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การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาคุ ณลั ก ษณะของนั ก ศึ กษาในการฝึ กประสบการณ์วิ ช าชี พ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พิบู ล สงคราม จั งหวัดพิษณุโ ลก เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดั บ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย เพื่อทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากแบบประเมิน คุณลั กษณะของนั ก ศึก ษาหลั กสู ตรสาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.034 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.813 และนาข้อมูลที่ได้นั้นไปหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อจัดลาดับนั้นนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Swot Analysis) จากการวิเคราะห์ทาให้ทราบถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
ของนักศึกษา คือ ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และจุดอ่อน คือ ด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม โอกาสที่จะพัฒนานักศึกษา
ทางด้านทักษะพิสัย อุปสรรคที่จะพบ ทางด้านปัญญา
จากผลของการเป็นข้อมูลจากแบบประเมินคุณลักษณะทาให้ผู้ศึกษาทราบถึงคุณลักษณะของนักศึกษา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พิบู ล สงครามมี จุ ดแข็งในด้านความสั มพันธ์ร ะหว่างบุ คคลและความรั บ ผิดชอบ เพื่อเป็ นโอกาสให้
นักศึกษาพัฒนาและสามารถปรับให้ดีขึ้นไป ส่วนจุดอ่อนของนักศึกษาทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ป รั บ ปรุงและแก้ไขโดยการปรั บ พื้นฐานก่อนเรี ยน โดยการจั ด
โครงการปรับพื้นฐานก่อนเรียนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจในด้านการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน
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การวิจั ย ในครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลั กษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พิบู ล สงคราม จั งหวัดพิษณุโ ลก เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดับ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย เพื่อทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากแบบประเมิน คุณลั กษณะของนั ก ศึก ษาหลั กสู ตรสาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จากสถานประกอบการทั้งหมด 60 แห่ง อาจารย์ และนักศึกษา รายด้านและทาการเปรียบเทียบ
ความต้องการของผู้ ประกอบการเกี่ยวกับคุณลั กษณะบั ณฑิต หลักสูตรสาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.034
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.813 และนาข้อมูลที่ได้จากการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาจัด
เรี ยงล าดับ ข้อมูล เพื่ อน ามาวิ เคราะห์ จุ ด แข็ งจุ ดอ่ อ น (Swot Analysis) จากการวิเคราะห์ ท าให้ ทราบถึ ง
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของนักศึกษา คือ ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
จุ ดอ่อน คือ ด้านการวิเคราะห์ เชิงตัว เลขการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และด้านคุณธรรม
จริยธรรม โอกาสที่จะพัฒนานักศึกษา ทางด้านทักษะพิสัย อุปสรรคที่จะพบ ทางด้านปัญญา โดยด้านที่เป็น
จุดอ่อนนั้นผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการแก้ไขโดยนาเข้าที่ประชุมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงทางด้านการปรับพื้นฐาน
ก่อนเรียน โดยการจัดโครงการปรับพื้นฐานก่อนเรียนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจในด้านการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การศึกษาข้อมูลในครั้งนี้จะสาเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.สัจจากาจ
จอมโนนเขวา อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาได้ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นในการศึกษาตลอดจนให้ความใส่ใจใน
การตรวจแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง ด้วยกัลยามิตรตลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ สถานประกอบการทั้ง 60 แห่ง ที่ให้ความกรุ ณาในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และขอขอบคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรมที่ ใ ห้ ข้ อ ชี้ แ นะในส่ ว นต่ า งๆ พร้ อ มให้ ก ารสนั บ สนุ น ค าแนะน าในส่ ว นของแบบการประเมิ น
คุณลักษณะของนักศึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ให้คาชี้แนะ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดระยะเวลาในการทางานวิจัยใน
ครั้งนี้
ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้ จะมีคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้สนใจ พร้อมยินดีให้คาแนะนา
แก่ผู้วิจัยท่านอื่นที่สนใจนาไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา
มารดา และขอบคุณทุกๆ คนในครอบครัวที่ได้ให้การสนับสนุนและให้กาลังใจต่อผู้ศึกษาเสมอมา
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ตารางที่
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการทั้ง 6 ด้าน ประกอบเกี่ยว
กับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมโดยภาพรวม
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยว
กับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยว
กับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้านความรู้
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยว
กับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้านปัญญา
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยว
กับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยว
กับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยว
กับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้านทักษะพิสัย
ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิต จากการประเมินของอาจารย์
สถานประกอบการ และนักศึกษา
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ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิต จากการประเมินของอาจารย์
สถานประกอบการ และนักศึกษา
ตารางที่ 5.2 ผลสรุปแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขา
28
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิต
จากการประเมินของอาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา
ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์ SWOT จากแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
30
จากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ทาการศึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฉ | ห น้ า

สารบัญภาพ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภาพที่
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3.1

หน้า
17

ช | ห น้ า

บทที่ 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทนำ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนกำกับและส่งเสริมกำร ดำเนินกำรของ
สถำบันอุดมศึกษำ จึงได้จัดทำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำของ ประเทศไทยเพื่อเป็นเครื่องมือใน
กำรนำนโยบำยที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติในส่วนของ
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติในสถำบันอุดมศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม สถำบันอุดมศึกษำต่ำง ได้มีแนว
ทำงกำรปฏิ บั ติ ต ำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ โดยมี ก ำรศึ ก ษำและวำงแผนในกำรจั ด ท ำ
รำยละเอียดของรำยวิชำ และ ประสบกำรณ์ของภำคสนำม ซึ่งเป็นรำยวิชำหรือกิจกรรมที่นักศึกษำจะต้องออก
ฝึก ประสบกำรณ์ วิ ชำชี พ สถำบั น อุด มศึก ษำจะต้อ งวำงแผนให้ส อดคล้ อง และเป็น ไปตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ น
รำยละเอียดของหลักสูตร อีกทั้งกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้นักศึกษำมีควำม
ชำนำญในงำนวิชำชีพ ฝึก ให้ นักศึ กษำปรับตั วเข้ำสภำพแวดล้ อมกำรทำงำน และฝึ กให้นัก ศึก ษำสำมำรถ
แก้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน
ปั จ จุ บั น หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สำขำเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรมคณะเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งฝ่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำเพื่อบริหำร
จัดกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เพื่อให้นักศึกษำมี ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบ อย่ำงไรก็ตำมกำร
จัดกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ยังประสบ
ปัญ หำนักศึกษำประสบกำรณ์วิชำชีพในเรื่องของทักษะกำรทำงำน อำทิ ปฏิบัติง ำนที่ สถำนประกอบกำรไม่
สำมำรถใช้เครื่องได้ พฤติกรรมกำรปรับตัวเข้ำกับเพื่อนร่วมงำนสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพอำทิ ไม่สำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับพี่เลี้ยง เพื่อนร่วมงำนได้ ทำให้เกิดปัญหำสถำนประกอบกำรส่งตัวนักศึกษำกลับ และด้ำน
สภำพแวดล้ อ มครอบครั ว ของนั ก ศึ ก ษำ อำทิ ฐำนะครอบครั ว เป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรส่ ง ตั ว นั ก ศึ ก ษำไปฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพที่ต่ำงจังหวัดทำให้นักศึกษำขำดโอกำสมีทำงเลือกน้อย
จำกคุณลักษณะดังกล่ำว แสดงให้เห็นถึงควำมจำเป็นที่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมคณะเทคโนโลยีอุ ตสำหกรรม มหำวิท ยำลั ยรำชภัฏ พิบูล สงครำมจะต้ องศึ กษำปัญ หำกำรฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำ เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของ
นักศึกษำให้มีระบบมีหลักเกณฑ์เพื่อสร้ำงควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่ำ ควรจะศึกษำคุณลักษณะกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ว่ำมีปัญหำประกำรใดบ้ำง เพื่อนำปัญหำเหล่ำนั้นมำ
พัฒนำคุณภำพของนักศึกษำและกำรจัดกระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป

2. คำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย
2.1 คุณลักษณะของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำหลัก สูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
2.2 ต้ อ งกำรเสนอหำทำงแก้ ไ ขปั ญ หำของกำรฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ของนั ก ศึ ก ษำหลั ก สู ต ร
วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม

2
2.3 ต้องกำรพัฒนำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำให้มีระบบมีหลักเกณฑ์เพื่อสร้ำงควำม
พร้อมในกำรปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำน
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
3.1 เพื่อศึกษำคุณลักษณะของนักศึกษำในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต
สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

5. ข้อจำกัดของกำรวิจัย (ถ้ำมี)
-
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4. ขอบเขตของกำรวิจัย
4.1 ศึกษำคุณลักษณะของนักศึกษำที่ออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ โดยทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกสถำนประกอบกำรทั้ง 60 แห่ง อำจำรย์ที่เป็นผู้ประเมิน และนักศึกษำที่ทำกำรศึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4.3 เพื่อศึกษำคุณลักษณะที่เหมำะสมสำหรับกำรออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4.4 ช่วงระยะเวลำกำรเก็บแบบประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ของนักศึกษำสำขำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมภำยในภำคกำรศึกษำที่ 3/ 2558
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6. นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
1.กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หมำยถึง กำรได้นำควำมรู้กำรที่ได้รับจำกเรียนมำประยุกต์เพื่อให้ใช้ได้
จริง และ ควำมสำคัญ ของกำรฝึ กประสบกำรณ์ วิช ำชี พคือ กำรได้ท ดลองใช้ วิช ำควำมรู้เ พื่ อ นำไปใช้ ในกำร
ประกอบวิ ช ำชี พ ในอนำคต ควำมส ำคั ญ ของกำรฝึ ก งำน ตระหนั ก ถึ ง ภำระรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง คณะฯ
มหำวิทยำลัยหน่วยงำนและวิชำชีพ เพิ่มทักษะควำมรู้ที่จำเป็นก่อนกำรทำงำนจริง เมื่อสำเร็จกำรศึกษำ ฝึก
ระเบียบ วินัย ควำมรับผิดชอบ ต่องำนในหน้ำที่ และสำมำรถปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ฝึกกำรทำงำน
ร่วมกับผู้อื่น และสังคมกำรทำงำน
2.สถำนประกอบกำร หมำยถึ ง หน วยงำนที่ รั บ นั ก ศึ กษำของหลั ก สู ตรวิ ท ยำศำสตร์ บั ณ ฑิ ต สำขำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เขำฝกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ซึ่ง ประกอบดวยหนวยงำนรัฐบำล รั ฐวิสำหกิจ และเอกชน โดยมีเ จำของสถำนประกอบกำรหรื อ
ผูควบคุมเปนผูดูแลกำรฝกงำน

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ทำให้ทรำบถึง คุณลักษณะของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตร์
บัณฑิต สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
7.2 ผลวิจัยใช้เป็นข้อมูลในกำรปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนเข้ำรับฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และวำงแผนกำร
จัดกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำ

บทที่ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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การศึกษาเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ศึกษาดาเนินการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยนาเสนอ
ตามลาดับดังนี้
2.1 คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ประกอบการ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
2.4 การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น
2.5 การกาหนดกลยุทธ์โดยใช้วิเคราะห์ (SWOT)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม ได้ เ ปิด สอนหลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต โปรแกรมวิช าเทคโน โลยี
อุตสาหกรรมโดยรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยทาง
คณะมีการปรั บปรุ งหลักสู ตรเป็นระยะ ในครั้ ง หลั ง สุ ดได้ ปรับ ปรุง หลัก สูต รเทคโนโลยี บัณ ฑิต พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงครามภายใต้การกากับดู แลของสานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึกษา ซึ่ง มี
นโยบายจะยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
คณะจาเป็นต้ องมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยประกอบกับหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมเป็นหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตได้ใช้มาเป็นเวลาครบรอบ 5 ปี ซึ่งจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ในปีการศึกษา 2556 พบว่า ชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตไม่เป็นที่ รู้จักและยอมรับในวงการ
อุตสาหกรรม และผู้ใช้บัณฑิตเสนอว่าควรจะใช้ชื่อปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2.1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรซึ่งมีการนาวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความชานาญการเฉพาะทาง และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านอุตสาหกรรม
2.1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี มี บทบาทส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยที่เ ทคโนโลยี
ทางด้านอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะทาให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศอื่นๆและการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะทาให้เกิดความเหลื่อมล้าใน
การพัฒนาจึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเร่ง พัฒนา
หลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในหลากหลายวิชาชีพที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ โดยเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้จริงในการ
ทางานภาคอุตสาหกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี อีกทั้งมีเจตคติที่ดี
ต่อการก่อร่างสร้างตน
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2.1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
2.1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะการทางานด้านอุตสาหกรรม
2.1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีเจตคติที่ดีต่องานอุตสาหกรรม
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2.2 คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ประกอบการ
จากกระแสความเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศที่ ปรากฏเด่น ชัด ขึ้ น โดยเฉพาะด้ านการศึก ษาของ
ประชากรที่ มีแนวโน้มดีขึ้น ประชากรมีความต้องการศึกษาในระดับสูง เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จานวน
แรงงานไทยที่ มีพื้นฐานการศึกษาตาจะลดลง สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ ผลิต บัณฑิตสาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับ ความต้องการของสังคม ตลาดแรงงานและท้องถิ่น มุ่งเน้น การ ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ ขาดแคลนแต่ทา
อย่างไรจะทาให้บัณฑิตที่ผลิตออกไปมีคุณภาพเป็นที่ พึงพอใจของหน่วยงานที่ รับเข้าไปทางาน จะเห็นว่ามี
บัณฑิตสาขาต่าง ๆ ว่างงานเป็นจานวนมาก ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากหลายประการด้วยกันแต่สาเหตุประการ
หนึ่ ง ที่ ส าคัญ ซึ่ ง น่า จะมีผ ลเกี่ย วข้ อง คื อ คุ ณ ลัก ษณะของบั ณ ฑิ ตเหล่ า นั้ น ไม่ ต รงกั บ ความต้อ งการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน ( กรกรต เจริญผล, 2551: 1 )
ชูชัย สมิทธิไกร ( 2547 :52-54) กล่าวว่า คุณสมบัติหรือสมรรถนะของผู้ที่จะปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ สาคัญดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge) คือ พื้นฐานของการสร้างทักษะและความสามารถความรู้เป็น สิ่งที่ ได้รับการ
จัดระบบระเบียบไว้เป็นอย่างดีและโดยส่วนมาก มักจะเป็นสิ่งที่ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หรือระเบียบวิธีการ ซึ่ง
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีตามจุดมุ่ง หมาย แต่การมีความรู้ มิไ ด้รับประกันว่าบุคคลนั้นจะนา
ความรู้ที่มีอยู่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2.ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องโดยส่วนมากทักษะมักจะ
หมายถึง ความสามารถในการประกอบกิจกรรมโดยใช้อวัยวะเคลื่อนไหว ภายนอก เช่น การหยิบจับเครื่องมือ
เป็นต้น
3. ความสามารถ (Ability) คือ ความสามารถเชิงปัญญาที จา เป็นสาหรับการปฏิบัติงาน กล่าวคือ เป็น
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
4. คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ (Other Characteristics) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากความรู้
ทักษะ และความสามารถ ซึ่งอาจได้แก่ บุคลิกภาพ ความสนใจ ทัศนคติหรือสมรรถนะอื่น ๆ ที จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ
สุภาพรพิศาลบุตร (2541 :110 - 111) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่ต้องการสาหรับหน่วยงาน ประกอบด้วย
1. คุณสมบัติทางการศึกษา ผู้สมัครต้องมีความรู้หรือการศึกษาระดับต่าง ๆ เช่น อนุปริญญา ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก เป็นต้น
2. ความสามารถพิเ ศษ เช่น สามารถอ่ าน พูด เขียน ภาษาอัง กฤษได้ดีมีค วามรู้ด้าน คอมพิวเตอร์
พิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือมีความสามารถในการแปล เป็นต้น
3. ทักษะหรือความชานาญเช่นการพิมพ์ดีดได้เร็ว 40 - 45 คา ต่อนาที
4. ประสบการณ์ ในที่ นี้จะระบุ ชนิด และระยะเวลาของประสบการณ์ไ ว้ ด้วย เช่ น มี ประสบการณ์
ทางด้านบัญชีไ ม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี หรือมีประสบการณ์ก็ได้แต่ไ ม่จาเป็น ทั้งนี้แล้วแต่ ลักษณะงานของแต่ละ
ตาแหน่งระบุไว้
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5.คุณสมบัติส่วนตัว เช่น อายุ เพศ สัญชาติ และ บุคลิก
วิบูลย์ จุง (2555) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการดังนี้
1. มีความรู้และปัญญา
1.1 ความชานาญทางด้านภาษาและการสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้ง ภาษาไทย และภา
ต่างชาติ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ
1.2 ความชานาญทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้ าใจขั้น ตอนและการด าเนินการ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการทางานได้
1.3 ความชานาญทางด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
1.4 สามารถประยุกต์วามรู้ที่มีให้สามารถนาไปใช้งานได้จริง
1.5 สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
2. มีความคิด
2.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของ ปัญหา
2.2 มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยมีแนวคิดเป็นระบบ และความคิดแบบ ก้าวหน้า
2.3 มีระบบความคิดที เป็นมาตรฐานและเป็นกรอบแนวคิดที สามารถประยุกต์ความรู้ ในแขนง
ของตนไปใช้กับ แขนงอื่น ๆ ได้ตามความเป็นจริง
2.4 เข้า ใจและรู้ จัก ตนเอง มีจิ ตส านึ ก และเจตคติ ที่ดี มี วิสั ยทั ศน์ ยอมรับ การ เปลี่ย นแปลง
ปรับตัว เองได้อย่างกลมกลืน พึ่งตนเองได้และเตือนตนเองได้
3. มีทักษะ
3.1 มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี ใช้เครื่อ งมือต่างๆได้อย่างดีเต็ มประสิทธิภาพและ เข้าใจการ
ทางานของระบบต่าง ๆ
3.2 มีทักษะและบุคลิกภาพส่วนบุคคล ทั้งทางด้านการมีวินัยในตนเองตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบ
3.3 มีทักษะความเข้าใจบุคคลอื่น มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถปรับตัว เข้ากับ
ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน รวมทั้ง สามารถปรับตัว ให้เข้ากับ สังคมต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน
ได้อย่างกลมกลืน
3.4 มีทักษะในการจัดการและการทางานเป็นทีม ทั้งนี้ต้องเริ่มจากการมีหลักแนวคิด ของตนเอง
มีความเป็นผู้นามีการตั้งเป้าหมายพัฒนางาน สามารถลาดับความสาคัญ วางแผนการและสร้างทีมงานให้
สามารถทางานได้ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
3.5 มีค วามอดทน สู้ ง าน สู้ ชีวิ ต มุ่ ง มั่น สู่ค วามส าเร็ จ มี ค วามทะเยอทะยานในการ ทางาน
สามารถผลักดัน ตนเองให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
3.6 มีความสามารถในการจัดการเวลา แบ่งเวลาในการทางาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้ง ใน
การทางานและชีวิต
4. มีประสบการณ์
4.1 สร้ า งประสบการณ์ ต รง และประสบการณ์ เสมื อ นจากการเรี ย นการสอนทั้ ง ในหลั ก สู ต ร
กิจกรรม และการอบรม
4.2 ผ่านการปฏิบัติงานจริง สามารถปฏิบัติง านได้ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล
5. มีคุณธรรม จริยธรรม
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5.1 มีจิตสานึกที่ดี รู้จักประมาณตน ยับยั้งชั่งใจ ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับอบายมุข ซื่อสัตย์รับผิดชอบขยัน
อดทน พากเพียร มีวินัย
5.2 มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน และ กระทาตนเอง
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม
5.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ แต่มากกว่าที่เจ้านายคาดหวัง และทางานทุกงานให้คลอบ
คลุมกับงานที่ทาและรับผิดชอบ
5.4 มีความเป็นประชาธิปไตย สร้างสันติสุขให้แก่สังคม และพร้อมที จะปฏิบัติตนเองอยู่ในกรอบ
ระเบียบ ข้อบังคับในสังคมต่าง ๆ
5.5 มีคุณลักษณะของความเป็นไทยมีค่านิยมที่ดีงามกตัญญูกตเวที มีสัมมาคารวะมีคุณธรรมมี
ความซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อมีนาใจ มีความพอเพียง ความเกรงใจ อ่อนน้อมถ่อมตน
5.6 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยทั้งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ ภูมิปัญญาไทย
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
6. ดารงชีวิตอย่างมีความสุข
6.1 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกกาลังกายสม่าเสมอ ดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง เป็นประจา
6.2 มีจิตใจที เข้มแข็งหนักแน่น มั่นใจ แน่วแน่และมีสมาธิในการทางาน
6.3 มีทัศนคติเชิงบวกกับชีวิตการทางาน ผู้ร่วมงานและวัฒนธรรมองค์กร
6.4 สามารถบริหารจัดการเวลาของตน แบ่งเวลาให้กับความสุขของชีวิต
6.5 ใช้ ศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมของประเทศไทย ในการผ่อนคลายเพื่อการ ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข จากข้อความข้างต้น พอสรุปได้ว่า คุณลั กษณะบัณฑิตที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ ประกอบไป
ด้วย มีความรู้และปัญญา มีความคิด มีทักษะ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ความต้องการ(Needs)เป็นรูปแบบทางจิตวิทยาหรือความรู้สึกที นาไปสู่จุดมุ่งหมายหรือ เหตุผลของการ
กระทา จากการศึกษาพบว่ามีแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ ดังนี้
2.3.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
เติมศักดิ์ คทวณิช ( 2546 :150 ) แบ่งความต้องการออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ
2.3.1.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นแรงขับ (Drive) ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติมาพร้อมกับร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการน้า อาหาร อากาศ การพักผ่อน ความต้องการทาง
เพศ ความต้องการเหล่านี้ จะต้องอยู่ในสภาวะสมดุล มิฉะนั้นจะเกิดการแสวงหาเมื่อขาด หรือจะขจัดส่วนที่
เกินความต้องการออกไปจากร่างกาย
2.3.1.2 ความต้องงการทางจิตใจ (Psychological needs) เป็นแรงขับ (Drive)ชนิดหนึ่ง ที่ไ ม่
หยุดอยู่กั บที่ (Dynamic)ไม่มีรากฐานจากความต้อ งการทางร่างกาย แต่ อาศัยกลไกทางสมองที่สั่ ง สมจาก
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง แต่ละบุคคลอาจเหมือนกันหรือต่างกันได้ บางครั้ง
เรียกความต้องการทางจิตใจว่า “ความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่” (Acquiredneeds) เป็นความต้องการที บุคคล
จะได้มาต้องอาศัยการตอบสนองจากบุคคลอื่นๆใน สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เช่น ความต้องการความรัก
ความอบอุ่น ความมั่นคง ความปลอดภัย ความต้องการ การยอมรับจากสมาชิกอื่นในสัง คม ต้องการความ
เคารพนับถือ และ ความภาคภูมิใจ
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สรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์ที่มีทั้งความต้องการทางร่างกายและความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ที่
บุคคลจะได้มาต้องอาศัยการตอบสนองจากบุคคลอื่นๆ ในสังคมที ตนเป็น สมาชิก อยู่แต่ที่สาคัญไปยิ่งกว่านั้น
เนื่องจากแต่ละคนจะมีความต้องการในแต่ละลาดับขั้นที่ตางกัน จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถสร้าง พฤติกรรมที ต้องการได้
2.3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์
สมคิด บางโม ( 2555 : 149 – 180 ) และ สุพานี สฤษฏ์วานิช ( 2552 : 158 -160 ) ได้ กล่าวถึงทฤษฎี
ลาดับขั้นของความต้องการขอมาสโลว์ (Maslow’s hierachy of needs) ซึ่งเป็น ทฤษฎีที พัฒนาขึ้นโดยอับ
บราฮัม มาสโลว์ เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจศึกษาความต้องการของคน พบว่า บุคคลมีความต้องการเรียงลาดับ
จากระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด เรียกว่า ทฤษฎีลาดับความต้องการเป็นทฤษฎีแรงจูงใจที ได้รับการ
ยอมรับและอ้างอิงกันอย่างกว้างขวางโดยกล่าวถึง พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ จูงใจให้ขยันทางาน ประกอบด้วย
2.3.2.1 คนทุก คนมีความต้ องการ ซึ่ง ความต้อ งการนั้ นมีอ ยู่มากมายหลายอย่า งและ ความ
ต้องการจะมีตังแต่เกิดจนกระทั้งตาย
2.3.2.2 ความต้องการเหล่านี้อาจเป็นลาดับขั้นได้ 5 กลุ่ม จากลาดับความต้องการขั้นพื้นฐานไปสู่
ความต้องการขั้นสูงดังนี้
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) ได้แก่ ความต้องการพื้นฐาน
ในปัจจัยสี่ทั้งหลาย เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด เช่น ความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
เป็นต้น ดั้งนั้นองค์การจะต้องดูแลในเรื่องค่าตอบแทนต่าง ๆ ของพนักงานให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานสามารถ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาในส่วนนี้ได้ก่อนความต้องการในระดับต่อ ๆ ไปถึงจะเกิดขึ้น
2 ) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Security and safety needs) คนเราเมื่อได้รับ
ปัจจัย 4แล้วเราก็อยากจะมีความมั่นคงในสิงที่เราได้รับ เช่น ต้องการได้ทางานที่มั่นคง และมีความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้น ดังนั้นองค์การสามารถตอบสนองส่วนนี้ได้ โดยการประกันสุขภาพประกันชีวิตหรือ
โครงการบาเหน็จบานาญให้แก่พนักงาน
3 ) ความต้องการทางด้านสังคม (Socialneeds) เป็นความต้องการที่จะมีเพื่อน มีกลุ่มมี
คนที เรารักไว้วางใจ และรักเรา จะได้พูดคุยปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเพราะโดยธรรมชาติคนเรา
จะเป็นสัตว์สังคม ไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยว ชอบอยู่เป็นกลุ่ม เป็น สัง คม ซึ่งองค์การอาจจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมหรือ
ชมรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานได้ เช่น ชมรมดนตรีไทย ชมรมฟุตบอล เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้มี
โอกาสรวมกลุ่มกันทากิจกรรม ร่วมกัน
4 ) ความตองการได้รับการยอมรับนับถือ (Esteemneeds) คือต้องการให้คนอื่นเห็น
คุณค่า เห็นความสาคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ ซึ่งองค์การอาจ ตอบสนองด้วยการเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่งให้การยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เหมาะสม
5 ) ความต้ อ งการที่ จ ะสมหวั ง ในชี วิ ต บรรลุ ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น สุ ด ยอดปรารถนา ( Self realization หรือ Self - actualization ) ได้ใช้ความสามรถสูงสุดที่เรามีออกมาเพื่อให้ประสบความสาเร็จใน
สิ่งที เรามุ่งหวังในชีวิตซึ่งผู้บังคับบัญชาจะช่วยตอบสนองความต้องการส่วนนี้ได้ โดยการมอบหมายงานที่ยาก
และท้าทายให้
2.3.2.3 ความต้องการใดที ได้รับการตอบสนองแล้ ว จะไม่เ กิดเป็นแรงจูงใจอีก ต่อไปความ
ต้องการจะเคลื่อนต่อไปสู่ความต้องการในระดับที่สูงขึ้น (Satisfaction-progression process)
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2.4 การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น
การคานวณค่าสถิติเบื้องต้น หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างแฟ้มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
จะต้องทาการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลของการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งจาเป็นต้องใช้วิธีการ
ทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.4.1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นการนาเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยนามา
บรรยายถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ ทั้งในรูปแบบของตาราง ข้อความ แผนภูมิ หรือกราฟต่างๆ และ
ค่าสถิติต่างๆ เป็นการนาเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยนามาบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ ทั้งใน
รูปแบบของตาราง ข้อความ แผนภูมิ หรือกราฟต่างๆ หลักสาคัญของสถิติเชิงพรรณนานี้ คือ เก็บข้อมูลชนิด
ใดมาได้ก็จะอธิบายได้เฉพาะข้อมูลชนิดนั้น ไม่สามารถนาไปใช้อ้างอิงถึงข้อมูลในส่วนอื่นๆ ได้ เช่น เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 600 คน จากประชากรทั้งหมด 1,000 คน การบรรยายลักษณะของข้อมูลตลอดจน
การวิเคราะห์และแปลผลจะเป็นเฉพาะในส่วนของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 600 คนเท่านั้น ผู้วิจัยไม่สามารถ
นาไปใช้อ้างอิงแทนประชากรทั้งหมด 1,000 คนได้ จึงเป็นการสรุปเฉพาะลักษณะที่สาคัญของข้อมูลที่ศึกษา
เท่านั้นและสถิติพรรณนาประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1. การนาเสนอข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
- การนาเสนอในรูปบทความเช่น สถิติของคนไทยแยกตามเพศ
- การนาเสนอในรูปตาราง หรือร้อยละ ซึ่งจะเป็นตารางจาแนกทางเดียวหรือหลายทาง
- การนาเสนอในรูปกราฟ เช่นกราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลม
2..การแจกแจงความถี่
การแจกแจงความถี่ เป็นการแสดงค่าความถี่ของข้อมูลที่เก็บมาได้ โดยแสดงเป็นจานวนและร้อยละ
(%) เช่น จานวนและเปอร์เซ็นต์ของอาจารย์ แยกตามวุฒิการศึกษาและตามเพศ
3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
เป็นการหาค่ากลางของข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด เพื่อเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลแต่ละชุด โดยไม่จาเป็นต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดของแต่ละชุด สถิติของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
ที่นิยมใช้ คือ
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัชฌิมเรขาคณิต มัชฌิมฮาร์โมนิก
- ค่ามัธยฐาน (Medain)
- ค่าฐานนิยม (Mode)
- ค่าเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile)
- ค่าเดไซล์ (Decile)
- ควอไทล์ (Quatile)
4. การวัดการกระจายของข้อมูล
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การวัดการกระจายของข้อมูล เป็นการอธิบายว่าข้อมูลแต่ละค่านั้นมีค่าที่ห่างกันมากน้อยเพียงใดสถิติ
ของการวัดการกระจายของข้อมูลที่นิยมใช้ คือ
- พิสัย (Range)
- ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (QuatileDeviation)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
- ค่าแปรปรวน (Variance)
- สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of Variance)
2.4.1.1 สูตรที่ใช้คานวณสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency)
การแจกแจงความถี่ เป็นการแสดงค่าความถี่ของข้อมูลที่เก็บมาได้ โดยแสดงเป็นจานวนและร้อยละ (%) ค่า
ร้อยละ (Percentage)
ค่าร้อยละ คือ การคานวณหาสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละตัวเทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวม
ทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย

X 100
(1)
N
โดยกาหนดให้ X คือ จานวนข้อมูล (ความถี่) ที่ต้องการนามาหาค่าร้อยละ
N คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
2.4.1.2 สูตรที่ใช้ในการคานวณค่าสถิติต่างๆ ของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
1. ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเฉลี่ยหรือค่าค่าเฉลี่ยใช้สัญลักษณ์ X สาหรับค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง และใช้สัญลักษณ์ μ สาหรับ
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากประชากรทั้งหมดการคานวณหาค่าเฉลี่ยทาได้ 2 แบบ คือ การคานวณหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูล
ดิบที่ไม่อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่ และการคานวณหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลจัดกลุ่มที่อยู่ในรูปของตาราง
แจกแจงความถี่ซึ่งจะมีสูตรดังนี้
ข้อมูลดิบที่ไม่อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่
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ร้อยละ % 

N

X

X

i

i 1

N
โดยกาหนดให้ X คือ ค่าเฉลี่ย

(2)

N

X
i 1

i

คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

N คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลดิบที่อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่
N

X

fX

i i

i 1

N
โดยกาหนดให้ X คือ ค่าเฉลี่ย

(3)
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N

 f X คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
i i

i 1

σ

s

Χ  μ 
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N 1
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N คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
2.4.1.3 สูตรที่ใช้ในการคานวณค่าสถิติต่างๆ ของการวัดการกระจายของข้อมูล
1. ค่าพิสัย (Range)
ค่าพิสัย คือ ค่าผลต่างของข้อมูลตัวที่มีค่ามากที่สุด (Max) กับตัวที่มีค่าน้อยที่สุด (Min) ค่าพิสัยจัดเป็น
วิธีการวัดการกระจายของข้อมูลที่หยาบที่สุด ซึ่งมีสูตรในการคานวณ ดังนี้
ค่าพิสัย = ค่าสูงสุด - ค่าต่าสุด
(4)
2.4.1.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ ค่ารากที่สองของผลรวมของความแตกต่างระหว่างข้อมูลดิบกับ
ค่าเฉลี่ยยกกาลังสอง (sum of squares ของผลต่าง) หารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด สัญลักษณ์ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจะมี 2 ลักษณะ ดังนี้
2

(5)
(6)

หรือ S คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X คือ ข้อมูลแต่ละจานวน
μ หรือ X คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น
N คือ จานวนข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
N คือ จานวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

σ

2.4.2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) หมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง แล้วนาผลการ
วิเคราะห์นั้นอ้างอิงถึงลักษณะที่สาคัญของประชากร โดยใช้หลักเกณฑ์ของความน่าจะเป็น และสถิติเชิง
อนุมานจะประกอบด้วย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานที่ใช้พารามิเตอร์ และที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
เป็นต้น (ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)

2.5. การกาหนดกลยุทธ์โดยใช้วิเคราะห์ (SWOT)
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญของการกาหนดกลยุทธ์ ซึ่งเป็น
วิธี ที่นิ ยมในปัจ จุบั น (พงษ์สุ วรรณ ศรี สุว รรณ, 2552) การนาเสนอในส่ วนนี้เ กี่ย วกั บ แนวคิ ดเกี่ย วกั บแนว
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT มีรายละเอียดดังนี้
Mintzberg (1994) กล่ า วว่ า หั ว ใจส าคั ญ SWOT Model คื อ กลยุ ท ธ์ ก าหนดขึ้ น จากการพิ จ ารณา
โอกาส แลข้อจากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่น่าจะมีผลต่อองค์กร โดยถือเป็นปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
(Key Success Factor = KSF) และการประเมินจุดแข็ง แลละจุดอ่อน เพื่อกลั่นกรอสมรรถนะที่โดเด่นของ
องค์กร โอกาสภายนอก จะเก็บมาเป็นความได้เปรียบ โดยอาศัยจุดแข็งภายใน ขณะที่ข้อจากัดที่ถือเป็นภาวะ
คุกคาม จะถือเป็นสิ่งที่หลบหนี หลีกเลี่ยง ขณะเดียวกัน จุดอ่อนต่างๆ ก็จะต้องปิดหรือแก้ไ ขให้ไ ด้ ในการ
กาหนดและเลือกกลยุทธ์ ปัจจัยอีกสองด้านคือ ปัจจัยภายในได้แก่ ค่านิยมในการจัดการ กับ ปัจจัยภายนอก
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คือสานึกด้านความรับผิดชอบสังคมอันถือเป็นจริยธรรมทางธุรกิจที่เข้ามามีส่วนการพิจารณา และเมื่อเลือกกล
ยุทธ์แล้ว จะนาไปสู่การดาเนินงาน
SWOT เป็นเครื่องมือสาหรับวางแผนกลยุทธ์ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ และเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในที่
นามาสนับสนุน หรือเอื้อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ (Morrison, 2011)
SWOT มีความหมายว่าเป็นกระบวนการสร้างข้อมูลซึ่งช่วยให้โครงการ หรือเป้าหมายขององค์การ สอดคล้อง
กับสภาพหรือข้อมูลที่มีอยู่ SWOT เป็นคาย่อมาจากคาว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and
Treats โดยแต่ลาคามีความหมายดังนี้
Strengths คือจุดแข็ง หมายถึง ความสามารและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวกซึ่งองค์กรนามาใช้
ประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงการดาเนินงานภายในที่องค์กรทาได้ดี
Weaknesses คือจุ ดอ่อ น หมายถึงสถานการณ์ภ ายในองค์กรที่เป็ นลบ และด้ อ ยความสามารถ ซึ่ ง
องค์กรไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงการดาเนินงานภายในที่
องค์กรทาได้ไม่ดี
Opportunities คือโอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออานวยให้การทางานของ
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานการของ
องค์กร
Threats คือ อุปสรรค หมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทางานขององค์กรไม่ให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร บางครั้งจาแนก โอกาสและ
อุปสรรคเป็นสิ่งที่ทาได้ยากเพราะทั้ง สองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทาให้สถานการณ์
ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้และในทางกลับกันอุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วย
เหตุ นี้ อ งค์ ก รมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ข องตนให้ ท นต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์แวดล้อม
ในการวิเคราะห์ SWOT การกาหนดเรื่องหัวข้อหรือประเด็น (Area) เป็นสิ่ง สาคัญที่จะต้องคานึง ถึง
เพราะว่าการกาหนดประเด็นทาให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งโอกาส และ อุปสรรคได้ถูกต้อง
โดยเฉพาะกาหนดประเด็นหลัก (key area) ได้ถูกต้องจะทาให้การวิเคราะห์ ถูกต้องยิ่งขึ้น การกาหนดกรอบ
การวิเคราะห์ SWOT กระบวนการในการวิเคราะห์ SWOT มีกระบวนการคล้ายๆกัน Morrison (2011)
เสนอขั้นตอนในการวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูล โดยการจัดทาจุดแข็ง และจุดอ่อนที่มีอยู่ อาจจะใช้การสัมภาษณ์ หรือ การประชุม
กลุ่มเพื่อระดมความคิด
2. จัด ท ารายการเกี่ ย วกั บโอกาสที่ จ ะเกิด ขึ้ น ในอนาคต ที่ เ ป็ นจุ ด แข็ ง และจัด ท ารายการเกี่ ย วกั บ
อุปสรรค ซึ่งเป็นจุดอ่อน
3. วางแผนในการปฏิบัติ โดยใช้ SWOT เมทริกซ์ในการสร้างแผนปฏิบัติการกาหนดกลยุทธ์ สามรถ
กาหนดได้หลายวิธีเช่น การระดมความคิดเห็ นจากผู้ มีส่วนได้ เสีย การวิจัย เชิง พัฒ นาการระดมสมองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และการใช้เทคนิคตารางสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ (SWOT) Webster, Reif, Bracker, (1989)
เสนอขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ (SWOT) ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
(2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และ (3) วางแผน
Ireland, Hitt, Bettis, & Porras (2011). ได้ทาการศึกษากระบวนการกาหนดกลยุทธ์: ความแตกต่างในเรื่อง
การรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน และความไม่แน่นอน
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ของสภาพแวดล้อมทั่วไปตามระดับของการบริหาร พบว่า การรับรู้ของผู้บริหารเกี่ยวกับปัจจัยของบริษัทในการ
กาหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนของบริษัท และความไม่แน่นอนของสภาพทั่วไปของบริษัทแตกต่างกันไปตามระดับ
การบริหาร และความแตกต่างนี้ถูกพบว่ามีความแตกต่างเช่นเดียวกันในหลายๆ บริษัท
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ขั้น ตอนในการวิเคราะห์ สวอท (SWOT) ของ Morrison (2011)
เสนอขั้น ตอนไว้ 3 ขั้น ตอน คื อ 1) รวบรวมข้อ มู ลโดยการจั ด ทาจุด แข็ ง และจุด อ่อ นที่ มีอ ยู่ อาจจะใช้ก าร
สัมภาษณ์ หรือการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิด 2) จัดทารายการเกี่ยวกับโอกาสที่จะเดขึ้นในอนาคต ที่เป็น
จุดแข็ง และจัดทารายการเกี่ยวกับอุปสรรค ซึ่งเป็นจุดอ่อน และ 3) วางแผนในการปฏิบัติ โดยใช้ SWOT เมท
ริกซ์ในการสร้างแผนปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มีกระบวนการใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาใช้ในการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่งน่าจะทาให้การกาหนดกลยุทธ์ของครูถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 4 เทคนิคเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์โดยใช้สวอท
เทคนิคในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการกาหนดกลยุทธ์โดยใช้สวอท (SWOT) ประกอบด้วยการใช้
เทคนิคที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์สวอท (SWOT) เทคนิควิธีการช่วยสร้างทางเลือกที่ดีที่สุด มีรายละเอียด
ดังนี้
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1. เทคนิคที่ใช้กระบวนการวิเคราะห์สวอท (SWOT)
เทคนิคที่ใช้กระบวนการวิเคราะห์สวอท (SWOT) มี 6 ประการ (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร,
2551 ) คือ
1.1 การเขียนความคิดในกระดาษสี เทคนิคการเขียนความคิดในกระดาษสีช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้คิด
กลั่นกรอง และเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนอภิปรายความคิด และขยายความคิดของผู้เข้าร่วมให้กว้างขึ้นด้วย
นอกจากนี้ กระดาษสียังช่วยในการจัดกลุ่มความคิด และเคลื่อนย้ายจัดกลุ่มใหม่ได้
1.2 การเชิญชวนให้เกิดการอภิปราย เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กระบวนการ การใช้คาถามเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เขาคิด อาจต้องใช้คาถามนาบ้างเพื่อกระตุ้นให้คิด การเขียน
ข้อความหรือวาดภาพสิ่งที่เสนอหรือพูดบนกระดานเป็นอีกเทคนิคหนึ่ง ที่ช่วยทาให้เกิดอภิปรายเกิดความ
ต่อเนื่องขึ้นได้ หากปล่อยให้ผู้เข้าร่วมฟังเป็นเวลานาน จะเกิดความเบื่อหน่ายและง่วงได้ บางครั้งอาจต้องแทรก
กิจกรรมคลายเครียดเป็นระยะๆ ดังนั้น การเชิญชวนให้เกิดอภิปรายเป็นเทคนิคที่สาคัญอย่างยิ่ง
1.3 การให้น้าหนักเพื่อระบุปัจจัยสาคัญที่นาสู่ความสาเร็จ เทคนิคนี้จะช่วยระบุว่า จุดอ่อนจุดแข็ง
โอกาส และ อุปสรรคใด เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อองค์กร
1.4 เทคนิคการจับคู่ หรือเรียกว่า SWOT Matrix เทคนิคนี้ใช้จับคู่เพื่อสร้างกลยุทธ์ จับคู่ที่ละคู่
ระหว่างปัจจัย จุดอ่อนและโอกาส จุดอ่อนและอุปสรรค จุดแข็งและโอกาส จุดแข็งและอุปสรรค ทั้งนี้ในการ
จับคู่แต่ละครั้งอาจจะใช้ปัจจัยหลายตัวก็ได้ หรือโดยตัวมันเองอาจไม่จับคู่กับตัวใดเลยก็ได้
1.5 การจัดลาดับความสาคัญ เทคนิคนี้ใช้จับคู่เปรียบเทียบแบบพบกันหมดช่วยในการจัดลาดับ
ความส าคั ญ ของกลยุ ท ธ์ โดยเฉพาะเมื่ อ มี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ต้ อ งการเปรี ย บเที ย บจ านวนมาก เทคนิ ค การจั ด คู่
เปรียบเทียบนี้จะช่วยให้การเปรียบเทียบทาง่ายขึ้น
1.6 บรรยากาศผ่อนคลาย การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเป็นกันเองและมีกิจกรรมคลายเครียด
เป็นสิ่งจาเป็นมาก การพักดื่มน้าเย็น ชากาแฟ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกผ่อนคลายได้ การเล่าเรื่องตลก หรือการ
พูดจาสนุกสนานช่วยทาให้บรรยากาศดีขึ้น
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2. การใช้เทคนิควิธีการช่วยสร้างทางเลือก
วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้มองเห็นปัญหาในมุมที่แตกต่างกันเพื่อความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง โดยมีเครื่องมือ /
วิธีการที่สาคัญ (Mind Tools Ltd, 1996-2010) และเทคนิคที่ช่วยให้พัฒนาทางเลือกที่ดีประกอบด้วยเทคนิค
วิธีการสาหรับสร้างความคิด (Generating Ideas) เทคนิควิธีการที่ช่วยให้เกิดการพิจารณามุมมองที่แตกต่างกัน
(Considering Different Perspectives) และเทคนิควิธีการสาหรับจัดการแนวคิด (Organizing Ideas) ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้
1. เทคนิ ค วิ ธี ก ารส าหรั บ สร้ า งความคิ ด (Generating Ideas) เช่ น วิ ธี ก ารระดมความคิ ด
(Brainstorming) เป็นวิธีที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในการระดมความคิด วิธีการระดมสมองแบบย้อนหลัง
(Reverse Brainstorming) มีลักษณะการทางานคล้ายกับการระดมความคิด (Brainstorming) โดยเริ่มต้นตั้ง
คาถามเพื่อระดมความคิด เกี่ยวกับวิธีการที่จะทาให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ต้องการ และย้อนกลับการ
ดาเนินการเหล่านี้ กระบวนการชาร์เรต (Charette Procedure) เป็นกระบวนการเชิงระบบในการเก็บรวบรวม
ข้อมู ล และพัฒ นาแนวคิด จากผู้ มีส่ วนได้ ส่ ว นเสี ยหลายๆ คน และเทคนิค การเขียนกระดาษคลาวฟอร์ ด
(Crawford Slip Writing Technique) เป็นการสร้างแนวคิดจากคนจานวนมากๆ วิธีการนี้มีประโยชน์เป็ น
อย่างมากในการสร้างความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น โดยไม่คานึงถึงตาแหน่งหรืออานาจภายใน
องค์กร
2. เทคนิคที่ช่วยให้เกิดการพิจารณามุมมองที่แตกต่างกัน (Considering Different Perspectives)
เช่นเมทริกซ์การเปลี่ยนกรอบ (Appreciative Inquiry) มีรายละเอียดดังนี้
การกระจายแนวคิด (Concept Fan) ใช้ในกรณีที่ตัวเลือกน้อยมีน้อย หรือรู้สึกว่าไม่พึงพอใจกับทางเลือกที่มี
อยู่ วิธีการนี้ช่วยให้ถอยกลับไปมองที่ปัญหา ทาให้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น วิธีการนี้ช่วยให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าใกล้
กับ ปัญหามากขึ้น
สุ น ทรี ย์ ส าธก (Appreciative Inquiry) เป็ น วิ ธี ก ารที่ ช่ ว ยให้ ม องปั ญ หาในด้ า นบวก (going right)
มากกว่าที่จะมองปัญหาว่าไม่ถูกต้องเพราะอะไร
3. เทคนิควิ ธีการส าหรับจั ดการแนวคิด (Organizing Ideas) เป็นแผนผัง กลุ่มความคิด (Affinity
Diagrams) เพื่อใช้จัดการกับความคิดเพื่อให้เป็นความคิดทั่วไป และเป็นกลุ่มความคิด
3.การใช้เทคนิคช่วยตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
เป็นวิธีการที่ใช้ในกรณีที่ตัวเลือกไม่ชัดเจนจาเป็นต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเหลือเช่น การวิเคราะห์เมท
ริกซ์การตัดสินใจ (Decision Matrix Analysis) การวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เมทริก ซ์การตั ดสินใจ (Decision Matrix Analysis) เป็ นวิธีการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรับการ
ตัดสินใจ เมื่อมีทางเลือกที่ดีให้เลือกหลากหลายๆ ทางเลือก และมีปัจจัยที่แตกต่างกันที่จะต้องนามาพิจารณา
(Kevin,2011) และพบว่ า มี ก ารน าเมทริ ก ซ์ ก ารตั ด สิ น ใจ (Decision Matrix Analysis) มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
สาหรับการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์ เช่น เมทริกซ์ IFE, เมทริกซ์ QSPM
2. การวิเคราะห์ตาราง (Grid Analysis) ที่เรียกว่าเมทริกซ์ตัดสินใจเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ใช้ใน
การประเมิน ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งในการนาปัจจัยที่แตกต่างกันมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
และแม่นยา ทาได้ด้วยความมั่นใจ และความมีเหตุผลวิธีการใช้วิการเคราะห์ตาราง (Grid Analysis) มีทั้งสิ้น 5
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างรายการของทางเลือกในแถวของตาราง และทารายการของปัจจัยที่ต้องนามา
พิจารณาในคอลัมน์บนหัวตาราง ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่ต้องนามาพิจารณาคือ ราคา
รูปทรง และความจุของฮาร์ดดิสก์
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ขั้นตอนที่ 2 ในส่วนของคอลัมน์ แนวดิ่งของตาราง การให้คะแนนของแต่ละทางเลือกในแต่ละปัจจัย
โดยการตัด สินใจ ซึ่ งคะแนนที่ ให้มี เกณฑ์ตั้ ง แต่ 0 คือ แย่ม าก จนถึง 5 คื อ ดี เยี่ ยม ในแต่ล ะทางเลือก ไม่
จาเป็นต้องมีคะแนนทุกทางเลือก ในบางกรณีที่ไม่มีปัจจัยในทางเลือกนั้นนิยมให้คะแนนเป็น 0
ขั้นตอนที่ 3 ตัดสินใจเกี่ยวกับความสาคัญของปัจจัย โดยมีคะแนนความสาคัญตั้งแต่ 0 ถึง 5 โดยที่ 0
หมายถึง ปัจจัยนั้นไม่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจครั้งสุดท้าย และ 5 หมายถึง ปัจจัยนั้นมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ในการให้น้าหนักของปัจจัย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ดาเนินการ (Kevin, 2011) เพื่อความชัดเจน
ในการกาหนดคะแนน ควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Paired Comparison Analysis) เพื่อ
ประมาณค่าการให้คะแนน
ขั้นตอนที่ 4 ในขั้นตอนนี้ นาคะแนนที่ได้จากการให้คะแนน ของทางเลือกในขั้นตอนที่ 2 คูณกับ
คะแนนของปัจจัย ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งคะแนนที่ได้จะเป็นคะแยยถ่วงน้าหนักในแต่ละทางเลือกและแต่ละปัจจัย
รวมกัน
ขั้นตอนที่ 5 รวมคะแนนถ่วงน้าหนักในแต่ละทางเลื อก ซึ่งทางเลือกใดมีคะแนนมากที่สุด ถือว่าเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุด
สาหรับข้อดี และ ข้อด้อย ของการวิเคราะห์ตาราง (Grid Analysis) คือเมื่อการตัดสินใจที่ซับซ้อนและมี
ผลลัพ ธ์ ที่เ ป็น ไปได้ห ลายทาง และมี เกณฑ์ที่ ใ ช้ใ นการพิ จารณา แตกต่ า งกั นหลายเกณฑ์ (Dermott, n,d;
Kevin, 2011) สามารถดาเนินการตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยการวิเคราะห์ตาราง (Grid Analysis) เป็นการแบ่ง
จุ ด ประสงค์ ใ ห้ มี ค วามละเอี ย ดมากขึ้ น ท าให้ ง่ า ยต่ อ การจั ด การ และให้ มุ ม มองที่ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ของ
สถานการณ์โดยรวม แต่การตัดสินใจทาได้เพียงข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง ซึ่งเป็นไปได้ง่ายในการบิดเบือนผลลัพธ์
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นผลเฉพาะที่ต้องการ และข้อเสียอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากมิติทางด้านการคิด การให้เหตุผล
ของแต่ละบุคคล (Dermott,n.d.)
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Parired Comparison Analysis) เพื่อตรวจสอบความสาคัญของ
ปัจจัยต่างๆ วิธีการนี้จะช่วยให้เปรียบเทียบปัจจัยที่ไม่เหมือนกันได้ และตัดสินใจว่าทางเลือกใดควรให้น้าหนัก
มากที่สุดเช่น ต้นไม้แห่งงการตัดสินใจ (Decision Trees) มีประโยชน์สาหรับการเลือกระหว่างตัวเลือก วิธีการ
นี้เปิดโอกาสให้สร้างตัวเลือกที่แตกต่างกัน โดยนาความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสาเร็จ และความล้มเหลวมาใช้
ในกระบวนการตั ด สิ น ใจในกรณี ที่ ก ารตั ด สิ น ใจด าเนิ น การในลั ก ษณะกลุ่ ม วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ไ ด้ ผ ลที่ มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ เมื่อมีเกณฑ์ที่เป็นนามธรรม และการตัดสินใจนั้นสาคัญว่าต้องมีฉันทามติในการตัดสินใจ
สามารถใช้เทคนิคโนมินอล (Nominal Group Technique) และวิธีการลงคะแนนแบบพหุ (Multi-Voting)
วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการในการลงความเห็นของกลุ่ม และจัดลาดับความสาคัญ ตัวอย่างเช่น การกาหนด
ทรัพยากรและเงินทุน วิธีการเดลฟาย (Delphi Technique) ใช้สาหรับอภิปราย และเสนอข้อโต้แย้ง ซึ่งน่าจะ
เก็บข้อมูลหลายครั้ง โดยมีผู้ดาเนินการเป็นผู้ประสานงาน โดยที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องเจอกัน และบางครั้งผู้ที่ให้
ข้อมูลไม่ต้องเจอกัน และบางครั้งผู้ที่ให้ข้อมูลจะไม่รู้ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง วิธีการนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง หาก
เราต้องการนาความคิดเห็นของผู้เชียวชาญหลายๆ คนมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ วิธีการนี้จะมีประโยชน์
อย่างยิ่ง หากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กฤตพร ชูเส้งและคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่ง กายคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
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ประสงค์ข องสาขาวิช าออกแบบแฟชั่น ผ้า และเครื่ องแต่ ง กายคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค์ตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและ
เครื่องแต่งกายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถานประกอบการ/
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในระดั บ มาก รองลงมาด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะเชาว์ปัญญา ด้านความรู้ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน วิจัยและพัฒนา (2551) ได้ ศึกษา เรื่อง ความพึง พอใจของผู้ ใช้บัณฑิ ตมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ ปี ก ารศึ ก ษา 2549 – 2550 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ เกี่ ยวกับ คุณ ลัก ษณะของบั ณฑิ ตในด้ านความสามารถทางวิ ชาการ ด้า น
บุคลิ กภาพ และด้า นคุณ ธรรม จริย ธรรมของบัณ ฑิต มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฎนครสวรรค์กลุ่ มตั วอย่า ง ได้ แก่
นายจ้างหรือหัวหน้างานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จานวน 556 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดยการใช้ แ บบสอบถามผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ตจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2549 – 2550
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ หาค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วน
ใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 55.60 มีอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 33.6 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ร้อยละ 68.80 มีตาแหน่งหัวหน้าแผนก/หัวหน้าฝ่าย/หั วหน้างาน ร้อยละ 42.70 เป็นบริษัทเอกชนร้อยละ
57.30 ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ปี
2549 – 2550 อยู่ในระดับมาก โดยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากรองลงมาด้าน
บุคลิกภาพ และด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ตามลาดับ
ฉวีวรรณ แจ้ งกิจ และคณะ (2554) ได้ศึ กษาเรื่อง คุณลัก ษณะของบัณฑิ ตที่พึง ประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุด มศึก ษาแห่ งชาติข องสาขาวิ ชาอุต สาหกรรมการบริก ารอาหารคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน 92 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีต่อความพึงพอใจในการจัดการศึกษาใน
หลักสูตร (พ.ศ. 2550) ของสถานประกอบการทั้ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านเชาว์ปัญญา ด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านทักษะพิสัย
วิลัยพร ยาขามป้อม (2555) คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดย
มีความต้องการระดับมากที่สุด อันดับที่หนึ่ ง ด้านทักษะความสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
อันดับที่สอง ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความต้องการระดับมาก ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความรู้ และ
ด้านทัก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่อ สารและการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ อั บดั บที่ สาม สี่ และห้ า
ตามลาดับ และพบว่า ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมืองเลย จังหวัดเลยที่มีรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจและ
ขนาดสถานประกอบการที่ แตกต่า งกัน มี ค วามต้อ งการคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ตหลัก สู ตรบริห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต
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สาขาวิชาการจัดการ ในภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจต่างกัน คือ ห้าง
ส่วนหุ้นและบริษัทจากัด มีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระดับมากที่สุดด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจ
ประเภทต่างกัน คือ ธุรกิจการผลิตมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลั กสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
การจั ด การ ระดั บ มาก ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ธุ ร กิ จ การค้ า มี ค วามต้ อ งการระดั บ มากที่ สุ ด ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส่วนธุรกิจบริการ ที่มีความต้องการระดับมากที่สุด ด้าน
ความรู้ ส่วนขนาดของสถานประกอบการที่ต่างกัน คื อ ขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความต้องการคุณลักษณะ
บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ระดับมากที่สุด ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาจะศึกษาถึง คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญ ญา ด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านทักษะพิสัย

บทที่ 3
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การศึกษาเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาเชิงสารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้

ดาเนินการเกบแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นาข้อมูลที่ได้มารวบรวมผลโดยการใช้ โปรแกรมทาง
อ แวร์สาเรจรูป

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

คุณลักษณะที่เหมาะสมสาหรับนักศึกษาใน

ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรในการเกบแบบประเมิน ดังนี้
3.1.1 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ทาการศึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3.1.2 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารย์ ที่เป็นผู้ประเมินนักศึกษาได้ทาการศึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3.1.3 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากนักศึกษาที่ทาการศึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก
สถานประกอบการที่นักศึกษาได้ทาการศึกประสบการณ์วิชาชีพ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเกบรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลักษณะของแบบประเมินที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากผู้กรอกแบบประเมิน
ตอนที่ 2 เป็น แบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) สอบถามเกี่ยวกับความต้องการ
คุณ ลัก ษณะบั ณฑิ ต หลั ก สูต ร หลัก สู ตรวิ ทยาศาสตร์ บั ณฑิ ตสาขาเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีทั้ง หมด 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย ึ่งจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียวผู้ตอบแบบประเมินจะประมาณค่าระดับ
ความต้องการแบ่งเป็น ระดับโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คุณลักษณะทีต้องการระดับมากที่สุด 5 คะแนน
คุณลักษณะทีต้องการระดับมาก
4 คะแนน
คุณลักษณะทีต้องการระดับปานกลาง 3 คะแนน
คุณลักษณะทีต้องการระดับน้อย
2 คะแนน
คุณลักษณะทีต้องการระดับน้อยที่สุด 1 คะแนน
ตอนที่ 3 นาแบบประเมินที่ทาการเกบรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย อ แวร์สาเรจรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 สรุปผลจากแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากผู้กรอกแบบประเมิน
ตอนที่ 5 นาข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 4 มาวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาคุณลักษณะทั้ง 6 ด้านของนักศึกษา

3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาใช้ แ บบประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์บัณ ฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ล
สงคราม แบบประเมินนี้ผู้ศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการเกบแบบประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่กาหนดไว้ในกรอบแนวคิดตามลักษณะตัวแปรที่
จะศึกษา
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3.3.2 นิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดเพื่อสร้างแบบประเมินฉบับร่าง
3.3.3 สร้างแบบประเมินให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรที่กาหนดไว้ในกรอบแนวคิด
3.3.4 นาแบบประเมินปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3.5 นาแบบประเมินที่ผ่านความเหนชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนาแบบประเมินสอบถามตามข้อเสนอแนะ
3.3.6 ได้แบบประเมินฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วไปใช้จริง
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3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเกบรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้
3.4.1 ผู้ ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขออนุญาตเกบข้อมูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบ
ประเมิน
3.4.2 ผู้ศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะศึกษาประกอบด้วยที่อยู่ของผู้ประกอบการ
3.4.3 ผู้ศึกษาดาเนินการเกบรวบรวมข้อมู ลจากอาจารย์นิเทศ สถานประกอบการ และนักศึกษาที่ทา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.4.4 ผู้ศึกษานาแบบประเมินที่ได้มาทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบประเมินและนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย อ แวร์สาเรจรูปต่อไป
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3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลั ง จากที่ไ ด้ รวบรวมแบบประเมิน ทั้ ง หมดจากผู้ต อบแบบประเมิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ ศึ กษานาแบบ
ประเมินทั้งหมดมาดาเนินการ ดังนี้
3.5.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ศึกษาตรวจความสมบูรณ์ของการตอบแบบประเมินและแยก
แบบประเมินที่ไม่สมบูรณ์ออก
3.5.2 การแยกแบบประเมินต้องมีความถูกต้องของจานวนข้อมูลที่ทาการเกบรวบรวมข้อมูล

3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิง พรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์สถานภาพของผู้ประกอบการ
โดยใช้ ค วามถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) วิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ึ่งข้อมูลจะแสดง
ในบทที่ 4

บทที่ 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ ศึกษามีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลั กษณะบัณฑิต หลั กสู ตรสาขาเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ตามความต้ อ งการของ
ผู้ ป ระกอบการ 6 ด้ า น คื อ คื อ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ด้า นความรู้ ด้ านทั กษะทางปั ญญา ด้ า นทั ก ษะ
ความสั มพัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย โดยศึกษาภาพรวม รายด้านและเปรียบเทียบความต้องการของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิธีการดาเนินการศึกษารายละเอียดตามลาดับดังนี้
4.1 ผลการศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ทา
การศึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.2 ผลการศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารย์ที่เป็นผู้ประเมินนักศึกษาได้
ทาการศึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.3 ผลการศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากนักศึกษาที่ทาการศึกประสบการณ์
วิชาชีพจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ทาการศึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.4 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลการประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4.5 ข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิด
4.1 ผลการศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ทาการ
ศึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.1.1 การศึ ก ษาผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ จากสถานประกอบการที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ท าการศึ ก
ประสบการณ์วิช าชีพ เกี่ยวกับ คุณลั กษณะบั ณฑิตหลั กสู ตรสาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามความต้องการของผู้ประกอบการ 6 ด้าน คือ คือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย
การวิเคราะห์โดยภาพรวม รายละเอียดดังตารางที 4.1
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการทั้ง 6 ด้าน ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยภาพรวม
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S.D
อันดับ
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.000
0.822
มาก
5
2. ด้านความรู้
4.061
0.821
มาก
2
3. ด้านปัญญา
4.019
0.810
มาก
4
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𝑥̅

S.D

ระดับความ
ต้องการ

อันดับ

4.100

0.805

มาก

1

4.000

0.808

มาก

6

4.021
4.034

0.810
0.813

มาก
มาก

3
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คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านทักษะพิสัย
เฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4.1 พบว่ า ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่ออพิจ ารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้ านที่มีค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ตามลาดับ 𝑥̅ = 4.034, S.D.=0.813)

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ความเกี่ยวกับคุณลักษณะบั ณฑิตหลักสู ตรบริห ารธุร กิจบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม รายละเอียดดังตารางที 4.2

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S.D
อันดับที่
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
4.083
0.836
มาก
1
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง
4.050
0.818
มาก
3
และองค์กร
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในองค์กร
4.058
0.813
มาก
2
และสถาบันการศึกษา
1.4 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ติดตาม
สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
3.808
0.823
มาก
4
ขัดแย้ง และลาดับความสาคัญ ไม่เป็นผู้สร้าง
ความขัดแย้งในองค์กรหรือหน่วยงาน
เฉลี่ยรวม
4
0.822
มาก
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ตามลาดับ 𝑥̅ = 4, S.D.= 0.822)

4.1.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ความเกี่ยวกับคุณลั กษณะบัณฑิตหลั กสูตรบริห ารธุร กิจบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พิบู ล สงคราม ในด้านความรู้
รายละเอียดดังตารางที 4.3

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความรู้
S.D

ระดับความ
ต้องการ

อันดับที่

1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี
สาคัญในสาขาและวิชาชีพเฉพาะ

𝑥̅

4.067

0.817

มาก

1

2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สาขาวิชาและสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

4.067

0.807

มาก

2

3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ และ
สามารถนาไปต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ได้

4.050

0.839

มาก

3

เฉลี่ยรวม

4.061

0.821

มาก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ตามลาดับ
𝑥̅ = 4.061, S.D.= 0.821)
4.1.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ความเกี่ยวกับคุณลั กษณะบัณฑิตหลั กสูตรบริห ารธุร กิจบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิบู ล สงคราม ในด้า นปั ญญา
รายละเอียดดังตารางที 4.4
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3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
เฉลี่ยรวม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านปัญญา
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S.D
อันดับที่
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1 สามารถค้นคว้าหาความรู้ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางวิชาการได้อย่าง
4.080
0.811
มาก
1
สร้างสรรค์
2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
3.950
0.838
ปลานกลาง
3
แก้ปัญหาการทางานได้
4.030

0.777

มาก

4.019

0.809

มาก

2

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขา
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ด้ า นปั ญ ญา โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(ตามลาดับ 𝑥̅ = 4.019, S.D.= 0.809)
4.1.5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ความเกี่ยวกับคุณลั กษณะบัณฑิตหลั กสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พิบู ล สงคราม ในด้านความรู้
รายละเอียดดังตารางที 4.5
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

𝑥̅

S.D

ระดับความ
ต้องการ

อันดับที่

1 มีภาวะผู้นาหรือ มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4.167

0.781

มาก

1

2 ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี

4.050

0.818

มาก

4

3 มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

4.108

0.807

มาก

2
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คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
เฉลี่ยรวม

S.D

ระดับความ
ต้องการ

อันดับที่

4.075

0.811

มาก

3

4.1

0.805

มาก

𝑥̅

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความต้ องการของผู้ ป ระกอบเกี่ย วกั บ คุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ (𝑥̅ = 4.1, S.D.= 0.805)

4.1.6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ความเกี่ยวกับคุณลักษณะบั ณฑิตหลักสู ตรบริห ารธุร กิจบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังตารางที 4.6

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S..D
อันดับที่
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
4.017
0.799
มาก
2
ปฏิบัติงานได้อย่างมีเหตุและผล
2 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
4.042
0.844
มาก
1
อินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติงาน
3 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและนาเสนอ
3.942
0.781
ปลานกลาง
3
ได้อย่างเหมาะสม
เฉลี่ยรวม
4.000
0.808
มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขา
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ด้านการวิเคราะห์ เชิงตัว เลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.00, S.D.= 0.808)
4.1.7 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ความเกี่ยวกับคุณลักษณะบั ณฑิตหลักสู ตรบริห ารธุร กิจบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในด้านทักษะพิสัย
รายละเอียดดังตารางที 4.7
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านทักษะพิสัย
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
S..D
ระดับความต้องการ อันดับที่
𝑥̅
สาขาวิชาการจัดการ
1 มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ
พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2 มีทักษะในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์/
เครื่องมือ สาหรับแก้ปัญหาในการทางาน
เฉลี่ยรวม

0.786

มาก

1

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

4.067
3.975

0.835

ปลานกลาง

4.021

0.810

มาก

2

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความต้องการของผู้ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรสาขา
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ด้านทักษะพิสั ย โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด
(𝑥̅ = 4.021, S.D.= 0.810) เมื่อพิจารณารายข้อ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามคุณลักษณะบัณฑิต จากการประเมินของอาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา
4.2.1 เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิต จากการประเมินของอาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา ตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ 6 ด้าน คือ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และด้ า นทั ก ษะพิ สั ย โดยศึ ก ษาภาพรวม ผลการวิ เ คราะห์ โดยภาพรวม
รายละเอียดดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิต จากการประเมินของอาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา
สถานประกอบการ
อาจารย์
นักศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา
S.D
S.D
S.D
𝑥̅
𝑥̅
𝑥̅
วิชาการจัดการ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านปัญญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.000
4.061
4.019

0.822
0.821
0.809

3.510
3.519
3.536

0.508
0.578
0.527

3.990
3.981
3.997

0.807
0.830
0.818

4.100

0.805

3.546

0.555

4.050

0.811
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𝑥̅

S.D

3.522

0.535

4.000

0.829

3.471
3.517

0.517
0.537

4.033
4.008

0.806
0.817
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สถานประกอบการ
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา
S.D
𝑥̅
วิชาการจัดการ
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
4.000 0.808
สารสนเทศ
6. ด้านทักษะพิสัย
4.021 0.810
เฉลี่ยรวม
4.034 0.813

จากตารางที่ 4.8 พบว่า จากการศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ 6 ด้าน คือ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสั มพัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย โดยศึกษาภาพรวม รายด้านและเปรียบเทียบความต้องการของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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4.3 ข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิด
ในส่ว นคาถามปลายเปิดนั้น ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ คุณลั กษณะบัณฑิต
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคุณคุณลักษณะบัณฑิตที่เหมาะสม

4.5 การนาข้อมูลมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Swot Analysis)
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์การศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 6 ด้าน คือ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย โดยศึกษาภาพรวม รายด้านและเปรียบเทียบความต้องการของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พิบู ลสงคราม การนาเสนอในส่ ว นนี้ เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT มี
รายละเอียดดังนี้
Mintzberg (1994) กล่ า วว่ า หั ว ใจส าคั ญ SWOT Model คื อ กลยุ ท ธ์ ก าหนดขึ้ น จากการพิ จ ารณา
โอกาส แลข้อจากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่น่าจะมีผลต่อองค์กร โดยถือเป็นปั จจัยหลักแห่งความสาเร็จ
(Key Success Factor = KSF) และการประเมินจุดแข็งแลละจุดอ่อน เพื่อกลั่นกรอสมรรถนะที่โดเด่นของ
องค์กร โอกาสภายนอก จะเก็บมาเป็นความได้เปรียบ โดยอาศัยจุดแข็งภายใน ขณะที่ข้อจากัดที่ถือเป็นภาวะ
คุกคาม จะถือเป็นสิ่งที่หลบหนี หลีกเลี่ยง ขณะเดี ยวกัน จุดอ่อนต่างๆ ก็จะต้องปิดหรือแก้ไขให้ได้ ในการ
กาหนดและเลือกกลยุทธ์ ปัจจัยอีกสองด้านคือ ปัจจัยภายในได้แก่ ค่านิยมในการจัดการ กับ ปัจจัยภายนอก
คือสานึกด้านความรับผิดชอบสังคมอันถือเป็นจริยธรรมทางธุรกิจที่เข้ามามีส่วนการพิจารณา และเมื่อเลือกกล
ยุทธ์แล้ว จะนาไปสู่การดาเนินงาน
โดยแต่ลาคามีความหมายดังนี้
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Strengths คือจุดแข็ง หมายถึง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
Weaknesses คือจุ ดอ่ อน หมายถึ ง ด้า นการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ด้านทักษะพิสัย
Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ด้านปัญญา
ในการวิเคราะห์ SWOT การกาหนดเรื่องหัวข้อหรือประเด็น (Area) เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องคานึงถึง
เพราะว่าการกาหนดประเด็นทาให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งโอกาส และ อุปสรรคได้ถูกต้อง
โดยเฉพาะกาหนดประเด็นหลัก (key area) ได้ถูกต้องจะทาให้การวิเคราะห์ถูกต้องยิ่งขึ้น การกาหนดกรอบ
เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางเลือกตาราง SWOT กลยุทธ์ทางเลือกขององค์การจะมีอยู่ 4 อย่าง ซึ่ง ประกอบด้วย จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

บทที่ 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษามี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คุณลักษณะมีทั้งหมด 6 ด้าน คือ
คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะ
พิสัย โดยผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ 80 เปอร์เซ็นของจานวนข้อมูล วิธีการดาเนินการ
ศึกษารายละเอียดตามลาดับดังนี้
1 ผลการศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ทาการ
ศึกประสบการณ์วิชาชีพ
2 ผลการศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารย์ที่เป็นผู้ประเมินนักศึกษาได้ทา
การศึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 ผลการศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากนั กศึกษาที่ทาการศึกประสบการณ์
วิชาชีพจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ทาการศึกประสบการณ์วิชาชีพ
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5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 การเปรี ยบเทีย บคุณ ลั กษณะบั ณ ฑิต หลั กสู ตรสาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิต จากการประเมินของอาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา
เปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตาม
คุณลักษณะบัณฑิต จากการประเมินของอาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา คุณลักษณะมีทั้งหมด 6
ด้าน คือ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านทักษะพิสัย โดยศึกษาภาพรวม ผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวม รายละเอียดดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบคุณลั กษณะบัณฑิต หลั กสูตรสาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิต จากการประเมินของอาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา
สถานประกอบการ
อาจารย์
นักศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
S.D
S.D
S.D
𝑥̅
𝑥̅
𝑥̅
สาขาวิชาการจัดการ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านปัญญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.000
4.061
4.019

0.822
0.821
0.809

3.510
3.519
3.536

0.508
0.578
0.527

3.990
3.981
3.997

0.807
0.830
0.818

4.100

0.805

3.546

0.555

4.050

0.811
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3.522

0.535

4.000

0.829

3.471
3.517

0.517
0.537

4.033
4.008

0.806
0.817
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สถานประกอบการ
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
S.D
𝑥̅
สาขาวิชาการจัดการ
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
4.000 0.808
สารสนเทศ
6. ด้านทักษะพิสัย
4.021 0.810
เฉลี่ยรวม
4.034 0.813

จากตารางที่ 5.1 พบว่า จากการศึกษาแบบประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ คุณลักษณะมี
ทั้งหมด 6 ด้าน คือ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านทักษะพิสัย โดยศึกษาภาพรวม รายด้านและเปรียบเทียบความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
คุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
ตารางที่ 5.2 ผลสรุปแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิต จากการประเมินของอาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา
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คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

𝑥̅

S.D

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านปัญญา

4.000
4.061
4.019

0.822
0.821
0.809

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4.100

0.805

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.000

0.808

ระดับความ
ต้องการ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
5
2
4
1
6

มาก
6. ด้านทักษะพิสัย
4.021
0.810
3
มาก
เฉลี่ยรวม
4.034
0.813
จากตารางที่ 5.2 พบว่า จากการศึกษาแบบประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพคุณลักษณะมี
ทั้งหมด 6 ด้าน คือ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านทักษะพิสัย โดยศึกษาภาพรวม รายด้านและเปรียบเทียบความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
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คุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.034 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.813
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5.1.2 การนาข้อมูลมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Swot Analysis)
การวิ เ คราะห์ SWOT เป็ น การวิ เ คราะห์ ก ารศึ ก ษาแบบประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
คุณลั กษณะมีทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทั กษะ
ความสั มพัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย โดยศึกษาภาพรวม รายด้านและเปรียบเทียบความต้องการของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบู ลสงคราม การนาเสนอในส่ ว นนี้ เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT มี
รายละเอียดดังนี้
Mintzberg (1994) กล่ า วว่ า หั ว ใจส าคั ญ SWOT Model คื อ กลยุ ท ธ์ ก าหนดขึ้ น จากการพิ จ ารณา
โอกาส แลข้อจากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่น่าจะมีผลต่อองค์กร โดยถือเป็นปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
(Key Success Factor = KSF) และการประเมินจุดแข็งแลละจุดอ่อน เพื่อกลั่นกรอสมรรถนะที่โดเด่นของ
องค์กร โอกาสภายนอก จะเก็บมาเป็นความได้เปรียบ โดยอาศัยจุดแข็งภายใน ขณะที่ข้อจากัดที่ถือเป็นภาวะ
คุกคาม จะถือเป็นสิ่งที่หลบหนี หลีกเลี่ยง ขณะเดียวกัน จุดอ่อนต่างๆ ก็จะต้องปิดหรือแก้ไขให้ได้ ในการ
กาหนดและเลือกกลยุทธ์ ปัจจัยอีกสองด้านคือ ปัจจัยภายในได้แก่ ค่านิยมในการจัดการ กับ ปัจจัยภายนอก
คือสานึกด้านความรับผิดชอบสังคมอันถือเป็นจริยธรรมทางธุรกิจที่เข้ามามีส่วนการพิ จารณา และเมื่อเลือกกล
ยุทธ์แล้ว จะนาไปสู่การดาเนินงาน
โดยแต่ลาคามีความหมายดังนี้
Strengths คือจุดแข็ง หมายถึง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
Weaknesses คือจุ ดอ่ อน หมายถึ ง ด้า นการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ด้านทักษะพิสัย
Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ด้านปัญญา
ในการวิเคราะห์ SWOT การกาหนดเรื่องหัวข้อหรือประเด็น (Area) เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องคานึงถึง
เพราะว่าการกาหนดประเด็นทาให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งโอกาส และ อุปสรรคได้ถูกต้อง
โดยเฉพาะกาหนดประเด็นหลัก (key area) ได้ถูกต้องจะทาให้การวิเคราะห์ถูกต้องยิ่งขึ้น การกาหนดกรอบ
ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์ SWOT จากแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการที่
นักศึกษาได้ทาการศึกประสบการณ์วิชาชีพ
S (Strengths) จุดแข็ง
W (weakness) จุดอ่อน
- ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ - ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตร
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ บั ณฑิตสาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม จบในระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม จ บ ใ น ร ะ ดั บ
ชั้นสูง (ปวส.) ทุกหลักสูตรมีการฝึกประสบการณ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาส่วน
วิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดย ใหญ่ จ ะอ่ อ นวิ ช าสามั ญ อย่ า งเช่ น คณิ ต ศาสตร์
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วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เนื่ องจากพื้นฐาน
การเรียนของนักศึกษาที่ผ่านมาจะเน้นการเรียนทาง
ปฏิ บั ติม ากกว่ า ทางวิ ช าสามั ญ จึ งท าให้ นั ก ศึก ษามี
จุดอ่อนทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การวิ เ คราะห์ แ ละ
แก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล
ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตช่วย
ในการปฏิ บั ติงาน และการภาษาในการสื่ อสารได้
อย่างเหมาะสม
วิธีการแก้ไขของจุดอ่อนคือ ทางคณาจารย์ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ บั ณฑิตสาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของนักศึกษา จึง ทาการปรับ ปรุงทางด้านการปรั บ
พื้นฐานก่อนเรียน โดยการจัดโครงการปรับพื้นฐาน
ก่อนเรียนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจในด้านการ
คิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ใช้เวลาในการฝึกไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง จึงส่งผลทา
ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า มาเรี ย นต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมนั้ น
สามารถปรับ ตัวเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้ดี มีภ าวะ
ผู้นาหรือ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่ า งเหมาะสม ตระหนั ก ในความแตกต่ า ง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทางาน
ร่ ว มกับ ผู้ อื่น ได้ดี มีการแสวงหาความรู้ เพื่อ พัฒ นา
ตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และวางตั ว และแสดงความ
คิดเห็ น ได้ เหมาะสมกับ บทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบ

O (Opportunity) โอกาส
- ด้านทักษะพิสัย
เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ทั้ ง ด้ า น
ปฏิบัติและทฤษฎีจึงต้องมีห้องปฏิบัติการและห้องสื่อ
การเรียนการสอน ซึ่งห้องปฏิบัติการในแต่ละสาขา
นั้นยังมีเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยเทียบเท่ายุคปัจจุบัน
ดั ง นั้ น โอกาสที่ ส าขาต้ อ งการได้ รั บ คื อ การพั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการให้มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย ส่งผลทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
พัฒนาทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสม

5.2. อภิปรายผล

T (Treats) อุปสรรค

- ด้านปัญญา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษายังขาดการ
ฝึกพัฒนาตนเองและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสถาน
การจริ ง ซึ่ ง ในส่ ว นของการฝึ ก ฝนและพั ฒ นา
นักศึกษา ทางคณะฯ ได้ทาการจัดกิจกรรมโครงการ
ภาวการณ์ เ ป็ น ผู้ น า เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ และรู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
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จากการศึกษาถึงคุณลักษณะการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คุณลักษณะเด่นของนักศึกษาที่ฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และมีจุดอ่อนทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการวิเคาระห์นั้นสามารถนาผลที่ได้ไป
ปรับปรุงและแก้ไขคุณลักษณะของนักศึกษาได้โดยโดยการจัดโครงการปรับพื้นฐานก่อนเรียนเพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ เข้าใจในด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรอื่นๆ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.3.2 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ โดยเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินเป็ นวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก
สถานประกอบการโดยตรงเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

32

เอกสารอ้างอิง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

กรกรต เจริญผล. (2551, ตุลาคม) คุณลักษณะของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ขั้นสูง, (9) : 57-68
กฤต ชูเส้งและคณะ. (2554) รายงานวิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บอุด มศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น ผ้า และเครื่ องแต่ งกาย. คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กฤตยา ฐานุ ว รภัทร์ (2555) รายงานวิจั ยคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่ พึง ประสงค์ส าหรั บสถานประกอบการ
กรณี ศึกษา บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์แ ละศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
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กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร. กรุงเทพฯ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชูชัย สมิทธิไกร.(2547).การสรรหา การคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรุงเทพฯ :
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อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์
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ประวัติผู้วิจัย
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ช
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9.
10.

ชื่อ-นามสกุล
: นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน
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: นักวิชาการศึกษา
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: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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: ปริญญาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัย
: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
: โรงเรียนจ่านกร้อง
- มัธยมศึกษาตอนต้น
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-การศึกษาสิทธิเสรีของโสเภณีตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม
ผลงานวิจัยที่พิมพ์ออกเผยแพร่ (ถ้ามี)
สถานที่ติดต่อ
: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 156 หมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์
: 055-282-792
หมายเลขโทรสาร
:E – mail
: amonrat99aomsin@gmail.com
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4.

ภัฏ
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งคร
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ัยรา
ช
ภาคผนวก ก
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แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อนักศึกษา..............................................................................นามสกุล ……………………………………................................................
สาขาวิชา.............................................................................. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...................................................................................................................................................
คาชี้แจง : ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนที่ผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมที่สุดเพียงช่องเดียว

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและ
องค์กร

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
4
3
2
(มาก) (ปานกลาง) (น้อย)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในองค์กรและ
สถาบันการศึกษา
1.4 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ติดตาม สามารถ
ทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับ
ความสาคัญ ไม่เป็นผู้สร้างความขัดแย้งในองค์กรหรือ
หน่วยงาน
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญ
ในสาขาและวิชาชีพเฉพาะ
2.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชา
และสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพเฉพาะใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ และ
สามารถนาไปต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพได้

5
(มากที่สุด)

3. ด้านปัญญา
3.1 สามารถค้นคว้าหาความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้
ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการ
ทางานได้
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

1
(น้อย
ที่สุด)
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5
(มากที่สุด)

เกณฑ์การประเมิน

1
(น้อย
ที่สุด)

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาหรือ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.2 ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ผลการประเมิน
4
3
2
(มาก) (ปานกลาง) (น้อย)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4.3 มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีเหตุและผล
5.2 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ช่วยในการปฏิบัติงาน
5.3 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและนาเสนอได้
อย่างเหมาะสม
6. ด้านทักษะพิสัย
6.1 มีความสามารถในการใช้เครื่องมือพื้นฐานได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6.2 มีทักษะในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
สาหรับแก้ปัญหาในการทางาน
รวม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
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ยาล
ัยรา
ช
ภาคผนวก ข
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ผลการศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารย์ที่เป็นผู้ประเมินนักศึกษาได้ทาการ
ศึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการทั้ง 6 ด้าน ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยภาพรวม
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S.D
อันดับ
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.510
0.508
ปานกลาง
5
2. ด้านความรู้
3.519
0.578
ปานกลาง
4
3. ด้านปัญญา
3.536
0.527
ปานกลาง
2
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
3.545
0.554
ปานกลาง
1
รับผิดชอบ
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
3.522
0.535
ปานกลาง
3
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านทักษะพิสัย
3.470
0.516
ปานกลาง
6
เฉลี่ยรวม
3.517
0.536
ปานกลาง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของอาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S.D
อันดับที่
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
3.550
0.499
ปานกลาง
1
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง
3.475
0.501
ปานกลาง
3
และองค์กร
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในองค์กร
3.450
0.499
ปานกลาง
4
และสถาบันการศึกษา
1.4 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ติดตาม
สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
3.541
0.500
ปานกลาง
2
ขัดแย้ง และลาดับความสาคัญ ไม่เป็นผู้สร้าง
ความขัดแย้งในองค์กรหรือหน่วยงาน
เฉลี่ยรวม
3.504
0.500
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของอาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความรู้
S.D

ระดับความ
ต้องการ

อันดับที่

1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี
สาคัญในสาขาและวิชาชีพเฉพาะ

𝑥̅
3.450

0.499

ปานกลาง

3

2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สาขาวิชาและสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

3.466

0.500

ปานกลาง

1

3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ และ
สามารถนาไปต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ได้

3.458

0.500

ปานกลาง

2

เฉลี่ยรวม

3.458

0.500

ปานกลาง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของอาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านปัญญา
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S.D
อันดับที่
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1 สามารถค้นคว้าหาความรู้ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางวิชาการได้อย่าง
3.466
0.500
ปานกลาง
3
สร้างสรรค์
2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
3.541
0.500
ปานกลาง
1
แก้ปัญหาการทางานได้
3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
เฉลี่ยรวม

3.533

0.500

ปานกลาง

3.513

0.500

ปานกลาง

2
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของอาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
S.D

ระดับความ
ต้องการ

อันดับที่

3.525

0.501

ปานกลาง

1

2 ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี

3.508

0.502

ปานกลาง

3

3 มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

3.450

0.499

ปานกลาง

4

3.516

0.501

ปานกลาง

2

3.500

0.501

ปานกลาง

1 มีภาวะผู้นาหรือ มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

𝑥̅

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
เฉลี่ยรวม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของอาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S..D
อันดับที่
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
3.541
0.500
ปานกลาง
1
ปฏิบัติงานได้อย่างมีเหตุและผล
2 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
3.475
0.501
ปานกลาง
2
อินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติงาน
3 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและนาเสนอ
3.458
0.500
ปานกลาง
3
ได้อย่างเหมาะสม
เฉลี่ยรวม
3.491
0.500
ปานกลาง
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของอาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านทักษะพิสัย
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
S..D
ระดับความต้องการ อันดับที่
𝑥̅
สาขาวิชาการจัดการ
0.496

ปานกลาง

3.483

0.501

ปานกลาง

3.454

0.499

ปานกลาง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

2 มีทักษะในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์/
เครื่องมือ สาหรับแก้ปัญหาในการทางาน
เฉลี่ยรวม

3.425

2

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1 มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ
พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
ภาคผนวก ค
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ผลการศึกษาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากนักศึกษาที่ทาการศึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ทาการศึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการทั้ง 6 ด้าน ประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยภาพรวม
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S.D
อันดับ
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.990
0.807
ปานกลาง
5
2. ด้านความรู้
3.981
0.830
ปานกลาง
6
3. ด้านปัญญา
3.997
0.818
ปานกลาง
4
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
4.050
0.811
มาก
1
รับผิดชอบ
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
4.000
0.829
มาก
3
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านทักษะพิสัย
4.033
0.806
มาก
2
เฉลี่ยรวม
4.008
0.817
มาก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 2 ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานความต้ องการของนั กศึ กษาเกี่ ยวกับ คุณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S.D
อันดับที่
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
3.966
0.806
ปานกลาง
3
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง
3.858
0.792
ปานกลาง
4
และองค์กร
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในองค์กร
4.083
0.805
มาก
2
และสถาบันการศึกษา
1.4 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ติดตาม
สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
4.083
0.826
มาก
1
ขัดแย้ง และลาดับความสาคัญ ไม่เป็นผู้สร้าง
ความขัดแย้งในองค์กรหรือหน่วยงาน
เฉลี่ยรวม
3.989
0.807
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานความต้ องการของนั กศึ กษาเกี่ ยวกับ คุณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความรู้
S.D

ระดับความ
ต้องการ

อันดับที่

1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี
สาคัญในสาขาและวิชาชีพเฉพาะ

𝑥̅
3.908

0.840

ปานกลาง

3

2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สาขาวิชาและสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

4.108

0.828

มาก

1

3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ และ
สามารถนาไปต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ได้

3.925

0.822

ปานกลาง

2

เฉลี่ยรวม

3.980

0.829

ปานกลาง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 4 ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานความต้ องการของนั กศึ กษาเกี่ ยวกับ คุณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านปัญญา
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S.D
อันดับที่
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1 สามารถค้นคว้าหาความรู้ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางวิชาการได้อย่าง
4
0.830
มาก
2
สร้างสรรค์
2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
3.966
0.787
ปานกลาง
3
แก้ปัญหาการทางานได้
3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
เฉลี่ยรวม

4.025

0.834

มาก

3.997

0.817

ปานกลาง

1
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ตารางที่ 5 ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานความต้ องการของนั กศึ กษาเกี่ ยวกับ คุณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

4.066

S.D

ระดับความ
ต้องการ

อันดับที่

0.774

มาก

2

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1 มีภาวะผู้นาหรือ มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

𝑥̅

2 ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี

4.125

0.835

มาก

1

3 มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

4.000

0.819

มาก

4

4.008

0.814

มาก

3

4.05

0.811

มาก

4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
เฉลี่ยรวม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 6 ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานความต้ องการของนั กศึ กษาเกี่ ยวกับ คุณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ระดับความ
S..D
อันดับที่
𝑥̅
อุตสาหกรรม
ต้องการ
1 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
3.99
0.804
ปานกลาง
2
ปฏิบัติงานได้อย่างมีเหตุและผล
2 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
3.96
0.839
ปานกลาง
3
อินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติงาน
3 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและนาเสนอ
4.014
0.844
มาก
1
ได้อย่างเหมาะสม
เฉลี่ยรวม
4
0.829
มาก

42
ตารางที่ 7 ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานความต้ องการของนั กศึ กษาเกี่ ยวกับ คุณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต
หลักสูตรหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านทักษะพิสัย
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
S..D
ระดับความต้องการ อันดับที่
𝑥̅
สาขาวิชาการจัดการ
0.798

ปานกลาง

4.100

0.813

มาก

4.033

0.806

มาก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

2 มีทักษะในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์/
เครื่องมือ สาหรับแก้ปัญหาในการทางาน
เฉลี่ยรวม

3.966

2

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1 มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ
พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1

