานได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code 41

ตอนที D ด้านทักษะทางปั ญญา
ตารางที G.FG ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 11

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตมี ค วามคิ ดและนําเสนอความคิ ดได้อย่า ง
สร้ า งสรรค์ โดยมี ค วามแตกต่ า งภายใต้ก รอบ
ศีลธรรมทีเหมาะสม, มีกระบวนการคิดอย่างเป็ น
ระบบ โดยวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น กํา ไร ผลกระทบ
แนวโน้ ม ด้ า นการตล าดได้ , มี ความรู ้ ด้ า น
นวัตกรรม และการเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปั จจุบนั

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีศีลธรรมทีเหมาะสม
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมี ความรู ้ ในการเงิ น สภาวะ
ตล าด นวั ต กรรม และ การเปลี ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั

รหัสเบือ! งต้ น
Code 09
Code 13
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 12

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตสามารถคิดแก้ปัญหาในการทํางานได้, มี
ไหวพริ บ, มหาวิ ท ยาลัย ควรมี ก ารจัด กิ จ กรรม
จัดตัVงบริ ษทั จําลอง และควรให้เริ มตัVงแต่ปี B เพือ
พัฒ นาความคิ ด , มี ท ัก ษะในการพู ด การติ ด ต่ อ
ลูกค้าได้ และ การสื อสารในการบริ การลูกค้า

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้มีความรู ้ในแก้ปัญหาได้ดี
D. คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัยสยาม ควรจัดตัVง
บริ ษทั จํา ลอง ชมรมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม และให้ ส อดแทรกความรู ้ ด้ า นความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมในเชิ ง ปฎิ บ ัติ และเน้น การให้
ประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ ง

รหัสเบือ! งต้ น
Code 20
Code 35

ตารางที G.F@ ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 13

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตเน้นการใช้ปั ญญาในการแก้ไขปั ญหา, มี
การทํากิจกรรมจัดตัVงบริ ษทั จําลอง, มีทกั ษะในการ
เขียนอย่างเป็ นทางการทีดี สื อสารได้อย่างถูกต้อง
และบัณฑิตปี F ควรมีทกั ษะ ด้านการเขียนนําเสนอ
แผนก ารตล าดได้ แล ะ บั ณ ฑิ ตปี G ควรมี
ความสามารถ ในการวิ เ คราะห์ ตัด สิ น ใจ และ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ควรจัดตัVง
บริ ษ ทั จํา ลอง ชมรมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม และให้ ส อดแทรกความรู ้ ด้ า นความ
รั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมในเชิ ง ปฎิ บ ัติ และเน้น การให้
ประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ ง

รหัสเบือ! งต้ น
Code 35
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
วางแผนการตลาดได้, มี ค วามคิ ด ในเชิ ง ระบบ,
สามารถบูรณาการความรู ้ ทางการตลาดไปใช้งาน
ได้จริ ง และมีทกั ษะในการวางแผนการตลาด การ
ขาย การเจรจาต่อรอง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรู ้ ในการสื อสารเป็ น
อย่างดี
F. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตสามารถเขียนแผนการตลาด
ได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code 27
Code 41

ตารางที G.Fk ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 14

คุณวรรณวิทย์ ตันเจริ ญ

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ทีนํามาปฏิบตั ิได้จริ ง
และต้องการให้ส ามารถดึ ง จุ ดเด่ น ของสิ นค้า ใน
มุ ม มองที ต่ า งกัน ออกมาได้, มี ไ หวพริ บ ในการ
แก้ปัญหา, มี ความพร้ อมต่อการเรี ยนรู ้ สิงใหม่, มี
จิ ต วิ ท ยาในการพู ด กับ ผูอ้ ื น และมี ค วามรู ้ Mind
Map
-

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตสามารถนําเสนอจุดเด่นของ
สิ นค้าได้
D. การกํา หนดให้ บ ัณฑิ ต มี ค วามรู ้ แ ละสามารถทํา
Mind Map ได้

-

รหัสเบือ! งต้ น
Code 42
Code GB
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ตอนที F ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที G.FP ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 11

ID 12

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตมีความรู ้ในวัฒนธรรมองค์กร ยอมรับความ
แตกต่ า ง เพื อลดความขัด แย้ง ภายในองค์ ก ร,
สามารถทํ า งานเป็ นที ม ได้ , มี ค วามรู ้ ใ นการ
แก้ปั ญ หาความขัด แย้ง และมี ค วามตัVง ใจ ขยัน
อดทน คิ ดบวก, องค์ก รมี ก ารจัดกิ จกรรมละลาย
พฤติ ก รรมเพื อปรั บทัศ นคติ ในการทํา งานให้ก ับ
พนักงานให้ไปด้วยกันได้ และมี ระบบพีเลีV ยงใน
การช่วยเหลือพนักงานใหม่ให้ปรับตัวได้
บัณฑิ ตมี ความกล้าในการตัดสิ นใจ, มีการพัฒนา
ตนเองในการทํางาน และเมือมี ความขัดแย้ง ต่าง
ความคิด ควรลดอัตตา และมีเหตุผลในการรับฟัง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ เ รื องวัฒ นธรรม
องค์กร
D. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถทํางานเป็ นทีมได้

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกําหนดให้บณั ฑิตกล้าในการตัดสิ นใจ
D. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ก ารพัฒ นาตนเองอย่า ง
สมําเสมอ

Code 44
Code 45

Code 43
Code D@
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ตารางที G.Fo ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 13

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ต มี ท ั ก ษะในการสื อสารระหว่ า งเพื อน
ร่ วมงานและยอมรับฟั งความคิดเห็ นทีแตกต่าง, มี
การปรั บตั ว ให้ เ ข้ า กั บ รุ่ นพี ที อายุ ม าก ก ว่ า ,
มหาวิท ยาลัยควรมี การเรี ยนการสอน ที เน้นเรื อง
สุ นทรี ยศาสตร์ เพือให้เกิดการพูดคุ ยกันอย่างมิตร
และลดปั ญ หาความขัด แย้ง ได้ รวมถึ ง การสร้ า ง
ทัก ษะการฟั ง ที ดี และควรเน้น ทัก ษะการคิ ด ใน
รู ป แบบทฤษฏี ห มวก k ใบ และการเรี ยนรู ้ ใ น
รู ป แบบ Case study ในวิช าสั มนาการตลาด และ
ยอมรับในความแตกต่างของตัวบุคคล (ปั จเจกชน)

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะในการสื อสาร
D. คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัย สยาม ควรสอน
เรื องหลักสุ นทรี ยศาสตร์
F. คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัย สยาม ควรสอน
รู ปแบบกรณี ศึกษาให้วชิ าสัมนาการตลาด

รหัสเบือ! งต้ น
Code 27
Code 46
Code GP
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ตารางที G.FO ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางาน
แล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 14

ID 15

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรรั บฟั งความเห็ นเพือนร่ วมงาน และมี B. การกําหนดให้บณั ฑิตทํางานร่ วมกันเป็ นทีมได้
เหตุ ผ ลในการนํ า เสนอความคิ ด ต่ า งๆโดยมี
หลั ก ฐานมารองรั บ ให้ เ ข้ า กั บ ความเป็ นจริ ง,
สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กร มี ความยืดหยุ่น
และพร้ อมเรี ยนรู ้ , เห็ นข้อดี ของความคิดต่าง เพือ
ลดความขัดแย้ง และทํากิจกรรมละลายพฤติกรรม
ให้เกิดความสามัคคีระหว่างฝ่ าย
บัณฑิตสามารถทํางานร่ วมกันเพือลดทิฏฐิในระยะ B. การกําหนดให้บณั ฑิตทํางานร่ วมกันเป็ นทีมได้
ยาว และสามารถวางตัวเป็ นกลาง และเป็ นผูร้ ับฟั ง
ทีดี

รหัสเบือ! งต้ น
Code 25

Code 25
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ตอนที G ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ตารางที G.Gp ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 11

ID 12

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ต มี ท กั ษะความคิ ด เชิ ง ตัวเลข เชิ ง ระบบใน
การทํางานจริ งได้, สามารถใช้โปรแกรม MS office
ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยเฉพาะ Excelในการ
นําไปใช้วิเคราะห์ตวั เลข ผูกสู ตรได้ และเครื องมือ
สื อสารผ่าน Social media และมีความรู ้คณิ ตศาสตร์
สามารถคํานวณ ต้นทุน กําไรได้
บัณฑิ ตสามารถนําเสนอ Power point และ Social
media ได้ และสามารถนําเสนอข้อมูลตัวเลขให้เกิด
ความน่าสนใจ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต สามาถทํา โปรแกรม
สําเร็ จรู ปและโปรแกรม Social media ได้

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต สามาถทํา โปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้

Code 03

Code 03
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ตารางที G.GB ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 13

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ต สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ งตั ว เลขได้
สั ง เคราะห์ แ ละนํา มาตัด สิ น ใจได้, สามารถใช้
Power point เป็ นและนําเสนอได้ ใช้ Excel ใช้สูตร
คํานวณต้นทุน กําไร, สามารถใช้ Adobe Illustrator
ในการทําสื อ PR เป็ น, สามารถใช้ Mind map ได้
และฝึ กให้บ ณ
ั ฑิ ตหัดทํา กรณี ศึ ก ษามากกว่า เน้น
การบรรยายในทุกวิชา

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต สามาถทํ า โปรแกรม
สําเร็ จรู ปและโปรแกรมอืน ๆได้
D. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถทํา Mind Map เป็ น
F. คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัย สยาม ควรสอน
รู ปแบบกรณี ศึกษาให้ทุกวิชา

รหัสเบือ! งต้ น
Code 03
Code 41
Code 47
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ตารางที G.GD ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและ
ทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 14

ID 15

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต ใช้ Photoshop เป็ น, ใช้ SPSS ได้, ฝึ กฝน
การนําเสนอก่ อนจะมานําเสนอจริ ง และเน้นการ
ใช้งานโปรแกรมการตลาด และสื อ Online ได้
ใช้อีเมล์และโปรแกรม Microsoft office

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต สามาถทํ า โปรแกรม
สําเร็ จรู ปและโปรแกรมอืน ๆได้
D. การกําหนดให้บณั ฑิตทําการสื อสาร Online ได้
B. การกํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต สามาถทํ า โปรแกรม
สําเร็ จรู ปและโปรแกรมอืน ๆได้
D. การกําหนดให้บณั ฑิตทําการสื อสาร Online ได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code 03
Code 27
Code 03
Code 27

ตอนที @ ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม
ตารางที G.GF ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 11

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ตต้ อ งมี ค วามซื อสั ต ย์ ตรงต่ อ เวลา มี B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความซืV อสัตย์ ตรงเวลา
จรรยาบรรณในวิชาชีพการตลาด
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

รหัสเบือ! งต้ น
Code 10
Code 31
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 12

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตมีเหตุผลในการทํางาน และมีความอดทน B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความอดทนในการทํางาน
ต่อการติดต่อลูกค้า

รหัสเบือ! งต้ น
Code BB

ตารางที G.GG ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม: ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 13

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ต ต้ อ ง มี ทัV ง Accountability Integrity and B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความซื อสัตย์
responsibility, มี วิ สั ย ทัศ น์ ใ นการนํา เสนอเรื อง D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ
ต่ า งๆ แล ะ มี ปรั บใช้ แ นวคิ ด CSR & ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม

รหัสเบือ! งต้ น
Code Bp
Code pk
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ตารางที G.4@ ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม: ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 14

ID 15

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตมี ความอดทน ในการทํางาน และมี ความ B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความอดทน
ภาคภูมิใจเพือนํามา เพิมจุดเด่น ในการทํางาน อยู่
ร่ วมในองค์กร
บัณ ฑิ ต มี ค วามอดทนต่ อ การทํา งาน ซื อสั ต ย์รั ก B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความอดทน
บริ การ และวางเฉย เมือมีการขัดแย้ง

รหัสเบือ! งต้ น
Code 11

Code 11
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. ภาควิชาการจัดการทัวไป
ตอนที B ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ตารางที G.G6 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 16

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตมีความรู ้ทีสอดคล้องกับตําแหน่ งงานนัVน ๆ
เป็ นเบืV องต้น อย่างไรก็ตามความรู ้ ที มหาวิทยาลัย
สอนนัV น อาจจะกว้า งไป วิ ช าที บัณ ฑิ ต เรี ยนมี
จํานวนมาก บางครัVงไม่ตรงกับทีสถานประกอบการ
ต้องการในแต่ละที แต่ล ะตําแหน่ งงาน ใช้ความรู ้
ต่างกัน และความรู ้ปัจจุบนั ก็เปลียนไปอย่างรวดเร็ ว
ดั ง นัV น บั ณ ฑิ ต จึ ง ต้ อ งมาเรี ยนรู ้ ห รื อฝึ กอบรม
เพิ มเติ ม ที สถานประกอบการใหม่ ด้วยเหตุ นV ี จึ ง
ต้องการให้บณั ฑิต ใส่ ใจในการเรี ยนรู ้ มีทศั นคติทีดี
ต่ อ การเรี ย นรู ้ มี ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ พร้ อ มที จะรั บ
ความรู ้ ใ หม่ ๆ ตลอดเวลา หากมี บ ัณ ฑิ ต ลัก ษณะ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตต้องมีความรู ้ทีตรงกับงานที
ทํา
D. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถปรั บ ตัว ได้ ก ับ
สถานประกอบการใหม่

รหัสเบือ! งต้ น
Code 48
Code 24
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 17

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
แบบนีV จะช่ วยให้ก ารทํา งานมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมาก
ยิงขึVน
บัณฑิ ตต้องมี ค วามรู ้ พVื นฐานเกี ยวกับ งานที ทํา ใน
ระดับหนึ ง แล้วมาเรี ยนรู ้ เพิมเติ มในงานนัVน ๆ อี ก
ครัVง องค์การแต่ละทีจะมีความรู ้ทีเฉพาะเจาะจงใน
ตําแหน่ งงาน ซึ งในสถาบันการศึ กษาอาจจะไม่ได้
สอน ดังนัVนสิ งทีคาดหวังจากบัณฑิตคือการเป็ นผูท้ ี
พร้ อมจะเรี ยนรู ้ ตลอดเวลา ใส่ ใจ สนใจ และตัVงใจ
ในการคิด วิเคราะห์ จดจํา ความรู ้และประสบการณ์
ทีเกิดจากการทํางานแต่ละวัน นําไปประยุกต์ใช้ใน
การทํางานครัVงต่อไป หรื อนําไปถ่ายทอดให้เพือน
ร่ วมงาน ลูกน้อง ได้เรี ยนรู ้ เพือป้ องกันข้อผิดพลาด
ทีอาจจะเกิดขึVนในอนาคต

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตต้องมีความรู ้ทีตรงกับงานที
ทํา
D. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถปรั บ ตัว ได้ ก ับ
สถานประกอบการใหม่

Code 48
Code 24
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ตารางที G.G7 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 18

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรจะต้องมีความรู ้ ทีจําเป็ นและเกี ยวข้อง
กับตําแหน่ งนัVน ๆ เพือให้สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านได้
เช่ น พนัก งานงานขาย จะต้อ งมี ค วามรู ้ เ กี ยวกับ
เทคนิ คการขาย เทคนิ คการเจรจาต่อรอง การปิ ด
การขาย ความรู ้ เกี ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อ
ตําแหน่ งผูบ้ ริ หารจะต้องมีความรู ้เกี ยวกับรู ปแบบ
ของคน (enneagram) เพื อให้ ส ามารถมอบหมาย
งานให้เหมาะสมกับคุ ณลักษณะของพนักงานแต่
ละคน
อย่า งไรก็ ตาม พนัก งานจะต้องมี ก ารเรี ย นรู ้ ง าน
เพิ มเติ ม เพราะแต่ ล ะองค์ ก ารมี ร ะบบงานและ
กระบวนการในการปฏิ บ ัติ ง านที แตกต่ า งกั น
นอกจากนีV พนักงานจะต้องมี การเรี ยนรู ้ เพิมเติ ม
เกี ยวกับ องค์ค วามรู ้ ส มัย ใหม่ ที เกี ยวข้องกับ สาย
งาน เพื อพัฒ นางานให้ ท ัน สมัย ตลอดเวลา, มี

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตต้องมีความรู ้ทีตรงกับงานที
ทํา
D. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถปรับตัวได้กบั สถาน
ประกอบการใหม่
F. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมี ความรู ้ ในเทคนิ คในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ

รหัสเบือ! งต้ น
Code 48
Code 24
Code 20
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 19

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
ความรู ้เกียวกับเทคนิ คการจัดการทีนํามาใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาตลอดจนแก้ปั ญ หาในการ
ปฏิ บ ัติ ง านในองค์ ก าร เช่ น เทคนิ ค Kaizen ซึ ง
สามารถ นํ า มาใช้ แ ก้ ไ ขปั ญหาที เกิ ดขึV นใน
สํา นัก งานได้ ทํา ให้พ นัก งานใส่ ใ จในการค้นหา
ปั ญหา รวมถึ ง แนวทางการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
ตลอดเวลา ส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานทัVงในระดับ
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
ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึVน
บัณ ฑิ ต ควรมี ค วามรู ้ เ กี ยวกับ งานในหน้ า ที และ B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตต้องมีความรู ้ทีตรงกับงานที
ความรับผิดชอบ โดยจะต้องมีความรู ้เกียวกับงาน ทํา
ในหน้ า ที ของตน โดยรู ้ ภ าพรวมของงานว่ า มี
ขอ บ เ ขต ข อ ง งา น กิ จ ก ร ร มทัV ง ห มด ที ต้ อ ง
ดําเนิ นการ ระบบงาน ขัVนตอนและกระบวนการ
ทํา งานเป็ นอย่า งไร รวมทัVงจะต้องมี ค วามรู ้ เชิ ง
ปฏิ บตั ิ ในการทํางาน สามารถที จะทํางานได้จริ ง
ลงมือปฏิบตั ิงานได้ไม่ใช่รู้แต่ภาคทฤษฎี

รหัสเบือ! งต้ น

Code 48

116

ตารางที G.G8 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 20

ID 21

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตมี ความรู ้ ความเข้าใจในลักษณะกว้าง คื อ
เรี ย นหลายวิช า เนื องจากในชี วิตของการทํา งาน
จริ ง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้ใช้วิชาใด จะ
ได้ใช้ความรู ้ ในวิชานัVน ๆ หรื อไม่ จึ งต้องการให้
หลั ก สู ตรเปิ ดสอนในวิ ช าที ครอบคลุ มการ
บริ หารธุ รกิ จ เช่ น บัญชี ภาษี การจัดการโครงการ
อย่างไรก็ตามบัณฑิ ตจบใหม่ควรจะเรี ยนรู ้ สิงต่าง
ๆ ทีเกียวข้องกับการทํางานอย่างสมําเสมอ ความรู ้
จากประสบการณ์ตรงในการทํางาน จากการศึกษา
หาความรู ้ เพิมเติ มจากอิ นเทอร์ เน็ ต และการสอน
งานจากหัวหน้างาน เพือนร่ วมงาน
บัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ด้ า นจิ ต วิ ท ยา นอกจากความรู ้
พืVนฐานในตํา แหน่ ง งานนัVน ๆ แล้ว จํา เป็ นต้องมี
ความรู ้ดา้ นจิตวิทยา คือรู ้ใจ รู ้ความคิด ของอีกฝ่ าย
ทีเราสนทนาด้วยว่าเขาเป็ นคนแบบใด การพูดใน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ในหลายด้าน หลาย
วิชา
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถหาความรู ้ เพิมเติ ม
จากอินเตอร์ เน็ตได้

B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นจิตวิทยา

รหัสเบือ! งต้ น
Code 49
Code 50

Code 51
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ลักษณะนีV ต้องการสิ งใด หากเราสามารถเข้าใจ รู ้
ว่าคู่สนทนาของเราเป็ นคนประเภทใด จะทําให้เรา
ประสบความสําเร็ จในการสื อสาร การเจรจา ทําให้
งานต่าง ๆ สําเร็ จได้ตามเป้ าหมายทีต้องการ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตอนที 2 ด้านทักษะทางปั ญญา
ตารางที G.G9 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 16

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตควรมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ ซึ งเป็ นทักษะ
ทีจําเป็ นต้องใช้ในการทํางาน เนื องจากการทํางาน
ในแต่ละวันจะมีสถานการณ์ เรื องราว เหตุการณ์ ที
ต้องใช้สติ ปั ญญา ในการวิเคราะห์ตอบโต้ แก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านัVน ทักษะการคิดเป็ นสิ งที
ต้องฝึ กฝน เป็ นความสามารถเฉพาะตัวของบัณฑิต
โดยพืVนฐานต้องเป็ นคนช่ างสังเกต คิ ดบวกอย่า ง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมี ทกั ษะนอกเหนื อจากการ
เรี ย นในมหาวิ ท ยาลัย เช่ น ทัก ษะด้า นการสั ง เกตุ
ทักษะการคิดบวก และทักษะการแก้ปัญหา
D. คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย สยาม ควรจัด
กิจกรรมการแข่งโครงการทางธุ รกิจต่าง ๆ

รหัสเบือ! งต้ น
Code Dp

Code 52

118

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 17

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
สมําเสมอ เมือเจอปั ญหา ความท้าทาย จะสามารถ
รั บ มื อ หรื อคิ ด วิ ธี การแก้ ไ ชที เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ ได้ ซึ งการเรี ยนในมหาวิทยาลัยเพียง
อย่างเดี ยวอาจจะไม่เพียงพอ ในการบ่มเพาะนิ สัย
การคิดวิเคราะห์ ดังนัVนควรส่ งเสริ มให้บณ
ั ฑิ ตไป
เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมกั บ หน่ ว ยงานภายนอก เช่ น
ประกวดแข่งขันโครงการหน่ วยงานต่าง ๆ จัดขึVน
เพือเป็ นการฝึ กทักษะการคิดในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ ง
จะช่วยให้บณั ฑิตมีทกั ษะการคิดเพิมมากขึVน
บัณฑิตควรมีทกั ษะการคิดอย่างเป็ นระบบ คือการ
คิดในภาพรวมและสามารถเชือมโยงความสัมพันธ์
ของมี ส่วนประกอบย่อย ต่าง ๆ ของสถานการณ์
ได้อย่างมีเหตุและผล เน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญ
ฉลาดเพือให้เกิดความถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็ ว และ
สามารถนําทักษะการประยุกต์ใช้จริ ง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นขัVน
เป็ นตอน
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถนําทักษะต่าง ๆมา
ใช้ได้จริ ง

Code Dp
Code 53

119

ตารางที G.50 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 18

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต ควรมี ท ัก ษะการแก้ ไ ขปั ญ หา (Problem
Solving Skill) ซึ งประกอบด้ว ยทัก ษะการคิ ด เชิ ง
ตรรกะ (Logical Thinking โดยในการปฏิ บตั ิ งาน
เมือเผชิ ญกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ บัณฑิ ต
ควรใช้ ท ั ก ษะการคิ ด เชิ ง เหตุ แ ละผล ในการ
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ต และตัด สิ น ใจได้อ ย่ า งมี
เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิ นใจ
นอกจากนีV ยังต้องใช้ทกั ษะการคิดอย่างเป็ นระบบ
(Systematic Thinking) โดยคํา นึ ง ถึ ง ภาพรวมของ
ปั ญหา โดยเชื อมโยงปั จจัยต่าง ๆ ว่าแต่ละปั จจัยส่ ง
ผลกระทบต่อกันและกันอย่างไร ไม่จดจ่อเฉพาะ
จุ ดใดจุ ดหนึ ง เพื อให้ก ารตัดสิ นใจแก้ไ ขปั ญหามี
ความถู ก ต้อ งแม่ น ยํา และรวดเร็ ว เช่ น ยอดขาย
ลดลง ต้องพิจารณาสาเหตุของปั ญหาให้รอบด้าน
ทัVง สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ข้อกฎหมาย

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมี ทกั ษะการคิ ดเชิ งตรรกะ
และคิดอย่างมีระบบ
D. การกํา หนดให้ บ ณ
ั ฑิ ต มี ค วามรู ้ ใ นการวางแผน
ธุ รกิจ
F. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถคิดวิเคราะห์ได้
G. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ตสามารถวางแผน และมี
ทักษะทีจําเป็ นต่อการปฎิบตั ิงาน

รหัสเบือ! งต้ น
Code 23
Code 04
Code 54
Code 04

120

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
สภาพเศรษฐกิ จ คู่แข่ง พฤติกรรมลู กค้า ตลอดจน
การเปลี ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึ งการ
คํานึ งสภาพแวดล้อมภายใน คือพิจารณาทรัพยากร
ต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่ น วัตถุ ดิบที เราเลื อกใช้
ตลอดจนกระบวนการแปลงสภาพ และการตลาด
การอบรมพนักงานงานขาย กลยุทธ์การตลาดต่าง
ๆ ซึ งปั จจัยต่าง ๆ มีโอกาสทีจะทําให้ยอดขายลดลง
ดัง นัV นบัณ ฑิ ต ควรมี ค วามคิ ด ให้ ร อบด้ า น และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking) บัณฑิต
จะต้อ งมี ค วามสามารถในการจํา แนกแจกแจง
องค์ประกอบต่า ง ๆ ของข้อมู ลหรื อปั ญหาต่า ง ๆ
ออกเป็ นประเด็ น ย่อย ๆ ในหลายแง่ มุ ม และหา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านัVน เพือมาหา
สาเหตุ ที แท้จ ริ ง ได้อย่า งเป็ นระบบ, ควรมี ท กั ษะ
การวางแผน ซึ งเป็ นทั ก ษะที จะเป็ นต่ อ การ
ปฏิบตั ิงาน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

121

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 19

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ตควรมี ท ั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ คื อ มี
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ขอ้ มูลต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง โดยการคิดวิเคราะห์นV นั จะต้องอยูบ่ น
พืV น ฐานของข้อ เท็ จ จริ ง และข้อ มู ล สนับ สนุ น ที
เพียงพอ, ทักษะการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
คือ ต้องสามารถทีจะคิดรวบยอด ทําความเข้าใจกับ
ข้อ มู ล ต่ า งๆ แล้ว นํา มาประมวลผลหรื อ สรุ ป ผล
หรื อ สรุ ป ประเด็ น สํ า คัญ ได้, ทัก ษะการบริ ห าร
ความเสี ยงเพือการตัดสิ นใจ ถือเป็ นทักษะทีสําคัญ
ในการทํางาน จะต้องมีทกั ษะในการบริ หารจัดการ
กับ ความเสี ยง (ทัVง การกํา หนดปั จ จัย เสี ยง การ
วิเคราะห์ระดับความเสี ยง การจัดอันดับความเสี ยง
รวมถึ งการบริ หารเพือควบคุ มและลดความเสี ยง)
ในงานที รับผิดชอบ เพือทีจะได้สามารถตัดสิ นใจ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม, ทักษะการสื บหาสาเหตุ
ทีแท้จริ งของปั ญหา การใช้ขอ้ มูลประกอบเพือให้
การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา สามารถ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตสามารถรวบรวมข้อมูล คิด
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง
D. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ท ัก ษะในการบริ หาร
จัดการความเสี ยง
F. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการใช้เครื องมือ
ต่าง ๆ เช่น ผังก้างปลา เป็ นต้น
G. การกํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต มี ท ั ก ษะในความคิ ด
สร้างสรรค์

รหัสเบือ! งต้ น
Code 54
Code 55
Code 56
Code 57
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
นําเครื องมือต่าง ๆ มาใช้อาทิ Why- Why Analysis,
ผังก้า งปลา ซึ งจะเป็ นเครื องมื อที ช่ วยให้สามารถ
ค้น หาสาเหตุ ที แท้จ ริ ง ของปั ญ หาได้เ พื อให้ ก าร
ตัด สิ น ใจเป็ นไปอย่า งถู ก ต้อง และบัณ ฑิ ต ควรมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ม่ ยึ ด ติ ด กั บ การทํ า งาน
แบบเดิ ม ๆ รู ้ จกั คิ ดนอกกรอบ แสวงหาแนวทาง
และวิ ธี ก ารใหม่ ๆ เพื อปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการ
ทํา งานอย่า งต่ อ เนื อง และเพื อให้ ก ารทํา งานไม่
หยุ ด อยู่ ก ั บ ที เนื องจาก บริ ษั ท จะ ต้ อ งมี ก าร
สร้ างส รรค์ สิ งใหม่ ๆ อย่ า งส มํ าเส มอ เพื อ
ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้าเป็ นหลัก (ทัVง
ลู ก ค้า ภายในและภายนอก) ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านทุ ก คน
จะต้อ งค้น หา customer satisfaction or beyond ซึ ง
เป็ นสิ งสําคัญทีจะทําให้รู้ปลายทางของสิ งทีเราต้อง
สร้างสรรค์

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น
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ตารางที G.@1 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 20

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตควรมีทกั ษะการคิดเชิ งระบบ คือการคิดโดย
คํานึ งถึ งสิ งทีจะมีความสัมพันธ์ เกี ยวเนื องจากการ
วางแผน การตัดสิ นใจ และการกระทําของเรา ควร
เชื อมโยงให้เห็นตลอดทัVงกระบวนการ เพือให้การ
ตัด สิ น ใจของเรามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามแม่ น ยํา
หรื อผิ ด พลาดน้ อ ยที สุ ด บนพืV น ฐานของข้อ มู ล
ภายในและภายนอกองค์ ก ร และทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ การคิดเชิ งเหตุและผล ภายใต้สถานการณ์
ในปั จจุบนั ซึ งการจัดการเรี ยนการสอนในบางวิชา
จะสอนด้วยการทํากรณี ศึ กษาบ้า ง แต่ยงั มี ไม่มาก
อย่างไรก็ตามทัก ษะการคิ ดวิเคราะห์ ถูกแทรกเข้า
ไปในการทํากิจกรรมกลุ่ม เช่น การทํารายงานกลุ่ม
ในรายวิ ช าต่ า ง ๆ ที ผ่า นมาจะมี บ างคนที มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ ขณะที เพื อนอี ก หลายคนไม่ ท ํา งาน
ร่ วมกับเพือน ปล่อยให้เพือนทํางานเพียงผูเ้ ดียว ซึ ง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการคิดเชิ งระบบ
การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมี ทกั ษะในการมองการณ์
ไกล และคิดรอบด้าน
F. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการวางแผนการ
จัดการทัวไป และทักษะในการวางแผนการตลาด

รหัสเบือ! งต้ น
Code 23
Code 58
Code pG
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 21

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
สมาชิ ก ในที มจะได้เรี ยนรู ้ ท กั ษะการแก้ไ ขปั ญหา
การวางแผน การตัด สิ นใจ ทํา รายงานเพื อให้
สามารถส่ งได้ทนั ตามกําหนดเวลา, มีการมองการณ์
ไกล มองรอบด้าน ซึ งทักษะนีV ตอ้ งอาศัยการฝึ กฝน
จากกิ จกรรมการเรี ย นการสอน การมองรอบด้า น
คื อ การคํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบ ความสั ม พัน ธ์ ความ
เกี ยวข้อง กับการดําเนิ นงานต่าง ๆ ภายในองค์การ
นอกจากนีV ยัง ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ปั จจั ย แวดล้ อ ม
ภายนอก ข่ า วสาร ความเคลื อนไหว เช่ น ราคา
สิ นค้า ของคู่แข่ ง เทคโนโลยีสมัยใหม่ พฤติ กรรม
ความต้องการของลู ก ค้าที เปลี ยนแปลงไป ดังนัVน
บั ณ ฑิ ต ควรเป็ นคนช่ า งสั ง เกต คิ ด วิ เ คราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมําเสมอ
บัณ ฑิ ต ควรมี ท ัก ษะการแก้ ไ ขปั ญ หา (Problem B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหา
Solving) โดยบัณฑิตต้องมีปฏิภาณไหวพริ บในการ D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการใช้เครื องมือ
แก้ไขปั ญหาทีเกิดขึVน ซึ งสามารถนําเครื องมือต่าง ๆ ด้านการจัดการทัวไป เช่น แผนผังก้างปลา เป็ นต้น
เช่ น แผนผังก้างปลา กิ จกรรม QCC เข้ามาช่ วยใน

รหัสเบือ! งต้ น

Code Dp
Code 56
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
การหาสาเหตุของปั ญหา และคิดแนวทางการแก้ไข F. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการบริ หารเวลา
ทัก ษะนีV ต้อ งทํา งานควบคู่ ไ ปกับ สติ และปั ญ ญา ได้ดี
หลักสู ตรควรฝึ กให้บณ
ั ฑิ ตมี ทศั นคติทีดี ต่อปั ญหา
ซึ งสิ งนีV จะเป็ นพืV น ฐาน ก่ อ นที จะดํา เนิ น การหา
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข เพราะหากมองว่า
เป็ นปั ญ หา คื อ มี ท ัศ นคติ ด้า นลบ สมองที จะมอง
หาทางแก้ไขก็จะไม่สามารถทําได้ แต่หากพิจารณา
ว่ า เป็ นความท้า ทาย เป็ นสิ งที สามารถแก้ไ ขได้
สมอง สติ และปั ญ หา จะเริ มหาวิ ธี ก ารแก้ ไ ข
เหตุการณ์ต่าง ๆ และมีทกั ษะการบริ หารเวลา โดยผู ้
ที ประสบความสํา เร็ จหลายคนได้ใ ห้ค วามสํา คัญ
ของการบริ หารเวลา บัณฑิตควรพิจารณาได้วา่ งาน
ใดมี ความสําคัญ และมี ความเร่ งด่ วน ควรทําก่ อน
ส่ วนงานอื นที สํ า คั ญ ในลํ า ดั บ รองลงมา หรื อ
เร่ งด่วนในระดับลองลงมา อาจจะจัดสรรเวลาตาม
ความเหมาะสม นอกจากนีV ในขณะทํา งานควรมี
สมาธิ ทํา ด้ ว ยความจดจ่ อ ทํา ให้ เ สร็ จ ที ล ะงาน

รหัสเบือ! งต้ น
Code 59
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สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ปั จจุ บนั พฤติ กรรมการใช้สือสังคมออนไลน์ เป็ น
อุ ป สรรคต่อการบริ หารเวลาเป็ นอย่า งมาก ทํา ให้
งานแต่ละอย่างผิดพลาดและใช้เวลานานกว่าอดี ต
จนสถานประกอบการบางที ต้อ งออกกฎห้ า มใช้
โทรศัพท์มือถือขณะทํางาน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตอนที 3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที G.@2 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 16

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตควรมีการวางตัวในทีทํางาน กาละเทศะ ซึ ง B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถวางตัวในทีทํางาน
ปั จจุ บนั ยอมรั บพฤติ กรรมของบัณฑิ ตยุคใหม่ ซึ ง ได้อย่างเหมาะสม
เป็ นเด็กเจนเนอเรชันวาย มีความเป็ นตัวของตัวเอง
สู ง อาจจะมีพฤติกรรมทีไม่เหมือนกับคนรุ่ นก่อน
ทีมีสัมมาคาระวะ ให้เกียรติ มีมารยาท การพูดคุ ย
ใช้ภาษาทีเหมาะสมกับสถานการณ์ และผูท้ ีกําลัง

รหัสเบือ! งต้ น
Code 60
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ID 17

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
สนทนา ความมี นV ํา ใจ มิ ต รไมตรี การให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื นก่ อ น การให้ อ ภัย กัน ในที ทํา งาน
เพราะการทํา งานมี โอกาสที จะเกิ ดการเข้า ใจผิ ด
หรื อขัดแย้งกันได้ ดังนัVน ต้องการคนทีจิตใจดี ให้
อภัยผูอ้ ืน เพือให้งานสามารถดําเนิ นการต่อไปได้
สําเร็ จ
บัณฑิ ตควรมี มนุ ษยสัมพันธ์ ในการทํางาน ได้แก่ B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีมนุยสัมพันธ์ในทีทํางาน
หน้า ตายิVม แย้ม แจ่ ม ใสในการติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ ก ับ D. การกํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ตเข้ า ใจในระดั บ การ
ผูอ้ ื น เต็ม ใจทํา งานร่ ว มกับ ผูอ้ ื นยอมรั บ ฟั ง ความ บริ หารงานขององค์การ
คิดเห็ นของผูอ้ ื นมี ความเสี ยสละเรี ยนรู ้ และเข้าใจ
ผูอ้ ื น เต็ ม ใจเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมกับ คนอื นเสนอตัว
ช่วยเหลือการทํางาน, ระดับผูบ้ ริ หารจะมีทกั ษะใน
การบริ ห ารงานที แตกต่ า งจากระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร
ทัV ง นีV ผู ้ บ ริ หารแต่ ล ะระดั บ จะมี ท ั ก ษะในการ
บริ หารงานทีแตกต่างกัน โดยทักษะทีผูบ้ ริ หารใช้
ในการบริ ห ารงานมี 3 ทัก ษะ คื อ ทัก ษะด้า นคน
ทักษะด้านเทคนิ ค และทักษะการคิ ด ผูบ้ ริ หารแต่

รหัสเบือ! งต้ น

Code 26
Code 43

128

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ละระดับจะใช้ทกั ษะในการบริ หารงานทัVง 3 ทักษะ
แต่ จ ะแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะระดับ โดย ผูบ้ ริ ห าร
ระดับต้น จะใช้ทกั ษะด้านคนมากกว่าทักษะอืน ๆ
เพราะต้องสามารถควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของ
พนั ก งานระดั บ ปฏิ บ ัติ ก ารภายในกลุ่ ม ย่ อ ยให้
ถู ก ต้อ งและดี ที สุ ด ส่ ว นผูบ้ ริ ห ารระดับ กลางทํา
หน้ า ที ประสานงานระหว่ า งฝ่ ายต่ า งๆมากขึV น
ดัง นัVน ต้อ งใช้ท ัก ษะด้า นคน มากกว่า ด้า นอื น ๆ
การใช้ทกั ษะด้านเทคนิ คน้อยลงและด้านความคิด
จะมากขึVนเมือเทียบกับผูบ้ ริ หารระดับต้น ผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู งจะเน้นทักษะด้านความคิด และทํางานใน
ขอบเขตนีV มากที สุ ด โดยใช้ ท ัก ษะทํา งานด้ า น
เทคนิ ค เป็ นส่ ว นน้อ ย อย่า งไรก็ ต าม ทัก ษะด้า น
มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ย งั คงมี ค วามสํ า คัญ อย่า งมากต่ อ
ผูบ้ ริ หารในทุกระดับ เพราะปั จจัยทีเหมือนกันใน
ระดับบริ หารจัดการทุกระดับก็คือ บุคลากรนันเอง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

129

ตารางที G.@3 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 18

ID 19

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ตควรมี ทั ก ษ ะ ทางสั ง คม (social skill) B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมี ทกั ษะในการเข้าร่ วมใน
กล่ า วคื อ สามารถปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้อื นได้อ ย่ า ง สังคม ปรับตัวเข้ากับทีทํางานได้ดี
เหมาะสมกับ กาละเทศะ รู ้ บ ทบาทหน้ า ที ของ
ตนเอง มีนV าํ ใจ ช่ วยเหลื อเพือนร่ วมงาน สามารถ
ปรั บตัวเข้า กับเพือนร่ วมงานได้ สามารถทํางาน
เป็ นทีมได้
บัณฑิ ตควรมี ทกั ษะในด้า นบุ คคล (People Skills) B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะในด้านบุคคล
กล่ า วคื อ 1) จะต้ อ งมี ความสามารถในการ
ติ ดต่อสื อสารอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ค วามเข้า ใจ
และเห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ืน 2) มีความสามารถในการ
มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ คนอื น ๆ ด้วยความเคารพ และ
พัฒ นาความสั ม พัน ธ์ ที ดี ใ นการทํา งานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ผลเพือลดความขัดแย้งและเพิมพูนความ
สามัคคี 3) มีความสามารถในการสร้างความเชือถือ
ความจริ งใจ ความไว้วางใจ และสามารถโน้มน้าว

รหัสเบือ! งต้ น
Code DG

Code 61
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ใจผูอ้ ื นให้มี ค วามรู ้ สึ ก เห็ นพ้องกันได้ และควรมี
ทักษะการประสานงาน และการทํางานร่ วมกันเป็ น
ทีม (Team Synergy ) ถื อเป็ นสิ งที สําคัญที จะช่ วย
ให้เป้ าหมายของหน่วยงานและบริ ษทั สามารถทีจะ
บรรลุ ผลสําเร็ จได้ดี การเข้าอกเข้าใจผูอ้ ื นถื อเป็ น
สิ งแรกทีสําคัญทีจะช่วยให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจ
กันในการทํางาน และจะต้องมี ความสามารถใน
การปรับตัว เข้ากับผูอ้ ืนได้ง่าย

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.@4 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางาน
แล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 20

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตควรมีทกั ษะความร่ วมมือ การประสานงาน B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในความร่ วมมือกับ
การทํางานงานในองค์การ จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้อง ผูอ้ ื น การประสานกับกลุ่ มคนภายในและภายนอก
ติดต่อประสานงานกับกลุ่มคนภายในและภายนอก องค์กร

รหัสเบือ! งต้ น
Code 25

131

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 21

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
องค์ก าร การสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที ดี ให้ ค นอื น D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะในการสื อสารได้
ชอบเรา รักเรา เป็ นสิ งทีจําเป็ น การพูด การสื อสาร
การวางตัว เป็ นสิ งทีหลักสู ตร และอาจารย์จะต้อง
สอดแทรกไปในรายวิ ช าต่ า ง ๆ รวมถึ งนํ า
ประสบการณ์ ก ารตรง ทัVง ทางบวกและทางลบ
เกี ยวกั บ การปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ั บ บุ ค คลอื น เพื อให้
บัณ ฑิ ต ได้ เ ห็ น ประโยชน์ แ ละโทษจากทัก ษะ
ความสัมพันธ์ ทีดี และไม่ดี นอกจากนีV ควรฝึ กให้
บัณฑิตสื อสารทัVงการพูด การเขียน การอ่าน ทีเป็ น
ทางการ เพราะในการทํางาน บางทีบณ
ั ฑิตจบใหม่
จะติ ด ภาษาที ไม่ เ ป็ นทางการ เมื อมี ก ารเขี ย น
จดหมาย หรื อการพูดกับผูใ้ หญ่ ลูกค้า บุคคลอืน ๆ
ทํา ให้ ใ ช้ ภ าษาที ไม่ เ หมาะสม ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ตามมา
บัณฑิ ตควรเปิ ดใจ เข้ากับผูอ้ ื นได้ง่ าย หลัก สู ตรฯ B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมี ทกั ษะในการปรั บตัวเข้า
ควรอบรมสร้ า งนิ สั ย ให้ บ ัณฑิ ต เป็ นผูท้ ี รู ้ จกั การ กับผูอ้ ืนได้
วางใจ และการปรับตัว ให้สามารถเข้ากับผูอ้ ืนได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code 27

Code DG

132

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ง่าย การยิมV การทักทาย การพูดคุย กับผูอ้ ืนทีเราไม่
รู ้จกั ควรเริ มต้นสนทนาอย่างไร ควรวางตัวอย่างไร
เป็ นสิ งทีหลักสู ตรควรฝึ กบัณฑิตอย่างเป็ นรู ปธรรม
รวมถึงการมีสัมมาคารวะ ต่อผูท้ ีมีวยั วุฒิ คุ ณวุฒิ มี
ตํา แหน่ ง สู ง กว่า อายุ ม ากกว่ า หรื อ เป็ นบุ ค คลที
องค์กรกําหนดเป็ นกฎระเบียบในการแสดงความ
เคารพ เช่น หัวหน้างาน พีในแผนก ลูกค้า ตลอดจน
บุ ค คลที เราต้อ งปฏิ สั ม พัน ธ์ ด้ว ย ซึ งบัณ ฑิ ต ควร
วางตัวให้เหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม เพือให้เป็ นทีรัก
สร้ างสายสัมพันธ์ ทีดี ในการอยู่ร่วมกันในองค์กร
เดี ย วกัน ทํา ให้ เ มื อเจอปั ญ หา หรื อสิ งที เราไม่
สามารถแก้ไขได้ เราจะได้รับความช่ วยเหลื อจาก
บุคคลทีเคยสร้างความสัมพันธ์อนั ดีไว้

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

133

ตอนที 4 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที G.@5 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 16

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต ควรมี ก ารสื อสารภาษาที 2 อาจจะเป็ น
ภาษาอัง กฤษ จี น ญี ปุ่ น พม่ า ขึV นอยู่ก ับ ตํา แหน่ ง
งาน ถ้า สื อสารได้ จะเป็ นที ต้อ งการของสถาน
ประกอบการ มี โ อกาสเติ บ โตก้ า วหน้ า ในการ
ทํา งาน ได้ม ากกว่า คนอื น, ควรมี ท ัก ษะการใช้
คอมพิ ว เตอร์ เป็ นการใช้ โ ปรแกรมสํ า นัก งาน
ทัวไป ยกเว้นบางแผนกทีมีโปรแกรมสําเร็ จรู ป ซึ ง
จะมี การสอน การอบรมวิธีการใช้อยู่แล้ว, ควรมี
ทักษะการเขียนจดหมายโต้ตอบทัVงภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ งปั จจุ บนั สถานประกอบการพบ
ปั ญหาว่า บัณฑิตไม่สามารถร่ างหนังสื อด้วยภาษา
ที เป็ นทางการได้ มัก ใช้ ภ าษาพู ด ในการร่ าง
จดหมาย หนังสื อโต้ตอบ ซึ งเป็ นภาษาทีไม่ถูกต้อง
โดยเฉพาะหากติดต่อกับบุคคลภายนอก จะทําให้

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะในภาษาต่างประเทศ
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตสามารถใช้โปรแกรมสําหรับ
สํานักงานได้ดี
F. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถเจรจาต่ อ รองกับ
ลูกค้าและผูผ้ ลิตปั จจัยได้ดี

รหัสเบือ! งต้ น
Code 29
Code 03
Code 62

134

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 17

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
สถานประกอบการเสี ยภาพลักษณ์ เป็ นอย่างมาก,
ควรมีทกั ษะการเจรจาต่อรอง เป็ นทักษะบัณฑิตใช้
สื อสารเพือต่อรองเรื องต่ างๆ กับ ลู กค้า Supplier
เพือเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ให้บริ ษทั รวมถึ ง
ให้ ลู ก ค้า พึ ง พอใจเช่ น กัน ไม่ สู ญ เสี ย ลู ก ค้า และ
บริ ษทั ก็มีกาํ ไรในการดําเนิ นงาน และควรมีทกั ษะ
การสื อสารระหว่างบุคคล การพูดคุย ทัVงภาษากาย
ภาษาพูด ทุกอย่างมีความสําคัญ ช่ วยให้งานสําเร็ จ
ราบรื น ไม่ เ กิ ด ความขัด แย้ง มี ค วามเป็ นที ม ที ดี
ปั จจุ บนั เรามี เทคโนโลยีช่วยในการติดต่อสื อสาร
ผ่า นทางไลน์ ก รุ๊ ป ซึ งประหยัดเวลา และต้นทุ น
มาก อย่างไรก็ตาม ภาษาทีใช้ สํานวนทีสื อสารใน
กลุ่มไลน์ก็ตอ้ งระมัดระวัง ส่ วนใหญ่จะคุยกันเรื อง
งาน แต่ก็จะเตือนเรื องภาษาต้องสุ ภาพ
บัณฑิตควรมีทกั ษะการสื อสาร การพูดทักษะการ B. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ท ัก ษะการสื อสาร การ
ต่อรองทักษะการใช้โปรแกรมพืVนฐานใน
ต่อรองทีดี
สํานักงานเช่น การใช้โปรแกรม Excel ในการ

รหัสเบือ! งต้ น

Code 27

135

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
จัดเก็บเอกสารและ ตลอดจนโปรแกรมสําเร็ จรู ป D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความสามารถใช้โปรแกรม
ในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
สําเร็ จรู ปสําหรับสํานักงานได้

รหัสเบือ! งต้ น
Code pF

ตารางที G.@6 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 18

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต ต้อ งสามารถสื อสารได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ครอบคลุมทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน
ควรสื อสารในรู ปแบบที เป็ นทางการได้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้อง โดยบัณฑิ ตส่ วนใหญ่ ที ผ่า นมา มัก จะใช้
ภาษาไม่ เป็ นทางการ ซึ งไม่ ถู ก ต้องเหมาะสมกับ
การทํา งาน ทํา ให้ ต้อ งเสี ย เวลาในการสอนงาน
ดังนัVน จึ งต้องการให้สถาบันการศึกษา มุ่งเน้นฝึ ก
ทักษะการสื อสารโดยเฉพาะการเขียนและการพูด
ที เป็ นทางการ ซึ งจะช่ ว ยให้ ก ารทํา งานลดความ
ผิดพลาดลง นอกจากนีV บัณฑิตควรสามารถสื อสาร

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถสื อสารได้อ ย่า ง
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
ภาษาต่างประเทศได้
F. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต สามารถใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาํ นักงานได้
G. การกํา หนดให้บ ณ
ั ฑิ ตสามารถร่ า งจดหมายทาง
ธุ รกิจได้

รหัสเบือ! งต้ น
Cod 27
Code DO

Code pF
Code 63

136

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 19

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
ภาษ าอั ง ก ฤ ษ ได้ ใ นบา งตํ า แหน่ งที มี ควา ม
จําเป็ นต้องใช้ เช่น ฝ่ ายต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ไม่ จาํ เป็ นต้องถู ก ต้อ งตรงกับ หลัก ไวยากรณ์ แต่
ควรสื อสารกันแล้วสามารถเข้าใจได้, บัณฑิ ตควร
จะสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พVืนฐานใน
สํ า นัก งานเช่ น Microsoft word , Microsoft excel,
Microsoft powerpointและโปรแกรมสํ า เร็ จรู ป
ประจํา ตํา แหน่ ง งานนัV น ๆ ดั ง นัV น ต้อ งการให้
สถาบันการศึกษาเน้นฝึ กทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
พืV น ฐานในสํ า นั ก งานเช่ น ใช้ Microsoft word
สํา หรั บ ร่ า งจดหมาย จดหมายโต้ต อบทางธุ ร กิ จ
บัน ทึ ก ข้อ มู ล การนํา เสนองาน ด้ ว ยโปรแกรม
Powerpoint รวมถึ ง การคํา นวณด้ ว ยโปรแกรม
Microsoft Excel
บัณฑิตควรมีทกั ษะการสื อสาร ถือว่าเป็ นทักษะทีมี B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะการสื อสาร
ความสําคัญมากในการทํางาน โดยจะต้องสามารถ D. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจใน
สื อสารได้ ชั ด เจน ถู ก ต้อ ง ทัน เวลาและทัวถึ ง เทคโนโลยี

รหัสเบือ! งต้ น

Code DP
Code 28

137

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ความสามารถในการเลื อกช่ องทางการสื อสารได้
อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ, ควรมี เทคนิ ค การถ่ ายทอด
และชีV แจง โดยจะต้องสามารถถ่ายทอดและชีV แจง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี สามารถทําให้
ผู ้อื นเข้า ใจได้ง่ า ย, ควรมี ท ัก ษะการฟั ง ถื อ เป็ น
ทักษะทีสําคัญมากในการติดต่อสื อสาร จะต้องมี
ทักษะและความสามารถในการรั บฟั งที ดี เมื อรั บ
ฟั งแล้วก็ตอ้ งสามารถทีจะทําความเข้าใจกับข้อมูล
ข่าวสารทีได้รับ สรุ ปประเด็นและสาระสําคัญจาก
เรื องทีฟังได้
-ทักษะการใช้เทคโนโลยีทีเกียวข้องกับการทํางาน
คือ จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับเทคโนโลยี
ที จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
นอกเหนื อ ไปจากโปรแกรมพืV น ฐาน เช่ น word
excel powerpoint โดยจะต้องทราบว่าขอบเขตงาน
ทีตนทํานัVนจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีใดบ้าง อาทิ
โปรแกรมสํา เร็ จรู ป ในการทํา งาน โดยจะต้องมี

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

138

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในเทคโนโลยี นV ั น ๆ และ
สามารถนํา มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ทํา งาน เพื อปรั บ ปรุ งและพัฒ นางานให้ ดี ขV ึ น
สะดวกรวดเร็ วมากยิงขึVน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.@7 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและ
ทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 20

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมี ทกั ษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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 ใช้ สํ า หรั บ พิ ม พ์ง านต่ า ง ๆ ใน
สํานักงานทัวไป เช่ น word, excel, powerpoint ซึ ง
บัณฑิตควรมีความชํานาญระดับหนึ ง ซึ งหลักสู ตร
หรื ออาจารย์ผสู ้ อน ควรปลูกฝัง มุ่งเน้นให้บณั ฑิตมี
ทักษะในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทีผ่าน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะในการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป เช่น word, excel และ powerpoint
2. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ท ัก ษะในการนํา เสนอ
ผลงานผ่านโปรแกรมสําเร็ จรู ป powerpoint

รหัสเบือ! งต้ น
Code 03

Code 03

139

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
มาหากสั งให้ บ ัณ ฑิ ต ทํา รายงาน บัณ ฑิ ต มัก จะ
คัดลอกจากเพือน ทําให้ไม่ได้ฝึกฝนการใช้ทกั ษะ
ต่ า ง ๆ ด้ ว ยตนเอง เมื อต้ อ งไปทํา งานจริ งใน
สํานักงาน อาจจะประสบปั ญหาการทํางานทีล่าช้า
หรื อไม่ ส ามารถทํา งานให้ส ถานประกอบการได้
นอกจากทักษะการใช้โปรแกรมแล้ว สิ งที บัณฑิ ต
ควรมี คื อ ทัก ษะในการนํา เสนอ ทัVง ในรู ปแบบ
โปรแกรม powerpoint การจัด ทํา รายงาน กราฟ
แผนภูมิ รู ปเล่มรายงาน เมือทํารายงานเสร็ จแล้ว สิ ง
ทีต้องทําต่อมาคือ การนําเสนองาน ในรู ปแบบวาจา
ให้ผฟู ้ ั งได้เข้าใจ ดังนัVน บัณฑิตควรมีทกั ษะในการ
นําเสนองาน พูดอย่างไรทีจะเหมาะสมกับผูฟ้ ั งแต่
ละกลุ่ ม เช่ น รายงานให้หัวหน้างาน เพือน ลู กค้า
เป็ นต้น ดังนัVน ในการจัดการเรี ยนการสอน อาจารย์
ผูส้ อนควรมอบหมายงานให้ บ ัณ ฑิ ตนํา เสนอใน
รู ป แบบ powerpoint และนํา เสนอด้ว ยวาจา เพื อ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

140

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 21

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
เป็ นการฝึ กฝน การติดตัVงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ
ใช้โปรแกรม ตลอดจน การพูดในทีสาธารณะ
บัณฑิ ตควรมี การสื อสารภาษาอัง กฤษเชิ ง วิช าชี พ
บัณฑิตควรสื อสารได้ อาจจะไม่จาํ เป็ นต้องถูกต้อง
ตามหลัก ไวยากรณ์ แต่ สื อสารแล้วผูอ้ ื 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
ประกอบการอาจจะไม่ ไ ด้ ใ ช้ แต่ ห ากบั ณ ฑิ ต
สามารถสื อสารได้ อย่างน้อยก็จะเป็ นประโยชน์ใน
ก า ร ทํ า ง า น ใ น อ น า ค ต ไ ด้ ต่ อ ไ ป น อ ก จ า ก
ภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาทีอยู่ในกลุ่ม AEC ก็สําคัญ
เช่นกัน เช่นภาษาพม่า เพราะปั จจุบนั มีแรงงานพม่า
เข้ามาทํางานในสถานประกอบการเป็ นจํานวนมาก
ดังนัVนหากเราสามารถสื อสารภาษาพม่าได้ จะเป็ น
โอกาสที ดี ใ นการทํางานมากยิงขึV น, ควรมี ท กั ษะ
การตัด สิ น ใจ และการเจรจาต่ อรอง โดยบัณ ฑิ ต
จะต้องคํานึ งถึ งหลักชนะ-ชนะ ทัVงคู่ กล่ าวคื อ ใน
การเจรจา ต้ อ งมี ศิ ล ปะในการพู ด คํ า นึ งถึ ง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

B. การกํา หนดให้บ ณ
ั ฑิ ตสามารถสื อสารภาษาต่า ง
ประเทศได้
D. การกํา หนดให้บ ณ
ั ฑิ ตมี ท กั ษะในการตัดสิ นใจ
และการเจรจาต่อรอง
F. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ท ัก ษะในการนํา เสนอ
ผลงานผ่านโปรแกรมสําเร็ จรู ป
G. การกําหนดให้บณั ฑิตสามารถเขียน portfolio ได้
@. การกํ า หนดให้ บ ั ณ ฑิ ต ควรมี ค วามรู ้ ใ นเรื อง
อุ ป กรณ์ ที เกี ยวข้อ งกับ การเชื อมต่ อ คอมพิ ว เตอร์
วิธีการเชือมต่อคอมพิวเตอร์
k. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตสามารถพูดในทีสาธารณะ
ได้ดี

Code 29
Code 62
Code 03
Code 64
Code 65

Code 66

141

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ผลประโยชน์ข ององค์กร ควบคู่ไ ปกับประโยชน์
ของคู่เจรจาด้วย จึ ง จะทํา ให้ก ารทํางานเกิ ดความ
ยังยืน ทักษะในการเจรจาต้องอาศัยการฝึ กฝน ใน
รายวิชาเจรจาต่อรอง ต้องจําลองสถานการณ์ แล้ว
ให้บณ
ั ฑิ ตฝึ กพูด สื อสาร เจรจา กันบ่อย ๆ รวมถึ ง
ให้ ฝึ กทํา กรณี ศึ ก ษา จะช่ ว ยให้ บ ัณ ฑิ ต รู ้ เ ข้ า ใจ
หลักการของการเจรจามากขึVน การเจรจาต่อรองทีดี
จะช่ วยให้การตัดสิ นใจมี ความถู กต้องและแม่นยํา
มากขึV น ความผิ ด พลาดในการตัด สิ น ใจน้ อ ยลง
เพราะในกระบวนการเจรจา ต้องมีขอ้ มูลเบืVองต้น
ก่อนการตัดสิ นใจ, ควรมีทกั ษะการนําเสนอเช่น ทํา
powerpoint การทํา portfolio หลักสู ตรฯ ควรฝึ กให้
บัณฑิ ตทําและนําเสนองานต่าง ๆ ด้วย powerpoint
ซึ งเป็ นการฝึ กทัVง ทัก ษะการใช้ โ ปรแกรม การ
เลื อก ใช้ สี พืV น ขนาดตั ว อั ก ษ ร การกํ า หนด
รายละเอียดทีจะนําเสนอ ไม่ใช่แค่การสอบเพือให้
ได้ ใ บประกาศนี ย บัต ร แต่ ส ถานประกอบการ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

142

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ต้อ งการการใช้ ง านจริ ง นอกจากนีV ควรเรี ยนรู ้
อุ ป กรณ์ ที เกี ยวข้องกับ การเชื อมต่ อ คอมพิ วเตอร์
วิธี การเชื อมต่ อคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทักษะการ
พูดต่อทีสาธารณะ ใช้ภาษาทีเหมาะสมกับกลุ่มผูฟ้ ั ง
ทําให้คนฟังเข้าใจ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตอนที 5 คุณธรรม/จริ ยธรรม
ตารางที G.@8 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 16

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต ควรเก็ บ ความลับ ของบริ ษ ัท ซึ งเป็ นเรื อง
พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสําคัญ
เนื องจากมี ผ ลกระทบกั บ บริ ษั ท เป็ นอย่ า งมาก
โดยเฉพาะผูท้ ีอยู่ในฝ่ ายผลิ ต ฝ่ ายการตลาด จะต้อง
เก็บข้อมูลความลับของบริ ษทั ไม่เปิ ดเผยกับใคร ซึ ง
หากความลับของบริ ษทั ถูกเปิ ดเผย นอกจากบริ ษทั

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี จ รรยาบรรณในการ
ทํางาน เก็บความลับขององค์การได้ดี
D. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามซื อสั ต ย์ และมี
คุณธรรม
F. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความมันใจในตนเอง

รหัสเบือ! งต้ น
Code FB
Code 10
Code 67
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
จะได้รับความเสี ยหายแล้ว พนักงานจะถูกดําเนิ นคดี
ตามกฎหมาย สิ งที พึ ง ระวัง เป็ นอย่า งมากคื อ ช่ อ ง
ทางการสื อสารออนไลน์ ข่ า วสารต่ า ง ๆ ถู ก แพร่
ออกไปได้อ ย่ า งรวดเร็ ว ดัง นัVน มหาวิ ท ยาลัย ควร
เตือนหรื อสร้ างความตระหนักรู ้ในสิ งทีควรสื อสาร
หรื อไม่ควรสื อสาร เมืออยู่ในสถานะของพนักงาน,
ควรมีความซื อสัตย์ เป็ นคุ ณธรรมทีสําคัญมากทีทุก
คนควรมี ในทุกตําแหน่ง ความซื อสัตย์เป็ นคุณธรรม
พืVนฐานในการทํางาน ซื อสัตย์ต่อตนเอง ต่อองค์กร
ต่อผูอ้ ื น, ควรมีความมันใจในตนเอง บัณฑิ ตหลาย
คนทีมีสมัครงานไม่มีความมันใจในตนเอง ดูได้จาก
การตอบคําถาม ปฏิ กิริยา สี หน้า แววตา ทําให้พวก
เขาพลาดโอกาสในการทํางาน ความมันใจเป็ นสิ งที
จําเป็ นต้องสร้างให้เกิดขึVน แต่หากมีความมันใจมาก
เกิ นไป จนไม่รับฟั งใคร หรื อแสดงกิ ริยาทีก้าวร้ าว
ไม่เห็ นความสําคัญของผูอ้ ืน จะทําให้ผนู ้ V นั มีปัญหา
ความขัด แย้ง ไม่ ส ามารถร่ วมงานกับ คนอื นได้

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

144

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 17

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
ดังนัVน มีความมันใจในระดับทีเหมาะสม วางตัวให้ดี
เหมาะกับกาลเทศะ, ควรมี ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงาน กล่าวคือ ส่ งงานตามกําหนดเวลา เมือเกิด
ความผิดพลาด ไม่โทษผูอ้ ื น หรื อโทษสถานการณ์
หากมี ปั ญ หาใด ๆ พร้ อ มที จะยอมรั บ และทํา การ
แก้ไข ไม่ทิVงงาน
บัณฑิ ตควรมี ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITY B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีความรับผิดชอบต่องานที
คือ ลักษณะของบุคคลทีแสดงออกถึงความเอาใจใส่ ทํา
จดจ่อตัVงใจ มุ่ง มันต่ อหน้า ที การงาน การศึ กษาเล่ า
เรี ยน และการเป็ นอยู่ของตนเอง และ ผูอ้ ยู่ในความ
ดูแล ตลอดจนสังคม อย่างเต็มความสามารถ เพือให้
บรรลุผลสําเร็ จตามความมุ่งหมายในเวลาทีกําหนด
ยอมรั บ ผลการกระทํา ทัVง ผลดี และผลเสี ยที เกิ ดขึV น
รวมทัVงปรั บ ปรุ ง การปฏิ บตั ิ งานให้ดีขV ึ น เป็ นความ
ผูกพันในการทีจะปฏิบตั ิหน้าทีให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้
และความสําเร็ จนีV เกี ยวข้องกับปั จจัย 3 ประการ คือ
พันธะผูกพัน หน้าทีการงาน และวัตถุประสงค์

รหัสเบือ! งต้ น

Code 06

145

ตารางที G.@9 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม: ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 18

ID 19

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิตควรมุ่งเน้นคุณธรรม จริ ยธรรมโดยทัวไปที
พนักงานควรจะมี เช่น ความซื อสัตย์ การมีระเบียบ
วินัย ความสามัค คี ความรั บ ผิดชอบ การตรงต่ อ
เวลา ซึ งเป็ นคุณธรรมพืVนฐานทีผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน
ควรจะมี อย่างไรก็ตามสถานประกอบการแต่ละที
จะมีวฒั นธรรมองค์การทีแตกต่างกัน เช่น หากเป็ น
บริ ษ ทั ญี ปุ่ น หรื อบริ ษทั ของไทย จะเน้นเรื องกฎ
ระเบียบ วินยั แต่ถา้ เป็ นบริ ษทั ของชาติตะวันตกจะ
เน้ น ที ผลลัพ ธ์ ใ นการทํา งาน มากกว่ า เรื องของ
ระเบียบวินยั และเวลาในการเข้างาน
บัณฑิ ตควรมีความจริ งใจต่ออาชี พ และจริ งใจต่อ
ตนเอง ซึ งถื อ เป็ นพืV น ฐานสํ า คัญ ต่ อ การทํา งาน,
ควรมีความซื อสัตย์ ถือเป็ นหลักสําคัญทีจะช่วยให้
การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ และควรมีจรรยาบรรณ

ข้ อค้ นพบจาก
รหัสเบือ! งต้ น
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมุ่งเน้นคุ ณธรรม จริ ยธรรม Code 09, Code 10
ความซื อสัตย์
D. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตสามารถปรับตัวในองค์การ
Code 24
ได้อย่างเหมาะสม

B. การกําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที
การงาน มีจรรยาบรรณ

Code 06

146

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
วิชาชี พ และมี จริ ยธรรมทัVงในการทํางานและใน
การดํารงชีวติ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.60 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม: ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 20

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตควรมีความซื อสัตย์ และเก็บความลับของ
บริ ษัท ได้ ดี ความซื อสั ต ย์ เ ป็ นคุ ณ ธรรมที ช่ ว ย
ส่ ง เสริ ม ให้ค น ๆ นัVนเป็ นบุ ค คลที ดี หัวหน้า งาน
ไว้ว างใจมอบหมายงานที สํ า คัญ ให้ ท ํา เพื อน
ร่ วมงานไว้วางใจที จะปรึ ก ษา ลู ก ค้า ไว้วางใจใน
การสังซืV อสิ นค้า คนทีมีความซื อสัตย์เป็ นสิ งทีช่วย
สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที ดี ใ ห้ ก ั บ ตนเอง ดั ง นัV นใน
หลัก สู ตร อาจารย์ผูส้ อน ควรสร้ า งการตระหนัก
และให้ความสําคัญกับความซื อสัตย์ ชีV ให้เห็ นโทษ
ของการโกหก ผลเสี ย ที เกิ ด ขึV น เพราะความไม่

ข้ อค้ นพบจาก
รหัสเบือ! งต้ น
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. การกํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามซื อสั ต ย์ รั ก ษา Code 10, Code 12
ความลับองค์การได้ดี
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
Code 26
F. การกําหนดให้บณ
ั ฑิตมีความละเอียดรอบคอบใน
Code 68
การทํางาน

147

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ซื อสัตย์เพียงครัVงเดียว อาจจะทําให้ผอู ้ ืนเสี ยศรัทธา
ทีมีต่อเรา ไปตลอด กลายเป็ นภาพลักษณ์ทีไม่ดีใน
สายตาผูอ้ ืน นอกจากนีVอาจจะส่ งผลให้โดนทําโทษ
ตามกฎหมาย หากเราเป็ นคนขีV โกง โกหก ไม่
ซื อสั ต ย์ โดยเฉพาะยุ ค สมั ย ปั จจุ บ ั น เป็ นยุ ค
เทคโนโลยีการสื อสารออนไลน์ ที ข้อมู ล ข่ าวสาร
แพร่ ได้อย่างรวดเร็ ว หากบัณฑิตมีความซื อสัตย์ใน
การทํางานก็จะเปรี ยบเสมื อนเกราะป้ องกันให้เรา
ทํางานในสถานประกอบการหรื ออยู่ในสังคมได้
อย่างปลอดภัย ในทางตรงกันข้ามหากบัณฑิตไม่มี
ความซื อสั ต ย์ และข่ า วนัVน แพร่ ก ระจายออกไป
อาจจะทําให้เขาหมดอนาคตในการทํางาน หรื ออยู่
ในสังคมได้เช่นกัน, ควรมีความมีนV าํ ใจ เอืVอเฟืV อต่อ
ผูอ้ ื น ทําให้บณ
ั ฑิ ตเป็ นที รั กแก่ ผูท้ ี พบเห็ น เวลาที
เพือนร่ วมงาน หัวหน้า หรื อองค์กรกําลังมี ปัญหา
หากเราสามารถช่ ว ยแก้ ไ ขได้ แม้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
บทบาทหน้าที ความรั บผิดชอบของตนก็ตาม แต่

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
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ID 21

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
เราก็ช่วยด้วยความเต็มใจ ซึ งสิ งนีV เองเป็ นสิ งทีทําให้
เราอยู่ ร่ ว มกับ คนอื นได้อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และยัง
เติบโตก้าวหน้าในทีทํางานได้อีกด้วย, และมีความ
ละเอี ยด รอบคอบในการทํางาน ซึ งต้องอาศัยสติ
สมาธิ ในก ารทํ า งาน ปั จจุ บั น ทุ ก อยู่ อ ยู่ ก ั บ
โทรศัพท์มือถือ เล่นไลน์ เฟสบุค ตลอดเวลา ทําให้
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานลดลง งานมี ค วาม
ผิดพลาดมากขึV น ดังนัVนบัณฑิ ตควรเพิมสติ สมาธิ
ในการทํางาน ทํางานทีละอย่างให้เสร็ จ ด้วยความ
รอบคอบ เพราะงานบางอย่า งหากผิดพลาดแล้ว
ผลเสี ย หายเป็ นมู ล ค่ า มหาศาลแก่ บ ริ ษ ัท และจะ
ส่ งผลเสี ยให้บณั ฑิตถูกไล่ออกได้
บัณฑิ ตควรมีการบริ หารอารมณ์ คือ เป็ นผูม้ ี EQ มี
ความสามารถในการตีความสถานการณ์ต่าง ๆ ไป
ในทางทีดี คือมีทศั นคติเชิ งบวก อารมณ์ดี คิดดี ซึ ง
เป็ นความคิ ดพืV น ฐานที ต้องมี อยู่ใ นใจของทุ ก คน
สถานการณ์ ที แ ต่ ล ะพบจะเหมื อ นกั น แต่ ก าร

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

B. การกําหนดให้บณั ฑิตเป็ นผูม้ ี EQ คิดในเชิงบวก
D. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความมันใจในตนเอง
F. การกําหนดให้บณั ฑิตแต่งกายให้เหมาะสม
G. การกําหนดให้บณั ฑิตตรงต่อเวลา

รหัสเบือ! งต้ น
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Code 67
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สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ตี ความที มี ต่อสถานการณ์ นV ัน ๆ ของแต่ล ะคนจะ
ต่ า งกัน องค์ ก รต้ อ งการคนที พร้ อ มที จะแก้ ไ ข
ปั ญหา การทํางานทุกทีมีปัญหา ทัVงจากหัวหน้างาน
ลู ก น้ อ ง เพื อนร่ วมงาน ลู ก ค้ า คู่ ค ้ า ซึ งคนที มี
ทัศนคติดี จะเข้าใจและหาทางแก้ไขและจัดการกับ
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในทางตรงกัน
ข้า ม หากเป็ นคนคิ ด ลบ พู ด ลบ และตอบโต้ต่ อ
สถานการณ์ ที เกิ ด ขึV นในวิ ธี ก ารที ไม่ เ หมาะสม
อาจจะสร้างปั ญหามากยิงขึVน, ควรมีมนใจในตั
ั
วเอง
แต่ไม่ใช่เป็ นคนทีมีทิฐิสูง ไม่ฟังใคร ซึ งความมันใจ
แบบนัVนเป็ นการทําลายตนเองมากกว่า ความมันใจ
หมายถึ งความมันใจในสิ งทีตนเองกระทํา บนพืVน
ฐานความรู ้ทีมี กล้าพูด กล้าแสดงออก แต่เมือมีการ
แนะนําจากบุคคลอืน ก็สามารถพิจารณา เปิ ดใจ รับ
ฟั ง แล้ว เลื อ กนํา ปรั บ มาใช้ตามความเหมาะสม,
ควรแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ เพราะการแต่ง
กายช่ วยสร้ างความน่ า เชื อถื อแต่บุ คคล ตลอดจน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
@. การกําหนดให้บณั ฑิตมีจรรยาบรรณในการทํางาน
เก็บความลับองค์การได้ดี
k. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความรักองค์การ
P. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความเป็ นสุ ภาพบรุ ษ
o. การกําหนดให้บณั ฑิตมีจิตอาสา และมีนV าํ ใจ
O. การกําหนดให้บณั ฑิตมีความอดทนอดกลัVน

รหัสเบือ! งต้ น
Code BD
Code 71
Code 72
Code 73
Code 11
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สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ภาพลักษณ์ ทีดี แก่องค์กร, ควรตรงต่อเวลา เป็ นสิ ง
สํ า คัญ ของการทํา งาน โดยเฉพาะหากมี ก ารนัด
หมายกับบุคคลใดก็ตาม ต้องรักษาเวลา เพราะหาก
เราไม่รักษาเวลา จะส่ งผลเสี ยทัVงต่อภาพลักษณ์ของ
ตนเอง เสี ยงาน และยัง สร้ างความเสี ยหายให้เกิ ด
ขึVนกับองค์กรได้อีกด้วย และควรเก็บความลับของ
บริ ษทั บัณฑิ ตจะต้องเก็บความลับของบริ ษทั เป็ น
อย่างดี ไม่เปิ ดเผยกับบุคคลอืนโดยเด็ดขาด ไม่ว่า
จะเจตนาหรื อไม่ เ จตนา ในการสื อสารสิ งที เป็ น
ความลับ ออกไป บัณ ฑิ ต จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผลเสี ยจากการกระทําของตนเอง ดังนัVน บัณฑิตทุก
คนควรมี ส ติ รู ้ ว่ า สิ งใดควรพู ด ควรสื อสาร
โดยเฉพาะการสื อสารผ่านออนไลน์ เช่นในเฟสบุค
ส่ วนตัวก็ตาม อาจจะเกิดปั ญหาตามมาได้ เป็ นสิ งที
หลั ก สู ตร โดยเฉพาะอาจารย์ ต้ อ งสร้ า งการ
ตระหนักรู ้ ให้กบั บัณฑิ ตทุ กคน, ควรมีความรักใน
องค์กร เมือเข้ามาทํางานในองค์กรใดก็ตาม ต้องมี

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
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สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
ความรั ก ในสถานที ที ตนทํา งาน สิ งใดที จะเป็ น
ผลเสี ย หรื อความเสี ยหายทีเกิ ดขึVนกับองค์กร ต้อง
ช่วยกันป้ องกัน, ควรให้เกี ยรติทุกคน ไม่ว่าจะเป็ น
หัวหน้า เพือนร่ วมงาน แม่บา้ น รปภ. ทําให้เราเป็ น
ทีรักจากคนรอบข้าง เมือเราประสบกับปั ญหาหรื อ
อุ ป สรรค ก็ จ ะได้รั บ การช่ ว ยเหลื อ คนรอบข้า ง,
ควรมี จิตอาสา มีนV าํ ใจช่ วยเหลื อผูอ้ ื น แม้จะไม่ใช่
ขอบเขตงานที ตนรั บผิดชอบก็ ตาม หากมี โอกาส
ช่วยเหลือผูอ้ ืนได้ ให้ลงมือช่วยเหลือทันที ซึ งจะทํา
ให้ บ รรยากาศการทํา งานในองค์ ก รเกิ ด ความ
ร่ วมมือ เป็ นบรรยากาศทีดี และมีความอดทน เมือ
เข้า สู่ ก ารทํา งานในองค์ก ร สิ งที ทุ ก คนหลี ก เลี ยง
ไม่ได้คือปั ญหาและอุปสรรค ทีเกิดจากบริ บทของ
งาน บุ ค คลรอบข้ า งที ต้อ งปฏิ สั ม พัน ธ์ รวมถึ ง
ปั ญหาส่ วนตัว ปั ญหาครอบครัว ดังนัVนการทํางาน
ใด ๆ ก็ตามต้องอาศัยความอดทน อดกลัVน จึ ง จะ
ช่วยให้การทํางานประสบผลสําเร็ จ

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
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.5 ภาควิชาการจัดการทัวไปธุรกิจระหว่ างประเทศ
ตอนที B ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ตารางที G.k1 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 22

ID 23

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทางด้ า น import,
export การทํา shipping”, มี ค วามรู ้ เ รื อง General
knowledge, นวัตกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น
บัณฑิ ตมีความรู ้ ภาคทฤษฏี และภาคปฎิ บตั ิในด้าน
กระบวนการโลจิสติกส์, พิธีการผ่านแดน, มีความรู ้
ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. กําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรู ้ ดา้ นส่ งออกและนําเข้า
สิ นค้า
B. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ดา้ นการขนส่ ง
D. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ภาษาต่างประเทศ

รหัสเบือ! งต้ น
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ตารางที G.k2 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 24

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตมี ค วามรู ้ ใ นสิ ท ธิ ประโยชน์ ที เกี ยวข้องกับ B. กําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรู ้ดา้ นส่ งออกและนําเข้า
สิ นค้า นํา เข้า และการส่ ง ออก สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จาก สิ นค้า
ความตกลงระหว่า งประเทศ เช่ น FTA, มี ค วามรู ้ D. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ภาษาต่างประเทศ
ด้านสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา BOทวิ (มุม
นํVาเงิน), มีความรู ้เกียวกับ BOI, เข้าใจและอ่านพิกดั
ศุลกากรได้ เพือคิดภาษีศุลกากรทีแตกต่างกันได้, รู ้
ในแต่ละพืVนฐานในวิชา เช่น อินโคเทอม เป็ นต้น, มี
ความรู ้ในใบรับรองแหล่งกําเนิ ดต่าง ๆ เช่ น ฟอร์ ม
เอ ฟอร์ มดี เป็ นต้น, มีความรู ้ดา้ นการบริ หารต้นทุน
โลจิ สติ กส์ การตลาด การบัญชี การเงิ น การผลิ ต
และการจัด การทัวไป, มี ค วามรู ้ ด้า นทัก ษะทาง
ปั ญญา การวิเคราห์ และทัก ษะเชิ ง ตัวเลข, ต้องมี
ความรู ้ ดา้ นภาษาต่างประเทศ เช่ น ภาษาอังกฤษ, มี
ความรู ้ เกี ยวกับการนําเข้าสิ นค้า การส่ งออกสิ นค้า
แต่ ล ะชนิ ด, ต้องมี ค วามรู ้ เกี ยวกับ สิ นค้า ต้องห้า ม

รหัสเบือ! งต้ น
Code 74
Code 29
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 25

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
นําเข้ามาในประเทศ เช่น วัตถุทีใช้เกียวกับการผลิต
ระเบิดปรมณู ต่าง ๆ เป็ นต้อง, มีความรู ้เรื องประเทศ
คู่ แ ข่ ง ขั น เช่ น จี น สิ งคโปร์ และความรู ้ ใ น
สถานการณ์โลกในปั จจุบนั
-

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.k3 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู ้ : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 26
ID 27

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตมี ค วามรู ้ ใ นด้า นของสิ นค้า ในแต่ ล ะชนิ ด
ความแตกต่างของสิ นค้าแต่ละชนิด
บัณฑิ ตควรมี ค วามรู ้ ใ นการคิ ดค่ า ระวางเรื อ การ
เปรี ยบเที ยบและการจองระวาง, บัณฑิ ตต้องรู ้ ใน
อินโคเทอม เพราะมีความสําคัญมาก, เน้นให้รู้ถึง
เอกสารต่าง ๆ ฟอร์ มเอ ฟอร์ มดี เป็ นต้น, มีความรู ้
ในเอกสารใบขนส่ งสิ นค้าขาเข้า ขาออก ใบกํากับตู ้

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
B. กําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรู ้ ดา้ นส่ งออกและนําเข้า
สิ นค้า
B. กําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรู ้ ดา้ นส่ งออกและนําเข้า
สิ นค้า

รหัสเบือ! งต้ น
Code 74
Code 74

155

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
แ ล ะ รู ้ ถึ ง ก า ร บ อ ก Gross weight, net weight
(นํVาหนักห้ามเกิน), มีความรู ้ใน L/C ได้แก่ Shipper,
Consignee และ Notify party เป็ นต้น, รู ้ในคําศัพท์
ธุ รกิ จระหว่า งประเทศ เช่ น B/L คื ออะไร และมี
ความสําคัญอย่างไร, มี ความรู ้ ในด้านการจัดการ
ต้น ทุ น การเปรี ย บเที ย บต้นทุ น ต่ า ง ๆ, มี ค วามรู ้
เกียวกับประเทศต่าง ๆทีมีการติดต่อซืV อข้ายหรื อทํา
ธุ รกิจด้วยกัน

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตอนที D ทักษะทางปั ญญา
ตารางที G.k4 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 22

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตมี ท กั ษะการสื อสารที ดี ได้แ ก่ ทัก ษะการ B. กําหนดให้บณั ฑิตมีการสื อสารทีดี
สื อสารพูดคุ ย ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง ทักษะ D. กําหนดให้บณั ฑิตมีความรู ้ภาษาต่างประเทศ
F. กําหนดให้บณั ฑิตมีทกั ษะในการขายสิ นค้า
การใช้ภาษาต่างประเทศ,

รหัสเบือ! งต้ น
Code DP
Code 29
Code 76

156

รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

ID 23

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณ ฑิ ต ต้ อ งมี ท ัก ษะในงานด้ า นธุ ร การ, มี ก าร
ฝึ กงานให้บ่อยก่อนออกไปทํางานจริ ง, มีทกั ษะใน
การขายสิ น ค้า และสามารถติ ด ต่ อ กับ ลู ก ค้า ชาว
ต่างประเทศได้, มีความเชือมัน ไม่ขลาดกลัว
บัณฑิ ตมี ทกั ษะในการติ ดต่อประสานงานกับฝ่ าย B. กําหนดให้บณั ฑิตสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
ต่ า ง ๆ สามารถติ ด ต่ อ ประสานงานรั บ ส่ ง สิ น ค้า
และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

รหัสเบือ! งต้ น

Code p@

ตารางที G.k5 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 24
ID 25

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
-

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
-

รหัสเบือ! งต้ น

157

ตารางที G.k6 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางปั ญญา : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 26

ID 27

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตมีทกั ษะในการประสานงาน ต้องไม่พลาด B. กําหนดให้บณั ฑิตสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
มิ เช่ นนัVนบริ ษ ทั จะเสี ย หายมาก, ต้องมี การศึ กษา
สิ น ค้า เป็ นรายชิV น ด้ ว ย ว่ า สิ นค้า ในแต่ ล ะชนิ ด
แตกต่างกันอย่างไร
-

รหัสเบือ! งต้ น
Code 05

ตอนที F ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที G.67 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 22
ID 23

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

บัณฑิตมีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ B. กําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรอบคอบ รับผิดชอบต่อ
เป็ นอย่างดี สามารถทํางานในแรงกดดันได้ มีความ หน้าที

รหัสเบือ! งต้ น

Code pk
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รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
กระฉับ กระเฉง คล่ อง และว่องไว, มี การติ ดตาม
งานเป็ นประจํา

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

ตารางที G.k8 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 24

ID 25

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตมีความระมัดระวังในการทําเอกสารต่าง ๆ B. กําหนดให้บณ
ั ฑิ ตมีความรอบคอบ รับผิดชอบต่อ
เพราะงานด้านนีV ตอ้ งมีความรับผิดชอบมาก ทํางาน หน้าที
ล่าช้าไม่ได้ อาจจะทําให้บริ ษทั เสี ยหายได้
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 B. กําหนดให้บณั ฑิตมีการสื อสารทีดี
ติดต่อสื อสารกับลูกค้าแล้ว ก็ยงั ต้องให้ความสําคัญ
เกี ยวกับ สิ น ค้า ที จัด ส่ ง ด้ว ย เช่ น สิ น ค้า ที ส่ ง ไปมี
ความเสี ยหายหรื อไม่

รหัสเบือ! งต้ น
Code 06

Code DP
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ตารางที G.k9 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางาน
แล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 26

ID 27

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บัณฑิ ตต้องติ ดตามข่ า วสารตลอดเวลา เรื องของ B. กําหนดให้บณั ฑิตติดตามข่าวสารตลอดเวลา
เอกสาร กฎเกณฑ์ต่างๆ ต้องพยายามติ ดตามของ
กระทรวงพาณิ ชย์ ต้องติ ดตามตลอดว่าเค้ามีอะไร
เปลียนแปลงบ้าง
บั ณ ฑิ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารรั ก ษาสิ ทธิ B. กํา หนดให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ด้า นการส่ ง ออกและ
ประโยชน์ของแต่ละประเทศ เก็บข้อมูล เงื อนไข นําเข้าของสิ นค้า
ของสมาคมต่ า งๆ สิ น ค้า บางอย่า งต้อ งห้ า ม c/o
chamber ฟอร์ มต่างๆ แต่ละประเทศ ต้องติ ดตาม
เพราะจะมีการ revised กันอยูเ่ รื อย ๆ

รหัสเบือ! งต้ น
Code 77

Code 74
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ตอนที G ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ตารางที G.70 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 22

ID 23

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ต สามารถทํ า Onlne Marketing ได้ และ B. กําหนดให้บณั ฑิตสามารถทํา Online Marketing ได้
สามารถขายของใน Alibaba, Taupao, e-bay,
Fanpage, Facebook ได้
-

รหัสเบือ! งต้ น
Code 78

ตารางที G.P1 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 2G
ID 2@

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
-

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
-

รหัสเบือ! งต้ น

161

ตารางที G.P2 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี : ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและ
ทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 26
ID 27

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
-

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

-

ตอนที 5 คุณธรรม/จริ ยธรรม
ตารางที G.73 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม : ผูป้ ระกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 22

ID 23

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
ข้ อค้ นพบจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
บั ณ ฑิ ต มี ค วามละ เอี ยด รอบคอบ ทํ า งาน B. กําหนดให้บณั ฑิตมีความละเอียดรอบคอบ
คล่ อ งแคล่ ว ไม่ ล่ า ช้ า ไม่ ผิ ด พลาด ติ ด ตาม
สถานการณ์ความเคลือนไหวเปลียนแปลงต่าง ๆ ที
จะส่ งผลต่องานหรื อธุ รกิจตลอดเวลา
-

รหัสเบือ! งต้ น
Code 68
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ตารางที G.P4 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม: ผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการ
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 2G
ID 2@

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
-

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง

รหัสเบือ! งต้ น

-

ตารางที G.P5 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม: ศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว
รหัสเบือ! งต้ นผู้ให้
สั มภาษณ์
ID 26
ID 27

สาระสํ าคัญจากการจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ าง
-

ข้ อค้ นพบจาก
การจัดการประชุ มแบบสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง
-

รหัสเบือ! งต้ น

163

ตารางที G.P6 สรุ ปปั จจัยสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม : ระดับภาควิชา
ภาควิชา
ด้ านความรู้

ภาคการตลาด

ภาควิชาการจัดการ
ทัวไป

B. การสื อสารทีดี
D. ความรู ้การตลาด
F. ภาษาต่างประเทศ
G. ทดลองทํางานจริ ง
@. ประเทศไทย G.p
k. งานวิจยั
B. ความรู ้ทีตรงกับงาน
ทีทํา
D. ความรู ้ดา้ นจิตวิทยา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
ด้ านทักษะทางปั ญญา
ด้ านทักษะทาง
ด้ านทักษะการคิด
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง วิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการ
บุคคลและความ
สื อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
B. มีศีลธรรม
B. รู ้เรื องวัฒนธรรม
B. โปรแกรมสําเร็ จรู ป
D. สภาพแวดล้อมทาง องค์กร
2. Social Media
สังคม
D. ทํางานเป็ นทีม
3. สื อสาร Online ได้
F. แก้ปัญหาได้ดี
F. การสื อสารทีดี
G. ความรับผิดชอบต่อ G. ทดลองทํางานจริ ง
สังคม
B. ความรู ้รอบตัว
B. ปรับตัวเข้ากับที
B. โปรแกรมสําเร็ จรู ป
D. คิดอย่างเป็ นระบบ ทํางานได้ดี
D. ภาษาต่างประเทศ
F. วางแผนงานได้ดี
D. มีมนุษยสัมพันธ์
F. เจรจาต่อรอง
G. การจัดการความเสี ยง F. การสื อสารทีดี
G. การสื อสารทีดี
@. การบริ หารเวลาได้ดี
@. การเชือมต่อ
คอมพิวเตอร์

ด้ านคุณธรรม/
จริยธรรม

B. มีความซื อสัตย์
D. มีความตรงเวลา
F. มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
G. มีความอดทน
B. มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
D. เก็บความลับได้
F. มีความซื อสัตย์
G. มีคุณธรรม
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ภาควิชา

วิชาการเงินและการ
ธนาคาร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
ด้ านความรู้
ด้ านทักษะทางปั ญญา
ด้ านทักษะทาง
ด้ านทักษะการคิด
ด้ านคุณธรรม/
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง วิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการ
จริยธรรม
บุคคลและความ
สื อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
k. พูดในทีสาธารณะ
@. รับผิดชอบต่องานที
ทํา
k. มีมนุษยสัมพันธ์
P. มีความละเอียด
รอบคอบ
o. คิดเชิงบวก รัก
องค์กร
O. จิตอาสา อดทน
B. มีความรู ้ในเรื อง
B. มีทกั ษะในโปรแกรม B . ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น B. สามารถใช้โปรแกรม B. มีความซื อสัตย์สุจริ ต
เศรษฐกิจสังคม
ทีใช้ประกอบการลงทุน ร่ วมกันเป็ นกลุ่มได้
สําเร็ จรู ปทีใช้ในการ
ต่อตนเองและสังคม
D. มีความรู ้เรื องการเงิน D. มีทกั ษะการวิเคราะห์ D. มี ม นุ ษ ยสั ม พันธ์ ที ดี วิเคราะห์ทางการเงิน
D. มีจรรยาบรรณใน
และการลงทุนในตลาด ทางการเงินและการ
ต่อเพือนร่ วมชัVนเรี ยน และการลงทุน
วิชาชีพ
ทางการเงิน
ลงทุน
F. มีความรับผิดชอบต่อ D. สามารถประสานงาน F. มีความรับผิดชอบ
งานทีได้รับ
ผ่านสื ออิเล็คทรอนิคได้ และตรงต่อเวลา
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ภาควิชา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
ด้ านความรู้
ด้ านทักษะทางปั ญญา
ด้ านทักษะทาง
ด้ านทักษะการคิด
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง วิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการ
บุคคลและความ
สื อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
F. มีความรู ้ดา้ นการ
F. สามารถแก้ปัญหาได้ G. สามารถปรั บ ตัว ได้ F. มีการสื อสารทีดี
กั บ ทุ ก สถานการณ์ ที ถูกต้องและรวดเร็ ว
จัดการสิ นเชื อ
อย่างเป็ นระบบ
G. มีความคิดสร้างสรรค เกิดขึVน
G. มีทกั ษะและการ
G. การประกันภัย
เชิงพัฒนา
พัฒนาการใช้ความคิด
ประเภทต่าง ๆ
เชิงตัวเลข
@. เศรษฐศาสตร์
@. สามารถปรับตัวได้
เบืVองต้น
กับการเปลียนแปลงใน
@. สามารถนํา
k. บัญชีเบืVองต้น
ด้านต่าง ๆ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการ
P. มีความรู ้ในการใช้
ทํางาน
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและ
ในการวิเคราะห์ทาง
k. มีทกั ษะในการอ่าน
การเงินและการลงทุน
ข้อมูลและสื อสารใน
รู ปแบบของ
ภาษาต่างประเทศได้

ด้ านคุณธรรม/
จริยธรรม

G. สามารถควบคุม
สภาพจิตใจนแต่ละ
สถานการณ์ได้ดี
@. มีนV าํ ใจต่ออาจารย์
เพือนร่ วมชัVนและคนใน
สังคม
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ภาควิชา

ภาควิชาการจัดการ
ทัวไปธุรกิจระหว่ าง
ประเทศ

ภาคการบัญชี

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
ด้ านความรู้
ด้ านทักษะทางปั ญญา
ด้ านทักษะทาง
ด้ านทักษะการคิด
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง วิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการ
บุคคลและความ
สื อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
B. การสื อสาร
B. มีความรอบคอบ
B. Online Marketing
B. การส่ งออกและ
D. ภาษาต่างประเทศ
D. รับผิดชอบต่อหน้าที
นําเข้า, BOI, สิ ทธิ
F. การขายสิ นค้า , การ F. การสื อสาร
ประโยชน์
D. การขนส่ ง, เอกสาร, เจรจาต่อรอง
G. การส่ งออกและ
G. ประสานงาน, การ นําเข้า
ศุลากร
F. ภาษาต่างประเทศ
ทํางานเป็ นทีม
G. การเจรเจาต่อรอง
@. การเป็ น
ผูป้ ระกอบการคิด
ต้นทุน
B. คํานวณตัวเลขได้ดี
B. การบัญชีและการเงิน B. ติดต่อประสานงาน B. มีความรับผิดชอบ
D. โปรแกรมสําเร็ จรู ป D. รับฟังข้อเสนอแนะ D. โปรแกรมสําเร็ จรู ป
D. ภาษีอากร
F. โปรแกรมสําเร็ จรู ป F. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
ทางการเงินและบัญชี

ด้ านคุณธรรม/
จริยธรรม

B. มีคุณธรรม
D. มีความซื อสัตย์
F. มีความรับผิดชอบ
G. มีความอดทน
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ภาควิชา
ด้ านความรู้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
ด้ านทักษะทางปั ญญา
ด้ านทักษะทาง
ด้ านทักษะการคิด
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง วิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการ
บุคคลและความ
สื อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี

ด้ านคุณธรรม/
จริยธรรม

@. มีระเบียบวินยั
k. เก็บความลับได้
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ตารางที G.P7 สรุ ปปั จจัยสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม : ระดับคณะ
คณะ

คณะบริหารธุรกิจ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
ด้ านความรู้
ด้ านทักษะทางปั ญญา
ด้ านทักษะทาง
ด้ านทักษะการคิด
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง วิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการ
บุคคลและความ
สื อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
B. คํานวณตัวเลขได้ดี
B. การบัญชีและการเงิน B. ติดต่อประสานงาน B. มีความรับผิดชอบ
D. ภาษีอากร
D. โปรแกรมสําเร็ จรู ป D. รับฟังข้อเสนอแนะ D. โปรแกรมสําเร็ จรู ป
F. ประสานงานได้ดี
F. โปรแกรมสําเร็ จรู ป F. การวิเคราะห์ขอ้ มูล F. ทํางานเป็ นทีม
G. การสื อสาร
F. สิ นเชือ
ทางการเงินและบัญชี G. มนุษยสัมพันธ์
@. เทคโนโลยีทนั สมัย
G. ประกันภัยต่าง ๆ
@. ปรับตัวได้ดี
G. โปรแกรมสําหรับ
@. เศรษฐศาสตร์
k. รู ้เรื องวัฒนธรรม
k. ภาษาต่างประเทศ
การลงทุน
เบืVองต้น
@. แก้ปัญหาได้อย่าง
องค์กร
P. Social Media
o. สื อสาร Online ได้
k. การสื อสารทีดี
เป็ นระบบ
P. การสื อสารทีดี
O. เจรจาต่อรอง
P. ความรู ้การตลาด
o. ทดลองทํางานจริ ง
k. คิดนอกกรอบ
o. ภาษาต่างประเทศ
Bp. การเชือมต่อ
P. การปรับตัวต่อการ O. มีความรอบคอบ
O. ทดลองทํางานจริ ง
เปลียนแปลง
คอมพิวเตอร์
BB. พูดในทีสาธารณะ
Bp. ประเทศไทย G.p
o. มีศีลธรรม

ด้ านคุณธรรม/
จริยธรรม

B. มีคุณธรรม
D. มีความซื อสัตย์
F. มีความรับผิดชอบ
G. มีความอดทน
@. มีระเบียบวินยั
k. เก็บความลับได้
P. จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
o. มีความตรงเวลา
O. ควบคุมอารมณ์
Bp. มีมนุษยสัมพันธ์
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คณะ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
ด้ านความรู้
ด้ านทักษะทางปั ญญา
ด้ านทักษะทาง
ด้ านทักษะการคิด
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง วิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการ
บุคคลและความ
สื อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
BD. Online Marketing
O. สภาพแวดล้อมทาง
BB. งานวิจยั
BD. ความรู ้ทีตรงกับงาน สังคม
Bp. แก้ปัญหาได้ดี
ทีทํา
BF. ความรู ้ดา้ นจิตวิทยา BB. ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
BG. การส่ งออกและ
นําเข้า
BD. ความรู ้รอบตัว
B@. การขนส่ ง
BF. คิดอย่างเป็ นระบบ
BG. วางแผนงานได้ดี
B@. การจัดการความ
เสี ยง
Bk. บริ หารเวลาได้ดี

ด้ านคุณธรรม/
จริยธรรม

BB. มีความละเอียด
รอบคอบ
BD. คิดเชิงบวก รัก
องค์กร
BF. จิตอาสา อดทน

170

บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื อง สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นการศึ กษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (qualitative research) มี การจัดการประชุ มแบบ
สัมภาษณ์ กลุ่ ม (group interview) และทําการวิเคราะห์ เนื@ อหา (content analysis) อ้างอิงเทคนิ คของ
Creswell, John W. (Creswell, 2013) ที ได้ ก ล่ า วว่ า การวิ เ คราะห์ เ นื@ อ หางานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพจะ
ประกอบไปด้วยการจําแนกและจัดระบบข้อมูล (typology and taxonomy) (Creswell, 2013) ทีเป็ น
การนําข้อมูลทีได้นาํ มาจําแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็ นระบบ, การวิเคราะห์สรุ ปอุปนัย (analytic
induction) เป็ นการนําข้อมูลทีได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึ@นมาวิเคราะห์เพือหาบทสรุ ปร่ วมกันของ
เรื องหรื อเหตุ การณ์ น@ ันหรื อจะทําการเปรี ย บเที ย บเหตุ การณ์ (constant comparison) ที เป็ นการนํา
ข้อมูลทีได้มาไปเทียบเคียงหรื อเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์อืนเพือหาความเหมือนและความแตกต่าง
กันทีเกิดขึ@น ส่ วนการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (componential analysis) (Creswell, 2013) ทีเป็ นการนํา
ข้อ มู ล ที ได้ ม าทํา การวิ เ คราะห์ แ ยกออกให้ เ ห็ น เป็ นส่ ว น ๆว่ า แต่ ล ะส่ ว นของเหตุ ก ารณ์ ห รื อ
ปรากฏการณ์ ป ระกอบด้วยอะไรบ้า ง และการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เอกสารหรื อการวิ เคราะห์ เนื@ อหา
(content analysis) เป็ นการนําข้อมูลเอกสารต่างๆ มาวิเคราะห์พรรณนาและอธิ บายปรากฏการณ์ ที
เกิ ด ขึ@ น ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละผล (cause and effect analysis) เป็ นการนํา ข้อ มู ล ที ได้ม า
วิเคราะห์ให้เห็นว่าผลมาจากเหตุคือวิเคราะห์ผลทีเกิดขึ@น ย้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจัย
หรื อพฤติกรรมใด หรื ออาจวิเคราะห์จากเหตุไปหาผลโดยวิเคราะห์ให้เห็นว่าปั จจัยหรื อพฤติกรรมห
นีงๆ ก่อให้เกิดผลเป็ นปั จจัย กิจรรมหรื อพฤติกรรมใด และ และการสร้างจินตนาการเชิ งสังคมวิทยา
(sociology imaginary) (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2554) เป็ นการนํา ข้อ มู ล ที ได้ม าวิ เ คราะห์ โ ดยเปลี ยน
มุมมองการวิเคราะห์ไปยังมุมมองอืนๆ เพือดูผลการวิเคราะห์ทีเกิดขึ@นว่าเป็ นเช่นใด
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ในครั@งนี@ เพือศึกษาสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของ
บัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ทีศึกษาจากแนวคิดดังต่อไปนี@
[. แนวความคิ ด เกี ยวกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education: TQF)
e. แนวความคิดเกี ยวกับสมรรถนะ (competency) โดยในส่ วนทีเกี ยวกับการพิจารณาตาม
หลักแนวความคิดในความหมายและกระบวนการเกียวกับสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พ
ของบัณฑิตนั@น ได้ดาํ เนิ นการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการที
เกียวข้องกับปั จจัยทีส่ งผลต่อสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิต ทั@งเอกสารทาง
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วิชาการประเภทต่าง ๆภายในประเทศและเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ จากต่างประเทศ รวมทั@ง
ข้อมูลทางวิชาการทีได้จากการสื บค้นทางสื ออิเล็กทรอนิค โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี@
[. แนวคิ ดเกี ยวกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ได้แก่ ด้า นความรู ้
(knowledge) ด้า นทัก ษะทางปั ญ ญา (skill) ด้า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ (skill) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยี (skill) และ
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (attribute)
2. แนวความคิ ด เกี ยวกับ สมรรถนะ (competency) ได้แ ก่ ด้า นความรู ้ (knowledge) ด้า น
ทักษะ (skill) ความคิดเห็นเกียวกับตนเอง (self – concept) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (traits)
และแรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude)
i. การสัมภาษณ์การจัดการประชุมแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) (บุญชม ศรี สะอาด
, 2554) สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีวิจยั โดยการใช้วจิ ยั เชิ งคุณภาพ (qualitative research) ด้วยการ
สัมภาษณ์ การจัดการประชุ มแบบสัมภาษณ์ กลุ่ม (group interview) ทีเป็ นการสัมภาษณ์ พร้ อมกันใน
เวลาเดียวกัน ครั@งละ e คนขึ@นไป เป็ นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วยการเชิ ญผูร้ ่ วม
สนทนามารวมเป็ นกลุ่มอย่างเจาะจง ตามคุ ณสมบัติทีนักวิจยั กําหนด แล้วเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนา โต้ตอบ ถกปั ญหา อภิปรายร่ วมกัน แลกเปลียนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ
โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เพือทีจะหาข้อมูลทีถูกต้องตรงประเด็นสําหรับตอบคําถามวิจยั เรื อง
ใดเรื องหนึงโดยเฉพาะ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญในการสัมภาษณ์ ได้แก่ กลุ่มผูป้ ระกอบการ จํานวน [k ท่าน กลุ่มผูบ้ ริ หาร
ในสถานประกอบการ จํานวน l ท่าน และกลุ่มศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาและทํางานแล้ว จํานวน [k
ท่าน รวมทั@งหมด จํานวน el ท่าน และผูว้ จิ ยั และคณะสามารถเก็บข้อมูล และนํามาใช้ในการวิจยั ได้
el ท่าน คิดเป็ นร้อยละ [kk
จากผลการศึ ก ษาเรื อง สมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม สามารถนํามาเสนอเป็ นบทสรุ ปผลการศึกษา การอภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ได้ดงั นี@
l.[ สรุ ปผลการศึกษา
l.e การอภิปรายผล
l.i ข้อเสนอแนะเพือนําผลการศึกษาไปใช้
l.m ข้อเสนอแนะเพือการศึกษาครั@งต่อไป
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. สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึ กษาสามารถสรุ ปเป็ นสมรรถนะจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย สยาม ที สามารถตอบคํา ถามการวิจ ัย และวัตถุ ป ระสงค์ก ารวิ จยั ได้
ดังต่อไปนี@
. ภาควิชาการบัญชี
ตารางที l.[ สรุ ป ผลความถี ของสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบัญชี
สมรรถนะมาตรฐาน
[. ด้านความรู ้ของบัณฑิต

e. ด้านทักษะทางปั ญญา

i. ด้านทักษะทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
m. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม

รายละเอียด
ความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน
ความรู ้ดา้ นภาษีอากร
ความรู ้การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ความรู ้จากการฝึ กงานก่อนไปปฎิบตั ิงานจริ ง
ทักษะการปฎิบตั ิงานเกียวกับการจัดทําบัญชี
ทักษะการใช้โปรแกรมทางการบัญชี
ทักษะด้านการวางแผนและการจัดการ
ทักษะด้านประสานงานระหว่างบุคคล
มีความรับผิดชอบในหน้าทีงาน
รับฟังขอเสนอแนะในการปฎิบตั ิงาน

ความถี
l
e
[
[
i
e
[
i
i
i

คํานวณตัวเลขได้ดี
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ดี

1
5

มีคุณธรรม
มีความซื อสัตย์
มีความรับผิดชอบในหน้าทีงาน
มีความอดทน มีระเบียบวินยั

e
l
e
m
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สามารถเก็บความลับได้
e
จากตารางที l.[ จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
สยามมีสมรรถนะทีจําเป็ น ดังนี@ [) ด้านความรู ้ของบัณฑิต ให้มีความรู ้ดา้ นการบัญชี และการเงินมาก
ทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ ความรู ้ ดา้ นภาษีอากร ความรู ้ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป และความรู ้ จากการ
ฝึ กงานก่อนไปปฎิบตั ิงานจริ ง ตามลําดับ e) ด้านทักษะทางปั ญญา ให้มีทกั ษะการปฎิบตั ิงานเกียวกับ
การจัดทําบัญชี และทักษะด้านประสานงานระหว่างบุคคลมากทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ ทักษะการใช้
โปรแกรมทางการบัญชี และทักษะด้านการวางแผนและการจัดการ ตามลําดับ i) ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลและความรั บผิดชอบ ให้มีความรั บผิดชอบในหน้าที งาน และรั บฟั ง
ข้อเสนอแนะในการปฎิบตั ิงาน มากทีสุ ด m) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี ให้มีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ดี มากทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ การคํานวณตัวเลขได้ดี
และ l) ด้า นคุ ณ ธรรม/จริ ย ธรรม ให้มี ค วามซื อสั ตย์ม ากที สุ ด รองลงมา ได้แ ก่ มี ค วามอดทน มี
ระเบียบวินยั มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าทีงาน และสามารถเก็บความลับได้ ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ ดว้ ยวิธีการจัดการประชุ มแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) สามารถ
นํา เฉพาะตัวแปรที มี ค วามถี มากที สุ ด มาสร้ า งเป็ นแผนภาพสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อการประกอบ
วิช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ ร กิ จ มหาวิท ยาลัย สยาม ภาควิ ช าการบัญชี เพื อเป็ นแนวทาง
การศึกษาต่อไป ดังภาพที l.[

การ
ประสานงาน

ความรู ้ดา้ น
บัญชีและ
การเงิน

รับฟัง
ข้อเสนอแนะ

รับผิดชอบใน
หน้าทีงาน

สมรรถนะทีจําเป็ นต่อ
การประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิต
ภาควิชาการบัญชี

มีความ
ซื อสัตย์

ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้ดี

ภาพที l.[ สรุ ปสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
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คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบัญชี
). ภาควิชาการเงินการธนาคาร
ตารางที l.e สรุ ป ผลความถี ของสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
สมรรถนะมาตรฐาน
[. ด้านความรู ้ของบัณฑิต

e. ด้านทักษะทางปั ญญา

i. ด้านทักษะทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
m. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการสื อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด
ความรู ้ดา้ นสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ
ความรู ้เรื องการเงินและการลงทุน
ความรู ้เรื องการวิเคราะห์งบการเงิน
ความรู ้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ความรู ้ดา้ นสิ นเชือ
ความรู ้ดา้ นการประกันภัย
ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์ เบื@องต้น
ความรู ้ดา้ นการเงิน
ทักษะการใช้โปรแกรมสําหรับการลงทุน
ทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ทักษะในการคิดนอกกรอบ
ทักษะในการประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
ทักษะในการคิดอย่างเป็ นระบบ
ทักษะในการปรับตัวได้ตามสถานการณ์
ทํางานเป็ นทีม
มีมนุษย์สัมพันธ์
มีความรับผิดชอบในการทํางาน
ปรับตัวเข้ากับเพือนร่ วมงานได้
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ดี
การประสานงานทีดี
มีทกั ษะการสื อสาร
มีทกั ษะความคิดเชิงตัวเลข
ใช้เทคโนโลยีทนั สมัยได้ดี

ความถี
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สมรรถนะมาตรฐาน
l. ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม

รายละเอียด
มีทกั ษะในภาษาต่างประเทศ
มีความซื อสัตย์
การแต่งกายทีเหมาะสม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
กระตือรื อร้นตลอดเวลา
มีความรับผิดชอบด้านเวลา
มีความคิดริ เริ ม
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

ความถี
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l
e
e
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i
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จากตารางที l.e จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
สยามมีสมรรถนะที จําเป็ น ดังนี@ [) ด้านความรู ้ ของบัณฑิ ต ให้มีความรู ้ ดา้ นบัญชี และการเงิ นมาก
ทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ ความรู ้ เรื องการเงิ นและการลงทุ น ความรู ้ ดา้ นสิ นเชื อ ความรู ้ ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป ความรู ้ ดา้ นสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ ความรู ้ เรื องการวิเคราะห์งบการเงิ น ความรู ้
ด้านการประกันภัย ตามลําดับ e) ด้านทักษะทางปั ญญา ให้มีทกั ษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
มากทีสุ ด รองลงมาได้แก่ ทักษะในการคิดอย่างเป็ นระบบ ทักษะการใช้โปรแกรมสําหรับการลงทุน
ทักษะในการคิดนอกกรอบ ทักษะในการประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ และทักษะในการปรับตัวได้
ตามสถานการณ์ ตามลําดับ i) ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้มี
มีการทํางานเป็ นทีม มากทีสุ ด รองลงมาได้แก่ มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีมนุ ษย์สัมพันธ์ และ
ปรับตัวเข้ากับเพือนร่ วมงานได้ ตามลําดับ m) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื อสารและ
การใช้เทคโนโลยี ให้มีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ดี มากทีสุ ด รองมาได้แก่ มีทกั ษะการสื อสาร มี
ทัก ษะความคิ ด เชิ ง ตัว เลข ใช้ เ ทคโนโลยี ท ัน สมัย ได้ดี มี ก ารประสานงานที ดี และมี ท ัก ษะใน
ภาษาต่างประเทศ ตามลําดับ และ l) ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม ให้มีความซื อสัตย์ มากทีสุ ด รองลงมา
ได้แก่ มี ค วามรั บ ผิดชอบด้า นเวลา การแต่ง กายที เหมาะสม มี จรรยาบรรณวิชาชี พ กระตื อรื อร้ น
ตลอดเวลา มีความริ เริ ม และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ ดว้ ยวิธีการจัดการประชุ มแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) สามารถ
นํา เฉพาะตัวแปรที มี ค วามถี มากที สุ ด มาสร้ า งเป็ นแผนภาพสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อการประกอบ
วิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคารเพือเป็ น
แนวทางการศึกษาต่อไป ดังภาพที l.e
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แก้ปัญหาอย่าง
เป็ นระบบ
ความรู ้ดา้ น
การเงิน
ทํางาน
เป็ นทีม

สมรรถนะทีจําเป็ นต่อ
การประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิตภาควิชา
การเงินและการธนาคาร

มีความ
ซื อสัตย์

ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้ดี

ภาพที l.e สรุ ปสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
,. ภาควิชาการตลาด
ตารางที l.i สรุ ป ผลความถี ของสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการตลาด
สมรรถนะมาตรฐาน
[. ด้านความรู ้ของบัณฑิต

e. ด้านทักษะทางปั ญญา

รายละเอียด
ความรู ้ดา้ นการสื อสารทีดี
ความรู ้ทางด้านการตลาด
ความรู ้ดา้ นการฝึ กงาน
ความรู ้ดา้ นการวิจยั ตลาด
ความรู ้ดา้ นการตลาดดิจิตอล m.k
ความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ
ทักษะทางการตลาด นวัตกรรม

ความถี
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[
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สมรรถนะมาตรฐาน

i. ด้านทักษะทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

m. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการสื อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
l. ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม

รายละเอียด
ทักษะในการแก้ปัญหา
ทักษะด้านการสื อสาร
ทักษะด้านการเขียนแผนการตลาด
ทักษะการขายสิ นค้า
มีความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมองค์กร
ทํางานเป็ นทีม
กล้าในการตัดสิ นใจ
พัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ
ทักษะในการสื อสาร
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้
สามารถสื อสาร Online ได้
มีความซื อสัตย์
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีความอดทนในการทํางาน
มีความรับผิดชอบ

ความถี
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จากตารางที l.i จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
สยามมีสมรรถนะทีจําเป็ น ดังนี@ [) ด้านความรู ้ของบัณฑิต ให้มีความรู ้ ทางด้านการตลาด มากทีสุ ด
รองลงมา ได้แก่ ความรู ้ดา้ นการฝึ กงาน ความรู ้ดา้ นการวิจยั ตลาด ความรู ้ดา้ นการสื อสารทีดี ความรู ้
ด้านการตลาดดิจิตอล m.k และความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ ตามลําดับ e) ด้านทักษะทางปั ญญา ให้มี
ทักษะในการแก้ปัญหา มากที สุ ด รองลงมา ได้แก่ ทักษะทางการตลาด และการสร้ างนวัตกรรม
ทักษะด้านการสื อสาร ทักษะด้านการเขี ยนแผนการตลาด และทักษะการขายสิ นค้า ตามลําดับ i)
ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้มีการทํางานเป็ นทีม มากทีสุ ด
รองลงมาได้แก่ มีความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมองค์กร กล้าในการตัดสิ นใจ การพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ
และทักษะในการสื อสาร ตามลําดับ m) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื อสารและการใช้
เทคโนโลยี ให้มีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ มากทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ สามารถสื อสาร Online ได้
และ l) ด้านคุ ณธรรม/จริ ยธรรม ให้มีความอดทนในการทํางาน มากที สุ ด รองลงมาได้แก่ มีความ
ซื อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ ตามลําดับ
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จากการสัมภาษณ์ ดว้ ยวิธีการจัดการประชุ มแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) สามารถ
นํา เฉพาะตัวแปรที มี ค วามถี มากที สุ ด มาสร้ า งเป็ นแผนภาพสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อการประกอบ
วิช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิ ท ยาลัย สยาม ภาควิช าการตลาด เพื อเป็ นแนวทาง
การศึกษาต่อไป ดังภาพที l.i
แก้ปัญหาอย่าง
เป็ นระบบ
ความรู ้ดา้ น
การตลาด
ทํางาน
เป็ นทีม

สมรรถนะทีจําเป็ นต่อ
การประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิต
ภาควิชาการตลาด

อดทนใน
การทํางาน

ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้ดี

ภาพที l.i สรุ ปสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการตลาด
-. ภาควิชาการจัดการทัวไป
ตารางที l.m สรุ ป ผลความถี ของสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการทัวไป
สมรรถนะมาตรฐาน
[. ด้านความรู ้ของบัณฑิต

รายละเอียด
ความรู ้ตรงกับงานทีทํา
ความรู ้การปรับตัวได้
ความรู ้ในเทคนิคในการแก้ปัญหา
ความรู ้ดา้ นจิตวิทยา

ความถี
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สมรรถนะมาตรฐาน
e. ด้านทักษะทางปั ญญา

i. ด้านทักษะทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

m. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการสื อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

l. ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม

รายละเอียด
ทักษะการสังเกต
ทักษะในการแข่งขันทางธุ รกิจ
ทักษะคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นขั@นตอน
ทักษะในการวางแผนธุ รกิจ
ทักษะการบริ หารความเสี ยง
ทักษะในการใช้เครื องมือในการบริ หาร
ทักษะมองการณ์ไกล คิดรอบด้าน
ทักษะในการบริ หารเวลา
วางตัวในทีทํางานได้อย่างเหมาะสม
มีมนุษย์สัมพันธ์ในทีทํางาน
เข้าใจในระดับการบริ หารองค์การ
มีทกั ษะในด้านบุคคล
มีการสื อสารทีดี
ใช้ภาษาต่างประเทศได้
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้
สามารถเจรจาต่อรองได้
การสื อสารทีดี
สามารถร่ างจดหมายธุ รกิจได้
เข้าใจในเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์
มีจรรยาบรรณในการทํางาน
มีความซื อสัตย์ และมีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่องานทีทํา
รักษาความลับได้ดี

ความถี
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จากตารางที l.m จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
สยามมีสมรรถนะทีจําเป็ น ดังนี@ [) ด้านความรู ้ ของบัณฑิ ต ให้มีความรู ้ ตรงกับงานที ทํา มากที สุ ด
รองลงมา ได้แก่ ความรู ้ การปรั บตัวได้ ความรู ้ เทคนิ ค ในการแก้ปัญหา และความรู ้ ด้านจิ ตวิท ยา
ตามลําดับ e) ด้านทักษะทางปั ญญา ให้มีทกั ษะในการสังเกตุ และทักษะในการวางแผนธุ รกิ จ มาก
ทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ ทักษะคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นขั@นตอน ทักษะในการแข่งขันทางธุ รกิ จ ทักษะ
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การบริ หารความเสี ยง ทักษะในการใช้เครื องมื อในการบริ หาร ทักษะมองการณ์ ไกล คิดรอบด้าน
และทักษะในการบริ หารเวลา ตามลําดับ i) ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ให้มีการสื อสารทีดี มากทีสุ ด รองลงมา วางตัวในทีทํางานได้อย่างเหมาะสม มีมนุ ษย์
สัมพันธ์ในทีทํางาน เข้าใจในระดับการบริ หารองค์การ และมีทกั ษะในด้านบุคคล ตามลําดับ m) ด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการใช้โปรแกรม
สํา เร็ จรู ป ได้ มากที สุ ด รองลงมา ได้แก่ ใช้ภาษาต่า งประเทศไทย มี ก ารสื อสารที ดี สามารถร่ า ง
จดหมายธุ รกิ จได้ และเข้าใจในเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ ตามลําดับ และ l) ด้านคุ ณธรรม/
จริ ยธรรม ให้มีความซื อสัตย์ และมีคุณธรรม มากทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่องานที
ทํา รักษาความลับได้ดี และมีจรรยาบรรณในการทํางาน ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ ดว้ ยวิธีการจัดการประชุ มแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) สามารถ
นํา เฉพาะตัวแปรที มี ค วามถี มากที สุ ด มาสร้ า งเป็ นแผนภาพสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อการประกอบ
วิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการทัวไป เพือเป็ นแนวทาง
การศึกษาต่อไป ดังภาพที l.4

ทักษะใน
การสังเกตุ

มีความรู ้ตรง
กับงานทีทํา

การสื อสาร
ทีดี

การวาง
แผนธุ รกิจ

สมรรถนะทีจําเป็ นต่อ
การประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิต
ภาควิชาการจัดการทัวไป

ซื อสัตย์และ
มีคุณธรรม

ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้ดี

ภาพที l.4 สรุ ปสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการทัวไป
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5. ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
ตารางที l.5 สรุ ป ผลความถี ของสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
สมรรถนะมาตรฐาน
[. ด้านความรู ้ของบัณฑิต

e. ด้านทักษะทางปั ญญา

i. ด้านทักษะทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
m. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการสื อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
l. ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม

รายละเอียด
ความรู ้ดา้ นส่ งออกและนําเข้าสิ นค้า
ความรู ้ดา้ นขนส่ ง
ความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ
ทักษะการสื อสารทีดี
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ทักษะการขายสิ นค้า
ทักษะติดต่อประสานงาน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที
มีการสื อสารทีดี
ติดตามข่าวสารตลอดเวลา
สามารถทําการตลาดออนไลน์ได้ดี

มีความละเอียดรอบคอบ

ความถี
m
[
e
[
[
[
e
e
[
[
[

[

จากตารางที l.l จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
สยามมีสมรรถนะที จําเป็ น ดังนี@ [) ด้านความรู ้ ของบัณฑิ ต ให้มีความรู ้ ดา้ นการส่ งออกและนําเข้า
สิ นค้า มากทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ ความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ และความรู ้ดา้ นขนส่ ง ตามลําดับ e)
ด้า นทัก ษะทางปั ญญา ให้มี ท กั ษะการติ ดต่ อประสานงาน มากที สุ ด รองลงมา ได้แก่ ทัก ษะการ
สื อสารที ดี ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และ ทักษะการขายสิ นค้า ตามลํา ดับ i) ด้า นทักษะทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที มากทีสุ ด รองลงมา
ได้แก่ มีการสื อสารทีดี และติดตามข่าวสารตลอดเวลา ตามลําดับ m) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการทําตลอดออนไลน์ มากทีสุ ด และ l)
ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม ให้มีความละเอียดรอบคอบ
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จากการสัมภาษณ์ ดว้ ยวิธีการจัดการประชุ มแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) สามารถ
นํา เฉพาะตัวแปรที มี ค วามถี มากที สุ ด มาสร้ า งเป็ นแผนภาพสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อการประกอบ
วิชาชี พของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
เพือเป็ นแนวทางการศึกษาต่อไป ดังภาพที l.l

ติดต่อ
ประสานงาน
ความรู ้ดา้ น
ส่ งออกและ
นําเข้า
สมรรถนะทีจําเป็ นต่อ
การประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิตภาควิชา
การจัดการธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ

ละเอียด
รอบคอบ

ความ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที

ทําการตลาด
ออนไลน์

ภาพที l.l สรุ ปสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
.) การอภิปรายผล
จากการวิ จ ัย เพื อค้น หาสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ นแต่ละภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการ
บัญชี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการจัดการทัวไป และภาควิชาการ
จัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ ซึ งมีรายละเอียดการอภิปรายผล ดังนี@
1.1 ด้ านความรู้ ของบัณฑิต มีสาระสําคัญคือ มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฏี
พื@นฐาน และทีสําคัญของกลุ่ มวิชาแกน ได้แก่ วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการ
ตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ วิชากฎหมายธุ รกิ จ วิชาการภาษีอากร วิชาการจัดการเชิ งกลยุทธ์ วิชาการบัญชี
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ขั@นต้น วิช าการบัญชี เ พื อการจัด การ วิช าหลัก การตลาด วิช าหลัก การจัดการ วิช าการเงิ น ธุ รกิ จ
วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน วิชาการเงินส่ วนบุคคล วิชาการลงทุนตลาดเงินและตลาด
ทุน วิชาธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม วิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการและการจัดการวิสาห
กิ จขนาดกลางและขนาดย่อม วิช าธุ รกิ จระหว่างประเทศเบื@ องต้น วิชาภาษาอังกฤษทางธุ รกิ จ ที
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี สมัยใหม่ในการดํารงชี วิตประจําวัน และแสวงหาโอกาสในการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื อง ทั@งในเรื องของกระบวนการค้นคว้าข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการพัฒนาต่ อยอดองค์ความรู ้ ที สอดคล้องกับ กฤษดา ตามประดิ ษ ฐ์ (ells) ที กล่ าวว่า วิช า
ความรู ้ทีต้องมีในศตวรรษที e[ประกอบความรู ้เรื องการบริ หารธุ รกิจ และการเป็ นผูป้ ระกอบการทีดี
เช่ นเดี ยวกับสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (ell8) กล่ าวถึ งมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ด้าน
ความรู ้วา่ เป็ นการรับรู ้และเข้าใจตามหลักการ ทฤษฏี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆในการต่อยอดองค์
ความรู ้ มาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันให้ทนั ต่อการเปลี ยนแปลง โดยสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการ
ประกอบวิช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัย สยาม ภาควิช าการบัญชี พบว่า มี
สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ ความรู ้ ดา้ นบัญชี และการเงิน ทีสอดคล้องกับสุ วิมล ว่องวาณิ ช (ellk) ที
กล่ า วถึ ง การสร้ า งคุ ณ ค่า (value) ด้วยการพัฒนาวิธี การทํา งาน มี ก ารบํารุ ง รั กษาและพัฒนาที ต้อง
พยายามสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นวิ ช าชี พ ตนเอง รวมถึ ง การติ ดต่ อประสานงานที ดี และมี ค วาม
รับผิดชอบในหน้าทีการงานทีได้รับมอบหมาย ส่ วนสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของ
บัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคาร พบว่า มีสมรรถนะที
สําคัญ ได้แก่ ความรู ้ ดา้ นการเงิ นและการธนาคาร และสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พ
ของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการตลาด พบว่า มี สมรรถนะที สําคัญ
ได้แ ก่ ความรู ้ ด้า นการตลาด ส่ ว นสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการทัวไป พบว่า มี ส มรรถนะที สํา คัญ ได้แก่ มี
ความรู ้ตรงกับงานทีทํา และสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิท ยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการธุ รกิ จระหว่างประเทศ พบว่า มี สมรรถนะที สําคัญ ได้แก่
ความรู ้ดา้ นส่ งออกและนําเข้า ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ (2559) เรื อง คุณ
ลักษณะบัณฑัตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของวิทยาลยเซาธ์อีสท์บางกอก
ประจําปี การศึกษา 2556 – 2557 (รุ่ นที 15) พบว่า บัณฑิต เป็ นผูท้ ีมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และ
เข้าใจแนวคิด หลักการใหม่ๆ และนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
.) ด้ านทักษะทางปั ญญา มีสาระสําคัญคือ เข้าใจเกี ยวกับหลักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ในการแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจบนพื@นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริ ง แล้วทําความเข้าใจ เพือประ
เมินทางเลื อกจากข้อมูลทีหลากหลายได้อย่างถูกต้องน่ าเชื อถื อ ทีมีความคิดสร้ างสรรค์ในการมอง
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ภาพแบบองค์ ร วม และคิ ด เชิ ง บรู ณ าการและคํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบที เกิ ด จากการตัด สิ น ใจ โดย
สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาค
วิชาการบัญชี พบว่า สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ การประสานงานทีดีของบัณฑิต ส่ วนโดยสมรรถนะที
จําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการเงินและ
การธนาคาร พบว่า สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ และโดยสมรรถนะที
จําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการตลาด
พบว่า สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ ส่ วนสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชี พของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการทัวไป พบว่า
สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ ทักษะในการสังเกตุในงานทีทํา และสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบ
วิชาชี พของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
พบว่ า สมรรถนะที สํ า คัญ ได้ แ ก่ การติ ด ต่ อ ประสานงานที ดี ซึ งสอดคล้ อ งกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (ell8) ที กล่าวถึ งมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นทักษะทางปั ญญาของ
คุณวุฒิในระดับปริ ญญาตรี ตอ้ งสามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ในการแก้ไขปั ญหาใน
การทํางานต่าง ๆได้ดี และต้องคํานึ งถึ งผลกระทบจากการตัดสิ นใจและหาแนวทางใหม่ ๆในการ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ และวิชาชีพจรรยาบรรณ
., ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ มีสาระสําคัญ คือ มีความเข้าใจ
ในกระบวนการการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางานใหม่ๆ
ได้ และได้รับความไว้วางใจให้ทาํ งานตามภาระหน้าทีทีได้รับมอบหมาย ด้วยความพยายาม ทุ่มเท
และเสี ยสละทั@งในฐานะพนักงานได้อย่างเหมาะสม โดยสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พ
ของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบัญชี พบว่า สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่
ความรั บ ผิดชอบในหน้าที การงานของตน ส่ วนสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อการประกอบวิช าชี พ ของ
บัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคาร พบว่า สมรรถนะที
สําคัญ ได้แก่ การทํางานเป็ นทีม และสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการตลาด พบว่า สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ การทํางานเป็ น
ทีม ส่ วนสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาควิชาการจัดการทัวไป พบว่า สมรรถนะที สําคัญ ได้แก่ ทักษะในการสังเกตุ และการวางแผน
ธุ รกิ จ และสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย
สยาม ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ พบว่า สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีทีได้รับมอบหมาย ซึ งสอดคล้องกับ วิจารณ์ พาณิ ช (elll) ทีกล่าวถึง ทักษะด้านชี วิตและการ
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ทํางานในยุคปั จจุบนั ให้ประสบความสําเร็ จ ต้องมีสาระสําคัญ ได้แก่ ความยืดหยุน่ ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที การทํางานเป็ นทีม การปรับตัวให้พร้อมรับการเปลียนแปลง การคิดริ เริ มสร้างสรรค์และ
การเป็ นตัวของตนเอง การกําหนดเป้ าหมายการทํางานด้วยตนเอง และเรี ยนรู ้จากผูม้ ีประสบการณ์
มีปฎิสัมพันธ์ร่วมกับผูอ้ ืนในการทํางานทีมีความหลากหลายตามความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย
ได้
.- ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื อสารและการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี
สาระสําคัญ คือ การเข้าใจหลักการทางเทคโนโลยี สารสนเทศเพือการสื อสาร ซึ งสามารถประยุกต์ใช้
กับการทํางาน ในรู ปแบบทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ได้ท@ งั ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพือการนําไปใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย และผลการวิจยั ในครั@งนี@ ได้แก่ สมรรถนะทีจําเป็ นต่อ
การประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิช าการบัญชี พบว่า
สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ดี เช่ น โปรแกรมการประมวลผลทางบัญชี
โปรแกรมการลงบันทึ กบัญชี รายวัน เป็ นต้น ส่ วนสมรรถนะที จําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของ
บัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคาร พบว่า สมรรถนะที
สําคัญ ได้แก่ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ดี เช่ น โปรแกรมการลงทุ นในหุ ้นสามัญ เป็ นต้น และ
สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชา
การตลาด พบว่า สมรรถนะที สําคัญ ได้แก่ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ดี เช่ น โปรแกรมไมโคร
ซอฟออฟฟิ ต โปรแกรมไมโครซอฟเอ๊กเซล เป็ นต้น ส่ วนสมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พ
ของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการทัวไป พบว่า สมรรถนะที
สําคัญ ได้แก่ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ดี เช่ น โปรแกรมไมโครซอฟเวิด โปรแกรมไมโครซอ
ฟเอ๊กเซล เป็ นต้น และสมรรถนะที จําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ พบว่า สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ การทํา
การตลาดออนไลน์ได้ดี เพือทําการซื@ อขายสิ นค้าและบริ การผ่านเวปไซค์ ซึ งสอดคล้องกับ วิจารณ์
พาณิ ช (elll) ที กล่ า วว่ า ทัก ษะเพื อการทํา งานในศตวรรตที e[ สํ า หรั บ ด้า นเทคโนโลยี สื อ
สารสนเทศนั@น ต้องอาศัยการใช้ภาษาทั@งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ให้ได้ดี ทีต้องอาศัยการใช้หลักภาษาด้วย เพือแจ้งให้ทราบ บอกให้ทาํ จูงใจ หรื อชักชวน ส่ งผลมา
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระบดิจิตอล นอกจากนี@ การใช้เทคโนโลยียงั ส่ งผลต่อการเข้าถึง
การทํา งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ว ย และสํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติ (ell4) กล่าวถึงแผนการขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มีปัจจัยหลักใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื องมือสื อสาร และสร้างความสัมพันธ์ ทําให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ต่าง ๆได้มีความเข้าใจตรงกัน
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. ด้ านคุ ณธรรม/จริ ยธรรม มี สาระสําคัญคือ การเข้าใจหลักความประพฤติ ทีดี งามและ
ถูกต้องตามกฎระเบียบจารี ตประเพณี ทีต้องไม่ขดั ต่อศีลธรรม สามารถอธิ บายและตักเตือนผูอ้ ืนเมือ
กระทําผิดด้วยความยุติธรรม อย่างมีความเมตตากรุ ณา และแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําทีได้
ทํา ลงไปทั@ง ต่ อ ตนเองและผู ้อื นในการดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน และผลการวิ จ ัย ในครั@ งนี@ ได้แ ก่
สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาค
วิชาการบัญชี พบว่า สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ ความซื อสัตย์ของบัณฑิ ตทีพึงมีต่อตนเองและผูอ้ ื น
ส่ วนและผลการวิจยั ในครั@ งนี@ ได้แก่ สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชี พของบัณฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการเงินและการธนาคาร พบว่า สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ มี
ความซื อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ืน ส่ วนผลการวิจยั ในครั@งนี@ ได้แก่ สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบ
วิชาชี พของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการตลาด พบว่า สมรรถนะที
สําคัญ ได้แก่ การอดทนในการทํางาน และผลการวิจยั ในครั@ งนี@ ได้แก่ สมรรถนะที จําเป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชี พของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการทัวไป พบว่า
สมรรถนะทีสําคัญ ได้แก่ มีความซื อสัตย์และมีคุณธรรม และผลการวิจยั ในครั@งนี@ ได้แก่ สมรรถนะที
จําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการจัดการ
ธุ รกิ จระหว่างประเทศ พบว่า สมรรถนะที สําคัญ ได้แก่ ความละเอี ยดรอบคอบ ซึ งสอดคล้องกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (ellm) พบว่า สมรรถนะหลักด้าน
จริ ยธรรมในการดํารงชี วิต โดยมุ่งประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน โดยพิจารณาได้จากการ
ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความโปร่ งใส ซื อสัตย์สุจริ ต แสดงความคิดตามหลักการอย่างมีเหตุผลรักษาคําพูด
ไม่บิดเบือนโดยอ้างข้อยกเว้นให้ตนหรื อพรรคพวก มีจิตสํานึ ก และความภาคภูมิใจในหน้าทีทีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพือให้บรรลุผลสําเร็ จ ด้วยความถูกต้อง เป็ นธรรมแม้ผลของการ
ตัดสิ นใจหรื อปฏิบตั ิอาจสร้างศัตรู ทีก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ผทู ้ ีเสี ยผลประโยชน์หรื อผูท้ ีเกียวข้อง
และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (elly) กล่าวโดยสรุ ป เกียวกับการเรี ยนรู ้และมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรม เป็ นการพัฒนาลักษณะนิ สัยในการประพฤติปฏิ บตั ิให้ถูกต้อง
ตามกฎข้อบังคับด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
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., ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการศึกษาไปใช้
การจัดการประชุ มแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) ในแต่ละภาควิชานั@น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้
เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาสยามไว้เพิมเติม ดังตารางที l.z
ตารางที l.z แนวทางการพัฒ นาสมรรถนะที จํา เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ปัจจัย
[. การเตรี ยมความพร้อมให้กบั
บัณฑิต

e. การสร้างบรรยากาศ

i. การวางแผนการเรี ยนรู ้

แนวทางการพัฒนา
การเตรี ยมความพร้อมเพือพัฒนาสมรรถนะให้กบั บัณฑิต
ควรเริ มต้นการอบรมให้ค วามรู ้ แนวทางการปฎิ บตั ิ งาน
จริ ง เพือเตรี ยมตัวเข้าตลาดแรงงาน โดยบัณฑิ ตจะต้องมี
การเรี ยนรู ้ ปรั บ ตั ว และเตรี ยมการในเรื องทั ก ษะ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพือน
บ้ า นในอาเซี ย น ภาษาจี น เพราะภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษากลางของอาเซี ย น แต่ทิ ศทางในอนาคตของภาษา
ประเทศเพื อนบ้ า นในอาเซี ยนและภาษาจี น จะมี
ความสํ า คั ญ สู ง จึ ง ควรให้ ค วามสนใจในการศึ ก ษา
เช่นเดียวกัน
บรรยากาศที เหมาะสมที ทํา ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละการ
พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิ ต มหาวิท ยาลัย ควรจัดให้มี
การจําลองห้องเรี ยนหรื อบริ ษทั จําลองทีมีบรรยากาศของ
การทํางานจริ ง การแก้ไขปั ญหาจริ งทีเกิ ดขึ@นในระหว่าง
การทํา งาน และมี การกําหนดสายการบัง คับบัญชา เช่ น
การนํา ระบบพี เลี@ ยงมาใช้ ใ นระหว่ า งเรี ยน เพื อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทีสนับสนุน ช่วยเหลือกันทั@งในระหว่างการ
ทดลองทํางาน หรื อระหว่างการใช้ชีวติ ประจําวัน
มีการวางแผนเพือการพัฒนาสมรรถนะให้กบั บัณฑิต โดย
มี การหารื อร่ วมกันในคณะฯ ว่าเป้ าหมายคื ออะไร หรื อ
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ปัจจัย

m. การวินิจฉัยความจําเป็ น

l. การกําหนดวัตถุประสงค์

z. การออกแบบแผนการเรี ยนรู ้

|. การปรับปรุ งหลักสู ตร

แนวทางการพัฒนา
การวางกลยุ ท ธ์ ใ ห้เ ป้ าหมายสํ า เร็ จ ควรต้อ งดํา เนิ น การ
อย่างไร
มีการวินิจฉัยความจําเป็ นของการพัฒนาสมรรถนะให้กบั
บัณฑิต มีการสร้ างโอกาสของการปรับปรุ งพัฒนาตนเอง
ของบัณ ฑิ ต ว่า มี ป ระเด็ นใดบ้า งที ต้องได้รับ การพัฒนา
และพัฒนาอย่างไร เช่น ในระหว่างเรี ยนจะมีการใช้ระบบ
พีเลี@ ยง หรื อ การหมุนเวียนของการเรี ยนรู ้ ตามแผนงาน
การพัฒนาของคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
มี ก ารกํา หนดเป้ าหมายของการพัฒ นาสมรรถนะของ
บัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ
โดยวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของผู ้ป ระกอบการเป็ น
แนวทางในการพัฒนาบัณฑิต
มีการออกแบบแผนการเรี ยนรู ้ ให้กบั บัณฑิ ตที เหมาะสม
เพื อมุ่ ง สร้ า งสมรรถนะด้า นความรู ้ ป ระสบการณ์ ชี วิ ต
ให้ ก ั บ บั ณ ฑิ ต โดยมี ผู ้ที มี ป ระสบการณ์ สู ง หรื อผู ้ที
ประสบความสํ า เร็ จ ในวิ ช าชี พ นั@ นๆ เป็ นผู ้ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ แ ละความรู ้ เพื อให้ บ ั ณ ฑิ ต ได้ เ รี ยนรู ้
เชื อมโยงเข้ากับความรู ้ทีได้เรี ยนมาจากมหาวิทยาลัย และ
จะได้เกิ ดความเข้าใจตนเอง รวมถึ งเกิ ดความต้องการมี
ส่ วนร่ วมในการออกแบบแผนการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ใน
อนาคต
มี ก ารกํา หนดแผนการพัฒนาหลัก สู ต ร โดยการพัฒ นา
หลักสู ตร (curriculum development) ทีหมายถึง การจัดทํา
หลักสู ตร การปรับปรุ ง การเปลียนแปลงหลักสู ตรให้ดีข@ ึน
เพื อให้ เ หมาะกับ ความต้อ งการของบุ ค คล และสภาพ
สั ง คม โดยพิ จ ารณาจากข้อ มู ล พื@ น ฐาน l ด้า น ได้ แ ก่
พื@ น ฐานทางด้ า นปรั ช ญาการศึ ก ษา พื@ น ฐานทางด้ า น
จิตวิทยา พื@นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม พื@นฐาน
ทางด้า นเศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง และพื@นฐาน
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ปัจจัย

y. กิจกรรม และวิธีการเรี ยนรู ้

s. การประเมินผลการเรี ยนรู ้

แนวทางการพัฒนา
ทางด้า นวิ ท ยาการและเทคโนโลยี โดยในยุ ค ปั จ จุ บ ัน
ผูป้ ระกอบการมี ความต้องการให้บณ
ั ฑิ ตมี ค วามรู ้ ความ
เข้า ใจใน ความรู ้ ยุ ค ดิ จิ ท ัล ความรู ้ ด้า นธุ ร กิ จ สมัย ใหม่
ความรู ้ ใ นด้ า นภาษาที หลายหลาก และการสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ ควรมีการปรับรายวิชาการเรี ยนการสอน
ให้เหมาะกับความต้องการของบุ คคล และสภาพสังคม
ได้แก่ วิชาการตลาดดิจิทลั วิชาการเป็ นประกอบการธุ รกิจ
สตาร์ อพั วิชาภาษาอาเซี ยน (CLMV) วิชาประสบการณ์
ชี วิ ต วิ ช าการจัด การการเปลี ยนแปลง วิ ช าเทคนิ ค การ
นําเสนอผลงาน วิชาสถานการณ์โลกปั จจุบนั และวิชาการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ในกลุ่มวิชาแกนเพิมด้วย
มีการจัดกิจกรรม เพือใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
การทํา ธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ เช่ น กิ จ กรรมการฝึ กอบรมใน
วิชาชี พ การมอบหมายงานจริ งให้ปฎิบตั ิ การจัดตั@งชมรม
ผูป้ ระกอบการ และการจัดตั@งบริ ษทั จําลอง
มี การประเมิ นผลการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิ ต โดย
ประเมิ นทั@ง เป็ นแบบทางการ และแบบไม่ เป็ นทางการ
เพือใช้ในการเปรี ยบผลลัพธ์กบั เป้ าหมายทีได้กาํ หนดไว้
และการสังเกตุพฤติกรรมของบัณฑิ ตระหว่างการพัฒนา
เช่น การมีส่วนร่ วม ความเอาใจใส่ ความตั@งใจ และความ
กระตือรื อร้น เป็ นต้น
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.- ข้ อเสนอแนะเพือการศึกษาครั>งต่ อไป
[. ควรมี ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ด้ว ยการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของสมรรถนะ
มาตรฐานสําหรับบัณฑิตให้ได้สมรรถนะทีมีความเทียงและเป็ นทียอมรับมากยิงขึ@น
e. ควรมีการศึกษาสมรรถนะมาตรฐานสําหรับบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
i. ควรมี ก ารศึ ก ษาการจัด ทํา มาตรฐานสมรรถนะสํ า หรั บ อาชี พ ต่ า ง ๆเพื อการพัฒ นา
สมรรถนะให้กบั บัณฑิตได้ในอนาคต
m. จากผลการวิจยั ทีได้ ควรมีการออกแบบหรื อเพิมองค์ประกอบทีเกี ยวกับการทํากิ จกรรม
หรื อการฝึ กประสบการณ์ให้กบั บัณฑิตระหว่างการศึกษาในแต่ละเทอม เพือเปิ ดโอกาสให้บณั ฑิตได้
แสวงหาหรื อเลื อกแหล่ งงาน ให้ตรงกับบทบาทและหน้าที ที บัณฑิ ตมี ความต้องการก่ อนออกไป
ฝึ กงานจริ งในเทอมสุ ดท้ายของหลักสู ตร
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ภาคผนวก
รายการรหัสเบืองต้ นจากข้ อมูลการสั มภาษณ์
ข้ อความสํ าคัญ
ความรู ้ดา้ นการบัญชีและการเงิน
ความรู ้ดา้ นภาษีอากร
ความรู ้ดา้ นโปรแกรมสําเร็ จรู ป
การวางแผน
การติดต่อประสานงาน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที2

กรอบ TQF
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ทักษะด้านปั ญญา
ทักษะด้านปั ญญา
ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
การรับฟังข้อเสนอแนะ
ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
การคํานวณตัวเลขได้ดี
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการ
สื2 อสารและการใช้เทคโนโลยี
มีคุณธรรม และศีลธรรม
ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม
มีความซื2 อสัตย์
ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม
มีความอดทน
ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม
เก็บความลับได้
ด้านคุณธรรม/จริ ยธรรม
ความรู ้ดา้ นสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ความรู ้ดา้ นการลงทุน
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ความรู ้ดา้ นวิเคราะห์งบการเงิน
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ความรู ้ดา้ นสิ นเชื2อ
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ความรู ้ดา้ นประกันภัย
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ความรู ้ดา้ น data analysis
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ด้านทักษะทางปั ญญา
คิดนอกกรอบ
ด้านทักษะทางปั ญญา
การประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ด้านทักษะทางปั ญญา
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ข้ อความสํ าคัญ
คิดอย่างเป็ นระบบ
ปรับตัวได้ดี
การทํางานเป็ นทีม
มีมนุษยสัมพันธ์
การสื2 อสารที2ดี
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ภาษาต่างประเทศ
บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสม
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
กระตือรื อร้อนตลอดเวลา
มีความริ เริ2 ม
ควบคุมอารมณ์ได้ดี
การฝึ กหัดทํางานจริ ง/ฝึ กงาน
มีความรู ้ดา้ นการทําวิจยั
มีความรู ้ Thailand 4.0 และ
การตลาดดิจิตอล
กล้าแสดงออก
การสร้างองค์ความรู ้ใหม่
การสร้างแรงจูงใจให้กบั นักศึกษา

กรอบ TQF
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และความรับผิดชอบ
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สื2 อสารและการใช้เทคโนโลยี
ด้ า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลขการ
สื2 อสารและการใช้เทคโนโลยี
ด้ า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลขการ
สื2 อสารและการใช้เทคโนโลยี
ด้ า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลขการ
สื2 อสารและการใช้เทคโนโลยี
ด้ า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลขการ
สื2 อสารและการใช้เทคโนโลยี
ด้ า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลขการ
สื2 อสารและการใช้เทคโนโลยี
ด้ า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลขการ
สื2 อสารและการใช้เทคโนโลยี
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ด้านความรู ้ของบัณฑิต

รหัส
Code 23
Code 24
Code 25

ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ด้านความรู ้ของบัณฑิต

Code 38
Code 39
Code 40

Code 26
Code 27
Code 28
Code 29
Code 30
Code 31
Code 32
Code 33
Code 34
Code 35
Code 36
Code 37

ข้ อความสํ าคัญ
มีความรู ้ดา้ นการตลาด
นําเสนอจุดเด่นของสิ นค้าได้
มีความรู ้เรื2 องวัฒนธรรมองค์กร

กรอบ TQF
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ด้านทักษะทางปั ญญา
ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
มีความกล้าตัดสิ นใจ
ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
มีการพัฒนาตนเอง
ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
มีหลักสุ นทรี ยศาสตร์
ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
เรี ยนผ่านกรณี ศึกษา
ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
มีความรู ้ตรงกับงานที2ทาํ
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
มีความรู ้ในหลายวิชา
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ค้นหาความรู ้ได้จากอินเตอร์ เน็ต
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
มีความรู ้ดา้ นจิตวิทยา
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
จัดกิจกรรมการแข่งขันทางธุ รกิจ
ด้านทักษะทางปั ญญา
นําทักษะมาใช้ได้จริ ง
ด้านทักษะทางปั ญญา
สามารถคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
ด้านทักษะทางปั ญญา
บริ หารจัดการความเสี2 ยง
ด้านทักษะทางปั ญญา
มีความรู ้ ผังก้างปลา
ด้านทักษะทางปั ญญา
ความคิดสร้างสรรค์
ด้านทักษะทางปั ญญา
มองการณ์ไกล
ด้านทักษะทางปั ญญา
บริ หารเวลาได้ดี
ด้านทักษะทางปั ญญา
วางตัวในที2ทาํ งานได้อย่างเหมาะสม ทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
มีทกั ษะในด้านงานบุคคล
ทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ

รหัส
Code 41
Code 42
Code 43
Code 44
Code 45
Code 46
Code 47
Code 48
Code 49
Code 50
Code 51
Code 52
Code 53
Code 54
Code 55
Code 56
Code 57
Code 58
Code 59
Code 60
Code 61

ข้ อความสํ าคัญ
สามารถเจรจาต่อรองได้ดี
เขียนจดหมายทางธุ รกิจ
สามารถเขียน portfolio ได้
มีความรู ้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พูดในที2สาธารณะได้ดี
มีความมัน2 ใจในตนเอง
ละเอียดรอบคอบ
คิดเชิงบวก
ตรงต่อเวลา
รักองค์กร
มีความเป็ นสุ ภาพบรุ ษ
มีจิตอาสา มีนU าํ ใจ
ความรู ้ดา้ นส่ งออกและนําเข้า
ความรู ้ดา้ นการขนส่ ง
ทักษะการขายสิ นค้า
ติดตามข่าวสารตลอดเวลา

กรอบ TQF
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื2 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ด้านความรู ้ของบัณฑิต
ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปั ญญา

รหัส
Code 62
Code 63
Code 64
Code 65
Code 66
Code 67
Code 68
Code 69
Code 70
Code 71
Code 72
Code 73
Code 74
Code 75
Code 76
Code 77

ข้ อความสํ าคัญ
ทํา online marketing ได้

กรอบ TQF
ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี

รหัส
Code 78

ภาคผนวก 4
ตัวอย่างจดหมายเชิญสัมภาษณ์

ภาคผนวก
รู ปภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์

ภาคผนวก
ประวัติผู้วจิ ัย
งานวิจยั เรื อง “สมรรถนะทีจําเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม”
ชื อ – นามสกุล
ดร. สัมฤทธิ+ เทียนดํา

ตําแหน่ งปัจจุบัน
คณบดี

ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร

ดร. เปรมจิต พรหมสาระเมธี

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร. สมพร ปานยินดี

หัวหน้าภาควิชาการจัดการทัวไป

ประวัติการศึกษา
ศสบ. (เกียรตินิยม) เศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Agri. Econ.) University of Kentucky, Lexingtion, USA
Ph.D. (Agri. Econ.) University of Kentucky, Lexingtion, USA
ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ Q) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.บ (บัญชี) วิทยาลัยเทคนิคสยาม
MBA. International Business Norttrop University (USA)
Ph.D. มหาวิทยาลัยสารคาม
บธ.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
บธ.ม. (การจัดการทัวไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื อ – นามสกุล
ดร. วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล

ตําแหน่ งปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ

อ. วิบูลย์ ชินบูรพา

หัวหน้าภาควิชาการตลาด

ผศ.ดร. เบญจวรรณ บวรกุลภา อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด

อ. มนทิรา ตันตระวาณิ ชย์

อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด

ดร. ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ
ทัวไป

ประวัติการศึกษา
อบ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม
Ed.D (Higher Education) Oklahoma State University (USA)
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
MBA. Maketing Western International University (USA)
บธ.บ. (บริ หารธุ รกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
บธ.ม. (บริ หารธุ รกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (บริ หารเทคนิคการศึกษา) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ
บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม
กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.ด. (การจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ชื อ – นามสกุล
ดร. รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ

อ. โสภิดา ทะสังขา

อ. วิมล ประคัลภ์พงศ์
อ. ภาณุ มาศ สนโศรก

อ. สมชัย เอืfอวิบูลย์ทรัพย์

ตําแหน่ งปัจจุบัน
อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ
ทัวไป

ประวัติการศึกษา
บธ.บ. (การจัดการทัวไป) มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
บธ.ม. (การจัดการทัวไป) มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.ด. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ
ศิลปศาสตร์ บณั ฑิต (รัฐศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับ e
ทัวไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต เกียรตินิยมอันดับ Q มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (การบริ หารการเงินการคลัง)
สถาบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการ B.Sc M.S. University of Barada, India
ธนาคาร
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการ ศ.บ. (การเงินและการธนาคาร) (เกียรตินิยมอันดับ e)
ธนาคาร
มหาวิทยาลัยเกริ ก
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(นิดา้ )
อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการ บธ.บ. (การจัดการทัวไป) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ธนาคาร
MBA (Finance) Oklahoma City University (USA)

ชื อ – นามสกุล
อ. อรนุช อินทวงศ์

อ. จันทิมา สังข์สวัสดิ+

ดร. ชลิศา รัตรสาร

อ. อริ สรา อัครพิสิฐ

ตําแหน่ งปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการธุ รกิจ รปบ. (ทฤษฏีการบริ หารทัวไป) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ระหว่างประเทศ
วิทยาเขตหาดใหญ่
MBA International Business Management, Webster University
London, UK
MA (Finance) Webster University London, UK
อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการธุ รกิจ บธ.บ. การจัดการทัวไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ระหว่างประเทศ
MBA International Business Management , Schiller Int.
University
อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการธุ รกิจ บธ.บ. ธุ รกิจระหว่างประเทศ (เกียตรนิยมอันดับ e) มหาวิทยาลัย
ระหว่างประเทศ
สยาม
พบ.ม. พัฒนบริ หารศาสตร์ สถาบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(นิดา้ )
ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการธุ รกิจ บธ.บ. ธุ รกิจระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ e) มหาวิทยาลัย
ระหว่างประเทศ
หอการค้าไทย
ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ชื อ – นามสกุล
อ. ศิวไิ ล สายบัวทอง

ตําแหน่ งปัจจุบัน
อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี

อ. กิตติชยั ถาวรธรรมฤทธิ+

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

อ. กิตติศกั ดิ+ สรแพทย์

อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี

อ. พิจกั ษณ์ จันทวิโรจน์

อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี

ประวัติการศึกษา
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นบ. (เกียรตินิยมอันดับ Q) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ Q) มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุรี
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม. (การบัญชีบริ หาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. การบัญชีตน้ ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร
บธ.ม. การบัญชีบริ หาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม

ข้อมูล ณ วันที 29 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. Qmno

