
Journal of Rajanagarindra July - December  2020       1

Abstract

This study explored the information technology skills requirements of graduates in business administration 

expected by external agencies or graduate users. Skills are divided according to the level of importance and  

necessity of such skills in running a business. The sample group in the survey consisted of 11 full-time employees, 

part-time workers, executives, and entrepreneurs from the service industry, financial, commercial, manufacturing,  

and other businesses. The data collection focused on technology-driven businesses where information technology 

skills play an important role. The survey revealed that the overall fundamental IT skills that institutions urgently need 

to develop the graduates, in descending order of importance, include information searching, using the Windows 

operating system, sending and receiving email, basic word processing, and the basic use of presentation programs. 

The service industry and the financial business group have additional requirements for spreadsheet skills. The  

commercial business group requires mobile phone usage skills. The survey results will be used to develop a list of 

information technology skills needed for students in business administration to allow students to assess themselves. 

The self-evaluation results will be used to consider the learning activities to be included in related courses to  

develop graduates' desirable information technology skills.
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ท�าการส�ารวจความต้องการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตในสาขาด้านการบริหารธุรกิจท่ี 

หน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิตคาดหวัง โดยแบ่งตามระดับความส�าคัญและความจ�าเป็นของทักษะดังกล่าวในการด�าเนินธุรกิจ  

กลุม่ตวัอย่างในการส�ารวจประกอบไปด้วยพนกังานประจ�า พนกังานชัว่คราว ผู้บรหิาร และผู้ประกอบการจ�านวน 111 คน จากธรุกจิประเภท

การบริการ การเงิน การค้า การผลิต และอื่น ๆ โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หรือธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญใน

การด�าเนินธุรกิจ ผลส�ารวจพบว่าทักษะพื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการพัฒนาบัณฑิตใน

ภาพรวม  ได้แก่ ทักษะในการสืบค้นข้อมูล การใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การรับ-ส่งอีเมล การใช้โปรแกรมประมวลผลค�าพื้นฐาน และ

แนวทางการพัฒนาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานกลุ่มธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
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โปรแกรมน�าเสนอพื้นฐานเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ในกลุ่มธุรกิจบริการและกลุ่มธุรกิจการเงินจะมีความต้องการด้าน

ทักษะในการใช้โปรแกรมตารางค�านวณเพิ่มขึ้นมา ส่วนในกลุ่มธุรกิจการค้าจะเพิ่มทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือ โดยผลการส�ารวจดังกล่าว

จะน�าไปพฒันาเป็นแบบบนัทกึรายการทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบันักศกึษาสาขาด้านการบรหิารธรุกจิ เพือ่ให้นกัศึกษา

ท�าการประเมินด้วยตนเองและน�าผลท่ีได้ไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ต่อไป

ค�าส�าคัญ : ทักษะของบัณฑิตที่พึงประสงค์, สาขาบริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ลกัษณะของธรุกจิในยคุดจิทิลัมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ

ค่อนข้างมาก โดยแนวโน้มของตลาดในยุคปัจจุบันได้มุ่งเน้นไปที่

ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนมากกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการ

ผลติสนิค้าเพ่ือจดัจ�าหน่าย เน้นการแทนทีแ่รงงานมนษุย์ด้วยหุน่ยนต์

และปัญญาประดษิฐ์ รวมไปถงึรูปแบบการแสวงหาความรูข้องผูเ้รยีน

ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะเฉพาะที่จ�าเป็นและเป็นท่ีต้องการของตลาด 

ท�าให้ภาคการศกึษาโดยเฉพาะสาขาด้านการบรหิารธรุกจิต้องมกีาร

ปรับตัวโดยมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด โดยเน้นไปที่ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางธุรกิจ

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายปรับโครงสร้างและรูปแบบการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเดิมเน้นท่ีภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ ไปเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือที่ 

เรียกว่านโยบายประเทศไทย 4.0 (ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 

2560) โดยมีแนวคิดหลักคือพัฒนาจากการผลิตสินค้าเพื่อการ

อปุโภคและบรโิภค ไปสูส่นิค้าเชิง “นวตักรรม” และเปลีย่นจากการ

ขบัเคลือ่นประเทศด้วยธรุกจิอตุสาหกรรมไปสูธ่รุกจิทีข่บัเคลือ่นด้วย

เทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนผ่านน้ันจ�าเป็นต้องพัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงานจากทกัษะต�า่ไปสูแ่รงงานทีม่คีวามช�านาญและทกัษะ โดยใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่

กลุ ่มวิชาด้านการบริหารธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย เป็นก�าลังส�าคัญในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู่

ตลาดแรงงาน รวมถึงผลิตนักธุรกิจหน้าใหม่ เมื่อรูปแบบการด�าเนิน

ธุรกิจเปลี่ยนไป สถาบันอุดมศึกษาย่อมต้องมีการปรับตัว โดยต้อง

เน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

แรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจกับนานา

ประเทศ เพื่อให้กระบวนการผลิตบัณฑิตครอบคลุมทักษะที่จ�าเป็น 

จงึต้องมกีารส�ารวจความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ และมีกระบวนการ

ประเมินผลที่สอดคล้องกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตและผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 

เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดทฤษฎี

ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ปัจจุบันทุกองค์กรต่างก็น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระดับหนึ่ง 

ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย อีเมล เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ท

โฟน หรือสื่อ Social Media โดยในระยะแรกอาจเป็นเพียงการน�า

เทคโนโลยีมาใช้เสริมการด�าเนินธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านั้นกลับมาแทนที่ช่องทางการด�าเนิน

ธรุกจิแบบเดมิๆ หรอืทีเ่รยีกว่า Digital Disruption (เดชา โควเอ่ียม

ไพโรจน์, 2561) ท�าให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับรูปแบบการด�าเนิน

กิจกรรมใหม่ทั้งหมด ทั้งการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน การย้าย

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายจากการเปิดหน้าร้านเป็นการขายของ

ออนไลน์ ลดการช�าระด้วยเงนิสด เปลีย่นเป็นการช�าระค่าสินค้าและ

บรกิารด้วยกระเป๋าเงนิดจิทิลั รวมไปถงึการเปลีย่นช่องทางการตลาด

จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือป้ายโฆษณา เป็นการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ

ออนไลน์ 

ในขณะเดียวกัน มีธุรกิจอีกบางประเภทที่ต ้องพึ่งพา

เทคโนโลยเีหล่านีใ้นการด�าเนนิการ เนือ่งจากเป็นส่วนหลกั หรือเป็น

ทั้งหมดของธุรกิจ เช่น กระเป๋าเงินดิจิทัล (e-wallet) การลงทุนใน

สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) คอร์สเรียนหรืออบรมออนไลน์ 

และการสร้างส่ือโฆษณาบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นต้น รวมไปถึง

ธรุกจิค้าปลกีทีใ่ช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางการจดัจ�าหน่ายเพยีง

ช่องทางเดียว ซ่ึงเรียกธุรกิจเหล่าน้ีว่า ธุรกิจที่ขับเคล่ือนด้วย

เทคโนโลย ี(Technology-driven Business) (Aversano และคณะ, 
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2006) ผู้ที่จะเข้ามาท�างานในองค์กรเหล่าน้ี หรือประกอบธุรกิจใน

ลักษณะนี้ จึงจ�าเป็นต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

จ�าเป็น

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพบัณฑิต

ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่ึงในทักษะ

ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการทุกรายต่างคาดหวัง

จากบัณฑิตในยุคนี้ โดยเฉพาะธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

เนื่องจากถือเป็นองค์ประกอบหลักของการด�าเนินงานทั้งหมด 

Agrawal และคณะ (2017) ได้ระบุว่าแนวโน้มของการจ้างบุคลากร

ทีม่ทีกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในบรษิทัต่างๆ จะเพิม่สูงขึน้ ซึง่

สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปพึ่งพาเทคโนโลยี

มากขึ้น

แม้ว่ากลุ่มเยาวชนในปัจจุบันจะเป็นกลุ่มท่ีมีการใช้และ

ตดิตามเทคโนโลยสีมยัใหม่มากกว่ากลุม่คนในวยัท�างานทัว่ไป แต่ยงั

มข้ีอมลูซึง่ระบวุ่าทกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติที่

จบใหม่นั้นยังต�่ากว่าระดับท่ีคาดหวังของสถานประกอบการต่างๆ 

(Bilgihan และคณะ, 2014) ซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตาม

ประเภทของธรุกจิ อย่างไรกต็าม ส�าหรบักลุม่ธรุกจิทีขั่บเคลือ่นด้วย

เทคโนโลยีนั้น การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ�าเป็น

นั้นมีความส�าคัญอย่างมาก

Hard Skill และ Soft Skill

Hard Skill เป็นทักษะที่จ�าเป็นในการท�างานรวมไปถึงการ

ด�าเนินธุรกิจ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจยกตัวอย่างได้ เช่น 

ทกัษะการเขยีนโปรแกรม การตดัต่อวดิโีอ การสร้างเวบ็ไซต์ เป็นต้น 

ในขณะที่ Soft Skill จะเป็นทักษะที่เก่ียวข้องกับลักษณะของ

บุคลิกภาพและทักษะทางด้านความคิด เช่น ทักษะในการสื่อสาร 

การควบคุมอารมณ์ และการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น (Riyanti และ

คณะ, 2017) ซึง่การจดัการเรยีนการสอนโดยทัว่ไปมกัเน้นการพฒันา 

Hard Skill และ Soft Skill ควบคู่กันไป อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี ้

มุ่งเน้นพัฒนาเครื่องมือประเมินทักษะ เพื่อน�ามาใช้ประกอบการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได้มุ่งเน้นด้าน Hard 

Skill เป็นหลกั เพือ่ให้ได้ข้อสรปุเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์หรอื

แอพพลเิคชัน่ทีจ่ะน�ามาสอน รวมไปถงึการมอบหมายงานในรายวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะท่ีการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill 

นั้นสามารถท�าควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในทุกวิชาได้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Medlin และคณะ (2007) ได้ท�าการเปรียบเทียบทักษะใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างทักษะท่ีนักศึกษาเข้าใจว่า

จ�าเป็นต่อการท�างาน กับทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการและระบุไว้

ในประกาศรับสมัคร โดยผลส�ารวจจากนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศจ�านวน 259 คนระบวุ่าทกัษะทีค่าดว่าน่าจะมคีวามส�าคญั

มากที่สุด ได้แก่ ทักษะในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป ทักษะ

ในการออกแบบส่ือให้เข้าใจง่าย และทักษะในการเขียนโปรแกรม

ตามล�าดับ ส่วนข้อมูลที่รวบรวมจากประกาศรับสมัครงานท่ีรับ

บณัฑิตสาขาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจ�านวน 21,517 ต�าแหน่งงาน 

พบว่าทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ การใช้งานฐานข้อมูล 

การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นตาม

ล�าดับ

ในปี 2016, Wilaisakoolyong ได้ส�ารวจความต้องการ

บคุลากรด้านเทคโนโลยขีององค์กรธรุกิจต่างๆ ในประเทศไทย ทัง้ที่

มเีจ้าของเป็นคนไทยและคนต่างชาต ิโดยเน้นทกัษะด้านการบรหิาร

จดัการเป็นหลกั ซึง่ผลส�ารวจพบว่าหน่วยงานต่างๆ ต้องการบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะด้านการท�างานเป็นทีม (เป็นทักษะด้าน 

Soft Skill) และทักษะในการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถงึการใฝ่เรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ หากพจิารณาเฉพาะทกัษะด้าน 

Software จะพบว่าบริษัทของคนไทยเน้นทักษะการใช้โปรแกรม

ของ Microsoft ในขณะที่บริษัทต่างชาติเน้นโปรแกรมของ IBM 

มากกว่าเล็กน้อย

ปัจจบุนัธรุกจิในทกุภาคส่วนต่างตระหนกัถงึความส�าคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เฉพาะแต่สายงานด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงเท่าน้ัน เพียงแต่ธุรกิจแต่ละประเภท

อาจมีความต้องการด้านทักษะที่แตกต่างกันออกไป Bilgihan และ

คณะ (2014) ได้ท�าการส�ารวจผู้ใช้บัณฑิตในสาขาการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พักจ�านวน 110 คนเกี่ยวกับทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยแบ่งออกเป็นทักษะท่ัวไป 

และทกัษะเฉพาะ และมกีารประเมนิใน 2 ส่วนคือ ระดบัความส�าคญั

ของทักษะ และระดับทักษะของพนักงานใหม่ในองค์กรที่ประเมิน

โดยผู้บังคับบัญชา ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการและธุรกิจ

การโรงแรมและที่พักให้ความส�าคัญกับทักษะในการใช้โปรแกรม

ค�านวณ เช่น Excel มากที่สุด ตามมาด้วยทักษะในการรับ-ส่งอีเมล 

และทกัษะในการสร้างงานน�าเสนอ เช่น PowerPoint ส่วนทักษะท่ี

พบว่าบัณฑิตสาขาการโรงแรมและธุรกิจที่พักมีต�่ากว่าระดับที่คาด

หวังมากที่สุดได้แก ่ทักษะในการค�านวณเชงิตัวเลข เช่น Excel หรอื 

SPSS ส�าหรับทักษะที่พบว่าบัณฑิตใหม่มักจะท�าได้ดีอยู่แล้วหรือดี

กว่าที่คาดหวังไว้ ได้แก่ ทักษะในการซื้อสินค้าออนไลน์ (ใช้ในฐานะ

ผู้ซื้อ) และทักษะในการใช้สื่อ Social Media

การประเมินทักษะ

การประเมนิทกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของผูเ้รยีน 

สามารถท�าได้หลายวิธี ซึ่ง Walsh (2009) ได้สรุปเป็น 7 วิธีการ 

ได้แก่ การใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์



4          วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

บรรณานุกรม การใช้แบบทดสอบ การประเมินตนเอง การประเมิน

จากแฟ้มสะสมงาน การเขียนเรียงความ การสังเกต การใช้แบบ

จ�าลอง และการประเมนิจากผลการเรยีน ซึง่เมือ่พจิารณาถงึรปูแบบ

การประเมินประกอบกับข้อจ�ากัดของวิธีการประเมินแต่ละวิธี  

จะพบว่าส�าหรับกลุ่มเรียนขนาดใหญ่จะมีรูปแบบการประเมินที่

เหมาะสม ได้แก่ การใช้แบบสอบถามชนิดมีโครงสร้าง การใช้แบบ

ทดสอบ และการประเมินตนเอง ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมี

เครือ่งมอือตัโนมตัใิห้ใช้งานมากมาย แต่หากพจิารณาว่าการใช้แบบ

ทดสอบอาจไม่สามารถวัดทักษะได้ตามวัตถุประสงค์ การวัดทักษะ

จงึควรใช้แบบสอบถามชนดิมโีครงสร้าง หรอืแบบประเมนิตนเอง ซึง่

มีความคล้ายคลึงกัน หน่ึงในเครื่องมือประเมินท่ีมีการใช้กัน ได้แก่ 

เครื่องมือประเมินทักษะการใช้โปรแกรมส�านักงานของ Armishaw 

(2013) ซึง่การประเมนิตนเอง หากใช้ร่วมกับการประเมนิโดยผูส้อน

แล้ว จะสามารถทวนสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงน�า

เสนอแนวทางการสร้างแบบประเมนิตนเอง เพือ่ให้ผูส้อนได้น�าไปให้

ผู้เรียนท�าการประเมินตนเอง และน�าผลท่ีได้ไปใช้ประกอบการ

พจิารณาและออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้รวมถงึเพ่ือน�าไปออกแบบ

เกณฑ์การประเมินผลงานต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
งานวจิยันีเ้ป็นงานวจัิยเชงิส�ารวจ ซ่ึงมขีอบเขตของประชากร

ประกอบไปด้วย ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการในกลุ่ม

ธรุกิจทีข่บัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยใีนประเทศไทยทีร่บับณัฑติในสาขา

ด้านการบริหารธุรกิจเข้าท�างาน โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก

โดยใช้การกระจายแบบสอบถามทางสื่อออนไลน์ต่างๆ และอาศัย

เครื่องมือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในการคัดกรองผู้ตอบที่อยู่ใน

ของเขตประชากรที่ก�าหนด

วิธีด�าเนินการวิจัย

เครื่องมือวิจัย

เครือ่งมอืวจิยัประกอบไปด้วยแบบส�ารวจความต้องการด้าน

ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑติสาขาบริหารธรุกจิ ซึง่

จัดท�าเป็นแบบสอบถามออนไลน์โดยมีข้อค�าถามประกอบไปด้วย

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ตอบ 

ประกอบไปด้วยประเภทของธรุกจิ จ�าแนกตามประเภทของธรุกจิใน

ประเทศไทย (สุดาทิพย์ ตันตินิกุลชัย และศักดา หงส์ทอง, 2547;  

สธุดิา วาดเขยีน, 2561) ต�าแหน่งงาน และลกัษณะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงระบบจะท�าการคัดกรองเฉพาะ 

ผู้ตอบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

เท่านั้น

ส่วนที่ 2 เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับความส�าคัญของทักษะใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ที่มีต่อธุรกิจ โดยเน้นทักษะ

ด้าน Hard Skill และคณุลักษณะทีม่ร่ีวมกนัของธรุกจิประเภทต่างๆ 

โดยข้อค�าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง ทักษะดังกล่าวมีความส�าคัญน้อย หรือ

ไม่มีประโยชน์ต่อการท�างาน

ระดับ 2 หมายถึง ทักษะดังกล่าวมีประโยชน์และอาจช่วย

เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน แต่ไม่ได้เป็นทกัษะหลกัทีจ่�าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน

ระดับ 3 หมายถึง ทักษะดังกล่าวมีความจ�าเป็นและส�าคัญ 

แต่สามารถเรียนรู้ได้ในระหว่างการท�างาน

ระดับ 4 หมายถึง ทักษะดังกล่าวมีความส�าคัญมาก ควรมี

การฝึกฝนตัง้แต่ในระดบัมหาวทิยาลยั หากไม่มทีกัษะดงักล่าวจะไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ และอาจส่งผลต่อการพิจารณารับเข้าท�างาน

โดยการหาคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามใช้วิธีการหาค่า 

IOC โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจจ�านวน 

3 ท่าน และคัดเลือกเฉพาะข้อค�าถามที่มีค่า IOC ไม่ต�่ากว่า 0.5 

ค�าถามในส่วนที่ 2 ภายหลังด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง ประกอบไป

ด้วยข้อค�าถามด้านทักษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่  

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน รวมข้อค�าถาม 25 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 3 

และค�าถามปลายเปิดอีก 1 ข้อ 

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล

1.  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.  สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (แบบส�ารวจความ

ต้องการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตสาขา

บริหารธุรกิจ)

3. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปทักษะท่ีจ�าเป็นต้องพัฒนาบัณฑิต

อย่างเร่งด่วน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ผลส�ารวจเพื่อพิจารณาระดับความส�าคัญของ

ทกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในแต่ละด้าน ใช้การหาค่าเฉลีย่

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลส�ารวจ โดยใช้การวิเคราะห์ผล

ดังนี้

ระดับ 1 (ไม่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน) : คะแนน 1.00–1.99 

หมายถงึ ทกัษะของบณัฑิตทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องพฒันา

ระดับ 2 (ฝึกฝนตามความสนใจ) : คะแนน 2.00–2.99  

หมายถึง ทักษะที่ผู ้เรียนสามารถฝึกฝนได้ตามแนวทางในการ

ประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล
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ระดับ 3 (ควรมีในกิจกรรมการเรียนการสอน) : คะแนน  

3.00–3.49 หมายถึง ทักษะท่ีควรมีในกิจกรรมการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี

ระดับ 4 (จ�าเป็นเร่งด่วน) : คะแนน 3.50–4.00 หมายถึง 

ทกัษะทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องพัฒนา โดยอาจมีวชิาทีร่บัผิด

ชอบโดยเฉพาะ หรอืจดัฝึกอบรมเพิม่เตมิ และต้องมกีารประเมนิผล

ผลการวิจัย

ผลการเก็บข้อมูล มีชุดข้อมูลที่สามารถน�ามาใช้ได้ซึ่งเป็นไป

ตามเงื่อนไข (เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและรับนักศึกษา

จบใหม่) จ�านวน 111 ชุดข้อมูล มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง

จ�าแนกตามประเภทของธุรกิจและต�าแหน่งงานดังแสดงในตารางที่ 

1 และ 2 ตามล�าดับ

ตารางที่ 1 การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ จ�านวน (N) ร้อยละ (%)

การบริการ

การเงิน

การค้า

การผลิต

อื่น ๆ

36

25

24

19

7

32.43

22.52

21.62

17.12

6.31

รวม 111 100

ตารางที่ 2 การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามต�าแหน่งงาน

ต�าแหน่งงาน จ�านวน (N) ร้อยละ (%)

พนักงานประจ�า

พนักงานชั่วคราว

ผู้บริหาร

ผู้ประกอบการ

81

11

10

9

72.97

9.91

9.01

8.11

  รวม 111 100

โดยผลการส�ารวจแสดงในตารางท่ี 3–7 โดยตารางที่ 3  

แสดงความส�าคัญของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม

ของทุกประเภทธุรกิจ แบ่งระดับความส�าคัญออกเป็น 4 ระดับ  

ส่วนตารางที่ 4–7 แสดงเฉพาะทักษะท่ีมีความส�าคัญระดับ 4  

(จ�าเป็นเร่งด่วน) ของแต่ละประเภทธุรกิจ 

ทักษะ
ระดับความส�าคัญ 

ค่าเฉลี่ย S.D.

ระดับ 4 (จ�าเป็นเร่งด่วน)

- การสืบค้นข้อมูล

- การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

- การรับ-ส่งอีเมล

- โปรแกรมประมวลผลค�าพื้นฐาน

- โปรแกรมน�าเสนอพื้นฐาน

3.89

3.76

3.73

3.69

3.66

0.31

0.53

0.49

0.57

0.51

ระดับ 3 (ควรจัดการเรียนการสอน)

- การใช้งานอินเทอร์เน็ต

- การแก้ปัญหา IT

- โปรแกรมตารางค�านวณพื้นฐาน

- การใช้โทรศัพท์มือถือ

- การใช้เครือข่ายสังคม

3.41

3.33

3.28

3.24

3.06

0.58

0.53

0.89

0.77

0.97

ระดับ 2 (ฝึกฝนตามความสนใจ)

- การประชุมทางไกล

- โปรแกรมประมวลผลค�าระดับกลาง

- โปรแกรมตารางค�านวณระดับกลาง

- การบันทึกสื่อมัลติมีเดีย

- โปรแกรมน�าเสนอระดับกลาง

- การขายของออนไลน์

- โปรแกรมประมวลผลค�าระดับสูง

- การแก้ไขรูปภาพ

- งานกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว

2.92

2.52

2.51

2.48

2.36

2.32

2.05

2.05

2.00

0.98

0.95

1.08

1.08

1.00

1.05

0.94

0.91

0.87

ระดับ 1 (ไม่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน)

- การตัดต่อเสียงและวิดีโอ

- การจัดการฐานข้อมูล

- การเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย

- การสร้างและเผยแพร่เว็บไซต์

- ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ

- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

1.91

1.86

1.84

1.62

1.58

1.49

0.85

0.85

0.88

0.83

0.72

0.74

หมายเหตุ : N = 111

ตารางที่ 3 ความส�าคัญของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มธุรกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ทักษะ
ระดับความส�าคัญ 

ค่าเฉลี่ย S.D.

- การสืบค้นข้อมูล

- โปรแกรมน�าเสนอพื้นฐาน

- โปรแกรมประมวลผลค�าพื้นฐาน

- การรับ-ส่งอีเมล

- การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

- โปรแกรมตารางค�านวณพื้นฐาน

3.83

3.80

3.67

3.67

3.61

3.50

0.38

0.40

0.58

0.58

0.60

0.61

หมายเหตุ : N = 36

ตารางที่ 4 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระดับความส�าคัญสูงสุดในกลุ่ม
ธุรกิจการบริการ
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ส่วนทักษะอื่น ๆ ที่มีการระบุถึงความส�าคัญมีดังต่อไปนี้

-  การทดสอบและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

-  การเชือ่มต่อเครือ่งฉายภาพและการใช้งานหลายหน้าจอ

-  การใช้ระบบงานหลังบ้านของระบบ Logistics

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการส�ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบ

การในกลุ่มธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจ�านวน 111 คน พบว่า

ทกัษะพ้ืนฐานด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกลุม่ทีม่คีวามจ�าเป็น

เร่งด่วนที่ต้องมีการพัฒนาบัณฑิตในภาพรวม (ไม่จ�าแนกประเภท

ตารางที่ 5 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระดับความส�าคัญสูงสุดใน

กลุ่มธุรกิจการเงิน

ทักษะ
ระดับความส�าคัญ 

ค่าเฉลี่ย S.D.

- การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

- การสืบค้นข้อมูล

- โปรแกรมตารางค�านวณพื้นฐาน

- การรับ-ส่งอีเมล

- โปรแกรมน�าเสนอพื้นฐาน

- โปรแกรมประมวลผลค�าพื้นฐาน

- โปรแกรมตารางค�านวณระดับกลาง

4.00

4.00

4.00

4.00

3.88

3.84

3.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.43

0.37

0.57

หมายเหตุ : N = 25

ตารางที ่6 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีมี่ระดับความส�าคัญสูงสดุในกลุม่

ธุรกิจการค้า

ทักษะ
ระดับความส�าคัญ 

ค่าเฉลี่ย S.D.

- การสืบค้นข้อมูล

- โปรแกรมประมวลผลค�าพื้นฐาน

- การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

- การรับ-ส่งอีเมล

- การใช้โทรศัพท์มือถือ

3.92

3.83

3.79

3.79

3.50

0.28

0.38

0.51

0.41

0.51

หมายเหตุ : N = 24

ทักษะ
ระดับความส�าคัญ 

ค่าเฉลี่ย S.D.

- การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

- การสืบค้นข้อมูล

- โปรแกรมน�าเสนอพื้นฐาน

- การรับ-ส่งอีเมล

4.00

4.00

3.58

3.53

0.00

0.00

0.51

0.51

หมายเหตุ : N = 19

ตารางที ่7 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีระดับความส�าคัญสูงสดุในกลุม่

ธุรกิจการผลิต

ธุรกิจและลักษณะการด�าเนินงาน) ได้แก่ ทักษะในการสืบค้นข้อมูล 
การใช้ระบบปฏบิตักิาร Windows การรบั-ส่งอเีมล การใช้โปรแกรม
ประมวลผลค�าพืน้ฐาน และโปรแกรมน�าเสนอพ้ืนฐานเรยีงตามล�าดบั
ความส�าคญัจากมากไปน้อย ซึง่หากบณัฑติไม่มทีกัษะเหล่านีอ้าจส่ง
ผลต่อการพิจารณารับเข้าท�างาน

ในกลุ่มธรุกจิบรกิารและกลุม่ธุรกจิการเงนิจะมีทกัษะในการ
ใช้โปรแกรมตารางค�านวณพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาในกลุ่มทักษะพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส�าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะใน
กลุ่มธุรกิจการเงินที่ผลส�ารวจมีความเป็นเอกฉันท์ สอดคล้องกับผล
ส�ารวจของ Bilgihan และคณะ (2014) ที่ท�าการส�ารวจกลุ่มธุรกิจ
การโรงแรมและที่พัก ซึ่งมีการเก็บข้อมูลเน้นไปท่ีต�าแหน่งงานฝ่าย
หารายได้ โดยพบว่าทกัษะในการใช้โปรแกรมตารางค�านวณมคีวาม
ส�าคัญมากที่สุดเช่นเดียวกัน

ในกลุ่มธุรกิจการค้าจะเพิ่มทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่ม
ขึ้นมา เน่ืองจากการค้าขายในปัจจุบันหลักเล่ียงไม่ได้ที่จะต้องใช้
โทรศัพท์มือถือเป็นทั้งช่องทางการขาย การรับช�าระเงิน การขนส่ง
และตดิตามการขนส่ง รวมไปถงึบรกิารหลงัการขายต่างๆ (Donner, 
2006; Chang และคณะ, 2009) ส่วนกลุ่มธุรกิจด้านการผลิตนั้นมี
ความต้องการด้านทกัษะพืน้ฐานการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตก
ต่างจากความต้องการในภาพรวม

จากผลส�ารวจจะพบว่าทกัษะทีก่ลุ่มธรุกจิต่างๆ คาดหวงัจาก
บณัฑติทีจ่บใหม่จะเน้นไปทีท่กัษะพืน้ฐานท่ัวไป โดยในประเทศไทย
เน้นไปทีก่ารใช้ระบบปฏบิตักิาร Windows และโปรแกรมส�านกังาน
ของ Microsoft ซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ารวจของ Wilaisakooly-
ong (2016) ส่วนทักษะเฉพาะอย่างเช่นการตัดต่อวดิโีอ งานเวบ็ไซต์ 
รวมไปถึงงานระบบต่างๆ นั้นไม่ได้ถูกกล่าวถึงหรือให้ความส�าคัญ
มากนัก รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) หรือความเป็นจริงเสมือน (VR) นั้น
ไม่ได้ถกูกล่าวถงึเช่นกัน อาจเนือ่งมาจากธรุกจิทีต้่องการทกัษะเหล่า
นัน้ไม่ได้อยูใ่นกลุม่ตวัอย่าง หรอืเป็นทกัษะทีธ่รุกจิไม่ได้คาดหวงัจาก

บัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ ดังข้อจ�ากัดที่จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป

ข้อจ�ากัดในงานวิจัยและข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีข้อก�ากัดหลายประการที่อาจส่งผลต่อ

การสรุปผลการวิจัยหรือน�าไปใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Hard Skill และ Soft Skill

เนือ่งจาก Hard Skill และ Soft Skill เป็นสิง่ทีจ่ะต้องพฒันา

ควบคู ่กันในการพัฒนาทักษะของผู ้เรียน โดยเฉพาะทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 (Riyanti และคณะ, 2017) อย่างไรก็ตาม Soft Skill 

เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ในทุกๆ รายวิชา ในขณะที่ทักษะด้าน 

Hard Skill หลายอย่างจ�าเป็นต้องฝึกในห้องปฏิบัติการ
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ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอนไปเป็นแบบออนไลน์และการเรียนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) มากขึ้น ท�าให้การคัดเลือกกิจกรรมพัฒนา 
ผูเ้รยีนโดยใช้ห้องปฏบิตักิารจ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และ
มีการจัดล�าดับความส�าคัญ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเน้นทักษะด้าน 
Hard Skill เป็นหลัก

ความเอนเอียงในชุดข้อมูล
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 เป็นพนักงาน

ประจ�า ดังนั้นผลการวิจัยนี้จึงมีความเอนเอียง (Bias) ไปทางทักษะ
ที่จ�าเป็นต่อการสมัครงาน เพื่อให้ได้งาน และเป็นทักษะ ที่ใช้ในการ
ท�างานประจ�า (Routine Job) ในขณะที่ทักษะบางอย่าง เช่น การ
ตดัต่อเสยีงและวดิโีอ ซึง่เป็นทกัษะทีม่ผีูส้นใจมากในปัจจบุนั แต่กลับ
ถูกมองว่ามีความส�าคัญน้อย อาจเป็นเพราะว่าทักษะดังกล่าวไม่ได้
ถูกใช้ในงานประจ�า หรืออีกในมุมหนึ่งคือหน่วยงานต่างๆ มีการจ้าง
พนักงานอิสระ (Freelance) ในการท�างานดังกล่าว

อีกด้านหน่ึง ทักษะที่น�าเสนออาจไม่สามารถสะท้อนถึง
ทักษะที่จ�าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากสัดส่วนของชุด
ข้อมูลที่น้อยกว่ามาก

ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะ
ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่กีารกล่าวถงึในงานวจิยั

นี้ เป็นทักษะทั่วไป (General IT Skills) เช่น การใช้โปรแกรม
ประมวลผลค�า การสืบค้นข้อมูล การใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
เนือ่งจากประชากรและกลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่ธรุกจิทีข่บัเคลือ่นด้วย
เทคโนโลยีทั่วๆ ไป โดยไม่เฉพาะเจาะจงไปท่ีสาขาใดสาขาหนึ่ง  
ดังนั้นผลการวิจัยจึงไม่ครอบคลุมทักษะเฉพาะ (Industry-specific 
IT Skills) เช่น การใช้ระบบการจอง การใช้ระบบงานหลังบ้าน และ
การใช้เครื่องมือบริหารจัดการร้านค้า เป็นต้น

ขอบเขตของสาขาบริหารธุรกิจ
 เนื่องจากขอบเขตของงานวิจัยเฉพาะเจาะจงไปที่สาขา

บริหารธุรกิจ ดังนั้นทักษะท่ีเก่ียวข้องจึงมุ่งเน้นไปท่ีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบริหารธุรกิจ งานวิจัยนี้ไม่ได้รวม
ทกัษะเฉพาะของสาขาอืน่ๆ เช่น สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น แต่อาจ
มีผู้ประกอบการบางรายที่ให้ความส�าคัญกับทักษะเหล่านั้น จึงอาจ
เป็นทางเลือกให้นักศึกษาท่ีสนใจท�าการ Upskill หรือ Reskill  
ได้ตามทักษะพื้นฐานที่มีอยู่

การพัฒนาแบบประเมินทักษะ
ผลส�ารวจข้างต้นสามารถน�าไปพัฒนาเป็นแบบประเมิน

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาได้ โดยนักศึกษา
สามารถประเมนิตนเองก่อนเรยีน และให้ผูร้บัผดิชอบรายวชิาใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้

อย่างไรกต็าม เนือ่งด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั

โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถท�าการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลได้ทัน

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึง่ผู้วจัิยจะได้ท�าการศกึษาเพ่ิมเตมิ

ในโอกาสต่อไป
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