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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาองค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่
พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิ ต และ เปรียบเทียบองค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 1109  คน  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา คือแบบส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ ที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร
บัณฑิต   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t - Test , F-
Test (ANOVA) และใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparision test)  ด้วยวิธีการ  LSD 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Factor Analysis) ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้ค่า Kasier-Meyer-Olkin  (KMO) และ Bartlett’s Test of 
Sphericity ท าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ใช้วิธีหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธี Varimax Rotation  

ผลการวิจัยพบว่า   
1. องค์ประกอบความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  โดยเรียงล าดับความส าคัญ ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ ด้าน
จรรยาบรรณ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 
และด้านคุณธรรมจริยธรรม  

2. ระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต พบว่า ทุก
ด้านมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับความส าคัญ  คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ด้านจรรยาบรรณ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  ด้านความรู้และทักษะ
พื้นฐาน และ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามล าดับ 

3. อายุส่งผลต่อ ระดับความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร
บัณฑิต ยกเว้น  ด้านมนุษยสัมพันธ์  โดยกลุ่มอายุ 41 ปี ขึ้นไปแตกต่างจากกลุ่มอายุกลุ่มอ่ืน หาก
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พิจารณาตามวุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อองค์ประกอบความต้องการ ในทุกกลุ่ม
วุฒิการศึกษา ในขณะที่ ผู้ประกอบการ จ าแนกตา มสถานประกอบการ /หน่วยงาน  พบว่า สถาน
ประกอบการ /หน่วยงานส่งผลต่อองค์ประกอบความต้องการ ในด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ โดย 
ภาคเอกชนมีระดับความต้องการมากกว่าภาครัฐ 

 
 

ค าส าคัญ 1. ความต้องการของผู้ประกอบการ 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ  3. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  รายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  โดยได้รับความช่วยเหลือและดูแลอย่างดีย่ิงจาก
อธิการบดีและคณะผู้บริหารของส านักวิจัยและ พัฒนา รวมทั้งคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการ วิจัยของส านักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ด้วย   
 ขอขอบพระคุณ  รศ.ดร. ศจีวรรณ  ทรรพวสุ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ผศ. ดร. บัณฑิต  ผังนิรันดร์   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ  ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดร. ไพบูลย์   แจ่มพงษ์   อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และดร.วิชาญ  เลิศลพ  อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ
ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการของวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกท่าน   ที่กรุณาให้ความร่วมมือ ในการตอบ
แบบสอบถามในการวิจัย 
 สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพี่น้อง เพื่อนทุกคน ที่ให้ก าลังใจ 
และให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาทุกๆ ด้านในครั้งนี้ 
 คุณประโยชน์และความ ดีอันพึงมีจากการท ารายงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่อง
บูชาพระคุณของบิดา มารดา ญาติพี่น้อง บูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางที่ดี
และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจตามสมควร  
 
 
         อดิศัย   โทวิชา  

ธีระดา  ภิญโญ  
                                     1 ตุลาคม 2554   
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บทที่ 1 

 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเป็นยุคเศรษฐกิจใหม่(ส านักคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,2544)ปัจจัยสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้เปลี่ยนจากปัจจัยที่ถูกจับต้องได้ไปสู่ปัจจัยที่มองไม่เห็นแต่มีพลัง
มหาศาล  นั่นคือ  ข้อมูลข่าวสารและทุนความรู้( knowledge capital)อุตสาหกรรมบนฐานความรู้
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วให้ก้าวทะยานไปอย่างรวดเร็ว  จากผลการศึกษาถึง
การเพิ่มผลิตภาพ  (productivity)  ของระบบเศรษฐกิจของอเมริกานับแต่ปี  1995  พบว่า เกิดจาก
หลายปัจจัย  แต่หากเทียบสัดส่วนกันแล้ว  ร้อยละ  50  เป็นผลจากการพัฒนาผลิตภาพของ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ทุนความรู้จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันในระยะยาว  โดยที่ทุนความรู้คือผลรวมของวิธีการเทคนิค  ข้อเท็จจริง  แนวคิด
ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  ข้อสังเกต  หรือประสบการณ์ที่สามารถน ามาสร้างมูลค่าได้  ความรู้จะ
กลายเป็นตัวก าหนดระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับบุคคล  ระดับหน่วยงาน  และ
ระดับประเทศ  ซึ่งปัจจัยด้านความรู้นี้จะมีผลต่อการก าหนดสภาพสังคมไทยในอนาคตซึ่งนับว่า
เป็นการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมไทยในปัจจุบันให้แตกต่างไปจากเดิม 
 จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ก้าวเข้าสู่ยุคการ
บริหารที่เน้นองค์ความรู้ ( Knowledge Economy) ท าให้องค์กรต่างๆ  เผชิญภาวะการณ์แข่งขันที่
รุนแรงยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้องค์กรต้องเริ่มหันมาตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ  
"คน" ในองค์กรมากย่ิงขึ้น เพื่อสร้างคนให้สร้างคุณค่า ( Value Creation) และความได้เปรียบในเชิง
การแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับองค์กร  (ส านักงานข้าราชการพลเรือน,2553) เป็น
ผลให้การจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่บุคลากรของสังคมที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่มุ่งพัฒนาประเทศสู่ 
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”  ภายใต้แนวปฏิบัติของ  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ก าหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม น าความรอบรู้อย่าง
เท่าทัน  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง “ ให้ความส าคัญต่อการ
สร้างจิตส านึกในศีลธรรมแก่ประชาชน ให้รู้จักประมาณตน  ประหยัดอดออม  ไม่โลภ  มี
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คุณธรรมและจริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียรและอดทน  รู้จักเสียสละและแบ่งปัน
อยู่เสมอ  ดังนั้นการพัฒนาคนตามแนวพระราชด าริจึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของคน
ทุกมิติ  ทั้งด้านร่างกายท่ีสมบรูณ์แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้  และมีจิตใจที่ส านึกใน
คุณธรรม  มีจริยธรรมและความเพียร  อันเป็นการขยายโอกาสและทางเลือกให้แก่
ประชาชนในการด าเนินวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  และจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ให้เกิดความยั่งยืนตามไปด้วย”   (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10, 2550 – 
2554) 
 การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่
10 (พ.ศ.2551 – 2554) ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มุ่งตอบสนองผู้เรียนในวัยเรียน วัย
ท างาน และวัยสูงอายุ เพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆรวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ  น าไปสู่การพัฒนา
ประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้  และมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
วินัย มีจิตส านึกของการเป็นผู้ประกอบการ  สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต  มี
ความสามารถด้านวิเคราะห์  สังเคราะห์  สามารถใช้เทคโนโลยีพื้นฐานได้เป็นอย่างดี  มีทักษะใน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  (แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่10 , 
2551 – 2554) 
 การพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งฐานปัญญาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น  การศึกษา
ถือเป็นเครื่องมือส าคัญหลักที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของก าลังคน  สังคม และประเทศ  ซึ่งถ้า
ประเทศใดไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพได้ก็ไม่สามารถพัฒนาสิ่งใดได้ ไม่
ว่าจะเป็นด้านสังคม  เศรษฐกิจ หรือด้านการเมืองการปกครอง  ส าหรับการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทยนั้น  รัฐจัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ โดยตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาไทย
ทุกรูปแบบ  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ส าคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  โดยจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (TQF : Thai Qualifications Framework for Higher Education)ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
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สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2542)  
   จากรายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
,2552) พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สูงสุด ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐาน และด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ตามล าดับ ในขณะที่ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาสูงสุด ได้แก่ 
ความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  ด้านสถานที่ส าหรับ
จัดการเรียนการสอน และด้านสื่อเอกสารอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ตามล าดับ   และจาก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเพื่อ
ประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  โดยก าหนดคุณภาพของบัณฑิตทุก
ระดับคุณวุฒิต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดและต้อง
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)   ด้านความรู้ 
(Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Communication and 
Information Technology Skills)  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความสอดคล้อง
กับแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากท่ีผ่านมา จนถึงปัจจุบัน และก้าวสู่อนาคต ที่
ต้องการให้คนในสังคมมีคุณภาพอย่างมีคุณธรรม สามารถประยุกต์และน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้การพัฒนาประเทศต่อไป    ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ข้อ
ค้นพบที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาและความต้องการของตลาด  
รวมไปถึงการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ  ใน
การสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  อันจะ
เป็นก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อค้นหาองค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร
บัณฑิต 

 2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ผู้ประกอบการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมีองค์ประกอบความต้องการของ 
วิทยาศาสตรบัณฑิตแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  โดยมีขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์
ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและแนวคิดของบลูม  
 2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก ่ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตท่ี
อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน  1,200  คน 
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
 ศึกษาขอบเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาวิจัย  ตุลาคม 2553  -  กันยายน 2554  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.   จะเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อคุณภาพนักศึกษาตาม
ความต้องการของสังคม 
  2.   จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ การสร้าง
คุณลักษณะที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา 
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  3.  จะใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยได้นิยามความหมาย
ของค าต่างๆ ได้ดังนี้ 

วิทยาศาสต รบัณฑิต  หมายถึง บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความรู้
ความสามารถ ท างานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความต้องการของผู้ประกอบการท่ีพึงประสงค์  หมายถึง ระดับความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่ชี้ให้เห็นลักษณะประจ าตัวของวิทยาศาสตรบัณฑิต เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ   
ทักษะวิชาชีพ การมวีินัยในตนเอง  มนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรมจริยธรรม      

ผู้ประกอบการ  หมายถึง  บุคคลที่ท าหน้าท่ีบังคับบัญชาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในระดับวิทยาศาสตรบัณฑิตในองค์กร  
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์
ของวิทยาศาสตรบัณฑิต   ผู้วิจัยได้น าแนวคิด  ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัย  ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญและน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี ้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ 
2. ความต้องการบุคลากรของผู้ประกอบการ 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ประกอบการ  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

 5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
6.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ  
 ในด้านของแนวคิดและทฤษฎี พบว่ามีนักวิชาการจ านวนมากได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ 
 เกรียงศักด์ิ ปรีชา(2553) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการในหลายทัศนะ เช่นเดียวกับใน
เว็บไซด์ NovaBiss (2553) ได้อธิบายไว้ดังนี้ 

1. ทฤษฎีล าดับความต้องการ ( Hierachy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้น
โดย อับราฮัม มาสโลว์ ( Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ เป็นทฤษฎีที่
รู้จักกันมากท่ีสุดทฤษฎีหนึ่ง  ซึ่งระบุว่าบุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไป
ยังระดับสูงสุด กรอบความคิดที่ส าคัญของทฤษฎีนี้มีสามประการ คือ  

    1) บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ  ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อ
พฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ  การสนองตอบเท่าน้ันที่เป็นเหตุจูงใจ  ส่วนความต้องการที่
ได้รับการสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป 

     2) ความต้องการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงตามความส าคัญจากความต้องการ
พื้นฐาน ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน 

          3) เมื่อความต้องการล าดับต่ าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว  บุคคลจะก้าวไปสู่ความ
ต้องการล าดับที่สูงขึ้นต่อไป 

www.ssru.ac.th



7 
 

มาสโลว์ เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับจากระดับต่ าไป
สูง   เพื่อความเข้าใจ มักจะแสดงล าดับของความต้องการเหล่านี้ โดยภาพ  ดังนี้ 

 

ภาพ 1 ล าดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์  
1.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) 
เป็นความต้องการล าดับต่ าสุดและเป็นพื้นฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น  

ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย  หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ  ก็
จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหารและที่พักอาศัย เขาจะมีก าลังที่จะท างานต่อไป  และการมี
สภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง  การระบายอากาศที่ดี การ
บริการสุขภาพ เป็นการสนองความต้องการในล าดับนี้ได้ 

1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) 
เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากท่ีความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนอง

อย่างไม่ขาดแคลนแล้ว  หมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายท้ังทางกาย
และจิตใจ ความมั่นคงในงาน  ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความต้องการนี้ต่อพนักงานท าได้
หลายอย่าง เช่น  การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับที่ยุติธรรม การให้มีสหภาพ
แรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

1.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs)  
เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก 

มิตรภาพ  ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพื่อน การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อื่น  ได้รับการ
ยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม 
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1.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) 
เมื่อความต้องการทางสังคมได้รับการตอบสนองแล้ว  คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพ

ของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและสร้างการนับถือตนเอง  ชื่นชมในความส าเร็จของงานที่ท า 
ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองแลเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้ได้แก่ ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง 
งานที่ท้าทาย  ได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน  โอกาสแห่ง
ความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น  

1.5 ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs) 
เป็นความต้องการระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง  ต้องการ

ความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า  การพัฒนาทักษะ
ความสามารถให้ถึงขึดสุดยอด  มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  
การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพและการงาน เป็นต้น 

มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ  ความต้องการที่เกิดจากความ
ขาดแคลน ( deficiency needs) เป็นความต้องการ ระดับต่ า  ได้แก่ความต้องการทางกายและ
ความต้องการความปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็น  ความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง ( growth 
needs) ได้แก่ความต้องการทางสังคม  เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้
ชีวิต จัดเป็นความต้องการระดับสูง และอธิบายว่า  ความต้องการระดับต่ าจะได้รับการสนองตอบ
จากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล  ส่วนความต้องการระดับสูง จะได้รับการสนองตอบ จากปัจจัย
ภายในตัวบุคคลเอง 

ทั้งนี้ ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับลักษณะความต้องการของมนุษย์  
โดยเฉพาะทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ยังมีผู้กล่าวเพิ่มเติม  ดังนี้ (จิราภรณ์  ต้ังกิตติ
ภาภรณ์., 2532)  

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ( Maslow s Hierarchy of Needs) อับราฮัม 
มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้ต้ังทฤษฎีนี้โดยมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ไว้
ดังนี้ 

1.1 ลักษณะความต้องการของมนุษย์ ประกอบด้วย 
               1.1.1 ความต้องการของมนุษย์เป็นไปตามล าดับขั้นความส าคัญโดยเริ่มจาก
ระดับความต้องการขั้นต่ า ไปสู่ความต้องการขั้นสูง  
                  1.1.2 มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมือน เมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ก็จะมีความต้องการในสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ 
                    1.1.3 เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่จูงใจให้เกิด
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พฤติกรรมต่อสิ่งนั้น แต่จะมีความต้องการในระดับสูงเข้ามาแทนและเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม
ในสิ่งนั้น 

      1.1.4 ความต้องการที่จะเกิดขึ้นอาศัยซึ่งกันและกัน มีลักษณะควบคู่กัน คือ เมื่อ
ความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่หมดไป ก็จะมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมา 
     1.2  ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( Hierarchy of Needs) ล าดับขั้นความต้องการ
ของมนุษย์ มี 5 ระดับ คือ 
             1.2.1 ความต้องการทางด้านกายภาพ ( Physiological Needs) เป็นความ
ต้องการเบื้องต้นเพื่อการอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องของอาหารท่ีอยู่อาศัย และความ
ต้องการทางเพศ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความ
ต้องการทั้งหมดของตนยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย 
             1.2.2 ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย ความเจ็บป่วย 
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ รวมถึงการรับประกันต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน และการส่งเสริม
เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ  
                 1.2.3 ความต้องการความรัก และความต้องการทางด้านสังคม ( Love and 
Belonging Needs) เป็นความต้องการที่เกี่ยวกับการอยู่รวมกัน และการได้รับการยอมรับจาก
บุคคลอื่น โดยมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมอยู่เสมอ เมื่อความต้องการ
ทางด้านกายภาพ และความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการทางด้านสังคมก็จะ
เริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน ทั้งนี้เพราะคนมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
          1.2.4  ความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง ( Esteem Needs) เป็นความต้องการ
ระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองในเรื่องความรู้ ความสามารถเป็นความต้องการที่จะให้
ผู้อื่นยกย่อง สรรเสริญเมื่อท างานสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ส าเร็จ และความพึงพอใจในการที่มีฐานะเด่นทาง
สังคม 
              1.2.5 ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต ( Self Actualization Needs) 
เป็นความต้องการที่พิจารณาถึงสมรรถนะที่เป็นไปได้ของตนและการบรรลุเป้าหมายท่ีตนต้องการ 
เมื่อบุคคลมีการพิจารณาถึงบทบาทของเขาในชีวิตว่าจะเป็นอย่างไร บุคคลนั้นจะผลักดันชีวิตของ
ตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีที่สุดตามที่คาดหมายไว้อย่างไรก็ตาม ย่อมขึ้นอยู่กับขีดความสามรถของ
เขาเองด้วย 
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ริชาร์ด ดี ( Richard D. , 2001) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์  โดยแบ่ง
ความต้องการของมาสโลว์เป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด (Deficiency Needs) 
และ ความต้องการเพื่อการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง (Being or Growth Needs) โดย ความ
ต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด นั้น ประกอบด้วย ความต้องการทางร่างกาย (Physiological  Needs) 
ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย (Safety Needs)  ความต้องการในการเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม ( Belonging Needs) ความต้องการในการนิยม นับถือในสังคม (Esteem Needs) 
ตามล าดับ ส่วนความต้องการเพื่อการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง นั้น ประกอบด้วย ความต้องการที่
จะรู้และเข้าใจ (Needs to Know  and Understand) ความต้องการทางสุนทรียภาพ (Aesthetic 
Needs)  และความต้องการในการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาตนให้เต็มที่ตามศักยภาพ
ของตน (Self Actualization Needs) ตามล าดับ ซึ่งความต้องการสูงสุดจะเป็นแรงขับให้บรรลุถึง
ขีดความสามารถของตนเองได้อย่างแท้จริง  

  

2. ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG Theory)  

เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Claton Elderfer) แห่งมหาวิทยาลัยเยล ได้รับปรับปรุงล าดับ
ความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์เสียใหม่  เหลือความต้องการเพียงสามระดับ คือ 

 

ภาพ 2 ล าดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของแอลเดอร์เฟอร์   

2.1 ความต้องการด ารงชีวิตอยู่ (Existence Needs) คือความต้องการทางร่างกายและ
ความปลอดภัยในชีวิต เปรียบได้กับความต้องการระดับต่อของมาสโลว์ ...ย่อโดย E 

2.2 ความต้องการความสัมพันธ์ ( Relatedness Needs) คือความต้องการต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องนกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทั้งในที่ท างานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ตรงกับความ
ต้องการทางสังคมตามแนวคิดของมาสโลว์ ย.. ่อโดย R 
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2.3 ความต้องการเจริญเติบโต ( Growth Needs) คือความต้องการภายใน เพื่อการ
พัฒนาตัวเอง เพื่อความเจริญเติบโต  พัฒนาและใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่ แสวงหา
โอกาสในการเอาชนะความท้าทายใหม่ๆ  เปรียบได้กับความต้องการชื่อเสียงและการเติมความ
สมบูรณ์ให้ชีวิต 
 หากพิจารณา ตามแนวคิด ทั้งของทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์และ ทฤษฎี ERG 
พบว่ามีความแตกต่างสองประการ คือ 

ประการแรก มาสโลว์ยืนยันว่า บุคคลจะหยุดอยู่ที่ความต้องการระดับหนึ่งจนกว่าจะได้รับ
การตอบสนองแล้ว แต่ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ถ้าความต้องการระดับนั้นยังคงไม่ได้รับการ
ตอบสนองต่อไป  บุคคลจะเกิดความคับข้องใจ  แล้วจะถดถอยลงมาให้ความสนใจในความความ
ต้องการระดับต่ ากว่าอีกครั้งหนึ่ง 

ประการที่สอง ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับอาจเกิดขึ้นได้ใน
เวลาเดียวกัน  หรือบุคคลสามารถถูกจูงใจด้วยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน 
เช่น ความต้องการเงินเดือนที่สูง ( E) พร้อมกับความต้องการทางสังคม ( R) และความต้องการ
โอกาสและอิสระในการคิดตัดสินใจ (G) 

 

 3. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) 
เฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก ( Frederick Herzberg) ได้ดัฒนาทฤษฎีการจุงใจซึ่งเป็นที่นิยม

แพร่หลาย คือ ทฤษฎีสองปัจจัย โดยแบ่งเป็นปัจจัยอนามัย และปัจจัจจูงใจ 

 

ภาพ 3 การจูงใจตามแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์ก  
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3.1 ปัจจัยอนามัย (hygiene factors) ได้แก่สภาพแวดล้อมของการท างาน และวิธีการ
บังคับผบัญชาของหัวหน้างาน ถ้าหากไม่เหมาะสม หรือบกพร่องไป จะท าให้บุคคลรู้สึกไม่พอใจ
ในงาน ซึ่งถ้ามีพร้อมสมบูรณ์ก็ไม่สามารถสร้างความพอใจในงานได้ แต่ยังคงปฏิบัติงานอยู่  เพราะ
เป็นปัจจัยที่ป้องกันความไม่พอใจในงานเท่านั้น ไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้คนท างาน โดยมี
ประสิทธิภาพ หรือผลผลิตมากขึ้นได้ ตัวอย่างปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ นโยบายของหน่วยงาน 
สภาพแวดล้อมการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน แบบการบริหารงาน เงินเดือน 
สวัสดิการต่างๆ ความมั่นคง ความปลอดภัย เป็นต้น 

3.2 ปัจจัยจูงใจ (motivating factors) ได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของงาน และท า
ให้ผู้ปฏิบัติมีความพอใจในงาน  ใช้ความพยายาม และความสามารถทุ่มเทในการท างานมากขึ้น 
เช่น ความส าเร็จ การได้รับการยกย่อง ได้รับผิดชอบในงาน ลักษณะงานที่ท้าทาย เหมาะกับระดับ
ความสามารถ มีโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น เป็นต้ 

การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงมีสองขั้นตอน คือ  ตอนแรกหัวหน้างานหรือผู้บริหาร
ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าปัจจัยอนามัยไม่ขาดแคลนหรือบกพร่อง  เช่น ระดับเงินเดือนค่าจ้าง
เหมาะสม งานมีความมั่นคง สภาพแวดล้อมปลอดภัย และอื่นๆ  จนแน่ใจว่าความรู้สึกไม่พอใจจะ
ไม่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน  ในตอนที่สองคือการให้โอกาสที่จะได้รับปัจจัยจูงใจ เช่น  การได้รับ
การยกย่องในความส าเร็จและผลการปฏิบัติงาน มอบความรับผิดชอบตามสัดส่วน  ให้โอกาสใช้
ความสามารถในงานส าคัญ ซึ่งอาจต้องมีการออกแบบการท างานให้เหมาะสมด้วย  การ
ตอบสนองด้วยปัจจัยอนามัยก่อน จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นกลาง ไม่มีความไม่พอใจ  แล้วจึงใช้
ปัจจัยจูงใจเพื่อสร้างความพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทในการท างานอย่างมีประสิทธิผล
มากขึ้น 

เฮิร์ซเบิร์กได้ลดความต้องการห้าขั้นของมาสโลว์เหลือเพียงสองระดับ คือ  ปัจจัย
อนามัยเที่ยบได้กับการสนองตอบต่อความต้องการระดับต่ า (ความต้องการทางกาย  ความ
ต้องการความปลอดภัย และความต้องการทางสังคม)  ส่วนปัจจัยจูงใจเทียบได้กับการสนองตอบ 
ต่อความต้องการระดับสูง (เกียรติยศชื่อเสียง และความสบูรณ์ในชีวิต) 

 

4. ทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory)  
เดวิด ซี แมคเคิลแลนด์ เป็นผู้เสนอทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้ขึ้น  โดยสรุปว่าเคน

เราเรียนรู้ความต้องการจากสังคมที่เกี่ยวข้อง  ความต้องการจึงถูกก่อตัวและพัฒนามาตลอดช่วง
ชวีิตของแต่ละคน และเรียนรู้ว่าในทางสังคมแล้ว เรามีความต้องการที่ส าคัญสามประการ คือ 
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ภาพ 4 ความต้องการจากการเรียนรู้ตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์    
 

    4.1 ความต้องการความส าเร็จ ( need for achievement) เป็นความต้องการที่จะ
ท างานได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีมาตรฐานสูงขึ้นในชีวิต  มีผู้ความต้องการความส าเร็จสูง
จะมีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้ 

 มีเป้าหมายในการท างานสูง ชัดเจนและท้าทายความสามาถ 
 มุ่งที่ความส าเร็จของงานมากกว่ารางวัล หรือผลตอบแทนเป็นเงินทอง 
 ต้องการข้อมูลย้อนกลับในความก้าวหน้าสู่ความส าเร็จทุกระดับ 
 รับผิดชอบงานส่วนตัวมากกว่าการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน  
    4.2 ความต้องการอ านาจ ( need for power) เป็นความต้องการที่จะมีส่วนควบคุม 

สร้างอิทธิพล หรือรับผิดชอบในกิจกรรของผู้อ่ืน  ผู้มีความต้องการอ านาจจะมีลักษณะพฤติกรรม 
ดังนี้ 

 แสวงหาโอกาสในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น 
 ชอบการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีโอกาสให้ตนเองครอบง าคนอ่ืนได้ 
 สนุกสนานในการเชิญหน้าหรือโต้แย้ง ต่อสู่กับผู้อ่ืน  

ความต้องการอ านาจมีสองลักษณะ คือ อ านาจบุคคล และอ านาจสถาบัน  อ านาจบุคคล
มุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าองค์กร  แต่อ านาจสถาบันมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยท างาน
ร่วมกับคนอ่ืน 
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    4.3 ความต้องการความผูกพัน ( need for affiliation) เป็นความต้องการที่จะรักษา
มิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไว้อย่างใกล้ชิด ผู้มีความต้องการความผูกพันมีลักษณะ 
ดังนี้ 

 พยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพและมิตรภาพให้ยั่งยืน 
 อยากให้บุคคลอื่นชื่นชอบตัวเอง 
 สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคม กละการพบปะสังสรรค์ 
 แสงหาการมีส่วนร่วม ด้วยการร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม หรือองค์กรต่างๆ  

 

สัดส่วนของความต้องการทั้งสามนี้ ในแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน  บางคนอาจมีความ
ต้องการอ านาจสูงกว่าความต้องการด้านอ่ืน  ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจมีความต้องการความส าเร็จ
สูง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนที่แสดงอุปนิสัยของคนคนนั้นได้  

ทฤษฎีความต้องการของแมคคลีแลนด์ ( McClelland’s Theory of Needs) (มหาวิทยาลัย
โตรอนโต,2553)กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับความอยากได้ ความต้องการ เนื่องจากลักษณะความ
ต้องการของมนุษย์ที่แตกต่างกันและมีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยแบ่งความต้องการ
ออกเป็น 3 อย่าง คือ 
  1. ความส าเร็จ (Achievement) มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความส าเร็จ ดังนั้น
ความต้องการความส าเร็จเป็นแรงจูงใจให้ด าเนินกิจกรรมเป็นแรงขับให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ  
  2. ความผูกพัน (Affiliation) มนุษย์ทุกคนยังต้องการความความสัมพันธ์ที่
ปรองดอง สามัคคีกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งเป็นความต้องการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
บุคคลอื่นอันจะท าให้เกิดความผูกผันกัน 
  3. อ านาจ (Power)  ความต้องการของมนุษย์ในด้านของอ านาจสามารถแบ่งได้
ในสองลักษณะ คือ อ านาจในตัวบุคคลและอ านาจในส่วนของสถาบันองค์กรและการบังตับบัญชา 
และ ได้มีผู้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  McClelland’s Theory of Needs หรือ Three Needs Theory 
โดยกล่าวว่า ความต้องการความส าเร็จ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ กล้า
ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดหลักผลที่เกิดขึ้นและความเสี่ยงที่เหมาะสม  ส่วนความต้องการอ านาจ 
ได้แก่ การมีอิทธิพลและการแข่งขัน และความต้องการความผูกพัน ได้แก่ การยอมรับและมิตรภาพ  
และความร่วมมือร่วมใจกัน 

ขณะที่ มอร์แกน และคิง (Morgan and King 1966, อ้างอิงใน สุวะณา ศิลปารัตน์, 2551) 
ได้แบ่งความต้องการออกเป็น 2 ประเภท คือ  
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1.กกความต้องการผูกพันกับผู้อ่ืน  (Affiliation Needs) เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม  
จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนนอกเหนือจากพ่อแม่ พี่น้อง ความผูกพันกันนั้น  ท าให้เกิดความพึงพอใจ  
และสบายใจ  

2.กกความต้องการฐานะ (Status Needs) ในชุมชนที่อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นจ านวนมากการ
แบ่งแยกระดับชั้นจะเกิดขึ้นเสมอ  คนส่วนมากจึงพยายามสร้างฐานะของตนเองให้ทัดเทียมหรือ
ดีกว่าคนอ่ืน  ๆ ในสังคมเดียวกัน  ซึ่งมีหมายรูปแบบ  เช่น อยากได้ต าแหน่ง  (Rank) อยากได้
เกียรติยศและอ านาจ (Prestige and Power) 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์ประกอบด้วยความต้องการขั้นพื้นฐานที่
เป็นความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเชิงกายภาพของตนเองและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงสังคม
ทั้งมนุษยสัมพันธ์และฐานะทางสังคม ทั้งนี้ความต้องการของมนุษย์ยังมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนในเชิง
โครงสร้างและความต่อเนื่องอีกด้วย 

 
ความต้องการบุคลากรของผู้ประกอบการ 

มองโดยองค์รวม  การอุดมศึกษาไทย  (ถนอม อินทรก าเนิด ,2552) ได้สร้างคุณค่าให้แก่
บุคคลและสังคมอย่างมหาศาล  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  ปรากฏว่า รายได้ต่อปีของผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสูงกว่าผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา  ประมาณ 1.7 เท่า ขณะที่ผู้ส าเร็จปริญญาทางวิชาชีพ  เช่น 
แพทย์ วิศวกรนักกฎหมาย  นักบัญชี ฯลฯ ได้รับรายได้ต่อปีสูงกว่าผู้ส าเร็จมัธยมศึกษากว่า  3 เท่า
(www.educationatlas.com) การอุดมศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งอันน ามาซึ่งความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่วนด้านสังคมนั้น  การอุดมศึกษาสร้างประชาคมที่มีความรู้ความสามารถสูง  และได้
พัฒนา  องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง  ๆ ที่จ าเป็นแก่มนุษยชาติ  ทั้งนี้เพราะการอุดมศึกษาเป็น
การศึกษาระดับสูงสุดในระบบการศึกษาที่มีลักษณะกว้างขวางครอบคลุมทั่วถึงและลึกซึ้ง 
 หากมองโดยองค์ประกอบจะพบว่าการอุดมศึกษามีส่วนส าคัญๆ  ที่เป็นองค์ประกอบที่
จ าเป็น อันได้แก่ ปรัชญา วัตถุประสงค์  แนวทาง หลักสูตร การเรียนการสอน  การวิจัย การบริหาร
จัดการ และอื่นๆ ซึ่งทุกส่วนจะมีมาตรฐานและคุณภาพเป็นตัวก ากับ  เฉพาะส่วนที่เป็นปรัชญานั้น  
ถือว่าเป็นประทีปส่องทางเป็นประกายจุดความคิดและเป็นแรงขับเคลื่อนการด าเนินการ  มี
ข้อสังเกตว่าส าหรับปรัชญาการอุดมศึกษาของไทยนั้น  อาจจะมีอยู่บ้างในระดับสถาบัน  แม้จะไม่
ค่อยชัดเจนในเชิงของปรัชญา แต่ในระดับชาตินั้น  ยังไม่เคยปรากฏว่าได้ก าหนดกันให้ชัดเจนอย่าง
เป็นทางการ  
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 จากแผนความคิด  ที่มุ่งเฉพาะเรื่องปรัชญาการศึกษาเท่านั้น  ไม่รวมถึงหลักสูตรการสอน  
การวัดและประเมิน  แต่จะจ ากัดอยู่เฉพาะปรัชญาและจุดหมายของอุดมศึกษา (สุมน อมรวิวัฒน์
,2552)  ประกอบด้วย สรุปสาระทั้งหมด  ในการที่จะท าให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างบัณฑิตให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งจะต้องใช้ฐาน  3 ฐาน ทั้งของไทยและของสากล  คือ ฐานทางปัญญาธรรม  ฐาน
ทางคุณธรรม และฐานทางวัฒนธรรม 

 
ภาพ 5 แผนความคิดที่มุ่งเฉพาะเรื่องปรัชญาการศึกษา 

ในแง่ของฐานปัญญาธรรม  ได้แก่ ความรู้  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่  ๆ คือ ความรู้
ภายนอกที่เป็นความรู้ส าเร็จรูปสั่งตรงจากไหนก็ได้  แต่ความรู้ภายในตนที่จะรู้จักตนเองเป็นความรู้
ที่มหาวิทยาลัยขาดอย่างยิ่ง ในด้านความคิดมีทฤษฎีสากลมากมายอธิบายถึงวิธีคิดแบบต่าง  ๆ แต่
ในทางศาสนาได้เน้นวิตก  วิจารณ์ วิตกคือตรึก  ตรึกเป็นวิธีการคิดที่ไม่ได้แปลว่ากังวล  แต่เป็นการ
ไตร่ตรอง  ตรึกตรอง ใคร่ครวญ พิจารณาอย่างลึกซึ้ง  ซึ่งเป็นเรื่องความคิดรวมถึงความสามารถที่
ปฏิบัติได้จริงทั้งที่เป็นทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

ในด้านฐานคุณธรรม  ได้แก่ ความดี ความสัมพันธ์  สัมพันธภาพ  เป็นสิ่งที่ไทยเรามีและ
ศาสนาของเรามีมานานแล้วซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับสรรพสิ่ง  ความรักผู้อ่ืนและจิตที่เป็นอิสระ
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เพราะว่า ถ้าอุดมศึกษาสร้างบัณฑิตที่เป็นทาสก็เป็นอันสิ้นสุดความเป็นอุดมศึกษา  อุดมศึกษาต้อง
สร้างมนุษย์ที่มีจิตอิสระ 

ในฐานทางวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมของวิถีชีวิตพอเพียง  วิถีชีวิตที่
งาม บัณฑิตของเราขาดการขัดเกลา ขาดสุนทรียภาพ ขาดโอกาสพัฒนาจิตใจให้งดงาม  ชีวิตที่งาม
ก็มีนิยามที่หลากหลายชัดเจนมากเช่นเดียวกัน  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  
ท้องถิ่น และ สิ่งแวดล้อมทั้งปวง วิถีชีวิตที่ปรับได้กับการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้เราก า ลังท า เรื่อง 
Transformative Learning ในเชิงปฏิบัติว่าจะเกิดขึ้นในระดับอุดมศึกษาอย่างไรที่จะท าให้นักเรียน
มัธยมศึกษาที่เข้ามาอยู่กับเราอย่างน้อย  4 - 6 ปี ได้ รับการอบรมบ่มนิสัย  จากความเป็นมนุษย์ดิบ
ไปสู่ความเป็นบัณฑิตคือ มีวุฒิภาวะ ฝึกฝนดีแล้ว 

จากการศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวทางการจัดการของผู้ประกอบการ
ภาครัฐ และภาคเอกขน (แหล่งที่มา : http://mpachula20.com/old/TAPE180847.doc, 
04/11/2006) กล่าวว่าในเรื่องของอ านาจและเงินในระบบราชการท่ีเป็นองค์กรขนาดใหญ่และมี
ค่าใช้จ่ายมากรวมถึงคุณภาพของการบริการไม่ดีพอ รวมถึงข้อจ ากัดของระบบราชการในตอนหนึ่ง
เกี่ยวกับการขาดความเชี่ยวชาญของตนที่อยู่ในระบบราชการท่ีจะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
ที่เป็น Dynamic ของสิ่งแวดล้อมที่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าระบบ Bureaucracy 
ค่อนข้างที่เป็นระบบปิด ท าให้ขาดความเชี่ยวชาญที่จะรับมือ หรือจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการขาดความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและความ
สลับซับซ้อนของปัญหาและวิธีแก้ปัญหา เป็นผลให้การด าเนินการภาครัฐขาดประสิทธิภาพและ
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ มาก  หากเปรียบเทียบกับภาคเอกชนย่อมแตกต่างกันในเชิง
การจัดการ  เช่นเดียวกับ ข้อความในบทความเรื่อง “To Meet the Challenges of public 
Management” (แหล่งที่มา :http://www.correct.go.th/ rachatanpa/mangement.htm, : 
04/11/2006) ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในเรื่อง “การจัดการภาครัฐ ” ผู้เขียนบทความได้ตอกย้ าให้
เห็นความส าคัญของวิธีการ (How to) มากกว่าเรื่องอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารภาครัฐราชการจะต้องอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และกฏระเบียบ
ต่างๆ มากมาย(ซึ่งต่างจากภาคเอกชน) และอยู่ภายใต้หลักการปกครองแบบ ”นิติรัฐ” (Rule of 
Law) ด้วย อาจจะสรุปได้ว่า ในการจัดการภาครัฐจะเน้นที่กฏระเบียบในการจัดการและการบังคับ
บัญชา ในขณะที่เฉลิมพล ไวทยางกูร ที่ได้กล่าวในท านองเดียวกันเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการภาครัฐไว้
ในกฎหมายกับการปฎิรูปภาครัฐของนิวซีแลนด์(http://judiciary.go.th/~library/pdf/articlege3.pgf, 
:04/11/2006) ในเรื่องกลยุทธ์การจัดการภาครัฐ ว่า อย่างไรก็ตามในบางครั้งกล่าวไว้อย่างกว้างๆ 

www.ssru.ac.th

http://mpachula20.com/old/TAPE180847.doc,%2004/11/2006
http://mpachula20.com/old/TAPE180847.doc,%2004/11/2006
http://mpachula20.com/old/TAPE180847.doc,%2004/11/2006
http://www.correct.go.th/%20rachatanpa/mangement.htm,%20:%2004/11/2006
http://www.correct.go.th/%20rachatanpa/mangement.htm,%20:%2004/11/2006
http://judiciary.go.th/~library/pdf/articlege3.pgf,%20:04/11/2006
http://judiciary.go.th/~library/pdf/articlege3.pgf,%20:04/11/2006
http://judiciary.go.th/~library/pdf/articlege3.pgf,%20:04/11/2006


18 
 

ซึ่งหลายครั้งท าให้หน่วยงานต่างๆ ตีความเข้าข้างตนเองและท าให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออ านวย
ต่อการประสานงานเกิดขึ้น ที่ส าคัญที่สุดก็คือปัญหาเรื่องอ านาจบังคับบัญชา (Authority) และการ
ทุ่มเท (Commitment) ของหน่วยงานต่างๆ  หากพิจารณาในบางกรณีที่ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการ
แล้วอาจจะพบปัญหาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ได้กล่าวมา ดังเอกสาร สภาพปัญหาที่พบของ
ภาครัฐ ในบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและตลาดสัปะรด
(แหล่งที่มา : http://prachuap.doae.go.th/pimeappleforprachuap/kanpalit&talad.htm,04/11/200604/49) ได้
กล่าวถึง คือ หน่วยงานของรัฐมีหลายหน่วยงานล้วนมีหน้าที่พัฒนาและแก้ไขปัญหา แต่ชาดความร่วมมือ 
ประสานงานกันอย่างจริงจัง ดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่าความต้องการวิทยาศาสตรบัณฑิตในด้านเจตพิสัย 
โดยภาพรวม และในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการท างานในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน
จึงมีความแตกต่างกันทั้งในด้านบริบทขององค์กรและการปฏิบัติงาน และสภาพปัญหาที่พบของ
ภาครัฐเกี่ยวกับภาครัฐไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและบุคลากรของภาครัฐขาดความรอบรู้และเชี่ยวชาญ  
เนื่องจากภาคเอกชนมีการแข่งขันสูง จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญและมี
ข้อมูลที่ชัดเจน จึงจะแข่งขันในโลกธุรกิจได้ 
 จากการเปรียบเทียบการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จะพบว่า ความต้องการบุคลากร
ของผู้ประกอบการในการพัฒนาองค์กรจึงมีความต้องการบุคลากรเพื่อการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง
ในส่วนที่เกิดปัญหาขององค์กร 
 จากความต้องการของผู้ประกอบการที่ความต้องการให้องค์กรด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ปลอดภัย มีชื่อเสียง และพัฒนาองค์กรให้เจริญ รุ่งเรืองและตอบสนองสังคมได้ จึงควรศึกษา
ทิศทางในการพัฒนาคนของไทยหลังปี 2000 (สมชาติ ,2548) กล่าวว่า การพัฒนาคนไทยให้เกิด
ความครบถ้วนสมบูรณ์ใน “องค์รวมของคน ” นั้น เราจ าเป็นที่จะต้องท าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 5 
ด้าน คือ 
  1.  พัฒนาพลังกายของคน  
  2.  พัฒนาพลังใจของคน  
  3.  พัฒนาพลังสองของคน 
  4.  พัฒนาพลังจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรมของคน 
  5.  พัฒนาพลังสติปัญญาของคน  
โดยจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาคนตามทิศทางใหม่หลังปี 2000 คือ 
  1.  พัฒนาพลังจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม สติปัญญา โดยทุ่มเทลงทุน ลงแรง  
ลงเงิน เพื่อการนี้ให้ได้สัดส่วนอย่างน้อย 50% 
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  2.   พลังสมอง พลังกาย และพลังใจ ที่เหลืออีกประมาณ 50% ของทรัพยากรที่จ า
มาลงทุนในส่วนนี้ 

องค์ประกอบของแนวคิดในการคัดเลือกคน(ดนัย เทียนพุฒ.2546 :63-64) นั้น อาศัย
แนวคิด 3 องค์ประกอบด้วยกัน หรือ M3 กล่าวคือ M ตัวแรก คือ Mental หมายถึง การวิจัยศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนโดยการสรรหาคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีแนวทางการพัฒนา
ได้ทั้งวิชาการและในส่วนที่เป็นประโยชน์กับงาน เช่น วิชาเฉพาะ อาจจะวัดความถนัดทาง
สติปัญญา (Aptitude Test) หรือ ดูระดับ IQ ว่าเป็นอย่างไร ทันคน พัฒนาง่ายหรือยาก ส่วน M ตัว
ที่สอง คือ Mind หรือ จิตใจ เราต้องสรรหาคนที่มีคุณธรรมหรือพูดง่ายๆ ว่า มีคุณค่าทางจิตใจที่ยึด
มั่นในความดีหรือกฎระเบียบของสังคมที่เขาอาศัยอยู่ โดยวัดด้านจิตพิสัย (Affective)  จะวัด
ทัศนคติ เกี่ยวกับจริยธรรม คุณค่าส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อวัดความสามารถทาง
อารมณ์ (Emotional Intelligence : EQ) เพิ่มเข้ามาในระดับบริหาร และ M ตัวสุดท้าย คือ Meta 
Physical  เป็นการสอบวัดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เพื่อสรรหาคนที่เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทได้ จะ
วัดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การประเมินโดย Assessment Center วัดเกี่ยวกับการปรับเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร 
 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานนั้น นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธิ์ (2545 : 9-15) ได้กล่าวถึง
เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างกว้างๆ จะประกอบไปด้วย 
 1. สมรรถภาพทางด้านร่างกาย  
 2. ความสามารถทางด้านความรู้ ความสามารถ 
 3. ทักษะหรือความสามารถเฉพาะตัว 
 4. ประสบการณ์จากการท างานหรือความจัดเจน 
 5. อายุ 
 6. เพศ 
 7. บุคลิกภาพ 
 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการต่ืนตัว หรือ ความกระตือรือร้นของบุคคล 
 9. ความสามารถในการปรับตัวได้ดี 
 10. มีทัศนคติที่ดีต่อนายจ้าง 
 11. ความคาดหวังของผู้สมัคร เช่น เงินเดือน ต าแหน่ง 
 12. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
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 13. สภาพแวดล้อมอื่นๆ ของผู้สมัคร เช่น สถานภาพของการสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ 
ระยะทางจากบ้าน-ท างาน 

นอกจากน้ี สมชาติ กิจยรรยง (2548 : 180-181) กล่าวว่า บุคลากรในองค์กรจะต้องมี 
1. ความกระตือรือร้นในการหาความรู้ใหม่มาใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. ทักษะและความสามารถที่ใช้งานได้ 
3. ทัศนคติที่ดี 
4. การท างานมีระบบ 
5. คิดอย่างเป็นระบบ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอ่ืนๆ ได้ 
6. มีความฝึกฝนตนเองตลอดเวลา 
7. มีความสามารถในการแข่งขัน 
8. ปรับมาตรฐานการท างานของตนให้สูงขึ้น 
ดังนั้นคุณลักษณะของบุคลากรตามความต้องการของผู้ประกอบการจึงมีความสอดคล้อง

กันดังที่ ศรัณพร โพธิ์สินสมวงศ์ (2542 : 25-27) ได้กล่าวถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อ
บัณฑิต ว่า คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้จ้างงาน   ควรแบ่งเป็นคุณลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านความรู้ ความสามารถ  
  1.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา  
  1.2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาวิชาชีพ  
   1.2.1 การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  
   1.2.2 การประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
   1.2.3 การถ่ายทอดความรู้ 
   1.2.4  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   1.2.5 สามารถปฏิบัติงานภาคสนาม 
   1.2.6 สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้ไว 
   1.2.7 ใฝ่หาความรู้และทักษะเพิ่มเติม 
   1.2.8 ความสามารถในการประสานงาน 
   1.2.9 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
   1.2.10 การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
   1.2.11 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
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  1.3 ความรู้ความสามารถพิเศษ  
   1.3.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   1.3.2  การวิจัย 
   1.3.3  การบริหาร 
   1.3.4  การวางแผน 
   1.3.5  งานธุรการพิมพ์ดีด 
   1.3.6 การพัฒนา 
   1.3.7 จิตวิทยา 
   1.3.8 เทคโนโลยี 
   1.3.9 ภาษาต่างประเทศ 
   1.3.10 การฝึกอบรม 
   1.3.11  คอมพิวเตอร์ 
   1.3.12  สถิติ 
   1.2.13 การประชาสัมพันธ์  
 2. ด้านบุคลิกภาพ  
  2.1 บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน  
   2.1.1 ความรับผิดชอบ  
   2.1.2 ขยันอดทน 
   2.1.3 มีความคล่องตัว 
   2.1.4 เสียสละ 
   2.1.5 มีคุณธรรม 
   2.1.6 ซื่อสัตย์สุจริต 
   2.1.7 ใฝ่รู้ 
   2.1.8 ละเอียดรอบคอบ 
   2.1.9 เอาใจใส่ตั้งใจท างาน 
   2.1.10 มีระเบียบวินัย 
   2.1.1 1 มีความกระตือรือร้น 
   2.1.12 ตรงต่อเวลา 
   2.1.1 3 มีทัศนคติที่ดีต่องานและนายจ้าง 
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  2.2 บุคลิกภาพทางสังคม  
   2.2.1 มนุษยสัมพันธ์ 
   2.2.2 เป็นผู้น า 
   2.2.3 สุภาพเรียบร้อย 
   2.2.4 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
   2.2.5 วางตัวเหมาะสม 
   2.2.6 ประพฤติดี 
   2.2.7 ปรับตัวเข้ากับสังคม 
   2.2.8 เอื้อเฟื้อ 
   2.2.9 แต่งกายดี 
   2.2.10 กล้าแสดงออก 
   2.2.1 1 มีเหตุมีผล 
   2.2.1 2  มีไหวพริบ 
  2.3 บุคลิกภาพด้านอารมณ์  
   2.3.1 ร่าเริงแจ่มใส 
   2.3.2 ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
   2.3.3 ยิ้มแย้มเบิกบาน 
   2.3.4 สุขุมเยือกเย็น 
   2.3.5 อ่อนโยน 
   2.3.6 จิตใจเข้มแข็ง 
   2.3.7 ใจเย็น 
  2.4 บุคลิกภาพด้านสุขภาพร่างกาย 
   2.4.1 แข็งแรงสมบูรณ์ 
    2.4.2 คล่องแคลาวว่องไว 
   2.4.3 จ ากัดเรื่องเพศ(ชาย) 
   2.4.4 สะอาดเรียบร้อย 
   2.4.5 กระฉับกระเฉง 
   2.4.6 หน้าตาดี  
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คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ประกอบการ  
จากความต้องการบุคลากรของผู้ประกอบการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ แนวคิดของ

ศาสตราจารย์บลูม  (Bloom) โดย Richard D. ( 2001 : 396-402) ได้กล่าวถึง การแบ่งหมวดหมู่
ของระบบการพัฒนาในการเรียนรู้ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาควบคู่กันไป ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย  
(Cognitive Domain) เกี่ยวกับความคิด  ด้านจิตพิสัย  (Affective Domain) เกี่ยวกับ ทัศนคติและ
อารมณ์ และด้านทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain) เกี่ยวกับ การประสานงานการใช้ส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกัน โดย ด้านพุทธิพิสัย  แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ ความรู้  (Knowledge)  ความเข้าใจ  
(Comprehension)   การน าความรู้ไปประยุกต์  (Application)  การวิเคราะห์  (Analysis)   การ
สังเคราะห์  (Synthesis) และ การประเมินผล (Evaluation)   ในด้านของจิตพิสัย  แบ่งเป็น 5 ส่วน 
คือ การรับหรือการใส่ใจ  (Receiving or Affending )  การตอบสนอง  (Responding)  การเห็น
คุณค่า  (Valuing)การรวบรวมค่านิยม  (Organization)  และ  การยอมรับค่านิยม
(Characterization by a Value or Value Complex) ด้านทักษะพิสัย  แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ การ
เคลื่อนไหวพื้นฐาน (Basic-Fundamental Movements) สมรรถภาพเกี่ยวกับความช านาญ   
(Perceptual Abilities)   สมรรถภาพทางร่างกาย (Physical Abilities)  ทักษะการเคลื่อนไหว  
(Skilled Movements)   และ ทักษะการสื่อสาร(Nondiscursive Communication) 

จากแนวคิดของศาสตราจารย์บลูม  (Bloom) แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก และผู้ร่วมงาน  ได้
จัดกลุ่มของวัตถุประสงค์ของการศึกษาออกเป็น 3 พิสัย  (Domain) (Bloom et al, 1956 อ้างถึงใน 
สุรางค์ โค้วตระกูล, 2544: 272-278) 

1. พุทธิพิสัย  (Cognitive Domain) เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความรู้ความคิดและ
การน าความรู้ไปประยุกต์ 

2. จิตพิสัย  (Affective Domain) เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับด้านความรู้สึก  อารมณ์  
และทัศนคติ 

3. ทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain) เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทักษะในการใช้
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย การประสานงานของการใช้อวัยวะต่างๆ เป็นต้นว่า การเขียน  การอ่าน  
การพูด  การว่ิง  การกระโดด  การว่ายน้ า เป็นต้น 

วัตถุประสงค์พุทธิพิสัย  (Cognitive Objectives) 
งานของ  บลูม  และผู้ร่วมงานด้านพุทธิพิสัย  มีประโยชน์ต่อการสร้างหลักสูตรการสอน  

และการประเมินผลมาก  เพราะช่วยท าให้นักการศึกษาและครู คิดถึงวัตถุประสงค์อย่างละเอียด  

www.ssru.ac.th



24 
 

ต้ังแต่ความรู้ความเข้าใจ  และการน าความรู้ไปประยุกต์  รวมทั้งการคิด  การใช้วิจารณญาณใน
การตัดสินใจ  บลูมได้แบ่งวัตถุประสงค์พุทธิพิสัยออกเป็น  6  ระดับดังต่อไปนี ้

1. ความรู้  (Knowledge)  บลูมได้แบ่งความรู้ออกเป็น  3  หมวดดังต่อไปนี้  
 ความรู้เกี่ยวกับความจริงเฉพาะต่างๆ โดยมีความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความของสิ่งต่างๆ เช่น  
ค าจ ากัดความของค าว่า  นาม  กริยา  เป็นต้น   ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะ
ต่างๆ เช่น  ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งประเภทหรือการจัดกลุ่ม  ตัวอย่างเช่น  การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  และการปกครองแบบอัตตาธิปไตย เป็นต้น 

2.    ความเข้าใจ  (Comprehension)  หมายถึง  การมีความเข้าใจในความรู้ที่เรียนโดย
สามารถอธิบายด้วยค าพูดของตนเอง  หรืออาจจะสามารถแปลความหมาย (Translationป หรือ
ตีความหมาย (Interpretation) ได้  หรืออาจจะบอกผลตราการกระท าได้ 

3.    การน าความรู้ไปประยุกต์  (Application)  หมายถึง  ความสามารถจ าน าสิ่งที่เรียนรู้
มาใช้ในประสบการณ์ชีวิตประจ าวัน  ตัวอย่างเช่น  ถ้าเรียนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ในห้องเรียน  สามารถที่จะหาพื้นที่ของสนามที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ 

4.    การวิเคราะห์  (Analysis)  หมายถึง  ความสามารถที่จะแบ่งสิ่งที่จะต้องเรียนรู้
ออกเป็นส่วนย่อย  และแสดงความสัมพันธ์ของส่วนย่อยเหล่านั้น  ตัวอย่างเช่น  สามารถจะหยิบ
ยกข้อความจริง (Fact) ต่างๆ จากสมมติฐาน  ขณะเดียวกันก็จะสามารถชี้ความสัมพันธ์ของ
ข้อความจริงเหล่านั้นได้  หรือสามารถจะวิเคราะห์ว่าประโยคใดเป็นข้อความจริง  และประโยคใด
เป็นความคิดเห็นเฉยๆ 

5.   การสังเคราะห์  (Synthesis)  หมายถึง  ความสามารถที่จะรวบรวมสิ่งที่เรียนรู้หรือ
ประสบการณ์เข้าเป็นส่วนรวมเป็นสิ่งใหม่  ตัวอย่าง  นักเรียนสามารถจะเขียนเรียงความเรียบเรียง
ประสบการณ์ที่ได้จากการไปเยี่ยมสถานเลี้ยงดูเด็กก าพร้า  หรือประสบการณ์ของตนเองตอน
โรงเรียนปิดเทอม  หรือการเขียนเกี่ยวกับวิชาที่เรียน 

6.   การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  ความสามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมาในการ
ตัดสินวินิจฉัยคุณค่าของสิ่งที่ได้เรียนรู้  หรือประสบการณ์จากการอ่าน  หรือการฟัง  ตัวอย่างเช่น  
หลังการอ่านหนังสือจบแล้ว  สามารถตัดสินใจว่าหนังสือดีหรือไม่ดีอย่างไร  โดยใช้เกณฑ์ของ
ลักษณะหนังสือที่ดี  ที่ผู้ช านาญการ (Expert ) ได้ต้ังไว้เป็นหลัก  พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัวด้วย  บลูม  และผู้ร่วมงานถือว่า  วัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นขั้นสูงสุดของพุทธิพิสัย 

สรุปแล้วงานของ  บลูม  และคณะ  ท าให้นักศึกษาและครูที่มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของนักเรียน  พยายามที่จะระลึกเสมอว่าในการสอน  และการวัดผลนักเรียน  ไม่ควรจะมีแต่
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วัตถุประสงค์เบื้องต้นเท่านั้น  คือ  ขั้นความรู้ (Knowledge)  ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น  การวาง
หลักสูตร  และการสอนควรจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์พุทธิพิสัยทั้งหกอย่าง  คือ  ด้านความรู้
ความเข้าใจ  การน าความรู้ไปประยุกต์  ความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์  และการ
ประเมินผลด้วย 

 

วัตถุประสงค์จิตพิสัย  (Affective Objectives) 
วัตถุประสงค์การศึกษาด้านจิตพิสัย  หมายถึง  วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความรู้สึก  อารมณ์  

และทัศนคติ  ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน  ฉะนั้น  วัตถุประสงค์จิตพิสัยจึงมีความส าคัญ
มาก  ได้กล่าวว่า  โรงเรียนควรจะเน้นวัตถุประสงค์ด้านจิตพิสัยต้ังแต่เด็กเข้าโรงเรียน  และ
พยายามที่จะพัฒนาให้อยู่ในทางบวกเสมอ  จากการวิจัยเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความสัมฤทธิผลใน
การเรียนสูง  พบว่านักเรียนเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อครู  และวิชาที่เรียน  รวมทั้งมี
ทัศนคติที่ดีต่อตนเองด้วย  การเขียนวัตถุประสงค์เกี่ยวกับจิตพิสัย  ควรจะใช้การแบ่งล าดับขั้นของ
จิตพิสัย ซึ่งแบ่งจิตพิสัยเป็น  5  ระดับดังต่อไปนี ้

1.  การรับหรือการใส่ใจ  (Receiving or Affending )  หมายถึง  สภาพที่ผู้เรียน  เริ่มที่จะ
เตรียมรับตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัว  ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกโดยแสดงความ
ต้ังใจที่จะยอมรับรู้หรือรับฟัง 

2.  การตอบสนอง  (Responding)  หมายถึง  การตอบสนองต่อสิ่งเร้า  ด้วยความเต็มใจ  
หรือแสดงความพอใจ  ในการตอบสนอง  ตัวอย่างเช่น  นักเรียนที่ไปฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องธรรมะ  
นักเรียนตบมือระหว่างเวลาที่ฟังปาฐกถา  และตอนที่ปาฐกถาพูดจบแล้ว ยินดีและเต็มใจจะเขียน
เกี่ยวกับสิ่งที่ไก้ฟัง 

3.  การเห็นคุณค่า  (Valuing)  หมายถึง  การที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมตอบสนองเพราะเห็น
คุณค่าของสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง  เพราะเห็นคุณค่าไม่ใช่ท าเพราะกลัวถูกท าโทษ  อาจจะแบ่ง
ออกเป็น 

 3.1  การยอมรับค่านิยม  (Acceptance of a Value)  หมายถึง  การที่ผู้เรียนมี
ความเชื่อว่า  สิ่งนั้นมีค่านิยมที่ควรจะยอมรับ  เป็นต้นว่า  นักเรียนที่ชอบเรียน “ภาษาไทย”  เพราะ
เห็นว่ามีค่านิยม  ในฐานะเป็นคนไทยควรจะรู้ภาษาไทยให้แตกฉาน 

 3.2  การท่ีตีค่านิยมว่าส าคัญมากหรือน้อย  (Preference for a Value)  
ตัวอย่างเช่น  ผู้เรียนเห็นว่าวิชาภาษาไทยส าคัญกว่าภาษอังกฤษ  เพราะเป็นภาษาต่างชาติ 

 3.3  การมีการผูกมัดตนเอง  (Commitment)  หมายถึง  การยอมรับต่อตนเอง
และผู้อ่ืนว่า  ค่านิยมอันใดอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ตนยึดถือ  และจะพยายามอุทิศตนท างานเพื่อค่านิยม
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นั้น  ตัวอย่างเช่น  ถ้านักเรียนเห็นคุณค่าหนังสือและคิดว่าควรจะรักษาให้คงทน  ก็อาจจะช่วยให้
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดท างานเพื่อรักษาหนังสือ 

 3.4  การรวบรวมค่านิยม  (Organization)  เมื่อผู้เรียนยอมรับค่านิยมหลายอย่าง
เข้าเป็นส่วนหน่ึงของความคิด  ผู้เรียนจะพบว่า  มีค่านิยมหลายอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด  ผู้เรียนจะรวบรวมค่านิยมเข้าด้วยกัน  หรืออาจเปรียบเทียบกันว่า  ค่านิยมใดมี
ความส าคัญตามความคิดมากน้อย 

 3.5  การยอมรับค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาชีวิตท่ีมีผลต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรม (Characterization)  ในขั้นนี้ค่านิยมจะเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพของผู้เรียน  ค่านิยม
จะเป็นแรงภายในท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม  ตัวอย่างเช่น  บุคคลที่ยึดถือว่าความเมตตา
เป็นคุณธรรมที่ทุกคนควรจะถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลนั้นต่อ
ผู้อื่น  จะเป็นเครื่องชี้ว่า  บุคคลนั้นมีความเมตตาอย่างสม่ าเสมอ 

 

วัตถุประสงค์ทักษะพิสัย  (Psychomotor Objectives) 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่เป็นเรื่องทักษะร่างกาย  เช่น  ทักษะทางการเคลื่อนไหว

กล้ามเนื้อ  รวมทั้งการประสานงานของสมองและกล้ามเนื้อ  หรือด้านประสาทและกล้ามเนื้อ 
(Neuromuscular Coordination)  วัตถุประสงค์ด้านทักษะ  มักจะเน้นความรวดเร็ว  เที่ยงตรง  
ถูกต้องช่ าชอง  คล่องแคล่ว  ของการท างาน  คนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่าวัตถุประสงค์ด้าน
ทักษะพิสัย  เป็นวัตถุประสงค์ของวิชาพลศึกษาเท่านั้น  ความจริงวัตถุประสงค์ทักษะพิสัยรวมอยู่
ในการเรียนรู้ทุกอย่าง  ต้ังแต่การเขียนซึ่งเกี่ยวกับ  การใช้ดินสอ  ปากกา  การวาดรูป  การพูด  
ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น  การใช้กล้องจุลทรรศน์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  การพิมพ์  
การใช้เครื่องคิดเลข  ไม่ว่าเป็นเคร่ืองคิดเลขไฟฟ้าหรือการใช้ลูกคิด 

ตามแนวคิดของบลูม (Bloom อ้างถึงใน เกรียงศักด์ิ บุญญา, 2542) ได้จ าแนก
คุณลักษณะไว้ 3 ด้าน คือ 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  เป็นจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ
สมองด้านสติปัญญา ความคิด ซึ่งจ าแนกออกเป็น 6 ขั้น ตามล าดับง่ายไปหายากดังนี้ 

 1.1  ความรู้ - ความจ า 
 1.2  ความเข้าใจ 
 1.3  การน าไปใช้ 
 1.4 การวิเคราะห์ 

1.5 การสังเคราะห์ 
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 1.6  การประเมินค่า 
 2. ด้านทักษะพิสัย (Phychomotor Domain)  เป็นจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางคุณธรรมและคุณค่า ตลอดจนการจัดระเบียบทางจิตใจและลักษณะพิสัย แบ่งออกเป็น 5 ข้ัน
ดังนี้ 
  2.1 การยอมรับ  
  2.2  การตอบสนอง 
  2.3 การเห็นคุณค่า 
  2.4 การจัดระบบคุณค่า 
  2.5 การสร้างลักษณะนิสัย 

3. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆ ของ
ร่างกายอย่างอัตโนมัติ แบ่งย่อยเป็น 

  3.1 การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย  
  3.2 การเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยการประสานของอวัยวะหลายส่วน 
  3.3 การเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมาย 
  3.4 พฤติกรรมการพูด  
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในส่วนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่น แผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9(พ.ศ.2546-2549) ( ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544 ) ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์โดยเน้นในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ  
บัณฑิตจึงควรมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีวินัย มีจิตส านึกของการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ 
ความสามารถในวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค์ พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานเป็นทีม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยที่
ทบวงมหาวิทยาลัย (ส านักส่งเสริมวิจัย สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2548) ได้ก าหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ  

1. จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ มีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 

2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
3. เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ 
 -  มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะใช้งาน  
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 -  มีความสามารถในการเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด หรือมี
ความสามารถในเชิงศิลปะและวรรณกรรม 

 - มีความสามารถในการเล่นกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา 
 - มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา  
4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและด ารงชีวิตด้วยความเหมาะสม 

จากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์พบว่ามีความสอดคล้องตามแนวคิด
ของ บลูม และนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า  ความต้องการบัณฑิตของผู้ประกอบการควร
ประกอบในสามด้านคือ  ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง การมีความรู้ 
ความสามารถ รู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินคุณค่าเพื่อการตัดสินใจในการท างาน  ใน
ที่นี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ด้านย่อย คือ ความรู้ด้านวิชาชีพ และ การน าความรู้ด้านวิชาชีพไป
ประยุกต์ใช้ ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
ในการท างาน ในที่นี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ด้านย่อย คือ มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน และ คุณธรรม 
จริยธรรม และด้านทักษะพิสัย ( Phychomotor Domain) หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างช านาญการทั้งด้านงานที่ได้รับมอบหมายและทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในที่นี้ได้
แบ่งออกเป็น 2 ด้านย่อย คือ ความคิดริเริ่ม และ ความรู้ทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะทาง   

   
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

จากการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2545 โดย 
ศาสตราจารย์ เกษม วัฒนชัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545) กล่าวว่า การ
อุดมศึกษาจะต่างจากการศึกษาระดับอ่ืนๆ โดยต้องมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาท าให้สังคมโดยรวมดี
ขึ้น   เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความก้าวหน้าให้สังคม ถ้าผู้บริหารมหาวิทยาลัยยึดหลักการ
นี้ ประเทศและประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งยูเนสโกได้ก าหนดให้อุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ต้องมีพันธกิจ 7 เรื่องที่ส าคัญ คือ 

 1. ให้การศึกษาอบรมบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ท างานรับใช้สังคมทุกภาคทุกส่วนได้  
 2. สร้าง ขยายความรู้ และเผยแพร่ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย  

3. สร้างความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม และไม่กีดกัน
วัฒนธรรมอ่ืน 

 4. ให้โอกาสอุดมศึกษาตลอดชีวิตแก่ทุกคนในประเทศ 
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 5. พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาระดับอ่ืนด้วย 
 6. ปกป้องและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน 
 7. ศึกษาปัญหาท่ีเกิดในสังคมให้ถ่องแท้ เป็นกลางและเสนอต่อสื่อด้วยหลัก

วิชาการ 
โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (กิ่งเพชร ส่งเสริม,2545 : 10-14) เพื่อให้

ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ให้สามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่น โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้ 

 2. น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม 

 4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติ และศรัทธาในการประกอบ
อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( URL:http://www.science.swu.ac.th/content 
/e64/e69/index_th.htm) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เน้นถึงภารกิจที่
สอดคล้องกับบทบาทของของมหาวิทยาลัย โดยสรุปว่า คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการเพื่อการผลิต
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การศึกษาและคณิตศาสตร์การศึกษา ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านความรู้ทักษะและความใฝ่รู้ ความสามารถในการเรียนรู้ใน
เทคโนโลยีใหม่ความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม   ท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และพัฒนาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ให้มีความเป็นสากลและเกิดประโยชน์แก่สังคม  
และให้บริการและความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน  รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยการบริหารจัดการทรัพยากรของคณะ
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนามาตรฐานการผลิต
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บัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแข่งขัน
ของประเทศ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย  สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่บุคคลทั่วไปด้วยวิธีการที่หลากหลายสร้างเสริมการอนุรักษ์  
พัฒนา  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

กระแสความต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นในสังคมไทยมานาน  และ
ได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้นตามล าดับ  จนเกิดเป็นกระแสความต้องการที่ชัดเจนในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษา  ระยะที่  8  ซึ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  โดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยเผชิญ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ  นักวิชาการหลายท่านสรุปว่า  การศึกษาของไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัย
รากฐานส่วนหนึ่งของปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  สถาบันการศึกษาจึงถูกต้ังค าถามเรื่องคุณภาพ  
สังคมมีข้อสงสัยว่าบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะที่
เอื้อต่อการด ารงตนเพียงใด  จะประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพียงใด 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้ประกอบการและความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย การศึกษาค้นคว้าวิทยาการใหม่ ๆ  และให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านต่าง ๆ   

 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

แสวง  แสนสิงห์ชัย (2540) ได้ท างานวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ผลการวิจัยพบว่า  ด้านความสามารถทางวิชาการ
ผู้ส าเร็จการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับของหัวหน้างาน 

ด้านความสามารถทางวิชาการ    ผู้ส าเร็จการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี   เป็นที่
ยอมรับของหัวหน้างาน  มีการปฏิบัติงานตรงกับความต้องการของหัวหน้างาน  โดยเฉพาะเรื่อง
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย  หัวหน้างานเห็นว่าอยู่ในระดับดี
ค่อนข้างมาก  แสดงได้ว่า  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรับผิดชอบ  ในงานที่ได้รับมอบหมายสูง  และ
มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  ตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง  ส่วน
ด้านความสามารถทางวิชาการ  หัวหน้างานมีความเห็นว่าอยู่ในระดับพอใช้  ทางด้านเรื่อง
ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน  ภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมีหลายสาเหตุ   
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ส่วนความรู้พื้นฐานความรู้เดิมของผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ดีพอ  ไม่ได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องหรือไม่
ค่อยให้ความสนใจทางด้านวิชาการ 

ด้านเทคนิคทักษะและวิธีการปฏิบัติงาน   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถ
ทางด้านเทคนิคทักษะ  และวิธีปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีทุกประเด็น  ซึ่งการท่ีหัวหน้างานมีความเห็น
ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้ทุกประเด็น  ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ส าเร็จ
การศึกษานั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการท าให้หัวหน้างานเกิดความพึงพอใจ   

ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัวส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถด้าน
บุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัวอยู่ในระดับดีทุกประเด็น ท้ังมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ส่วนตัวที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆของภาคเอกชนในอ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 

ด้านทัศนคติต่ออาชีพ  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามีทัศนคติต่ออาชีพอยู่ในระดับดี  ซึ่ง
หัวหน้างานมีความคิดเห็นต่อผู้ส าเร็จการศึกษาว่า  มีทัศนคติต่ออาชีพอยู่ในระดับดีเกือบทุก
ประเด็น  ยกเว้น 1 ประเด็นคือ  เรื่องความกระตือรือร้น  ความมานะพยายามเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงาน    ซึ่งเห็นว่าอยู่ในระดับพอใช้   ผู้ส าเร็จการศึกษายังไม่ค่อยกล้าคิดกล้าตัดสินใจ  ไม่
กล้าแสดงออกทางความคิดและยังท างานไม่ทุ่มเทเท่าที่ควร  ส่วนที่อยู่ในระดับดีมากนั้นก็คือ  เรื่อง
ความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่จะรับใช้ผู้อื่น  และพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้อ่ืน 

อาทิตย ์ประสาทแก้ว  (2540) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานต่อ
การฝึกงานของนักศึกษา  โรงเรียนโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถ
ทางวิชาการ  หัวหน้ามีความคิดเห็นว่าความสามารถทางวิชาการในเรื่องความแม่นย าทางทฤษฎี
และหลักการเกี่ยวกับงาน  ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษและการแก้ปัญหา
ในการท างาน  โดยยึดหลักวิชาการอยู่ในระดับพอใช้นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษ จะอยู่ในล าดับสุดท้าย  อาจเป็นเพราะสาเหตุหลายประการ 
โดยทั่วไปแล้ว  ผู้เรียนสายอาชีพมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับการเลือกเรียนสายวิชาชีพ  
ผู้เรียนส่วนมากคิดว่าถ้าเรียนวิชาสามัญอ่อนหรือไม่ชอบวิชาสามัญ  เช่น  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษแล้วก็ควรที่จะเลือกเรียนสายอาชีพ   ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการเรียนสาย
อาชีพจะต้องเรียนวิชาเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกับการเรียนสายสามัญ  จึงเป็นผลให้เกิดปัญหาในการ
เรียน  ซึ่งผู้เรียนไม่ให้ความสนใจกับวิชาเหล่านี้ 
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 ด้านทัศนคติต่ออาชีพ  หัวหน้างานมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติงานตามระเบียบของ
หน่วยงานที่เด่นที่สุด  รองลงมาความเสียสละอุทิศตนให้กับงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเข้า
ท างานในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกงาน  ไม่ใช่การท างานจริงก่อนออกฝึกงานทาง
โรงเรียนได้มีการปฐมนิเทศ  ชี้แจงข้อปฏิบัติ ในช่วงของการฝึกงานต้ังแต่เริ่มต้น  การฝึกงานจน
เสร็จสิ้นการฝึกงาน อีกทั้งยังมีอาจารย์นิเทศออกติดตามการฝึกงานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
เป็นเหตุให้นักศึกษาเกิดการตระหนักและปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงาน  ซึ่งถือเป็นระเบียบของ
การฝึกงานและจะมีผลต่อการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาอีกด้วย  และอีกด้านหนึ่งคือ 
ความเอาใจใส่ศึกษางานที่รับผิดชอบ  เช่น  การจัดนักศึกษาออกฝึกงานในสถานประกอบการ  
เป็นการส่งนักศึกษาไปท างานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนทุก
คน   ความพอใจในงานเป็นผลมาจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับตัวงานโดยตรง  และสิ่ง
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นการที่มีทัศนคติที่ดีต่องานก็จะส่งผลให้ผู้ท างานพยายามเอาใจใส่ศึกษางาน  
ที่รับผิดชอบสูงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

วิชัย  วรากุลวิทย์ (2543) ได้ท าวิจัยเรื่อง สมรรถภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชีตามทัศนะของผู้บริหารสถานประกอบการ : 
กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ผลการวิจัยพบว่า  
จากการศึกษาด้านบุคลิกภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นในระดับมากซึ่งสูงกว่าด้านความรู้และด้านทักษะ จากนั้นผู้บริหารสถาน
ประกอบการยังมีความเห็นว่าการมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การท างาน  และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มาก  อาจเป็นเพราะว่าเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การท างาน  และความรับผิดชอบในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  มี
ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ  ด้านความรู้และทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
มีการแข่งขันสูง  บุคลากรในสถานประกอบการต้องมีความรู้ความสามารถ  ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างสูง  ความรู้และทักษะในการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นเครื่องมือที่อ านวยประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพประหยัดพื้นที่ค้นหาข้อมูลง่าย  ผู้ส าเร็จการศึกษาควรมีความรู้และทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ   

หยกฟ้า  เตชวาทกุล (2545) ได้ท าวิจัยเรื่อง ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า  
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มหาบัณฑิตใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการในระดับปานกลาง  
การใช้ภาษาเกี่ยวกับการอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษได้สูง  การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมปฏิบัติการ
พื้นฐานWindowsได้สูงเช่นกัน  ด้านการบริหารจัดการในระดับมาก  มีความเป็นผู้น าเกี่ยวกับการ
รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ การตัดสินใจมั่นคงเด็ดขาด  และการเป็นผู้มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ส่วนการจัดการเกี่ยวกับการวางแผน  การท างานที่มีประสิทธิภาพสูง  การตัดสินใจ
เหมาะกับสถานการณ์และข้อมูล  ส่วนด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับมาก  บัณฑิตใช้ความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการกระตือรือร้นในการท างานสูง  ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  มีความยิ้ม
แย้มแจ่มใสเป็นกันเอง  ความมีคุณธรรม  ความเสียสละในการท างานเพื่อส่วนรวม  และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  และในด้านมนุษย์สัมพันธ์  ใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่นสูง  ยอมรับนับถือผู้อื่น  และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าความต้องการของผู้ประกอบการ หรือ ความพึง
พอใจของนายจ้างที่พนักงานพึงมี คือ ควรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน  
บุคลิกภาพที่ดีมีความสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ  ทั้งนี้ความพึงพอใจหรือ
ความต้องการของผู้ประกอบการยังเกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูลอีกด้วย เช่น ผู้ให้ข้อมูล
จากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ประกอบการ 

 
องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
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บทที ่3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อ ค้นหาองค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิ ต และเปรียบเทียบองค์ประกอบความต้องการ
ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

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

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่อยู่
ในกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร  จ านวน  1,200 คน สอดคล้องกับแนวคิดของแฟน (Fan, 2001) ที่กล่าวว่า
ตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีขนาด 10 – 20 คนต่อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร โดยสุ่มตัวอย่างแบบ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต   ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  แบ่งออกเป็น  2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต   เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการโดย สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีจ านวนทั้งหมด 5 ข้อ 
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 ตอนที่ 2   เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสาตรบัณฑิต     เป็นบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท  (Likert’s scale) ที่มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปาน
กลาง  น้อย  น้อยที่สุด   มีจ านวนทั้งหมด  53   ข้อ 
 ในการก าหนดระดับความ ต้องการ เกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสาตร
บัณฑิต   ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  จะใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
      คะแนนเฉลี่ย   4. 21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความต้องการมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย   3. 41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความต้องการมาก 
  คะแนนเฉลี่ย   2. 61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความต้องการปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย   1. 81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความต้องการน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1. 80  หมายถึง  ระดับความต้องการน้อยที่สุด 
  

 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ เพื่อสร้างแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับในการเก็บ
ข้อมูล สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อน าทฤษฏีและแนวคิด
มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการจะศึกษา  
 3. น าแบบสอบถามที่ได้ สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (content validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข  แล้วทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่าง  ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดย
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach‘s alpha coefficient) 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ส าหรับการศึกษาวิจัยไปท าการทดสอบหาค่าความ

เที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability)   ดังนี้ 
1. การหาค่าความเที่ยงตรง โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
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  1.1 รศ. ดร. ศจีวรรณ ทรรพวสุ  ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  1.2  ผศ. ดร. บัณฑิต  ผังนิรันดร์   ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    1.3  ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    1.4  ดร. ไพบูลย์   แจ่มพงษ์   ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  1. 5  ดร.วิชาญ  เลิศลพ  ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

 โดยใช้สูตร  IOC = 
N

R   

เมื่อ IOC หมายถึง  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) 
 R    หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยที่ ค่า +1 หมายถึง  ข้อค าถาม
สามารถน าไปวัดได้อย่างแน่นอน ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้ และ -1 หมายถึง ข้อค าถาม
ไม่สามารถน าไปวัดได้อย่างแน่นอน  

       N    หมายถึง   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อค าถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย
มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.4 ถึง 1  ส่วนข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 
0.5 ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

2. การหาความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม ทั้ง 2 ฉบับ ที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (try-
out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่จะศึกษา จ านวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค  (Cronbach‘s alpha coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .9801 
 3. ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิตในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  2554   โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เก็บข้อมูลจาก ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยใช้การส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
 2. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุก

ฉบับและน ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. แสดงการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  รวมถึงข้อมูล
ทางด้าน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสาตรบัณฑิต   วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2 . การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดย
ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก ‚ PCA’’ (Principal Component Analysis) และ
หมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax Rotation เพื่อได้กลุ่มตัวแปรแยก
ออกตามองค์ประกอบหลัก มีเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งโดย
พิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่า 1 และถือเอาค่า
องค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าต้ังแต่ .5 ขึ้นไปที่
บรรยายตัวแปรต้ังแต่ 3 ตัวขึ้นไปตามวิธีของไซเกอร์ (Kaiser)  

 3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
      3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์
ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม ด้วย  t-test (Independent t-test) เป็นการทดสอบประชากร 2 กลุ่ม โดยที่สุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน โดยในขั้นแรกท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยสถิติการทดสอบของ Levene หากผลการทดสอบ
พบว่าค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ก็จะใช้การทดสอบ t แบบ Equal Variances  
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Assumed แต่ถ้าค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน ใช้การทดสอบ t แบบ  Equal 
Variances not Assumed 
      3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์
ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยในขั้นแรกท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่ม
ตัวอย่าง มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปโดยใช้สถิติ Levene ซึ่งหากผลการทดสอบ พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน ก็จะใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และภายหลังการวิเคราะห์พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะท าการทดสอบรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) แต่ถ้า
ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ก็จะใช้สถิติ  Brown-Forsythe และ
ภายหลังการวิเคราะห์พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะท าการทดสอบรายคู่โดยวิธี 
Dunnett T3 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัย  เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์และการ
แปลความหมายออกเป็น 4 ตอน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารที่ตรงกัน  จึงได้ก าหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
x  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  

S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ  
KMO  แทน ค่าที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้เทคนิค 
Levene แทน ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม   
  ตัวอย่าง  
t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t - Distribution 
F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F - Distribution 
Brown-Forsythe แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F - Distribution  
LSD แทน ค่าความแตกต่างรายคู่  
Dunnett T3  แทน  ค่าความแตกต่างราย คู่  
p-value แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกค่านัยส าคัญทางสถิติ
SS แทน ผลรวมก าลังสองของข้อมูล  
MS แทน ความแปรปรวนของข้อมูล  
* แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
** แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1    
H0 แทน สมมุติฐานหลัก 
H1 แทน สมมุติฐานรอง  
r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบ ความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้งหมด 53 ตัวแปร 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ระดับความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์   
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 

ผลการวิเคราะห์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต ได้แก่ เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา และสถานประกอบการ ดังตาราง 1-2  
ตาราง 1  จ านวนและร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา

ศาสตรบัณฑิต    
 

             ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ( n = 1109 ) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 525 47.7 
หญิง 576 52.3 

2. อายุ   
ต่ ากว่า 30 ปี 404 36.4 
31-40 ปี 353 31.8 
41 ปีขึ้นไป 352 31.8 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

             ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ( n = 1109 ) ร้อยละ 
3. วุฒิการศึกษา   

อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 188 17.3 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 701 64.6 
สูงกว่าปริญญาตร ี 196 18.1 

4. สถานประกอบการ   
ภาครัฐ 397 35.8 
ภาคเอกชน 712 64.2 

 

จากตาราง 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จ านวน 1109 คน พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 576 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.3 และเพศชายจ านวน 525 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 

อายุ ส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต มีอายุต่ ากว่า 30 ปี 
จ านวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาช่วง 31-40 ปี จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8
และ41 ขึ้นไป จ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ตามล าดับ 

วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จ านวน 701 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมา  สูงกว่า
ปริญญาตรี  จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า  จ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามล าดับ 

สถานประกอบการ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาครัฐ 
จ านวน 397คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 และภาคเอกชน จ านวน 712 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 

 

ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ x  S.D. Maximum Minimum 
1. อายุ 36.29 10.18 88 18 

 

จากตาราง  2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จ านวน 1109 คน พบว่า ผู้ประกอบการสถานศึกษา  มีอายุเฉลี่ย 36.29 ปี สูงสุด 88 
ปี และต่ าสุด 18 ปี  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้งหมด 53 ตัวแปร  

 

ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยตัวแปร ทั้งหมด 53 ตัวแปร ดังตาราง 3  
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ

วิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้งหมด 53 ตัวแปร 

 

ล าดับ
ที่ 

ความต้องการ x  S.D. แปลผล 

1 ความขยันอดทนในการปฏิบัติงาน 4.10 .670 มาก 

2 ความเสียสละต่อหน้าที่การงาน 3.95 .696 มาก 

3 การใช้เหตุผลในการปฏิบัติงาน 4.02 .743 มาก 

4 ความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน 3.90 .760 มาก 

5 ความซื่อสัตย์ 4.12 .808 มาก 

6 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.14 .709 มาก 

7 กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 3.95 .719 มาก 

8 ความอ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 4.03 .666 มาก 

9 ความตรงต่อเวลา 4.08 .742 มาก 

10 การปฏิบัติตามระเบียบองค์การ 4.10 .735 มาก 

11 ความรู้ความสามารถในการน าความรู้ทางสาขาที่เรียนมาใช้ 3.88 .763 มาก 

12 การเรียนรู้ส่ิงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 3.95 .727 มาก 

13 การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 4.01 .685 มาก 

14 การให้ข้อเสนอแนะกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 3.89 .673 มาก 

15 ความกระตือรือร้นต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.11 .723 มาก 

16 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 4.14 .723 มาก 

17 การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายทันตามก าหนดเวลา 4.16 .690 มาก 

18 การทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความคิดต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 3.96 .709 มาก 

19 ความตระหนัถึงความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 4.00 .662 มาก 

20 การรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.08 .722 มาก 

21 การท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด 4.05 .704 มาก 

22 การวางแผนแลการเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน 3.97 .715 มาก 

23 แนวคิดสร้างสรรค์น ามาปรับปรุง พัฒนางานท่ีได้รับมอบหมาย 4.07 .733 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

ความต้องการ x  S.D. แปลผล 

24 ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.98 .719 มาก 

25 การรู้จักแยกแยะความส าคัญของงาน 3.98 .708 มาก 
26 ความสามารถในการเรียนรู้งานท่ีท าได้อย่างรวดเร็ว 3.96 .684 มาก 
27 การมีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4.00 .703 มาก 
28 การแก้ไขข้อบกพร่องที่ผิดพลาดเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด 3.91 .687 มาก 
29 การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม 3.94 .753 มาก 
30 การเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น าที่ดี สามารถโน้มน้าวผู้อื่นไปในทางที่ดี 4.04 .744 มาก 
31 การปฏิบัติงานเป็นท่ีพอใจของผู้บังคับบัญชา 4.00 .732 มาก 
32 การร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับเพื่อร่วมงานตามโอกาสสมควร 3.88 .762 มาก 
33 บทบาทและการใส่ใจกิจกรรมเพื่อสังคม 3.80 .746 มาก 
34 มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 3.98 .736 มาก 
35 ความสามารถในการจูงใจเพื่อนร่วมงาน 3.92 .762 มาก 
36 การให้ความร่วมมือร่วมใจในงานทุกๆด้าน 3.93 .710 มาก 
37 การท างานเป็นทีม อย่างมีระบบ รู้จักงานแผน 3.91 .750 มาก 
38 การสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ท่ีดี 3.89 .726 มาก 
39 การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี 3.98 .704 มาก 
40 ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน 4.07 .686 มาก 
41 การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างดี 3.66 .854 มาก 
42 การควบคุมอารมณ์ รู้จักอารมณ์ตนเองและเข้าใจผู้อื่น 4.07 .702 มาก 
43 การท างานไม่ก้าวก่ายหน้าที่ผู้อื่น 3.89 .750 มาก 
44 การตรวจสอบ ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล 4.03 .705 มาก 
45 ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 3.89 .794 มาก 
46 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 3.95 .709 มาก 
47 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการพัฒนางาน 3.97 .724 มาก 
48 ความถูกต้องน่าเชื่อถือของการด าเนินงาน 3.95 .735 มาก 
49 ความสามารถในการใช้ข้อมูลในการท างาน 3.84 .768 มาก 
50 ทักษะในการส่ือสารท่ีดี 3.96 .689 มาก 
51 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 4.02 .748 มาก 
52 การเชื่อฟังปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน 4.04 .708 มาก 
53 ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 4.02 .714 มาก 
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 จากตาราง 3  ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยภาพรวม ตัวแปรทั้ง 53 ตัวแปร มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง  3.66 – 4.16 แสดงว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งหมด 53 ตัวแปร และตัวแปรท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ล าดับแรก คือ ตัวแปรที่ 17 การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทันตามก าหนดเวลา  ( x = 4.16, S.D. = 
.690) รองลงมา ตัวแปรที่ 6 จรรยาบรรณในวิชาชีพ   ( x = 4.14, S.D. =  .709) และตัวแปรที่ 16 การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ( x = 4.14, S.D. = .723) ตามล าดับ ส่วนล าดับ
สุดท้าย ตัวแปร 41 การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างดี ( x = 3.66, S.D. = .854)       
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบ ความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต    

 

ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร สร้างปัจจัยร่วม (Common factor) โดยใช้วิธีสกัดปัจจัยแบบวิธีตัวประกอบหลักปัจจัย 
(Principal Components Factoring) ได้ปัจจัยร่วม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ 
ด้านจรรยาบรรณ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  ด้านความรู้และทักษะ
พื้นฐาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม    
 ในขั้นแรก ผู้วิจัยตรวจสอบความเหมาะสมของการน าตัวแปรทั้งหมด (53 ตัวแปร) เพื่อไป
สร้างปัจจัยร่วมหรือลดจ านวนตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Kasier-Meyer-Olkin (KMO) และ 
Bartlett’s Test of Sphericity  ดังตาราง 4       

 

ตาราง 4  การตรวจสอบความเหมาะสมโดยใช้ค่า  Kasier-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s    
Test of Sphericity      

 

องค์ประกอบความต้องการ KMO Chi-Square df p-value 

ตัวแปร 53 ตัว .975 341010.81* 1378 .000 
         * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 จากตาราง 4 การตรวจสอบความเหมาะสมโดยใช้ค่า Kasier-Meyer-Olkin  (KMO) และ 
Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ค่า KMO มีค่าเท่ากับ .975 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลชุดนี้มีความ
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เหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Kaiser and Rice, 1974) และ
ค่า p-value เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ตัวแปรทั้ง 53 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05   จึงสามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้  

  จากการใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อได้ตัวแปรแต่
ละตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ สูงในปัจจัยร่วมเพียงปัจจัยเดียว และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) ต่ ามากหรือใกล้ๆ 0 ในปัจจัยร่วมอื่น โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบวิธีตัวประกอบ
หลัก (Principal components factoring) ร่วมกับการหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal 
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ ( Varimax) เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เป็นอิสระ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 
3 ข้อ ดังนี้ องค์ประกอบนั้นต้องมีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) มากกว่า 1 ขึ้นไป 
ตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบนั้น ต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ( factor loading) คิดตามค่า
สมบูรณ์ ต้ังแต่ .50 ขึ้นไป และมีตัวแปรในองค์ประกอบต้ังแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตัวแปรแต่ละตัวต้อง
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ( factor loading) เท่ากับ .3 ขึ้นไป  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ได้ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสม
ของความแปรปรวน (Accumulative Percentage of Variance)  ของแต่ละองค์ประกอบ  ดัง
ตาราง 5 

 

ตาราง 5  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Accumulative 
Percentage of Variance) ของแต่ละองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ 
ค่าความแปรปรวน

ของตัวแปร 
ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน 

ค่าร้อยละสะสมของ
ความแปรปรวน 

จ านวนตัวแปร
ในองค์ประกอบ 

1 6.885 12.991 12.991 17 
2 5.796 10.936 23.927 11 
3 4.616 8.709 32.637 6 
4 4.449 8.394 41.030 8 
5 3.867 7.296 48.326 6 
6 3.756 7.087 55.413 5 

 

 จากตาราง 5 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Accumulative 
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Percentage of Variance) ของความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร
บัณฑิต พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) มากกว่า 1 ขึ้นไป มี
อยู่ 6 ค่า แสดงว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จัดเป็นองค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของความแปรปรวน
และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ร้อยละ 55.413 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ต้องมีค่า
มากกว่า 1 ขึ้นไป มีตัวแปรในองค์ประกอบต้ังแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป และตัวแปรแต่ละตัวต้องมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ ( factor loading) เท่ากับ .3 ขึ้นไป จึงได้องค์ประกอบความต้องการ ของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าเชิง
ปฏิบัติ ด้านจรรยาบรรณ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  ด้านความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังตาราง 6 - 11  
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2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  
 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ   

 

ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัต ิ
ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม .684 

2.การเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น าที่ดี สามารถโน้มน้าวผู้อื่นไปในทางที่ด ี .645 
3. การปฏิบัติงานเป็นท่ีพอใจของผู้บังคับบัญชา .634 
4.การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ .575 
5. แนวคิดสร้างสรรค์น ามาปรับปรุง พัฒนางานท่ีได้รับมอบหมาย .564 
6. ความกระตือรือร้นต่องานท่ีได้รับมอบหมาย .564 
7. ความสามารถในการจูงใจเพื่อนร่วมงาน .549 
8. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน .548 
9. การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อร่วมงานเป็นอย่างด ี .484 
10. ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน .469 
11. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ .466 
12. การวางแผนและเตรียมการก่อนปฏิบัติงาน .463 
13. การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายทันตามก าหนดเวลา .460 
14.การท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด .446 
15. การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน .423 
16. กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย .417 
17. การมีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้ .392 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 6.885 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 12.991 
 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  พบว่า 
ด้าน ภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรส าคัญ 17 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบต้ังแต่ .392 ถึง .684 โดยตัวแปรที่สามารถอธิบาย ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ สูงสุด 
ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม รองลงมา การเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น า
ที่ดี สามารถโน้มน้าวผู้อ่ืนไปในทางที่ดี  และ การปฏิบัติงานเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญช า 
ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  องค์ประกอบนี้ได้ ค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 6.885 และ ค่าร้อยละของความแปรปรวน 

www.ssru.ac.th



48 
 

(Percentage of Variance) เท่ากับ 12.991 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 17 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและสามารถอธิบาย ความแปรปรวนองค์ประกอบความต้องการ
ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ร้อยละ 12.991 ซึ่งเมื่อเทียบ ค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบแล้ว องค์ประกอบความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 1  

 

2.2 องค์ประกอบที่  2  ด้านจรรยาบรรณ 
 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านจรรยาบรรณ  

 

ด้านจรรยาบรรณ 
ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1. การแก้ไขข้อบกพร่องที่ผิดพลาดเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด .640 
2. การรู้จักแยกแยะความส าคัญของงาน .613 
3. ความตรงต่อเวลา .603 
4. จรรยาบรรณในวิชาชีพ .553 
5. ความตระหนักถึงความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา .551 
6. ความละเอียดรอบคอบในการท างาน .549 
7. การให้ข้อเสนอแนะกับงานท่ีได้รับมอบหมาย .544 
8. ความขยันอดทนในการปฏิบัติงาน .538 
9. ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย .435 
10.ความสามารถในการเรียนรู้งานท่ีท าได้อย่างรวดเร็ว .408 
11. ความควบคุมอารมณ์ รู้จักอารมณ์ตนเองและเข้าใจผู้อื่น .380 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 5.796  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 10.936 

 

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านจรรยาบรรณ  พบว่า ด้าน
จรรยาบรรณสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรส าคัญ 11 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต้ังแต่ .380
ถึง .640 โดยตัวแปรที่สามารถอธิบาย ด้านจรรยาบรรณ สูงสุด ได้แก่ การแก้ไขข้อบกพร่องที่
ผิดพลาดเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด  รองลงมา การรู้จักแยกแยะความส าคัญของงาน และความตรง
ต่อเวลา ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย ความควบคุมอารมณ์ รู้จักอารมณ์ตนเองและเข้าใจผู้อื่น  
องค์ประกอบนี้ได้ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 5.796 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน (Percentage of Variance) เท่ากับ 10.936 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร เป็น
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ตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและสามารถอธิบาย ความแปรปรวนองค์ประกอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ร้อยละ 10.936 ซึ่งเมื่อ
เทียบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบแล้ว 
องค์ประกอบความต้องการ ของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 2 

 

 2.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านมนุษยสัมพันธ์   
 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านมนุษยสัมพันธ์  
 

ด้านมนุษยสัมพันธ ์
ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1. การสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ท่ีด ี .638 
2. บทบาทและการใส่ใจกิจกรรมเพื่อสังคม .631 
3. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร .588 
4. การให้ความร่วมมือร่วมใจในงานทุกๆด้าน .583 
5. การท างานเป็นทีม อย่างมีระบบ รู้จักงานแผน .567 
6. การร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับเพื่อร่วมงานตามโอกาสสมควร .453 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 4.616  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 8.709 

  

 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  พบว่า ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรส าคัญ 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต้ังแต่ 
.453 ถึง .638 โดยตัวแปรที่สามารถอธิบาย ด้านมนุษยสัมพันธ์ สูงสุด ได้แก่ การสร้างบรรยากาศ
และความสัมพันธ์ที่ รองลงมา บทบาทและการใส่ใจกิจกรรมเพื่อสังคม และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย การร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับเพื่อร่วมงานตามโอกาสสมควร  
องค์ประกอบนี้ได้ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 4.616 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน (Percentage of Variance) เท่ากับ 8.709 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง  6 ตัวแปร เป็นตัว
แปรท่ีร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและสามารถอธิบาย ความแปรปรวนองค์ประกอบ
ความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ร้อยละ 8.709 ซึ่งเมื่อ
เทียบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบแล้ว 
องค์ประกอบความต้องการ ของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 3 
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2.4 องค์ประกอบที่ 4 ด้านสารสนเทศและการจัดการ 

 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านสารสนเทศและการจัดการ 

 

ด้านสารสนเทศและการจัดการ 
ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1. การท างานไม่ก้าวก่ายหน้าที่ผู้อื่น .661 
2. ความสามารถในการใช้ข้อมูลในการท างาน .660 
3. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างด ี .660 
4. ความถูกต้องน่าเชื่อถือของการด าเนินงาน .593 
5. ทักษะในการส่ือสารท่ีด ี .518 
6. การเชื่อฟังปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน 510 
7. การทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความคิด ต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย .505 
8. การตรวจสอบ ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล .416 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 4.449  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 8.394 

  

 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  ด้านสารสนเทศและการจัดการ
พบว่า ด้านสารสนเทศและการจัดการ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรส าคัญ 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบต้ังแต่ .416 ถึง .661 โดยตัวแปรที่สามารถอธิบาย ด้านสารสนเทศและการจัดการ
สูงสุด ได้แก่ การท างานไม่ก้าวก่ายหน้าที่ผู้อ่ืน  รองลงมา ความสามารถในการใช้ข้อมูลในการ
ท างาน และการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างดี  ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย การ
ตรวจสอบ ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล  องค์ประกอบนี้ได้ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เท่ากับ 4.449 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 
เท่ากับ 8.394 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง  8 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด
และสามารถอธิบาย ความแปรปรวนองค์ประกอบความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์
ของวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ร้อยละ 8.394 ซึ่งเมื่อเทียบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบแล้วองค์ประกอบความต้องการ ของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 4 
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2.5 องค์ประกอบที่  5  ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  

 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 

 

ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 
ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร ์ .689 
2. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการพัฒนางาน .649 
3. ทักษะในการใช้ภาษา .547 
4. ความรู้ความสามารถในการน าความรู้ทางสาขาที่เรียนมาใช ้ .4886 
5. ความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน .426 
6. การเรียนรู้ส่ิงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง .347 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.867  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 7.296 

 

 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน
พบว่า ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรส าคัญ 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบต้ังแต่ .347 ถึง .689 โดยตัวแปรที่สามารถอธิบาย ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน
สูงสุด ได้แก่ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  รองลงมา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการพัฒนางาน  
และทักษะในการใช้ภาษา ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย การเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  
องค์ประกอบนี้ได้ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.867 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน (Percentage of Variance) เท่ากับ 7.296 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง  6 ตัวแปร เป็นตัว
แปรท่ีร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและสามารถอธิบาย ความแปรปรวนองค์ประกอบ
ความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ร้อยละ 7.296 ซึ่งเมื่อ
เทียบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบแล้ว 
องค์ประกอบความต้องการ ของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 5 
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2.6 องค์ประกอบที่  6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1. การใช้เหตุผลในการปฏิบัติงาน .566 
2. ความซื่อสัตย ์ .559 
3. ความเสียสละต่อหน้าที่การงาน .471 
4. การปฏิบัติตามระเบียบองค์การ .468 
5. ความอ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน .467 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.756  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 7.087 

 

 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  พบว่า 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรส าคัญ 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ต้ังแต่ .467 ถึง .566 โดยตัวแปรที่สามารถอธิบาย ด้านคุณธรรมจริยธรรม สูงสุด ได้แก่ การใช้
เหตุผลในการปฏิบัติงาน  รองลงมา ความซื่อสัตย์  และความเสียสละต่อหน้าที่การงาน  ตามล าดับ 
ส่วนล าดับสุดท้าย ความอ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  องค์ประกอบนี้ได้ ค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)  เท่ากับ 3.756 และ ค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percentage of Variance) เท่ากับ 7.087 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง  5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและสามารถอธิบาย ความแปรปรวนองค์ประกอบความต้องการ
ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ร้อยละ 7.087 ซึ่งเมื่อเทียบ ค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบแล้วองค์ประกอบความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 6   
 

2.7 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
สามารถเขียนเป็นโมเดลได้ดังนี้ 
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ความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์
ของวิทยาศาสตรบัณฑิต 

องค์ประกอบ 1 ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัต ิ
-การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม 
-การเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น าที่ดี สามารถโน้มน้าวผู้อ่ืนไปในทางที่ด ี
- การปฏิบัติงานเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา 
-การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
- แนวคิดสร้างสรรค์น ามาปรับปรุง พัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย 
- ความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- ความสามารถในการจูงใจเพื่อนร่วมงาน 
- ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 
- การได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือร่วมงานเป็นอย่างดี 
- ความเอ้ืออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน 
- การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ 
- การวางแผนและเตรียมการก่อนปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทันตามก าหนดเวลา 
-การท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
- การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 
- กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 
- มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้

องค์ประกอบ 2 ด้านจรรยาบรรณ 

-การแก้ไขข้อบกพร่องที่ผิดพลาดเม่ือปฏิบัติงานผิดพลาด 
- การรู้จักแยกแยะความส าคัญของงาน 
- ความตรงต่อเวลา 
- จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
- ความตระหนักถึงความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา 
- ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
- การให้ข้อเสนอแนะกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ความขยันอดทนในการปฏิบัติงาน 
- ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
-ความสามารถในการเรียนรู้งานที่ท าได้อย่างรวดเร็ว 
-ความควบคุมอารมณ์ รู้จักอารมณ์ตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน 

องค์ประกอบ 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- การใช้เหตุผลในการปฏิบัติงาน 
- ความซ่ือสัตย ์
- ความเสียสละต่อหน้าที่การงาน 
- การปฏิบัติตามระเบียบองค์การ 
- ความอ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

องค์ประกอบ 5 ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  
- ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
- การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการพัฒนางาน 
- ทักษะในการใช้ภาษา 
- ความรู้ความสามารถในการน าความรู้ทางสาขาที่เรียนมาใช้ 
- ความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน 
- การเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
 

องค์ประกอบ 4 ด้านสารสนเทศและการจัดการ 
- การท างานไม่ก้าวก่ายหน้าที่ผู้อ่ืน 
- ความสามารถในการใช้ข้อมูลในการท างาน 
- การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน เป็นอย่างดี 
- ความถูกต้องน่าเช่ือถือของการด าเนินงาน 
- ทักษะในการสื่อสารที่ด ี
- การเชื่อฟังปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน 
- การทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความคิด ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- การตรวจสอบ ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล 

  องค์ประกอบ 3 ด้านมนุษยสัมพันธ ์  
- การสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ด ี
- บทบาทและการใส่ใจกิจกรรมเพ่ือสังคม 
- มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
- การให้ความร่วมมือร่วมใจในงานทุกๆด้าน 
- การท างานเป็นทีม อย่างมีระบบ รู้จักงานแผน 
- การร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับเพ่ือร่วมงานตามโอกาสสมควร 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  

 

ผลการวิเคราะห์ ระดับความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร
บัณฑิต ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ ด้านจรรยาบรรณ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  
ด้านสารสนเทศและการจัดการ  ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน และ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดัง
ตาราง 12-18  
 

4.1 ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  
 

ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ ความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ   

 

ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัต ิ
ระดับความต้องการ 

x  S.D. แปลผล 

1. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม 3.94 .753 มาก 
2.การเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น าที่ดี สามารถโน้มน้าวผู้อื่นไปในทางที่ด ี 4.04 .744 มาก 
3. การปฏิบัติงานเป็นท่ีพอใจของผู้บังคับบัญชา 4.00 .732 มาก 
4.การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 4.02 .748 มาก 
5. แนวคิดสร้างสรรค์น ามาปรับปรุง พัฒนางานท่ีได้รับมอบหมาย 4.07 .733 มาก 
6. ความกระตือรือร้นต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.11 .744 มาก 

7. ความสามารถในการจูงใจเพื่อนร่วมงาน 3.92 .762 มาก 

8. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.98 .719 มาก 

9. การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อร่วมงานเป็นอย่างด ี 3.98 .704 มาก 

10. ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน 4.07 .686 มาก 

11. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ 4.14 .723 มาก 

12. การวางแผนและเตรียมการก่อนปฏิบัติงาน 3.97 .715 มาก 

13. การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายทันตามก าหนดเวลา 4.16 .690 มาก 

14.การท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด 4.05 .704 มาก 

15. การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 4.01 .685 มาก 

16. กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 3.95 .719 มาก 

17. การมีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้ 4.00 .703 มาก 

ภาพรวม 4.02 .502 มาก 
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จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ระดับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02, 
S.D. = .502) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก การปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายทันตามก าหนดเวลา ( x = 4.16, S.D. = .690) รองลงมา การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ  ( x = 4.14, S.D. =  .723) และความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ( x = 4.11, S.D. = .744) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย ความสามารถในการจูงใจเพื่อน
ร่วมงาน (x = 3.92, S.D. = .762)     

 

4.2 ด้านจรรยาบรรณ 

 

ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านจรรยาบรรณ 

 

ด้านจรรยาบรรณ 
ระดับความต้องการ 

x  S.D. แปลผล 

1. การแก้ไขข้อบกพร่องที่ผิดพลาดเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด 3.91 .687 มาก  
2. การรู้จักแยกแยะความส าคัญของงาน 3.98 .708 มาก 

3. ความตรงต่อเวลา 4.08 .742  มาก 

4. จรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.14 .709  มาก 

5. ความตระหนักถึงความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
อยู่ตลอดเวลา 

4.00 .662  มาก 

6. ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 4.02 .714  มาก 

7. การให้ข้อเสนอแนะกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 3.89 .673 มาก 

8. ความขยันอดทนในการปฏิบัติงาน 4.10 .670 มาก 

9. การรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.08 .722 มาก 

10.ความสามารถในการเรียนรู้งานท่ีท าได้อย่างรวดเร็ว 3.96 .684 มาก 

11. กี่ควบคุมอารมณ์ รู้จักอารมณ์ตนเองและเข้าใจผู้อื่น 4.07 .702 มาก 

ภาพรวม 4.02 .490 มาก 

 

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ระดับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านจรรยาบรรณ  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02, S.D. = 
.490) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก จรรยาบรรณในวิชาชีพ   ( x

= 4.14, S.D. = .709) รองลงมา ความขยันอดทนในการปฏิบัติงาน  (x = 4.10, S.D. =  .670) และการ
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รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  ( x = 4.08, S.D. = .722) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย การให้
ข้อเสนอแนะกับงานที่ได้รับมอบหมาย ( x = 3.89, S.D. = .673)       

 

4.3 ด้านมนุษยสัมพันธ์   

 

ตาราง 14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านมนุษยสัมพันธ์  

 

ด้านมนุษยสัมพันธ ์
ระดับความต้องการ 

x  S.D. แปลผล 

1. การสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ท่ีดใีนท่ีท างาน 3.89 .726  มาก 
2. บทบาทและการใส่ใจกิจกรรมเพื่อสังคม 3.80 .746  มาก 

3. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 3.98 .736  มาก 

4. การให้ความร่วมมือร่วมใจในงานทุกๆด้าน 3.93 .710 มาก 

5. การท างานเป็นทีม อย่างมีระบบ รู้จักงานแผน 3.91 .750  มาก 

6. การร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมงานตามโอกาสสมควร 3.88 .762 มาก 

ภาพรวม 3.90 .576 มาก 

 

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ระดับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านมนุษยสัมพันธ์  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90,         
S.D. = .576) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก มีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร ( x = 3.98, S.D. = .736) รองลงมา การให้ความร่วมมือร่วมใจในงานทุกๆด้าน  ( x = 3.93,     
S.D. =  .710) และการท างานเป็นทีม อย่างมีระบบ รู้จักงานแผน  ( x = 3.91, S.D. = .750) ตามล าดับ 
ส่วนล าดับสุดท้าย บทบาทและการใส่ใจกิจกรรมเพื่อสังคม ( x = 3.80, S.D. = .746)           
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4.4 ด้านสารสนเทศและการจัดการ  

 

ตาราง 15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านสารสนเทศและการจัดการ  

 

ด้านสารสนเทศและการจัดการ 
ระดับความต้องการ 

x  S.D. แปลผล 

1. การท างานไม่ก้าวก่ายหน้าที่ผู้อื่น 3.89 .750  มาก 
2. ความสามารถในการใช้ข้อมูลในการท างาน 3.84 .768  มาก 

3. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างด ี 3.66 .854 มาก 

4. ความถูกต้องน่าเชื่อถือของการด าเนินงาน 3.95 .735 มาก 

5. ทักษะในการส่ือสารท่ีด ี 3.96 .689 มาก 

6. การเชื่อฟังปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน 4.04 .708 มาก 

7. การทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความคิด ต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 3.96 .709 มาก 

8. การตรวจสอบ ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล 4.03 .705 มาก 

ภาพรวม 3.92 .527  มาก 

 

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ระดับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านสารสนเทศและการจัดการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
3.92, S.D. = .527) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก การเชื่อฟัง
ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน  ( x = 4.04, S.D. = .708) รองลงมา การตรวจสอบ 
ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล  ( x = 4.03, S.D. = .705) และทักษะในการสื่อสารที่ดี  ( x = 3.96,    
S.D. = .689) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างดี              ( x

= 3.66, S.D. = .854)           
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4.5 ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 

 

ตาราง 16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 

 

ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 
ระดับความต้องการ 

x  S.D. แปลผล 

1. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร ์ 3.95 .709 มาก 

2. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการพัฒนางาน 3.97 .724 มาก 

3. ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 3.89 .794 มาก 

4. ความรู้ความสามารถในการน าความรู้ทางสาขาที่เรียนมาใช ้ 3.88 .763 มาก 

5. ความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน 3.90 .760  มาก 

6. การเรียนรู้ส่ิงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 3.95 .727 มาก 

ภาพรวม 3.92 .550 มาก 

 

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ระดับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
3.92, S.D. = .550) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการพัฒนางาน  ( x = 3.97, S.D. = .724) รองลงมา ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์  ( x = 3.95, S.D. = .709) และการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  ( x = 3.95,         
S.D. = .727) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย ความรู้ความสามารถในการน าความรู้ทางสาขาที่เรียนมา
ใช้ ( x =3.88, S.D. = .763)           
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4.6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

ตาราง 17  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ระดับความต้องการ 

x  S.D. แปลผล 

1. การใช้เหตุผลในการปฏิบัติงาน 4.02 .743 มาก 

2. ความซื่อสัตย ์ 4.12 .808  มาก 

3. ความเสียสละต่อหน้าที่การงาน 3.95 .696 มาก 

4. การปฏิบัติตามระเบียบองค์การ 4.10 .735 มาก 

5. ความอ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 4.04 .666 มาก 

ภาพรวม 4.05 .567  มาก 

 

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ระดับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05, S.D. 
= .567) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก ความซื่อสัตย์  ( x = 4.12, 
S.D. = .808) รองลงมา การปฏิบัติตามระเบียบองค์การ  ( x = 4.10, S.D. = .735) และความอ่อนน้อม
ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  ( x = 4.04, S.D. = .666) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย ความ
เสียสละต่อหน้าที่การงาน ( x = 3.95, S.D. = .696)            
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

www.ssru.ac.th



60 
 

4.7 ระดับความต้องการรายด้านและภาพรวม    

 

ตาราง 18  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต รายด้านและภาพรวม       

 

ด้าน 
ระดับความต้องการ 

x  S.D. แปลผล 

1. ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัต ิ 4.02 .502 มาก 

2. ด้านจรรยาบรรณ 4.02  .490 มาก 

3. ด้านมนุษยสัมพันธ ์ 3.90  .576 มาก 

4. ด้านสารสนเทศและการจัดการ 3.92  .527 มาก 

5. ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 3.92  .550 มาก 

6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.05  .567 มาก 

ภาพรวม 3.97  .470 มาก 

 

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ระดับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  รายด้านและภาพรวม  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.97,      
S.D. = .470) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ล าดับแรก ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ( x = 4.05, S.D. = .567) รองลงมา ด้านจรรยาบรรณ  (x = 4.02, S.D. = .490) และด้าน
ภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ( x = 4.02, S.D. = .502) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย ด้านมนุษยสัมพันธ์         (x
= 3.90, S.D. = .576)            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.ssru.ac.th



61 
 

ตอนที่  5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์
ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตาม  เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และสถานประกอบการ ดังตาราง 
19 - 40 

 

5.1 การเปรียบเทียบองค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามเพศ   

ผู้วิจัยได้ต้ังสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามเพศ โดยสามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
 H0: ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  เพศชายและเพศหญิงมี
องค์ประกอบความต้องการ ไม่แตกต่างกัน 
 H1: ผู้ประกอบการท่ีพึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  เพศชายและเพศหญิงมี
องค์ประกอบความต้องการ แตกต่างกัน 

สถิติที่ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์คือค่า t  ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ( H0) ก็ต่อเมื่อค่า p-value น้อยกว่าหรือเท่ากับ  .05 ในขั้นแรกจะท าการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s 
test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า  p-value 
มากกว่า .05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของ
องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  เพศชายและ
เพศหญิง 

แต่หากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน (ค่า p-value 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05) จะใช้ค่า Equal Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบความ
แตกต่างขององค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  
เพศชายและเพศหญิง ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐาน ดังตาราง 19 
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ตาราง 19  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามเพศ 

 

องค์ประกอบความต้องการ Levene Statistic p-value 

1. ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัต ิ .614 .433 
2. ด้านจรรยาบรรณ .001 .973 
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ .064 .800 
4. ด้านสารสนเทศและการจัดการ 4.378* .037 
5. ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 1.139 .286 
6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม .259 .611 
ภาพรวม .558 .455 

            * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนขององค์ประกอบความต้องการ
ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามเพศ โดยใช้ สถิติทดสอบของ 
Levene พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน มีค่า p-value เท่ากับ .455, .433, .973, .800, 
.286 และ.611 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า ความแปรปรวนของของผู้ประกอบการที่
พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต เพศชายและเพศหญิง  โดยภาพรวม ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  
ด้านจรรยาบรรณ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงใช้การทดสอบ t แบบ Equal Variances Assumed ส าหรับการทดสอบ
ภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน ดังตาราง 19 
 ส่วน ด้านสารสนเทศและการจัดการ  มีค่า p-value เท่ากับ .037 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ความแปรปรวน องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต เพศชายและเพศหญิง  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงใช้การทดสอบ t แบบ Equal Variances not  Assumed 
ส าหรับผลการทดสอบ ดังตาราง 20 
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ตาราง 20  การเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามเพศ 

 

องค์ประกอบความต้องการ เพศ x  S.D. t df p-value 
1. ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัต ิ ชาย 4.02 .488 -.308 

 
1099 .758 

  หญิง 4.03 .514  
2. ด้านจรรยาบรรณ ชาย 4.01 .491 -.569 

 
1099 .570 

  หญิง 4.03 .487  
3. ด้านมนุษยสัมพันธ ์ ชาย 3.91 .576  .525 

 
1099 .600 

  หญิง 3.89 .576  
4. ด้านสารสนเทศและการจัดการ ชาย 3.91 .502 -.391 

 
1098.99 .696 

  หญิง 3.92 .549  
5. ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน ชาย 3.93 .541 .409 

 
1099 .683 

  หญิง 3.91 .559  
6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ชาย 4.05 .547 .018 

 
1099 .986 

 หญิง 4.05 .584  
ภาพรวม ชาย 3.97 .457 -.036 

 
1099 .971 

 หญิง 3.97 .480  
 

 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทีย บขององค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามเพศ  โดยใช้สถิติทดสอบค่า t 
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน มีค่า p-value เท่ากับ .971, .758, .570, .600, .696, 
.683 และ .986 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน ( H0) หมายความว่า  
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต เพศชายและเพศหญิงมี องค์ประกอบความ
ต้องการ  โดยภาพรวม  ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  ด้านจรรยาบรรณ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้าน
สารสนเทศและการจัดการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่แตกต่างกัน  
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5.2 การเปรียบเทียบองค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามอาย ุ

ผู้วิจัยได้ต้ังสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามอายุ โดยสามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
 H0: ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ที่มีอายุต่างกัน มี องค์ประกอบ
ความต้องการ ไม่แตกต่างกัน 

 H1: ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ที่มีอายุต่างกัน มี องค์ประกอบ
ความต้องการแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ 

ส าหรับการวิเคราะห์นั้นในขั้นตอนแรกผู้วิจัยท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความ
แปรปรวนของทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า  p-value มากกว่า .05) ก็จะใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  Variance: One Way ANOVA) ในการทดสอบ
องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตาม
อายุ  แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่ม อายุมีความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ (ค่า p-
value น้อยว่าหรือเท่ากับ .05) ก็จะใช้สถิติ Brown – Forsythe ในการทดสอบองค์ประกอบความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตาม อายุ  ซึ่งผลการ
ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ดังตาราง 21 
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ตาราง 21  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามอาย ุ

 

องค์ประกอบความต้องการ Levene Satistic df1 df2 p-value 

1. ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ 15.093* 2 1106 .000 
2. ด้านจรรยาบรรณ 5.739* 2 1106 .003 
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 7.175* 2 1106 .001 
4. ด้านสารสนเทศและการจัดการ 4.639* 2 1106 .010 
5. ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 6.857* 2 1106 .001 
6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 12.574* 2 1106 .000 
ภาพรวม 8.354* 2 1106 .000 

 
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวน ขององค์ประกอบความ

ต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตาม อายุ  โดยใช้ สถิติ
ทดสอบของ Levene พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน  6 ด้าน ที่มีค่า p-value เท่ากับ  .000 , .000, 
.003, .001, .010, .001 และ.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  โดยภาพรวม ด้านภาวะ
ผู้น าเชิงปฏิบัติ  ด้านจรรยาบรรณ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  ด้านความรู้
และทักษะพื้นฐาน  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  ของทุกกลุ่มอายุแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ Brown – Forsythe 
โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า p-value น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดังตาราง 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 22 การเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามอาย ุ

 

องค์ประกอบความต้องการ Brown - Forsythe Statistic df 1 df 2 p-value 

1. ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ                    ระหว่างกลุ่ม 4.797* 2 952.097 .008 

2. ด้านจรรยาบรรณ ระหว่างกลุ่ม 8.691* 2 1037.336 .000 

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 1.417 2 1022.047 .243 

4. ด้านสารสนเทศและการจัดการ ระหว่างกลุ่ม 9.251* 2 1049.760 .000 

5. ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน ระหว่างกลุ่ม 5.270* 2 1028.297 .005 

6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม 6.733* 2 1009.108 001 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 6.613* 2 1002.864 .001 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามอายุ  โดยใช้สถิติ                 
Brown – Forsythe พบว่า ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่า p-value เท่ากับ .243 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ท่ี
มีอายุต่างกัน มีองค์ประกอบความต้องการด้านมนุษยสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน 

ส่วนภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน ที่มีค่า p-value เท่ากับ .001, .008, .000, .000, .005 
และ 001 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีอายุต่างกันมี องค์ประกอบความต้องการ โดยภาพรวม  ด้านภาวะผู้น าเชิง
ปฏิบัติ ด้านจรรยาบรรณ  ด้านสารสนเทศและการจัดการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพบว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีอายุต่างกันมี
องค์ประกอบความต้องการ โดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  ด้าน
จรรยาบรรณ  ด้านสารสนเทศและการจัดการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  และ ด้านคุณธรรม
จริยธรร ม แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ  Dunnett T3 เพื่อทดสอบว่ารายคู่ใดบ้างที่
แตกต่างกัน ดังตาราง 23-28 
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ตาราง 23  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาพรวม จ าแนกตามอายุ 

 

อาย ุ
 

x  

ต่ ากว่า 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.94 3.93 4.05 

ต่ ากว่า 30 ปี 3.94 - .003 
(1.000) 

-.109* 
(.002) 

31-40 ปี 3.93  - -.112* 
 (.009) 

41 ปีขึ้นไป 4.05   - 
    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า อายุ 41 
ปีขึ้นไปกับต่ ากว่า 30 ปี และ31-40 ปี มีค่า p-value เท่ากับ .002 และ .009 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า  ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไ ป มี
องค์ประกอบความต้องการ  โดยภาพรวม  แตกต่างกับอายุ ต่ ากว่า 30 ปี และ31-40 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต อายุ 41 ปี
ข้ึนไป มอีงค์ประกอบความต้องการโดยภาพรวมสูงกว่าอายุต่ ากว่า 30 ปี และ31-40 ปี    
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ตาราง 24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ จ าแนกตามอายุ  

 

อาย ุ
 

x  

ต่ ากว่า 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
4.02 3.97 4.09 

ต่ ากว่า 30 ปี 4.02 - .044 
(.573) 

-.726 
(.076) 

31-40 ปี 3.97 
 

 - -.117* 
 (.014) 

41 ปีขึ้นไป 4.09   - 
    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต   ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  จ าแนกตามอายุ 
พบว่า อายุ31-40 ปีกับ 41 ปีขึ้นไป มีค่า p-value เท่ากับ .014 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า 
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีอายุ 31-40 ปี มีองค์ประกอบความ
ต้องการ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  แตกต่างกับอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต   อายุ 41 ปีขึ้นไป มีองค์ประกอบ
ความต้องการ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติสูงกว่าอายุ 31-40 ปี 
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ตาราง  25  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านจรรยาบรรณ จ าแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ
 

x  

ต่ ากว่า 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.96 4.00 4.11 

ต่ ากว่า 30 ปี 3.96 - -.043 
(.562) 

-.146* 
(.000) 

31-40 ปี 4.00  - -.103* 
 (.022) 

41 ปีขึ้นไป 4.11   - 
    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จากตาราง  25 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านจรรยาบรรณ  จ าแนกตามอายุ พบว่า 
อายุ41 ปีขึ้นไป กับต่ ากว่า 30 ปี และ31-40 ปี มีค่า p-value เท่ากับ .000 และ.022 ซึ่งน้อยกว่า 
.05 หมายความว่า  ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มี
องค์ประกอบความต้องการ  ด้านจรรยาบรรณ แตกต่างกับอายุต่ ากว่า 30 ปีและ31-40 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต อายุ 41 ปี
ข้ึนไป มอีงค์ประกอบความต้องการ ด้านจรรยาบรรณสูงกว่าอายตุ่ ากว่า 30 ปี และ31-40 ปี  
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ตาราง 26 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านสารสนเทศและการจัดการ จ าแนกตามอายุ  

 

อาย ุ
 

x  

ต่ ากว่า 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.85 3.90 4.01 

ต่ ากว่า 30 ปี 3.85 
 

- -.047 
(.528) 

-.161* 
(.000) 

31-40 ปี 3.90  - -.115* 
 (.017) 

41 ปีขึ้นไป 4.01   - 
    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  จ าแนกตาม
อายุ พบว่า อายุ41 ปีขึ้นไป กับต่ ากว่า 30 ปี และ31-40 ปี มีค่า p-value เท่ากับ .000 และ.017 ซึ่ง
น้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการท่ีพึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีอายุ 41 ปีขึ้น
ไป ปี มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  แตกต่างกับอายุ ต่ ากว่า 30 
และ31-40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิตอายุ 41 ปีขึ้นไป มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านสารสนเทศและการจัดการสูงกว่า
อายตุ่ ากว่า 30 ปี และอายุ 31-40 ปี 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน จ าแนกตามอายุ  

 

อาย ุ
 

x  

ต่ ากว่า 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.91 3.86 4.00 

ต่ ากว่า 30 ปี 3.91 - .050 
(.528) 

-.084 
(.078) 

31-40 ปี 3.86  - -.134* 
 (.007) 

41 ปีขึ้นไป 4.00   - 
    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  จ าแนกตาม
อายุ พบว่า อายุ 31-40 ปี กับ 41 ปีขึ้นไป มีค่า p-value เท่ากับ .007 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความ
ว่า ผู้ประกอบการท่ีพึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีอายุ 31-40 ปี มีองค์ประกอบความ
ต้องการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  แตกต่างกับอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตอายุ 41 ปีขึ้นไป มีองค์ประกอบ
ความต้องการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐานสูงกว่าอายุ 31-40 ปี 
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ตาราง  28  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ าแนกตามอายุ   

 

อาย ุ
 

x  

ต่ ากว่า 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
4.01 4.00 4.14 

ต่ ากว่า 30 ปี 4.01 - .006 
(.998) 

-.132* 
(.002) 

31-40 ปี 4.00  - -.138* 
 (.008) 

41 ปีขึ้นไป 4.14   - 
    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านคุณธรรมจริยธรร ม จ าแนกตามอายุ 
พบว่า อาย4ุ1 ปีขึ้นไปกับ ต่ ากว่า 30 ปี และ31-40 ปี มีค่า p-value เท่ากับ .002 และ.008  ซึ่งน้อย
กว่า .05 หมายความว่า  ผู้ประกอบการท่ีพึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีอายุ41 ปีขึ้นไป มี
องค์ประกอบความต้องการ  ด้านคุณธรรมจริยธรร ม แตกต่างกับอายุ ต่ ากว่า 30 ปีและ31-40 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต อายุ 
41 ปีข้ึนไป ม.ีองค์ประกอบความต้องการ ด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าอายตุ่ ากว่า 30 ปี และ31-40 ปี 
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5.3  การเปรียบเทียบองค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิตจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

ผู้วิจัยได้ต้ังสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยสามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทาง
สถิติ ดังนี้ 
 H0:  ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มี วุฒิการศึกษา ต่างกันมี
องค์ประกอบความต้องการ ไม่แตกต่างกัน 

 H1: ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษา  ต่างกันมี
องค์ประกอบความต้องการ แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่  

ส าหรับการวิเคราะห์นั้นในขั้นตอนแรกผู้วิจัยท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้สถิติ   Levene ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความ
แปรปรวนของทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า  p-value มากกว่า .05) ก็จะใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  Variance: One Way ANOVA) ในการทดสอบ
องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มวุฒิการศึกษามีความแปรปรวนแตกต่างกันอย่าง
น้อย 1 คู่ (ค่า p-value น้อยว่าหรือเท่ากับ .05) ก็จะใช้สถิติ Brown – Forsythe ในการทดสอบ
องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา  ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ดังตาราง 29 
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ตาราง 29 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่
พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตสถานศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

องค์ประกอบความต้องการ Levene Satistic df1 df2 p-value 

1. ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ .585 2 1082 .557 
2. ด้านจรรยาบรรณ 3.875* 2 1082 .021 
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 2.247 2 1082 .106 
4. ด้านสารสนเทศและการจัดการ 11.336* 2 1082 .000 
5. ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน .296 2 1082 .744 
6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.616 2 1082 .074 
ภาพรวม 2.941 2 1082 .053 

        * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนของ องค์ประกอบความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้
สถิติทดสอบของ Levene พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีค่า p-value เท่ากับ .053 , 
.557, .106, .744 และ .074 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า ความแปรปรวนของ
องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกกลุ่ม วุฒิ
การศึกษา  โดยภาพรวม  ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านความรู้และทักษะ
พื้นฐาน  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(ค่า F) ส าหรับการทดสอบภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ต่อไป โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า  p-value น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน ดังตาราง 30 

ส่วนรายด้าน 2 ด้าน ที่มีค่า p-value เท่ากับ .021 และ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความ
ว่า ความแปรปรวน ขององค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  ด้านจรรยาบรรณ  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  ของกลุ่มวุฒิการศึกษาแตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้
สถิติ Brown – Forsythe โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ
ค่า p-value น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดังตาราง 36 
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ตาราง 30 การเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

องค์ประกอบความต้องการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

1. ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัต ิ ระหว่างกลุ่ม 2 8.791 4.395 17.924* 
 
 

.000 
 
 

ภายในกลุ่ม 1082 265.328 .245 
รวม 1084 274.118 

 2. ด้านมนุษยสัมพันธ ์ ระหว่างกลุ่ม 2 12.179 6.089 18.921* 
 
 

.000 
 
 

ภายในกลุ่ม 1082 348.212 .322 
รวม 1084 360.391 

 3. ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน ระหว่างกลุ่ม 2 7.470 3.735 12.541* 
 
 

.000 
 
 

ภายในกลุ่ม 1082 322.241 .298 

รวม 1084 329.711 
 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
 

ระหว่างกลุ่ม 2 13.827 6.914 22.247* 
 
 

.000 
 
 

ภายในกลุ่ม 1082 336.324 .311 

รวม 1084 350.152 
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2 12.626 6.313 30.157* 

 
 

.000 
 
 

ภายในกลุ่ม 1082 226.504 .209 

รวม 1084 239.130 
         * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง  30 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า โดยภาพรวม และรายด้าน 4 ด้าน มีค่า p-value เท่ากับ .000 , 

.000, .000, .000 และ.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้ประกอบการที่
พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมี องค์ประกอบความต้องการ  โดย
ภาพรวม  ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพบว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่าง
กันมีองค์ประกอบความต้องการ โดยภาพรวม ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้าน
ความรู้และทักษะพื้นฐาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ผู้วิจัยจึงได้น าผล
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การวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน ( Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบว่ารายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน ดังตาราง 31-35 

 

ตาราง  31  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาพรวม จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 
 
 

x  

อนุปริญญา/ปวส./
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

3.81 3.96 4.17 
อนุปริญญา/ปวส./หรือ

เทียบเท่า 
3.81 - -.142* 

(.000) 
-.357* 
(.000) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3.96 - - -.215* 
(.000) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 4.17 - - - 
            * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  โดยภาพรวม  จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา 
พบว่า สูงกว่าปริญญาตรี กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีค่า 
p-value เท่ากับ .000 และ.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความต้องการ  โดย
ภาพรวม แตกต่างกับวุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มี
วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความต้องการ  โดยภาพรวมสูงกว่าวุฒิการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 ส่วนปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า มีค่า p-value เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์ประกอบความต้องการ  โดยภาพรวม  แตกต่างกับ
อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์ประกอบความ
ต้องการโดยภาพรวมสูงกว่าอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 
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ตาราง  32  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 
 
 

x  

อนุปริญญา/ปวส./
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

3.91 4.01 4.20 
อนุปริญญา/ปวส./หรือ

เทียบเท่า 
3.91 - -.101* 

(.012) 
-.2.93* 
(.000) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4.01 - - -.191* 
 (.000) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 4.20 - - - 
            * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  จ าแนกตาม วุฒิ
การศึกษา พบว่า  สูงกว่าปริญญาตรี กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีค่า p-value เท่ากับ .000 และ.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความต้องการ  
ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  แตกต่างกับวุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านภาวะผู้น าเชิง
ปฏิบัติ สูงกว่าวุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 ส่วนปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า มีค่า p-value เท่ากับ 
.012  ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  
แตกต่างกับ อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
องค์ประกอบความต้องการ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ สูงกว่าอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 
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ตาราง  33 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านมนุษยสัมพันธ์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 
 
 

x  

อนุปริญญา/ปวส./
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

3.75 3.88 4.10 
อนุปริญญา/ปวส./หรือ

เทียบเท่า 
3.75 - -.130* 

(.005) 
-.348* 
(.000) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3.88 - - -.218* 
 (.000) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 4.10 - - - 
           * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านมนุษยสัมพันธ์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบว่า สูงกว่าปริญญาตรี กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีค่า 
p-value เท่ากับ .000 และ.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านมนุษย
สัมพันธ์  แตกต่างกับวุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มี
วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  สูงกว่า วุฒิ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 ส่วนปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า มีค่า p-value เท่ากับ 
.005  ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  แตกต่างกับ
อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์ประกอบความ
ต้องการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ สูงกว่าอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 
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ตาราง 34 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 
 
 

x  

อนุปริญญา/ปวส./
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

3.84 3.90 4.10 
อนุปริญญา/ปวส./หรือ

เทียบเท่า 
3.84 - -.051 

(.253) 
-.250* 
(.000) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3.90 - - -.199* 
 (.000) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 4.10 - - - 
           * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา พบว่า  สูงกว่าปริญญาตรี กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีค่า p-value เท่ากับ .000 และ.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ที่มีวุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความ
ต้องการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  แตกต่างกับวุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า
และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย ผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีองค์ประกอบความต้องการ  
ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  สูงกว่าวุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า  
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ตาราง  35 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 
 
 

x  

อนุปริญญา/ปวส./
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

3.87 4.03 4.25 
อนุปริญญา/ปวส./หรือ

เทียบเท่า 
3.81 - -.157* 

(.001) 
-.376* 
(.000) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3.96 - - -.218* 
 (.000) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 4.17 - - - 
            * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  จ าแนกตาม วุฒิ
การศึกษา พบว่า  สูงกว่าปริญญาตรี กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีค่า p-value เท่ากับ .000 และ.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความ
ต้องการ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  แตกต่างกับ วุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์
ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม สูงกว่า วุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

 ส่วนปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า มีค่า p-value เท่ากับ 
.001 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  แตกต่าง
กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์ประกอบความ
ต้องการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม สูงกว่าอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 
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ตาราง 36 การเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิตจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

 

องค์ประกอบความต้องการ Brown - Forsythe Statistic df 1 df 2 p-value 
1. ด้านจรรยาบรรณ ระหว่างกลุ่ม 30.146* 2 535.816 .000 
2. ด้านสารสนเทศและการจัดการ ระหว่างกลุ่ม 47.596* 2 485.474 .000 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยใช้สถิติ   
Brown-Forsythe พบว่า ด้านจรรยาบรรณ  และ ด้านสารสนเทศและการจัดการ  มีค่า  p-value 
เท่ากับ .000 และ.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า 
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีองค์ประกอบความ
ต้องการ ด้านจรรยาบรรณ และด้านสารสนเทศและการจัดการ  แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เมื่อพบว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมี
องค์ประกอบความต้องการ  ด้านจรรยาบรรณ  และด้านสารสนเทศและการจัดการ  แตกต่างกัน
อย่างน้อย 1 คู่ ผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน ( Multiple Comparison) 
โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อทดสอบว่ารายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน ดังตาราง 37-38 
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ตาราง 37 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านจรรยาบรรณ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   

 

วุฒิการศึกษา 
 
 

x  

อนุปริญญา/ปวส./
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

3.87 4.00 4.23 
อนุปริญญา/ปวส./หรือ

เทียบเท่า 
3.87 - -.133* 

(.005) 
-.364* 
(.000) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4.00 - - -.231* 
 (.000) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 4.23 - - - 
           * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านจรรยาบรรณ  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบว่า สูงกว่าปริญญาตรี กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีค่า 
p-value เท่ากับ .000 และ.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้าน
จรรยาบรรณ  แตกต่างกับ วุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร
บัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านจรรยาบรรณสูงกว่า
วุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 ส่วนปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า มีค่า p-value เท่ากับ 
.005 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านจรรยาบรรณ  แตกต่างกับ
อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์ประกอบความ
ต้องการ ด้านจรรยาบรรณ สูงกว่าอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า  
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ตาราง  38 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา  

 

วุฒิการศึกษา 
 
 

x  

อนุปริญญา/ปวส./
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

3.64 3.92 4.15 
อนุปริญญา/ปวส./หรือ

เทียบเท่า 
3.87 - -.279* 

(.000) 
-.511* 
(.000) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4.00 - - -.233* 
 (.000) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 4.23 - - - 
            * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา พบว่า  สูงกว่าปริญญาตรี กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีค่า p-value เท่ากับ .000 และ.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ที่มีวุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีองค์ประกอบความ
ต้องการ ด้านสารสนเทศและการจัดการ แตกต่างกับวุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า
และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย ผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีองค์ประกอบความต้องการ  
ด้านสารสนเทศและการจัดการ สูงกว่าวุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าและปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า  

 ส่วนปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  กับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า มีค่า p-value เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์ประกอบความต้องการ  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  
แตกต่างกับ อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
องค์ประกอบความต้องการ  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  สูงกว่า อนุปริญญา/ปวส./หรือ
เทียบเท่า   
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5.4 การเปรียบเทียบองค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามสถานประกอบการ /หน่วยงาน 

ผู้วิจัยได้ต้ังสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามสถานประกอบการ /หน่วยงาน  โดยสามารถเขียน
เป็นสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
 H0: ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาครัฐ และภาคเอกชน มี
องค์ประกอบความต้องการ ไม่แตกต่างกัน 
 H1: ผู้ประกอบการท่ีพึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาครัฐ และภาคเอกชน มี
องค์ประกอบความต้องการ แตกต่างกัน  

สถิติที่ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์คือค่า t  ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ( H0) ก็ต่อเมื่อค่า p-value น้อยกว่าหรือเท่ากับ  .05 ในขั้นแรกจะท าการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s 
test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า  p-value 
มากกว่า .05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของ
องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาครัฐและ
ภาคเอกชน  แต่หากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน (ค่า p-
value น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05) จะใช้ค่า Equal Variances not  Assumed ส าหรับผลการทดสอบ
ความแตกต่างของ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร
บัณฑิต ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐาน ดังตาราง 39 
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ตาราง 39  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึง
ประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามสถานประกอบการ /หน่วยงาน 

 

องค์ประกอบความต้องการ Levene Statistic p-value 

1. ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัต ิ .632 .427 
2. ด้านจรรยาบรรณ .015 .903 
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ .423 .516 
4. ด้านสารสนเทศและการจัดการ 2.709 .100 
5. ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 3.051 .081 
6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1.594 .207 
ภาพรวม .170 .681 

 

 จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนองค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามสถานประกอบการ /หน่วยงาน  
โดยใช้สถิติทดสอบของ Levene พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน มีค่า p-value เท่ากับ 
.681, .427, .903, .516, .100, .081 และ.207 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า ความ
แปรปรวนของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาครัฐและภาคเอกชน  โดย
ภาพรวม ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  ด้านจรรยาบรรณ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศและการ
จัดการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงใช้การ
ทดสอบ t แบบ Equal Variances Assumed ส าหรับการทดสอบภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน ดัง
ตาราง 40 
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ตาราง 40  การเปรียบเทียบ องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิตจ าแนกตามสถานประกอบการ /หน่วยงาน  

 

องค์ประกอบความต้องการ 
สถาน

ประกอบการ x  S.D. t df p-value 

1. ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัต ิ ภาครัฐ 3.98 .524 -2.246* 
 

1107 .025 
  ภาคเอกชน 4.05 .488  

2. ด้านจรรยาบรรณ ภาครัฐ 4.01 .483 -.622 
 

1107 .534 
  ภาคเอกชน 4.03 .494  

3. ด้านมนุษยสัมพันธ ์ ภาครัฐ 3.89 .610  -.188 
 

1107 .851 
  ภาคเอกชน 3.90 .556  

4. ด้านสารสนเทศและการจัดการ ภาครัฐ 3.92 .509 -.018 
 

1107 .985 
  ภาคเอกชน 3.92 .537  

5. ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน ภาครัฐ 3.89 .567 -1.461 
 

1107 .144 
  ภาคเอกชน 3.94 .541  

6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ภาครัฐ 4.05 .598 .415 
 

1107 .679 
 ภาคเอกชน 4.04 .550  

ภาพรวม ภาครัฐ 3.96 .482 -.751 
 

1107 .453 
 ภาคเอกชน 3.98 .463  

   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทีย บองค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามสถานประกอบการ /หน่วยงาน  
โดยใช้สถิติทดสอบค่า t พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน มีค่า p-value เท่ากับ .453, 
.534, .851, .985, .144 และ .679 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน ( H0) 
หมายความว่า  ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาครัฐ และภาคเอกชนมี
องค์ประกอบความต้องการ  โดยภาพรวม  ด้านจรรยาบรรณ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศ
และการจัดการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่แตกต่างกัน  
 ส่วนด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  มีค่า p-value เท่ากับ  .025 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน (H0) หมายความว่า  ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีองค์ประกอบความต้องการ ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ละข้อเสนอแนะ 
 

 การ วิจัย ครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง  การวิเคราะห์องค์ประกอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต มีวัคถุประสงค์เพื่อ ค้นหาองค์ประกอบความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิ ต และ เปรียบเทียบองค์ประกอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดย สุ่มตัวอย่าง จากผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 1200 คน  
ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 1109  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.83 แล้วน าแบบสอบถามมา วิเคราะห์
และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 
สรุปผลการวจิัย 

  

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 

1. ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นเพศ  มีอายุต่ ากว่า 30 ปี และ 31-40 ปี ตามล าดับ  วุฒิ
การศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ
เป็นภาคเอกชน สถานศึกษา มีอายุเฉลี่ย 36.29 ปี สูงสุด 88 ปี และต่ าสุด 18 ปี  

2. องค์ประกอบความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยใช้วิธีหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธี Varimax ได้องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ ด้าน
ภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ ด้านจรรยาบรรณ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศและการจัดการ  ด้าน
ความรู้และทักษะพื้นฐาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม     

     2.1 ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  หมายถึง การเป็นแบบอย่าง ที่ดี สามารถโน้มน้าวจูงใจ
เพื่อนร่วมงาน  โดยการรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมที่จะ น ามาปรับปรุง พัฒนา ด้วย
ความกระตือรือร้น มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ อย่างเต็ม
ความสามารถ  การวางแผนและเตรียมการก่อนปฏิบัติงาน  ความสามารถในการจัดระบบงานและ
ควบคุมงาน ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน  กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย  มี
ไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ การปฏิบัติงานเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา 
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    2.2 ด้านจรรยาบรรณ  หมายถึง ความตระหนักถึงความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน แก้ไขข้อบกพร่องที่ผิดพลาดเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด  รู้จักแยกแยะความส าคัญของงาน  
ความตรงต่อเวลา ความละเอียดรอบคอบในการท างาน  มีความขยันอดทนและรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย  ความสามารถในการเรียนรู้งานที่ท าได้อย่างรวดเร็ว  ให้ข้อเสนอแนะกับงานได้  
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้ดี  
 2.3 ด้านมนุษยสัมพันธ์  หมายถึง การให้ความร่วมมือร่วมใจในงานด้าน ต่างๆ อย่างรู้
บทบาทและการใส่ใจกิจกรรมเพื่อสังคม  การท างานเป็นทีมอย่างมีระบบ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี  และร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับเพื่อร่วมงานตามโอกาส
สมควร 

    2.4 ด้านสารสนเทศและการจัดกา ร หมายถึง ทักษะในการสื่อสารที่สามารถในการใช้
ข้อมูลและความถูกต้องน่าเชื่อถือในการท างาน  มีการตรวจสอบควบคุมความถูกต้องของข้อมูล  
รวมถึงการทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความคิด ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการ  เชื่อฟังปฏิบัติตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาและให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่ก้าวก่ายหน้าที่ผู้อ่ืน 

    2.5 ด้านความรู้และทักษะพื้นฐา น หมายถึง ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการพัฒนางาน รวมถึงทักษะในการใช้ภาษา  ประยุกต์ความรู้ความสามารถ
ในการน าความรู้ทางสาขาที่เรียนมาใช้  เป็นผู้น าในการปฏิบัติงา น และการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง 

2.6 ด้านคุณธรรมจริยธรร ม หมายถึง การใช้เหตุผลในการปฏิบัติงาน  มีความซื่อสัตย์  
เสียสละ ปฏิบัติตามระเบียบองค์การ อ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

3.ระดับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ประกอบด้วย  6 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก   โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญ  คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านจรรยาบรรณ  ด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ  ด้าน
สารสนเทศและการจัดการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน และ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามล าดับ 

4. ระดับ ความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต พบว่า  
เพศไม่ส่งผลต่อระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต  ส่วน
อายุส่งผลต่อระดับความต้องการของ ผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ยกเว้น  
ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยกลุ่มอายุ 41 ปี ขึ้นไปแตกต่างจากกลุ่มอายุกลุ่มอ่ืน หากพิจารณา ตามวุฒิ
การศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อองค์ประกอบความต้องการ ในทุกกลุ่มวุฒิการศึกษา 
ในขณะที่ ผู้ประกอบการ จ าแนกตา มสถานประกอบการ /หน่วยงาน  พบว่า สถานประกอบการ /
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หน่วยงานส่งผลต่อองค์ประกอบความต้องการในด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ โดย ภาคเอกชนมีระดับ
ความต้องการมากกว่าภาครัฐ 
 
อภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. จากการศึกษา องค์ประกอบความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต พบว่า  ปัจจัยร่วม 6 ปัจจัยเรียงล าดับความส าคัญ คือ ปัจจัย ด้านภาวะผู้น าเชิง
ปฏิบัติ ปัจจัยด้านจรรยาบรรณ  ปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยด้านสารสนเทศและการจัดการ  
ปัจจัยด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน และ  ปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามล าดับ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10   (พ.ศ. 
2550-2554)  กล่าวถึง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญกับ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้  เกิดภูมิคุ้มกัน  โดย
พัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต  เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มี
ความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง  มีทักษะชีวิตพัฒนาสมรรถนะ  ทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ  พร้อมก้าวสู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ  สร้างและพัฒนา
ก าลังคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้  และยังต่อเนื่องถึง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑ (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2554) ท่ี มุ่งเน้นการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการน า
หลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ  ท้ัง
ด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้  และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม  มีจริยธรรม  
และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม  และ
หนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอื้อต่อการพัฒนาคน  และยังสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) ได้กล่าวถึง โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
ของอุดมศึกษา เป็นทั้งปัจจัยและหัวใจส าคัญของอุดมศึกษา ครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงสารัตถะ
และโครงสร้างทางกายภาพที่ส าคัญ 4 ประการ ส่วนหัวใจคือโครงสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดและสังคมในปัจจุบันและอนาคต ส่วนที่เป็นปัจจัยคือสังคมสารสนเทศ 
สังคมฐานความรู้ ทรัพยากรเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์
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และการเรียนรู้ อุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษาอนาคตนั้นเป็นท้ัง “การเตรียมคนเข้าสู่
ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน” 

ในส่วนของ องค์ประกอบความต้องการ ของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร
บัณฑิต จ าแนกตามปัจจัย ทั้ง 6 ด้าน นั้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาคนของกรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) ได้กล่าวว่า นอกจากความเชี่ยวชาญ
เฉพาะศาสตร์แล้ว ความสามารถที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนจะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การท างานเป็น
หมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจักหารตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ค่านิยม
การศึกษาในศาสตร์เฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ต้องเสริมฐานความรู้และ
สมรรถนะที่จะช่วยให้บัณฑิตอยู่ในตลาดแรงงานได้และได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การสร้างสรรค์ ความรู้เชิงปฏิบัติ และความรู้พื้นฐานทั้งทางโลก ปรัชญา และสังคม  
สอดคล้องกับ จันทร์เพ็ญ  ชูประภาวรรณ , 2543: 307; ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2545: 2-13 กล่าวว่า คนไทยในอนาคต ควรได้รับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะในมิติด้านจิตใจอย่างเหมาะสมด้วยอันได้แก่  เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองเป็นอย่างดี  
เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจสถานการณ์  
สภาพแวดล้อมภายนอกต่าง  ๆ ได้เป็นอย่างดี  คุณลักษณะทั้ง  3 ประการเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับอนาคต  เนื่องจากสภาพสังคมในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กอปรกับมีการ
แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  ต้ังแต่เวทีการแข่งขันทางการค้าในระดับโลก  ลงมาสู่ระดับย่อยใน
ชีวิตประจ าวันของคน  ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการแข่งขันทางการศึกษา  การแข่งขันกันในการ
ท างาน นอกจากน้ี  กระแสวัตถุนิยม (Materialism) ที่สังคมมักใช้เป็นตัวก าหนดคุณค่าของความ
เป็นคนโดยถือทรัพย์สินเงินทอง  เกียรติยศชื่อเสียง  เป็นเป้าหมายหลักในชีวิต  เห็นคุณค่าคนที่
เปลือกนอกมากกว่าคุณค่าความดีงามภายใน  รวมทั้งการด าเนินชีวิตของคนในสังคมที่นิยมความ
เป็นปัจเจกสูงต่างคนต่างอยู่  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงจนยากที่จะปรับตัวตามได้ทัน ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของคนในสังคมในอนาคตเต็มไป
ด้วยความตึงเครียด  ดังจะเห็นได้จากสถิติจ านวนผู้ป่วยทางจิตที่มีแนวโน้มเพิ่มทวีมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละปี  ไม่ว่าจะเป็นโรคประสาท  โรคเครียด  โรคจิตเภท  โรคซึมเศร้า  รวมทั้งอัตราการ
ฆ่าตัวตายท่ีเพิ่มมากขึ้นถึงเกือบสองเท่าในรอบ  10 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง
มากขึ้นทุกขณะ  
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2. จากข้อค้นพบ ระดับ ความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร
บัณฑิต พบว่า  เพศไม่ส่งผลต่อองค์ประกอบความต้องการ  ส่วนอายุ ส่งผลต่อองค์ประกอบความ
ต้องการทุกด้าน ยกเว้น  ด้านมนุษยสัมพันธ์  โดยกลุ่มอายุ 41 ปี ขึ้นไปแตกต่างจากกลุ่มอายุอ่ืน 
หากพิจารณา ตามวุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อองค์ประกอบความต้องการ ในทุก
กลุ่มวุฒิการศึกษา ในขณะที่ ผู้ประกอบการ จ าแนกตา มสถานประกอบการ /หน่วยงาน  พบว่า 
สถานประกอบการ /หน่วยงานส่งผลต่อองค์ประกอบความต้องการ ในด้านภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติ 
โดย ภาคเอกชนมีระดับความต้องการมากกว่าภาครัฐ  สอดคล้องกับแนวคิดของ  Jerry W. Gilley, 
Steven A. Eggland และ Ann Maycunich Gilley ในหนังสือ Principle of Human Resource 
Development (ณรงค์วิทย์ แสนทอง,2554) กล่าวว่า องค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยใช้มิติทางด้านจุดเน้น ( Focus) และมิติด้านผลลัพธ์ ( Results) เป็นปัจจัยที่ก าหนดกรอบการ
พัฒนา คือ  ขีดความสามารถ ( Competency) ที่องค์การหลาย ๆ แห่งมีการก าหนดขึ้น หรือ
องค์การหลาย ๆ แห่งมีแผนที่จะก าหนดขีดความสามารถของแต่ละต าแหน่งงานขึ้นมาด้วยเช่นกัน  

การพัฒนารายบุคคล  การพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน การบริหารผลการด าเนินงาน และการ
พัฒนาองค์กร  เพื่อประเมินจุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน ( Weakness) หลังจากนั้นจึงก าหนด
เครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในหลายรูปแบบ  อาทิเช่น การ
สอนงาน  (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง ( Mentoring) การมอบหมายงานที่ยากและท้าทาย ( Job 
Enrichment) การเพิ่มปริมาณงาน ( Job Enlargement) การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Self Learning) 
การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง ( Job Shadowing) เป็นต้น  การจัดท าแผนพัฒนาคนเก่งและคนดี 
(Talent Management) โดยการสรรหาคนเก่งและคนดีในองค์การ เพื่อที่ว่าองค์การจะได้หาวิธีการ
ในการจูงใจและรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในองค์การได้นานที่สุด  สู่ต าแหน่งงานระดับบริหาร
ต่อไป การบริหารผลการปฏิบัติงาน ( Performance Management) เป็นปัจจัยหนึ่งในการวัด
และประเมินผลการท างานของพนักงาน  โดยการประเมินพฤติกรรมของพนักงานที่ผู้บังคับบัญชา
คาดหวัง ทั้งการสังเกตพฤติกรรมและจดบันทึกเหตุการณ์หลัก  ๆ (Critical Incidents) ที่สะท้อนถึง
พฤติกรรมของพนักงานแต่ละครั้ง  ด้วยการท าสมุดบันทึกพฤติกรรม  ซึ่งภาครัฐมีการก าหนดให้
ข้าราชการจัดท าสมุดบันทึกความดีราชการ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่กระตุ้นให้องค์การอ่ืนๆ  
เริ่มมีการจัดท าสมุดบันทึกพฤติกรรมของพนักงานดังเช่นหน่วยงานราชการที่มีการน ามาใช้ปฏิบัติ   
ส าหรับองค์ประกอบสุดท้ายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือ  การพัฒนาองค์การ 

(Organization Development) ที่เน้นการน าเครื่องมือด้านการบริหารบุคลากรมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์การ  เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การตามแบบอย่างที่ผู้บริหาร
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ต้องการ เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วทั้งองค์การ  จากที่กล่าวมาจะเห็น
ว่า เพศไม่ถูกกล่าวถึงในการพัฒนาบุคลากร แต่เน้นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้
มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นวัฒนธรรมในองค์กร  

ณรงค์วิทย์ แสนทอง  (2554) ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แนวโน้มการพัฒนาคนในอนาคต
จะต้องเปลี่ยนจากการพัฒนาความรู้  ทักษะ และพฤติกรรม ไปสู่การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ  และ
อุปนิสัยเพื่อให้คนหาความรู้เอง พัฒนาทักษะด้วยตัวเอง  รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตาม
ทัศนคติที่เปลี่ยนไป   องค์กรทุกองค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจาะเข้าไปพัฒนาที่จิตใจของคน
มากขึ้น องค์กรต้องหวังผลการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพราะถ้าเราประสบความส าเร็จใน
การพัฒนาภายในจิตใจของคนแล้ว  การพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ใช่เรื่องยาก  กล่าวคือจะต้อง
สอนคนให้บริหารธุรกิจชีวิตของตัวเองก่อนนั่นเอง ย่อมเป็นท่ีแน่นอนว่าถ้าคนมีแผนการบริหารชีวิต
ที่ดีแล้วคนเหล่านั้นย่อมสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายชีวิตเข้าสู่เป้าหมายในการท างานขององค์กรได้
ไม่ยากนัก นอกจากน้ี ถ้าคนสามารถบริหารชีวิตตัวเองได้ การบริหารคนบริหารงานก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกล
เกินเอื้อมอีกต่อไป    

 
ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการน าผลการวิจัยไปใช้  
                1.1  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตควรเน้นการบูรณาการในเชิงประยุกต์
มากกว่าการเน้นเฉพาะเพียงศาสตร์เดียว 
                1.2  เนื้อหาในรายวิชาควรน าหลักการองค์ประกอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมา
สอดแทรก เน้นเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ  ของบัณฑิตเพื่อให้ค้นหาความรู้เอง
ควบคู่กับเชิงวิชาการมากขึ้น 
                1.3  ควรน าองค์ประกอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสังเคราะห์ร่วมกับ มาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  มาสร้างตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบันและอนาคต 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                2.1  ควรวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสาเหคุของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ การ
เรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
                2.2  ควรสร้างตัวแบบ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามแนวคิด องค์ประกอบความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด  
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