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บทความวิจัย

บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามความต้องการของตลาดแรงงาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ อาจารย์ผู้สอนในสังกัดสถาบันการ

ศึกษา เจ้าของ หัวหน้า หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน 388 

คน โดยใช้วธิกีารสุม่อย่างง่าย เครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยท�าการ

วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) และท�าการหมุน

แกนองค์ประกอบแบบมุมฉากด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัย พบว่า สมรรถภาพทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ จ�านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และความรู้พื้นฐาน ทั้งสี่

องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 79.0  2) ด้านทักษะ (Skill) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 

จ�านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการและการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

และการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งสามองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดได้ร้อยละ 74.1 3) ด้านลักษณะนิสัย 

(Working Habit) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ  จ�านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ลักษณะนิสัยส่วนตัว การเรียนรู้ ความคิด 

ในการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น�า และความเชื่อมั่น ทั้งห้าองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 75.7

ค�ำส�ำคัญ: วิเคราะห์องค์ประกอบ, สมรรถภาพทางวิชาชีพ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ABSTRACT
The purpose of the research, in this paper, was to analyze competency’s professional compo-

nents analysis of business computer graduates required by labour market’s needs. The researcher used 

simple random sampling methods to get 388 samples from the total population, including instructors 

in academic institutions, owners, chiefs and/or computer operating personnel in a certain number of 

companies in Nakhonsawan Province and then a 5 rating scale  method was used for data collection.  

In analyzing competency’s components the researcher used principal component analysis or PCA 

and orthogonal rotation axis by varimax method. The researcher found out the results of his study on  

vocational competency’s components analysis of business computer graduates as follows: (1) concerning 

knowledge dimension, there were 4 major components, including computer knowledge, programming 

language, business knowledge, fundamental knowledge .These 4 major components accounted for 79.0 

per cents of the total variance; (2) concerning skill dimension, there were 3 major components, including 

analysis and design, computer management and maintenance, and computer operation. These 3 major 

components accounted for 74.1 per cents of the total variance. (3) concerning working habits, there were 

5 major component, including habit, learning, vision, leadership and reliability. These 5 major components 

accounted for 75.7 per cents of the total variance

KEYWORDS: Factor Analysis, Vocational Competency, Business Computer

บทน�า
การศึกษาเป็นกลไกที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา

ชาติ เนื่องจากการศึกษาจะช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียน

ได้ คิดวิเคราะห์เป็น เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ความเป็น

พลเมอืง และการด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมตลอดจนถงึทกัษะใน

การประกอบอาชีพและทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยให้มี

ความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลี่อมล�้าในสังคมใน

ระยะยาว (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ : 2558) เมื่อมีการพัฒนาคุณภาพ

ของพลเมืองแล้วก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะ

เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และในด้าน

ต่างๆ ซึ่งหากขาดการพัฒนาการศึกษาแล้วจะท�าให้การ

พฒันาด้านต่างๆ ไม่ประสบผลส�าเรจ็ หรอืด�าเนนิการพฒันา

ไปในทางที่ผิด

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิถอืเป็นสาขาทีข่าดแคลน

ด้านก�าลังคนเพราะอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และธรุกจิทีเ่กีย่วข้องในประเทศไทยเราได้มกีารเจริญเตบิโต 

โดยตลอดอย่างต่อเนื่องและได้มีการพัฒนาในด้านการ

แข่งขันกันสูงในด้านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวโน้ม

ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีส่วนมากมีปัญหาเรื่องขาดแคลน

บุคลากรท่ีรู ้และเข ้าใจเรื่องเ ก่ียวกับการเทคโนโลยี

สารสนเทศค่อนข้างมาก เพราะว่าอุปกรณ์ในด้านการ

ศึกษาค่อนข้างจะมีวิวัฒนาการที่ยุ่งยากจะต้องศึกษาให้รู้

จริงเท่านั้นและสถานประกอบ การหรือธุรกิจส่วนใหญ่ฝึก

บคุลากรขึน้มาเองซึง่การฝึกสามารถด�าเนนิการฝึกได้เฉพาะ

ด้านท่ีท�างานอยูจ่ะไม่กว้างและครอบคลมุ แต่ถ้าเราได้ศกึษา

ทางด้านเทคโนโลยีเราก็จะมีความรู้ทั้งระบบสามารถแก้

ปัญหาหรอืพฒันาให้งานมปีระสทิธิภาพและสามารถแข่งขนั

กับนานาชาติได้

ด้วยความส�าคัญและปัญหาของการพัฒนาบุคลากร

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ี
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จะศึกษาสมรรถภาพทางวชิาชพีของผูส้�าเรจ็การศกึษาสาขา

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการน�าผลของ

การวจิยัไปใช้เป็นข้อมลูเสนอให้ผูบ้ริหารรวมทัง้เพือ่ใช้พัฒนา 

ปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน

ของอาจารย์ผูส้อนสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิและบคุลากร 

ทีเ่กีย่วข้องในการตดัสนิใจทีจ่ะสนบัสนนุและส่งเสริมการสอน 

และการฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

และเป้าหมายของสถาบันการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพ

ของผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน

แนวคิดทฤษฎี
การวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor Analysis) เป็น

เทคนคิจบักลุม่หรอืรวมตัวแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์กันไว้ในกลุ่ม

หรอืปัจจัยทีเ่ดียวกนั ตัวแปรท่ีอยูใ่นปัจจัยเดียวกันจะมคีวาม

สัมพันธ์กันมาก โดยความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นในทิศทาง

บวก (ไปในทิศทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทิศทาง

ตรงกนัข้าม) สว่นตวัแปรที่คนละปัจจยัจะไมม่คีวามสมัพันธ์

กันหรือมีความสัมพันธ์น้อย จุดประสงค์ของการวิเคราะห์

ตวัประกอบ 1) เพือ่ศกึษาตวัประกอบร่วมทีจ่ะสามารถอธบิาย 

ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยที่จ�านวน

ตัวประกอบร่วมที่หาได้จะมีจ�านวนน้อยกว่าตัวแปรนั้นมี

ตวัประกอบอะไรบ้าง โมเดลนีเ้รยีกว่า Exploration Factor  

Analysis Mode 2) เพือ่ต้องการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบั

โครงสร้างของตัวประกอบว่าตัวประกอบแต่ละตัวประกอบ

ด้วยตัวแปรอะไรบ้างและแต่ละตัวควรมีน�้าหนักหรืออัตรา

ความสัมพันธ์กับตัวประกอบมากน้อยเพียงใด ตรงกับที่

คาดคะเนไว้หรือไม่ หรือสรุปได้ว่าเพื่อต้องการทดสอบว่า

ตัวประกอบอย่างนี้ตรงกับโมเดลหรือตรงกับทฤษฎีที่มีอยู่

หรือไม่ โมเดลนี้เรียกว่า Confirmatory Factor Analysis 

Mode

การวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับสมรรถภาพ

ทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจตามความต้องการของตลาดแรงงานจะใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการสกัด

ปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal  

Component Analysis : PCA) และหมุนแกนแบบมุมฉาก 

หรือเรียกอีกอย่างว่า “การหมุนแกนแบบออธอกอนอล” 

(Orthogonal) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) องค์ประกอบ

ที่ส�าคัญของสมรรถภาพทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามความต้องการของตลาด

แรงงาน ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถภาพ

ทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ภาพประกอบ 1 Basic  Concepts  ของ  Factor  Analysis  Model

Unweighted Least Square

Generalized Least Square

Maximum Likelihood Method

Alpha Least Square

Image Least Square

Factor Analysis Model

Exploration Factor Analysis Mode Confirmatory Factor Analysis Model

Common Factor AnalysisPrincipal Component Analysis
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ธุรกิจ โดยได้พจิารณาตัวแปรของความสามารถด้านต่างๆ ไว้  

แบ่งออกเป็นความสามารถหรือสมรรถภาพทางวิชาชีพ

ออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ด้าน 

ประกอบด้วย 

1) สมรรถภาพทางวชิาชพีด้านความรู้ (Knowledge) 

หมายถงึ ความรู้ทัว่ไป ความรูพ้ืน้ฐาน และความรูเ้ฉพาะด้าน

เกี่ยวกับงานทางคอมพิวเตอร์ของผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขา

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2) สมรรถภาพทางวชิาชพีด้านทกัษะ (Skill) หมายถงึ  

ทักษะทั่วไป ทักษะพื้นฐาน และทักษะเฉพาะเก่ียวกับงาน

ทางคอมพิวเตอร์ โดยรวมถึงทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ 

ช่วยในการปฏิบัติงาน ของผู้ส�าเร็จการศึกษา สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3) สมรรถภาพทางวชิาชพีด้านลกัษณะนสิยั (Working  

Habit) หมายถึง ลักษณะนิสัยส่วนตัว และลักษณะนิสัยต่อ

ส่วนร่วมของผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โดยจะน�ามาใช้ร่วมกบัหลกัการเทคนคิการวเิคราะห์

องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่

ส�าคัญในแต่ละด้านของสมรรถภาพทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จ

การศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพ  

มงีานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ จิรดี ประยรูศิร ิและคณะ (2553) 

ท�าการวจิยัเรือ่ง การวเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทาง

วิชาชีพ ส�าหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2: โมเดลจาก 3 มุมมอง ผลการ 

วจิยัพบว่า การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจจากนกัเรยีน 

ครู และสถานประกอบการพบว่า มีจ�านวนองค์ประกอบ

เท่ากัน คือ 10 องค์ประกอบ และพบว่าทั้ง 3 กลุ่มให้

ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการท�างาน  

มีความส�าคัญตรงกันมากที่สุด และ องค์ประกอบที่เหมือน

กันทั้ง 3 กลุ่มได้แก่ พฤติกรรมการท�างาน ความคิดริเริ่ม 

และคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท�างานและบุคลิกภาพ ส่วน

องค์ประกอบที่เหมือนกันระหว่างครูกับสถานประกอบการ 

คือ ความช�านาญในงานอาชีพ องค์ประกอบท่ีเหมือนกัน

ระหว่างครกูบันกัเรยีนคอื ความรูท้างวิชาการ และการท�างาน 

ร่วมกัน และงานวจิยัของ มลวิลัย์  ผวิคราม (2551) ได้ท�าการ

วจิยัเรือ่ง การวเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชพี

ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การ

กฬีา สถาบนัการพลศกึษา : โมเดลจาก 3 มมุมอง ผลการวจิยั 

พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจจากนักศึกษา 

ครู-อาจารย์ และสถานศึกษา/สถานประกอบการ พบว่า

สมรรถภาพทางวิชาชีพส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

มี 11 องค์ประกอบ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

ม ี6 องค์ประกอบ โดยแต่ละสาขาให้ความส�าคญัในเรือ่งความ

รู้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีออกไปประกอบ

อาชีพ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทาง

วชิาชีพส�าหรบันกัศกึษาสาขาวิชาพลศกึษา ได้องค์ประกอบ 

ที่ส�าคัญ จ�านวน 11 องค์ประกอบ ได้แก่ มีและใช้ความรู้ที่

ทันสมัย มีบุคลิกภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้อุปกรณ์

กฬีาได้ถูกต้องเป็นอย่างด ีรอบรูห้ลกัสตูรท่ีสอน ความรู้ความ

สามารถด้านการวัดและประเมินผลพลศึกษา ความรู้และ

ทักษะการสอน ความรู้ความสามารถด้านพลศึกษา ความรู้

ความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษา ความสามารถด้าน

การสอน มีจรรยาบรรณครู และใฝ่ใจในวิชาชีพพลศึกษา  

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวชิาชพีส�าหรบั

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้องค์ประกอบที่

ส�าคัญ จ�านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจ

ด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา กิจนิสัยในการท�างาน บุคลิก

ส่วนตัว พฤติกรรมในการท�างาน  ทักษะด้านการสื่อสารกับ

ผู้เกี่ยวข้อง และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. มหาวทิยาลยัสามารถใช้เป็นข้อมลูในการวางแผน

พัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การก�าหนด

นโยบายมาตรการในการจัดการเรียนการสอน และจัด

กิจกรรมร่วมหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน

2. สามารถน�าตัวแปรใหม่ที่ได้ไปเป็นตัวแปรส�าหรับ

การวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป เช่น การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอย  

(Regression) เป็นต้น
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี100

วิธีการด�าเนินวิจัย
การวจิยัเรือ่ง การวเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพ

ทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้วิจัยได้ก�าหนด

วิธีด�าเนินการวิจัยไว้ดังนี้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนใน

สังกัดสถาบันการศึกษา เจ้าของ หัวหน้า หรือ เจ้าหน้าที ่

ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการด้าน

คอมพิวเตอร์และสถานประกอบการอื่นๆ ในจังหวัด

นครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 12,805 แห่ง (ที่มา:ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน

ในสังกัดสถาบันการศึกษา เจ้าของ หัวหน้า หรือ เจ้าหน้าที่

ปฏบิตักิารด้านคอมพวิเตอร์ในสถานประกอบการในจงัหวดั

นครสวรรค์จ�านวน 388 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มอย่าง

ง่าย ค�านวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ โดยก�าหนดความเช่ือ

มั่นที่ 95% จากสูตรกรณีทราบจ�านวนประชากร (Infinite 

Population) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 388 ดังนี้

 

กำรสร้ำงเครือ่งมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เพือ่

ให้ได้เครือ่งมอืในการวจัิยทีม่คีวามเทีย่งตรงและความเชือ่มัน่ 

สูง ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก่ียวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

1) การศึกษาจากทฤษฎี หลักการและแนวคิด จาก

ต�ารา บทความ เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องท่ีมลีกัษณะ

ใกล้เคียงกันเพื่อน�าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาใช้เป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนื้อหา และโครงสร้าง

ของการวิจัยเพ่ือก�าหนดแนวทางและหาขอบเขตของการ

ออกแบบแบบสอบถาม 

3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่างโดยก�าหนดประเด็น

และขอบเขตค�าถามด้วยการจัดเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

4) น�าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเพื่อน�าไปใช้ใน

การสัมภาษณ์ แล้วจึงติดต่อเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อนัด

สัมภาษณ์ โดยในการสัมภาษณ์นั้นต้องมีการจดประเด็น

ส�าคัญ แล้วน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และปรับปรุง

แก้ไขเครื่องมือตามข้อเสนอแนะ แล้วน�าไปหาความเที่ยง

ตรงครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช้ 

5) น�าแบบสอบถามท่ีได้รับจากผู ้เช่ียวชาญมา

ปรับปรุงแก้ไข 

6) น�าแบบสอบถามที่ได้รับความเห็นชอบแล้วไป

ทดลองใช้ (Try out) จ�านวน 40 คน 

7) น�าแบบสอบถามท่ีได้จากการทดลองนี ้ไปทดสอบ

หาความเชือ่มัน่ (Reliability) โดยใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) โดยใช้

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 ตัวอย่างได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.9899 

8) น�าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการทดสอบหาความเช่ือ

มั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท�าการเก็บข้อมูล

ลกัษณะของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

มลีกัษณะเป็นแบบวดัระดบัความส�าคญัเกีย่วกบัสมรรถภาพ

ทางวิชาชีพผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประกอบด้วย

1) สมรรถภาพทางวิชาชีพด้านความรู้

2) สมรรถภาพทางวิชาชีพด้านทักษะ

3) สมรรถภาพทางวิชาชีพด้านลักษณะนิสัย

แบบวัดที่สร้างขึ้นนี้เป็นแบบวัดที่วิเคราะห์โดยการ

แจกแจงความถีข่องข้อค�าถามทีเ่ป็นมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 5 ระดับ ตาม

แนวทางของลเิครร์ิท (Likert Rating Scales) ซึง่คดิเป็นราย

ข้อแล้วน�าค่าเฉลีย่ท่ีได้มาตดัสนิใจตามเกณฑ์ประเมินค่าดงันี้

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มาก

ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึงปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง น้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับอาจารย์ผู ้สอนใน

สังกัดสถาบันการศึกษา เจ้าของ หัวหน้า หรือ เจ้าหน้าท่ี

ปฏบิตักิารด้านคอมพวิเตอร์ในสถานประกอบการในจงัหวัด
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 101

บทความวิจัย

นครสวรรค์ จ�านวน 388 ราย โดยมกีารด�าเนนิการต้ังแต่เริม่

ต้นจนกระทั่งเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จดังนี้

1) ท�าหนังสือเสนอขออนุญาตต่อ มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา เพื่อขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือในการท�า

วิจัยไปยังผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่จะใช้ส�าหรับเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

2) ปฏิบัติภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามถาม โดยผู้วิจัยได้ไปเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

และให้ผูช่้วยนกัวจิยัทีผ่่านการชีแ้นะจากผูว้จิยัและรบัทราบ

เงื่อนไขของการวิจัยแล้ว ไปช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลให้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้ 

1) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีไ่ด้รบั

กลับคืนมาทุกฉบับ เพื่อคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ถูกต้องจาก

แบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา

2) น�าจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับกลับคืนมาไป

ทดสอบค่าความเหมาะสมของข้อมลู (Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy: KMO)

3) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

(3.1) ค�านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร

แต่ละตัวโดยใช้สตูรของเพยีร์สนัโปรดักโมเมนต์ (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) แสดงออก

มาในรูปเมตริกช์สัมพันธ์ พร้อมทั้งทดสอบความมีนัยส�าคัญ

ของเมตริกช์สหสัมพันธ์

(3.2) น�าตัวแปรที่มีสหสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นอย่าง

มีนัยส�าคัญไปสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) ซ่ึง

ผู้วิจัยได้ทดลองสกัดด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal 

Component Analysis: PCA) และวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด

ทั่วไป (Generalized Least Squares: GLS)

(3.3) หมุนแกนปัจจัย(Factor Rotation) แบบ

มุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ 

(Varimax) ผู้วิจัยพิจารณาตัวประกอบตามเกณฑ์ดังนี้ คือ 

ตัวประกอบที่ส�าคัญน้ันต้องมีค่าไอเกน (Eigen Values) 

มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และมีตัวแปรท่ีอธิบายตัวประกอ

บนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป โดยในแต่ละตัวแปรนั้นต้องมี

ค่าน�้าหนักตัวประกอบตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป

(3.4) น�าผลการวเิคราะห์ตวัประกอบไปแปลผลและ

ก�าหนดช่ือให้กับกลุ่มตัวแปรใหม่ ซึ่งในข้ันตอนนี้จะต้อง

อาศยัประสบการณ์ในการก�าหนดหรอืให้ชือ่ทีส่ือ่ความหมาย

แก่แต่ละปัจจัยจะท�าได้โดยการพจิารณาลกัษณะของตวัแปร

ที่อยู่ในปัจจัยนั้นๆ

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับ

สมรรถภาพทางวิชาชีพของผู ้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจตามความต้องการของตลาดแรงงาน” 

สามารถน�าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้

1. สมรรถภำพทำงวิชำชีพทำงด้ำนควำมรู้ของ 

ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(1.1) การประเมินตัวแปรรายข้อของสมรรถภาพ

ทางวิชาชพีทางด้านความรู้ จากตวัประกอบต่างๆ ทีม่ผีลต่อ 

สมรรถภาพทางวิชาชีพของผู ้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้านความรู ้ (Knowledge) พบว่า 

ตัวประกอบแต่ละรายข้อนั้นมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.81- 4.17 

หรอืมค่ีาเฉล่ียจัดอยูใ่นระดบัปานกลางถงึมาก และมค่ีาส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.80-1.34 หรือมีการกระจาย

ของข้อมูลแตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง

(1.2) การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส�าคัญของสมรรถภาพ

ทางวิชาชีพทางด้านความรู้ ตัวแปรส�าคัญที่เก่ียวข้องกับ

สมรรถภาพทางวิชาชีพของผู ้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้านความรู้ มีจ�านวน 4 ตัวแปร สามารถ

ให้ความหมายใหม่แก่ตัวแปร (Factor Meaning) แต่ละตัว

โดยเรียงล�าดับตามน�้าหนักของกลุ่มตัวแปรใหม่ ได้แก่ 1) 

ความรู้เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ 2) การเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ 3) ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 4) ความรู้

พื้นฐาน เมื่อจัดเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนักของกลุ่มตัวแปร

ใหม่ และค่าน�้าหนักตัวประกอบภายในแต่ละกลุ่มตัวแปร

จากมากไปหาน้อย สามารถอธิบายได้ดังนี้

ตัวแปรที่ 1 ความรู ้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 

ประกอบด้วย 10 ตัวประกอบ คือ 1) การจัดแฟ้มข้อมูลและ

การประมวลผล 2) โครงสร้างข้อมลูและข้ันตอนวิธี 3) พืน้ฐาน 

ระบบคอมพิวเตอร์ 4) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 5) 

การสือ่สารข้อมลูและระบบเครอืข่าย 6) การวเิคราะห์ระบบ

p96-109 ����� �����.indd   101 4/25/2559 BE   09:32



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี102

งานสารสนเทศ 7) การโปรแกรมทางธุรกิจ 8) การออกแบบ

และพัฒนาระบบ 9) ระบบฐานข้อมูล/SQL/ORACLE 10) 

โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตัวแปรที่ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

ประกอบด้วย 6 ตัวประกอบ คือ 1) ภาษา PHP/ASP 2) 

ภาษา C/PASCAL/ DELPHI 3) ภาษา Java 4) ภาษา Visual   

Basic /VB.net 5) ตรรกะการโปรแกรมทางธุรกิจ 6) 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ตวัแปรที ่3 ความรูด้้านบรหิารธรุกจิ ประกอบด้วย 7 

ตัวประกอบ คือ 1) การเงินธุรกิจ 2) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

3) หลักการตลาด 4) การจัดการการผลิต 5) สถิติธุรกิจ 6) 

การบัญชีเพื่อการจัดการ 7) องค์การและการจัดการ 

ตัวแปรที่ 4 ความรู้พื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ตัว 

ประกอบ คอื 1) การใช้ภาษาไทย 2) ความรู้ทางคณติศาสตร์ 

3) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 4) การใช้ภาษาอังกฤษ

(1.3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สมรรถภาพทางวิชาชีพทางด้านความรู้ สัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 องค์ประกอบ กับจ�านวน 27 

ตวัแปร มค่ีาน�า้หนักเท่ากบั 0.011 - 0.091 ซึง่มีความสมัพนัธ์

กันในระดับสูง

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระท้ัง 4  

ตวัแปร ดงักล่าวมคีวามสมัพันธ์กบัค่าน�า้หนักของสมรรถภาพ 

ทางวิชาชีพทางด้านความรู้ของผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธรุกจิ เท่ากบั 0.011 - 0.091 ซึง่มคีวามสมัพนัธ์

กันอยู่ในระดับสูง และมีความคลาดเคลื่อน (Error) เท่ากับ 

25.00

2. สมรรถภำพทำงวิชำชีพทำงด้ำนทักษะของผู้

ส�ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(2.1) การประเมินตัวแปรรายข้อของสมรรถภาพ

ทางวิชาชีพทางด้านทักษะ จากตัวประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อ 

สมรรถภาพทางวิชาชีพของผู ้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้านทักษะ (Skills) พบว่า ตัวประกอบ

แต่ละรายข้อนัน้มค่ีาเฉลีย่ระหว่าง 3.07-4.07 หรอืมค่ีาเฉลีย่ 

จัดอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานระหว่าง 0.93-1.38 หรือมีการกระจายของข้อมูล

แตกต่างกันอยู่ในระดับมาก

(2.2) การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส�าคัญของสมรรถภาพ

ทางวิชาชีพทางด้านความรู้ ตัวแปรส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับ

สมรรถภาพทางวิชาชีพของผู ้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจด้านทักษะมีจ�านวน 3 ตัวแปร สามารถ

ให้ความหมายใหม่แก่ตัวแปร (Factor Meaning) แต่ละตัว

โดยเรียงล�าดับตามน�้าหนักของกลุ่มตัวแปรใหม่ได้ดังนี้ 1) 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบคอมพวิเตอร์ 2) การจดัการ

และการดแูลระบบคอมพวิเตอร์ 3) การใช้คอมพวิเตอร์ เม่ือ

จดัเรยีงล�าดบัตามค่าน�า้หนกัของกลุม่ตวัแปรใหม่ และค่าน�า้

หนกัตวัประกอบภายในแต่ละกลุม่ตวัแปรจากมากไปหาน้อย 

สามารถอธิบายได้ดังนี้

ตัวแปรท่ี 1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คอมพวิเตอร์ ประกอบด้วย 19 ตวัประกอบ คอื 1) การเขยีน 

แผงผงังานระบบงานเดมิ 2) การก�าหนดระบบปฏบิตักิารและ 

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบ 3) 

การสอบปัญหาระบบงานเดิมจากผู ้ใช้ 4) การก�าหนด

วัตถุประสงค์ของระบบงานใหม่ 5) การศึกษาปัญหาท่ีเกิด

ข้ึนจากระบบงาน 6) การออกแบบรปูแบบผลลพัธ์ (Output 

Layout) 7) การก�าหนดระยะเวลาพัฒนาระบบงานใหม่ใน

แต่ละข้ันตอน 8) การศึกษาฐานข้อมูลและอุปกรณ์เครือ

ข่ายท่ีมีอยู่ในระบบ 9) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับพัฒนาระบบ 10) การสรุปสาเหตุของปัญหา 11) 

การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในส�านักงาน 12) 

การวเิคราะห์ระบบงานใหม่ 13) การน�าไฟล์ฐานข้อมลูสร้าง

ความสัมพันธ์  (ER  Diagram) 14) การจัดการสัมมนา เพื่อ

การศึกษาหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 15) การเขียนผังงาน

ส�าหรับระบบงานใหม่ 16) การจัดผังการไหลของข้อมูลใน

ระบบงานใหม่ 17) การก�าหนดรูปแบบข้อมูลน�าเข้า (Input 

Layout) 18) การออกแบบไฟล์ฐานข้อมูลระบบงานใหม่ 

19) การค้นคว้าหาความรู้จากเอกสารและต�าราที่เกี่ยวข้อง

ตวัแปรที ่2 การจดัการและการดแูลระบบคอมพวิเตอร์ 

ประกอบด้วย 14 ตวัประกอบ  คอื 1) การตดิตัง้ระบบ 2) การ

ตรวจสอบความถูกต้องของระบบและการวัดประสิทธิภาพ

การท�างานของระบบเครือข่าย 3) การพัฒนาระบบ 4) การ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับข้อมูล 5) การซ่อม

บ�ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ปกติ 6) การ

ติดต้ังระบบจัดการฐานข้อมูล 7) การทดสอบการใช้งาน

โดยผู้ใช้ 8) การจัดระบบป้องกันความเสียหายของข้อมูล
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บทความวิจัย

จากบุคคลภายนอก 9) การประกอบติดต้ังและซ่อมแซม

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 10) การสร้างและการ

จัดการฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายตามความต้องการ 11) 

การตดิต้ังระบบปฏบิติัการเครือ่งลกูข่าย 12) การตดิตัง้ระบบ

ปฏิบัติการควบคุมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 13) การออกแบบ

การส�ารองข้อมูลและการป้องกันข้อมูลเสียหาย 14) การ

ส�ารองข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการเสียหายของระบบ

และข้อมูล ทุกสิ้นวัน สิ้นสัปดาห์ ทุกสิ้นเดือนและทุกสิ้นปี

ตัวแปรที่ 3 การใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 10 

ตัวประกอบ คือ 1) การใช้โปรแกรม  Microsoft Office 

2) การใช้คอมพิวเตอร์ในการน�าเสนอข้อมูล 3) การใช้

คอมพิวเตอร์ในการสืบข้อมูล 4) การพิมพ์ 5) การใช้ระบบ

ปฏิบัติการ Windows 95, 98, Me, XP 6) การใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 7) การใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางธุรกิจ 8) 

การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการเขียนแผนผังงาน 9) การใช้

ระบบปฏิบัติการ Unix และระบบปฏิบัติการ Linux 10) 

การค�านวณทั่วไป

(2.3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สมรรถภาพทางวิชาชีพทางด้านทักษะสัมประสิทธิ์สห

สัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 3 องค์ประกอบ กบัจ�านวน 43 ตวัแปร  

มีค่าน�้าหนักเท่ากับ 0.085 - 0.243 ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน

ในระดับสูง ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระ

ทั้ง 3 ตัวแปร ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับค่าน�้าหนักของ

สมรรถภาพทางวชิาชพีทางด้านทกัษะของผูส้�าเร็จการศกึษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เท่ากับ 0.085 - 0.243 ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง และมีความคลาดเคลื่อน 

(Error) เท่ากับ 33.333

3. สมรรถภำพทำงวิชำชีพทำงด้ำนลักษณะนิสัย

ของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(3.1) การประเมินตัวแปรรายข้อของสมรรถภาพ

ทางวชิาชพีทางด้านลกัษณะนสิยั จากตวัประกอบต่างๆ ทีม่ี 

ผลต่อสมรรถภาพทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขา

วิชาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ด้านลกัษณะนสิยั (Working Habits)  

พบว่า ตัวประกอบแต่ละรายข้อนั้นมีค่าเฉลี่ยระหว่าง  

3.85 - 4.26 หรือมีค่าเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.83 - 0.94 หรือ

มีการกระจายของข้อมูลแตกต่างกันอยู่ในระดับมาก

(3.2) การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส�าคัญของสมรรถภาพ

ทางวิชาชีพทางด้านลักษณะนิสัย ตัวแปรส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสมรรถภาพทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจด้านลักษณะนิสัย มีจ�านวน 5 ตัวแปร 

สามารถให้ความหมายใหม่แก่ตัวแปร (Factor Meaning) 

แต่ละตัวโดยเรียงล�าดับตามน�้าหนักของกลุ่มตัวแปรใหม่ได้

ดังนี้ 1) ลักษณะนิสัยส่วนตัว 2) การเรียนรู้ 3) ความคิดใน

การปฏิบัติงาน 4) ภาวะผู้น�า 5) ความเชื่อมั่น เมื่อจัดเรียง

ล�าดับตามค่าน�้าหนักของกลุ่มตัวแปรใหม่ และค่าน�้าหนัก

ตัวประกอบภายในแต่ละกลุ่มตัวแปรจากมากไปหาน้อย  

สามารถอธิบายได้ดังนี้

ตัวแปรที่ 1 ลักษณะนิสัยส่วนตัว ประกอบด้วย 12 

ตวัประกอบ คอื 1) ความสภุาพอ่อนน้อม 2) การขยนัหมัน่เพยีร

ในการท�างาน 3) ความกระตือรือร้นในการท�างาน 4) ความ

อดทนอดกลั้น 5) ความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่รับผิดชอบ  

6) ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละตนเอง 7) ความขยนัหมัน่เพยีร 

8) ความมอีดุมการณ์ในวชิาชพี 9) การตรงต่อเวลา 10) ความ

มีคุณธรรมจริยธรรม 11) ความมีระเบียบวินัยในการท�างาน 

12) ความรกัและความผกูพนัในเพือ่นร่วมงานและหน่วยงาน 

ตัวแปรที่ 2 การเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ตัวประกอบ 

คือ 1) ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2) การยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3) ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 4) 

การทันต่อเหตุการณ์ 5) ความตระหนักถึงความส�าคัญของ

สิ่งแวดล้อม 6) การกล้าตัดสินใจ 7) ความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาองค์กร

ตวัแปรที ่3 ความคดิในการปฏิบตังิาน ประกอบด้วย 

7 ตัวประกอบ คือ 1) การรู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน 

2) การเป็นนักวางแผนที่ดี 3) การกล้าแสดงออก 4) การมี

วสิยัทศัน์กว้างไกล 5) มคีวามกระตอืรอืร้นในการศึกษาและ

ค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 6) การเป็นนักประสานงาน

ที่ดี 7) ความช่างสังเกต

ตัวแปรที่ 4 ภาวะผู้น�า ประกอบด้วย 4 ตัวประกอบ 

คอื 1) ความตัง้ใจในการท�างาน 2) การพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

3) ความละเอียดรอบคอบในการท�างาน 4) ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์

ตวัแปรที ่5 ความเชือ่มัน่ ประกอบด้วย 1 ตวัประกอบ 

คือ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง
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(3.3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สมรรถภาพทางวิชาชีพทางด้านลักษณะนิสัย สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 5 ตัว กับจ�านวน 31 ตัวแปร มี

ค่าน�้าหนักเท่ากับ 0.002 - 1.000 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันใน

ระดับสูง ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 

ตวัแปรดงักล่าวมคีวามสมัพันธ์กับค่าน�า้หนักของสมรรถภาพ

ทางวชิาชพีทางด้านลกัษณะนิสยัของผูส้�าเร็จการศกึษาสาขา

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เท่ากับ 0.002 - 1.000 ซึ่งมีความ

สัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง และมีความคลาดเคลื่อน (Error) 

เท่ากับ 20.000

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นส�าคัญสามารถน�ามา

วิเคราะห์และอภิปรายผลของสมรรถภาพทางวิชาชีพของ

ผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในด้านต่างๆ  

ได้ดังนี้

1. สมรรถภำพทำงวิชำชีพทำงด้ำนควำมรู้ ความ

ส�าคัญมากน้อยของตัวประกอบเกี่ยวกับสมรรถภาพทาง

วิชาชีพทางด้านความรู ้ของผู ้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับค่าน�้าหนักของกลุ่มตัวแปร

ใหม่ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเม่ือได้วิเคราะห์แล้วผล

ปรากฏว่ามีกลุ่มตัวแปรที่ส�าคัญที่แยกออกเป็นกลุ่มตัวแปร

ใหม่ถึง 4 ตัวแปร สามารถเรียงล�าดับได้ดังนี้

(1.1) ควำมรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ จากการ

ศึกษาวิจัย พบว่า การจัดแฟ้มข้อมูลและการประมวลผล 

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การสือ่สารข้อมลูและระบบ

เครือข่าย  การวเิคราะห์ระบบงานสารสนเทศ การโปรแกรม

ทางธรุกจิ การออกแบบและพฒันาระบบ ระบบฐานข้อมลู/

SQL/ ORACLE  โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้อาจารย์ผู ้สอน

คอมพิวเตอร์ จัดล�าดับการเรียนเนื้อหาความรู้พื้นฐานทาง

คอมพิวเตอร์ไว้ในระดับต้นๆ ของการเรียนตามแผนการ

เรียนรู้ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียน

มีความพร้อมที่จะเรียนเนื้อหาเฉพาะด้านได้อย่างต่อเนื่อง

จนจบหลักสูตร

(1.2) ควำมรู ้ด ้ำนกำรเขียนโปรแกรมภำษำ

คอมพิวเตอร์ จากการศกึษาวิจยั พบว่า  ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น  

PHP, ASP, C, Pascal, Delphi, Java, Visual Basic, VB.net  

นัน้ เป็นเคร่ืองมอืส�าหรบัผูพ้ฒันาระบบงานคอมพวิเตอร์ท่ีจะ

ใช้ในการพัฒนาช้ินงาน หรอืระบบงานข้ึนมา เช่น การพฒันา

ระบบการลงทะเบยีนให้สามารถท�างานผ่านระบบเครอืข่าย

อนิเทอร์เนต็ โดยใช้ภาษา PHP ในการพฒันาระบบ ซึง่ภาษา 

PHP จะช่วยให้ผูเ้รยีนทดสอบแนวคดิวธิกีารลงทะเบยีน และ

พัฒนาระบบงานทะเบียนที่เขาคิดไว้ก่อนหน้าน้ี ด้วยการ

แปลวิธีการลงทะเบียนดังกล่าวให้อยู่ในรูปของการท�างาน

ในระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนตรรกะการโปรแกรมทางธุรกิจ

และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะเป็นความรู้เพิ่มเติมที่มีความ

จ�าเป็นเฉพาะด้านในการน�าความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานจริง  

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะให้อาจารย์ผูส้อน เน้นให้ 

ผูเ้รยีนมคีวามรู้ความสามารถในการใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์ 

และความสามารถท่ีเกีย่วเน่ืองกบัโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

ให้หลากหลายและมากพอเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงาน

(1.3) ควำมรู้ด้ำนบริหำรธุรกิจ จากการศึกษาวิจัย 

พบว่า ความรูด้้านบรหิารธรุกิจ จะเกีย่วกบัความรูด้้านบริหาร 

ธุรกิจ การเงินธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการตลาด 

การจดัการการผลติ สถิตธิรุกิจ การบัญชีเพือ่การจดัการ  และ

องค์การและการจัดการ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะเป็นเนื้อหาท่ี

ช่วยในการบรหิารองค์กรให้มปีระสทิธภิาพในทกุๆ ด้าน ทัง้นี้

เนื่องจากเนื้อหาวิชาเฉพาะด้านเหล่านี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริง

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอให้สถาบันทางการศกึษาต่างๆ  

ให้ความส�าคญัในการจดัสอนเนือ้หาเกีย่วกบัธรุกจิด้านต่างๆ 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจมีส่วน

ส�าคัญในการเสริมความรู้ให้ผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

(1.4) ควำมรู้พ้ืนฐำน จากการศึกษาวิจัย พบว่า 

ความรู้พื้นฐาน จะเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ การใช้ภาษาอังกฤษ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนมีความจ�าเป็นต้องศึกษาตาม

แผนการเรียนการสอน และยังเป็นตัวบ่งชี้ความถนัดในด้าน

ต่างๆ ที่ผู้เรียนสนใจ เช่น ผู้เรียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ ผู้
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บทความวิจัย

เรียนก็จะสามารถในการจดจ�าด้านที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขได้ 

เป็นอย่างดี เนื่องจากความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์จะ

ช่วยในด้านความคิดค�านวณและยงัช่วยในด้านการจดจ�าอกีด้วย

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะอาจารย์ผู้สอน เน้นให้

ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถน�าความรู้พื้นฐานไปช่วย

พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนให้ความสนใจ

2. สมรรถภำพทำงวิชำชีพทำงด้ำนทักษะ ความ

ส�าคัญมากน้อยของตัวประกอบเกี่ยวกับสมรรถภาพทาง

วิชาชีพทางด้านทักษะของผู ้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับค่าน�้าหนักของกลุ่มตัวแปร

ใหม่ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเมื่อได้วิเคราะห์แล้วผล

ปรากฏว่ามีกลุ่มตัวแปรที่ส�าคัญที่แยกออกเป็นกลุ่มตัวแปร

ใหม่ถึง 3 ตัวแปร สามารถเรียง ล�าดับได้ดังนี้ การวิเคราะห์

และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการและการดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณาทักษะ

ขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบสามารถจัดทักษะของ

ผู้เรียนได้เป็น ทักษะด้านการน�าเข้าสู่ระบบ (Input) ทักษะ

ด้านการประมวลผล (Process) และทักษะด้านผลลัพธ์ 

(Output) ดังนี้  

(2.1) กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 

จากการศกึษาวจิยั พบว่า การวเิคราะห์และออกแบบระบบ

คอมพิวเตอร์ จะเก่ียวกบั การเขียนแผงผงังานระบบงานเดมิ 

การก�าหนดระบบปฏบิติัการและภาษาคอมพวิเตอร์ทีเ่หมาะ

สมกับการพัฒนาระบบ การสอบปัญหาระบบงานเดิมจาก

ผู้ใช้ การก�าหนดวัตถุประสงค์ของระบบงานใหม่ การศึกษา

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากระบบงาน การออกแบบรูปแบบผลลพัธ์ 

(Output Layout) การก�าหนดระยะเวลาพัฒนาระบบงาน

ใหม่ในแต่ละขัน้ตอน การศกึษาฐานข้อมลูและอปุกรณ์เครอื

ข่ายทีมี่อยู่ในระบบ การจัดเตรียมอปุกรณ์ท่ีเกีย่วข้องส�าหรบั

พัฒนาระบบ การสรปุสาเหตุของปัญหา การออกแบบระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในส�านักงาน การวิเคราะห์ระบบงาน

ใหม่ การน�าไฟล์ฐานข้อมลูสร้างความสมัพนัธ์ (ER  Diagram) 

การจดัการสมัมนา เพือ่การศึกษาหาความรูด้้านคอมพวิเตอร์ 

การเขียนผังงานส�าหรับระบบงานใหม่ การจัดผังการไหล

ของข้อมลูในระบบงานใหม่ การก�าหนดรปูแบบข้อมลูน�าเข้า  

(Input Layout) การออกแบบไฟล์ฐานข้อมลูระบบงานใหม่  

การค้นคว้าหาความรู้จากเอกสารและต�าราที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กำรจัดกำรและกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร ์

จากการศกึษาวจัิย การจัดการและการดแูลระบบคอมพวิเตอร์ 

จะเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ การตรวจสอบความถูกต้อง

ของระบบและการวัดประสิทธิภาพการท�างานของระบบ

เครือข่าย การพัฒนาระบบ การปรับปรุงระบบเครือข่าย

ให้สอดคล้องกับข้อมูล การซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ให้สามารถใช้งานได้ปกติ การติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล  

การทดสอบการใช้งานโดยผู้ใช้ การจัดระบบป้องกันความ

เสียหายของข้อมูลจากบุคคลภายนอก การประกอบติดต้ัง

และซ่อมแซมคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง การสร้างและ

การจัดการฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายตามความต้องการ 

การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องลูกข่าย การติดตั้งระบบ

ปฏิบัติการควบคุมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบการ

ส�ารองข้อมลูและการป้องกนัข้อมลูเสยีหาย การส�ารองข้อมลู

เป็นระยะๆ เพือ่ป้องกันการเสยีหายของระบบและข้อมลู ทกุ

สิ้นวัน สิ้นสัปดาห์ ทุกสิ้นเดือนและทุกสิ้นปี

(2.3) กำรใช้คอมพวิเตอร์ จากการศกึษาวิจยั การใช้

คอมพวิเตอร์ จะเกีย่วกบั การใช้โปรแกรม Microsoft Office 

การใช้คอมพวิเตอร์ในการน�าเสนอข้อมลู การใช้คอมพิวเตอร์

ในการสบืข้อมลู การพมิพ์ การใช้ระบบปฏบัิติการ Windows 

95, 98, Me, XP การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต การใช้งาน

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ใน

การเขียนแผนผังงาน การใช้ระบบปฏิบัติการ Unix และ

ระบบปฏิบัติการ Linux การค�านวณทั่วไป

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์

และออกแบบระบบงานทางด้านคอมพวิเตอร์ มทีกัษะในการ 

ออกแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ มทีกัษะด้านการติดตัง้ระบบ

ปฏิบัติการเครือข่ายและลูกข่าย มีทักษะในการดูแลรักษา

ข้อมูลและป้องกันความเสียหายของข้อมูล และมีทักษะ 

ด้านการตรวจสอบการท�างานและซ่อมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทักษะการใช้ระบบปฏิบัติการ  

ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ 

งานอาชพีต่างๆ ได้ เช่น อาชีพนกัวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

งานคอมพิวเตอร์ อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อาชีพนักติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาชีพนัก

บริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาชีพขาย

p96-109 ����� �����.indd   105 4/25/2559 BE   09:32



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี106

คอมพิวเตอร์และช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอน และ 

หรือสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ได้จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นความสามารถของผู้เรียนในการประกอบ

อาชีพจริง และ หรือปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมที่มุ่งผลิตนัก

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนเข้าสู่สถานประกอบ

การในยคุเริม่แรกขณะทีส่ถานประกอบการยงัขาดแคลนนัน้  

เปลีย่นมาเป็นผลตินักบริหารและจัดการเครือข่าย ซ่ึงปัจจบัุน 

เป็นอาชีพที่สถานประกอบการให้ความส�าคัญมากท่ีสุด 

อย่างไรกต็ามผู้วจัิยของเสนอว่าจากทกัษะทัง้ 3 ด้านดงักล่าว

อาจมีทักษะบางอย่างที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุน้ีจึงเห็นควรให้มีการ

เสริมความรู้ (In-service Training) ให้ผู้เรียนเพิ่มเติมตาม

ความสะดวกและความเหมาะสม

3. สมรรถภำพทำงวิชำชีพทำงด้ำนลักษณะนิสัย 

ความส�าคัญมากน้อยของตัวประกอบเกี่ยวกับสมรรถภาพ

ทางวชิาชพีทางด้านลกัษณะนิสยัของผูส้�าเรจ็การศกึษาสาขา 

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับค่าน�้าหนักของกลุ่ม

ตัวแปรใหม่ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางวิชาชีพของผู้ส�าเร็จ

การศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเมื่อได้วิเคราะห์

แล้วผลปรากฏว่ามีกลุ่มตัวแปรที่ส�าคัญที่แยกออกเป็นกลุ่ม

ตัวแปรใหม่ถึง 5 ตัวแปร สามารถเรียง ล�าดับได้ดังนี้

(3.1) ลักษณะนสัิยส่วนตวั จากการศึกษาวจิยั พบว่า  

ลักษณะงานทางด้านคอมพิวเตอร์ต้องการบุคลากรที่มี

ลักษณะนิสัยส่วนตัว เช่น ความสุภาพอ่อนน้อม การขยัน

หมั่นเพียรในการท�างาน ความกระตือรือร้นในการท�างาน 

ความอดทนอดกล้ัน ความซือ่สัตย์ สจุรติต่อหน้าทีร่บัผดิชอบ  

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและตนเอง ความขยันหมั่นเพียร  

ความมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ การตรงต่อเวลา ความมี

คุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยในการท�างาน และ 

ความรักและความผูกพันในเพื่อนร่วมงานและหน่วยงาน  

ลักษณะนิสัยดังกล ่าวจะมีอิทธิพลต ่อการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากจะเป็นปัจจัยท่ีท�าให้ผู้เรียนมั่นใจและพร้อมท่ีจะ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง มีคุณภาพ และ

ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ส่วนองค์กรก็จะมีความ

เชื่อมั่นในตัวผู้เรียนว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความ

ต้องการขององค์กร  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะอาจารย์ผู้สอนควรให้มี

ความรูค้วามเข้าใจและพยายามเสรมิสร้างนสิยัทีดี่แก่ผู้เรียน 

เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่สถานประกอบ

การ ซึ่งหากผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีลักษณะนิสัยส่วนตัวที่ดีก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียน

ประสบความส�าเร็จในการท�างาน

(3.2) กำรเรยีนรู ้จากการศกึษาวจิยั  พบว่า  ลักษณะ

งานทางด้านคอมพวิเตอร์ต้องการบุคลากรท่ีมกีารเรียนรูแ้ละ

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เช่น ความเสียสละ

เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม การยอมรบัฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่  

ความมมีนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ ีการทนัต่อเหตกุารณ์ ความตระหนกั 

ถงึความส�าคญัของสิง่แวดล้อม การกล้าตดัสนิใจ ความมุง่ม่ัน 

ในการพัฒนาองค์กร ลักษณะนิสัยดังกล่าวเป็นลักษณะของ

บุคคลท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีแบบแผนของการคิด มีการคิดเป็น

ระบบ และมกีารแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั  ซึง่มผีลต่อ 

สมรรถภาพทางวิชาชีพของผู ้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดังนั้นผู ้วิ จัยจึงขอเสนอแนะอาจารย์ผู ้สอนจัด

กิจกรรมส่งเสริมในด้านวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ผู้เรียนในด้านความรู้ และยังส่งผลดีในการเรียนรู้เพ่ือ

เตรียมพร้อมรับความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา

(3.3) ควำมคิดในกำรปฏบิติังำน จากการศกึษาวจิยั 

พบว่า ลักษณะงานทางด้านคอมพิวเตอร์ต้องการบุคลากร

ท่ีมีความคิดในการปฏิบัติงาน เช่น การรู้จักวิเคราะห์และ

สังเคราะห์งาน การเป็นนักวางแผนท่ีดี การกล้าแสดงออก 

การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความกระตือรือร้นในการศึกษา

และค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา การเป็นนักประสาน

งานที่ดี และความช่างสังเกต ตรงกับลักษณะของความคิด

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นลักษณะบุคคลในการวิเคราะห์ 

วางแผน และประสานงาน ซ่ึงบุคคลในลักษณะนี้จะมีการ

ปฏิบัติงานที่ดีตามความคิด

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะอาจารย์ผูส้อนควรมีการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น พฤติกรรมการแลก

เปลี่ยนความคิด หากสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

และสร้างแรงจูงใจให้ทุกคน เกิดความรู้สึกที่ดีในการ ร่วม

กิจกรรม ก็จะส่งผลดีในทุกๆ ด้าน
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บทความวิจัย

(3.4) ภำวะผู้น�ำ จากการศึกษาวิจัย พบว่า ภาวะผูน้�า  

จะเกี่ยวข้องกับ ความตั้งใจในการท�างาน การพัฒนาตนเอง

อยูเ่สมอ ความละเอยีดรอบคอบในการท�างาน และความคดิ 

ริเริ่มสร้างสรรค์ ลักษณะดังกล่าวมีความส�าคัญต่อผู้เรียน 

ในการปฏิบัติงาน เพราะลักษณะงานจะต้องมีการท�างาน

ประสาน กนั และจ�าเป็นต้องมผีูน้�าในการพฒันากระบวนการ

ท�างาน ซึ่งก่อให้เกิดการประสานงานการท�างานกันอย่าง

ลงตัว โดยไม่เกิดความขัดแย้งทั้งด้านความคิดและเจตคติ

ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงขอเสนอแนะอาจารย์ผู ้สอน จัด

กิจกรรมทั้งด้านการศึกษาและด้านสังคม ซึ่งการจัดการ

กิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้พฤติกรรมสังคมได้จากการ

เข้าร่วมกจิกรรม ท�าให้ผู้เรยีนเกดิวสิยัทัศน์ท่ีดวีชิาชีพของตน

(3.5) ความเชื่อมั่น จากการศึกษาวิจัย พบว่า ความ

เชื่อมั่น จะเกี่ยวข้องกับความเช่ือมั่นในตนเอง ลักษณะนี้มี

ส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานก้าวหน้า และ

สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมใน

ลักษณะในด้านภาวะผู้น�าพัฒนาอีกด้วย

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะอาจารย์ผู้สอน ควรมี

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนมีความ

มั่นใจท่ีจะปฏิบัติงาน และให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการ

ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัยมีดังนี้ คือ

1. อาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ ควรมีการจัดล�าดับ

เน้ือหาการเรียนเนื้อหาความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ไว้

ในระดับต้นๆ ของการเรียนตามแผนการเรียนรู้ของสาขา

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะ

เรียนเนื้อหาวิชาเฉพาะด้านได้อย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร

2. อาจารย์ผูส้อน ควรจัดการเรยีนการสอนท่ีสามารถ

ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในด้านคอมพิวเตอร์  และ

การวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ

3. สถาบนัการศึกษาต่างๆ ควรจัดและ / หรอืปรับปรงุ 

หลักสูตรที่เน้นความส�าคัญในเนื้อหาด้านระบบปฏิบัติการ 

ระบบสารสนเทศ และการเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนเอง 

และให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

4. อาจารย์ผู้สอน ควรเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ

สามารถในการใช้งานภาษาคอมพวิเตอร์ให้หลากหลายและ

มากพอ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงาน โดยเฉพาะภาษาที่

นิยมใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน

5. สถาบนัการศกึษาต่างๆ ควรให้ความส�าคัญในการ

จัดสอนเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจด้านต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน ซึ่ง

เนือ้หาวชิาทางด้านธรุกจิมส่ีวนส�าคญัในการเสรมิความรู้ให้ผู้

เรียน ท�าให้ผู้เรยีนสามารถพฒันาระบบงานด้านคอมพวิเตอร์

ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ และเพือ่เป็นการสร้างแนวคดิให้ผูเ้รยีน

น�าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจในปัจจุบันได้

6. สถาบนัการศกึษาต่างๆ ควรให้ความส�าคัญในการ

จัดสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการด้านต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน 

ซ่ึงเนื้อหาวิชาทางด้านการจัดการมีส่วนส�าคัญในการเสริม

ความรู้ให้ผู ้เรียน ท�าให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาระบบงาน

ด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการและด้านธุรกิจ 

และเพื่อเป็นการสร้างแนวคิดให้ผู้เรียนน�าคอมพิวเตอร์ไป

ประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการและธุรกิจในปัจจุบันได้

7.  อาจารย์ผูส้อน และ / หรอืสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถของ 

ผูเ้รยีนในการประกอบอาชพีจรงิ และปรบัปรงุหลกัสตูรจาก

เดมิทีมุ่ง่ผลตินกัพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือป้อนเข้าสู่

สถานประกอบการในยุคเริ่มแรกขณะท่ีสถานประกอบการ

ยังขาดแคลนนั้น เปลี่ยนมาเป็นผลิตนักบริหารและจัดการ

เครอืข่าย ซ่ึงปัจจบุนัเป็นอาชพีทีส่ถานประกอบการให้ความ

ส�าคัญมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผู้วิจัยของเสนอว่าจากทักษะ

ทัง้ 3 ด้านดงักล่าวอาจมทีกัษะบางอย่างทีไ่ม่สามารถจดัการ

เรยีนการสอนได้เพยีงพอต่อการปฏบัิตงิาน ด้วยเหตนุีจ้งึเห็น

ควรให้มีการเสริมความรู้ (In-service Training) ให้ผู้เรียน

เพิ่มเติมตามความสะดวกและความเหมาะสมต่อไป

8. อาจารย์ผู ้สอนควรให้ความรู ้ความเข้าใจและ

พยายามเสริมสร้างนิสัยที่ดีแก่ผู้เรียน เพื่อสร้างความพร้อม

ให้แก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งหากผู้ส�าเร็จการ

ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีลักษณะนิสัยส่วนตัว

ที่ดีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จใน

การท�างาน

9. อาจารย์ผู้สอน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้าน

วิชาการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในด้านความรู้  
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี108

และยังส่งผลดีในการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับความรู้ใหม่

อยู่ตลอดเวลา

10. อาจารย์ผู้สอน ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

หลักสตูรทีห่ลากหลาย เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูเ้รยีนใน 

ด้านต่างๆ เช่น พฤตกิรรมการแลกเปลีย่นความคดิ หากสามารถ 

จดักจิกรรมได้อย่างต่อเน่ือง และสร้างแรงจูงใจให้ทกุคน เกดิ

ความรู้สึกที่ดีในการ ร่วมกิจกรรม ก็จะส่งผลดีในทุกๆ ด้าน

11. อาจารย์ผูส้อน ควรจัดกจิกรรมทัง้ด้านการศกึษา

และด้านสงัคม ซึง่การจัดการกจิกรรมจะช่วยให้ผูเ้รยีนเรียนรู้

พฤตกิรรมสงัคมได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท�าให้ผูเ้รยีนเกิด

วิสัยทัศน์ที่ดีวิชาชีพของตน

12. อาจารย์ผู้สอน ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติงาน และ

ให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ ได ้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหาร 

ทุกท่านท่ีกรุณาให้ทุนสนับสนุนในการท�างานวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่ีให้ค�าแนะน�า

เกี่ยวกับการด�าเนินงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ

การตรวจสอบรายงานวิจัยเล่มน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ จึงขอ

ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ คุณค่าและประโยชน์

อันพึงมีจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมอบเป็นกตัญญู

บูชาแด่บิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรม

สั่งสอนผู้วิจัยจนได้มีวันนี้
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