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บทคดัย่อ 
 
 งานวิจยันี้ได้ท าการส ารวจความต้องการด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่กลุ่มธุรกจิที่
ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยใีนประเทศไทยคาดหวงัจากบณัฑติในสาขาด้านการบริหารธุรกจิ โดยแบ่งตาม
ระดบัความส าคญัและความจ าเป็นของทกัษะดงักล่าวในการด าเนินธุรกิจ กลุ่มตวัอย่างในการส ารวจมี
ทัง้สิ้น 111 คนจากธุรกิจประเภทการบริการ การเงนิ การค้า และการผลิต เรียงตามล าดบัจ านวนของ
การตอบกลับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ า ผลส ารวจพบว่าพบว่าทักษะพื้นฐานด้านการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศกลุ่มที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องมกีารพฒันาบณัฑติในภาพรวม  ได้แก่ ทกัษะ
ในการสบืค้นข้อมูล การใช้ระบบปฏิบตัิการ วินโดวส์ การรบั-ส่งอีเมล การใช้โปรแกรมประมวลผลค า
พื้นฐาน และโปรแกรมน าเสนอพืน้ฐานเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อย ในกลุ่มธุรกจิบรกิาร
และกลุ่มธุรกิจการเงนิจะมีความต้องการดา้นทกัษะในการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณพื้นฐานเพิม่ขึน้มา 
ส่วนในกลุ่มธุรกิจการค้าจะเพิม่ทกัษะการใช้โทรศพัท์มือถือ โดยผลการส ารวจดงักล่าวได้มกีารน าไป
พัฒนาเป็นแบบประเมินทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาสาขาด้านการ
บรหิารธุรกจิ มลีกัษณะเป็นแบบบนัทกึรายการและใช้การประเมนิดว้ยตนเอง โดยแบบประเมนิดงักล่าว
ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งจะ
น าไปใช้ในการเก็บข้อมูล และน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันักศึกษาเพื่อ
พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติทีพ่งึประสงคต่์อไป 
 
ค าส าคญั: ธุรกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย,ี เทคโนโลยสีารสนเทศ, ทกัษะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
  



 ii 

Abstract 
 

This study explored the need for information technology skills that the technology-driven 
business sector in Thailand expects from business administration graduates. Skills are divided 
according to the level of importance of running a business. The participants consisted of 111 
people from hospitality, finance, commercial, and manufacturing industries, in order of the number 
of responses. Note that most of the respondents were full-time employees. The survey results 
revealed the overall IT skills that are urgently needed for the student development were 
information searching, using the Windows operating system, sending and receiving e-mail, using 
a basic word processor and presentation programs, in descending order of importance. There 
will be an increased need for basic spreadsheet skills in the service industry and the financial 
business groups. The commercial business sector has an additional requirement for mobile 
application skills. The survey results were used to develop an IT skill assessment tool for students 
in business administration. The developed assessment form consists of checklists and will be 
used for self-evaluation. The assessment form was reviewed for content validity by business 
information technology experts. The data collection results will be used for the design of learning 
activities to develop the necessary IT skills. 

 
Keywords: technology-driven business, information technology, desirable skills of the graduates  
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ค าน า 
 
 ธุรกิจในปัจจุบนัมกีารปรบัตวัเข้าสู่ยุคดจิิทลัมากขึน้ และมลีกัษณะที่พึ่งพาเทคโนโลย ีกล่าวคือ
การด าเนินธุรกิจอาศยัเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั ส่งผลให้สถาบนัอุดมศกึษา
ต้องมกีารเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบณัฑติที่มีทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ดงันัน้งานวิจยันี้จงึไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อส ารวจความต้องการด้านทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของบัณฑิตสาขาด้านการบริหารธุรกิจ และน าไปพัฒนาเป็นแบบประเมินทักษะเพื่อ ให้
อาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวิชาต่าง ๆ ใช้ประกอบการตดัสนิใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทกัษะของบณัฑติทีพ่งึประสงคด์งักล่าว 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 อาจารยพ์งศ์ระพ ีแก้วไทร

ฮะ 
ผูจ้ดัท า 
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บทท่ี 1 บทน า 
 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ลกัษณะของธุรกจิในยุคดจิทิลัมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิค่อนขา้งมาก โดยแนวโน้มของตลาด
ในยุคปัจจุบนัไดมุ้่งเน้นไปทีธุ่รกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีบัเคลื่อนมากกว่าธุรกจิอุตสาหกรรมหรอืการผลติสนิค้า
เพื่อจดัจ าหน่าย เน้นการแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงรูปแบบการ
แสวงหาความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
พฒันาทกัษะเฉพาะที่จ าเป็นและเป็นที่ต้องการของตลาด ท าให้ภาคการศกึษาโดยเฉพาะสาขาด้านการ
บริหารธุรกิจต้องมกีารปรบัตัวโดยมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีทกัษะที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาด โดยเน้นไปทีท่กัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 
 ปัจจุบนัรฐับาลได้มนีโยบายปรบัโครงสร้างและรูปแบบการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจจากเดิมเน้นที่
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไปเป็นเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม หรือที่เรียกว่า
นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 (ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี, 2560) บนวิสยัทศัน์ทีว่่า 
“ม่นัคง ม่งัค่งั และย่งัยนื” โดยมแีนวคดิหลกัคอืพฒันาจากการผลติสนิคา้เพื่อการอุปโภคและบรโิภค ไปสู่
สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วยธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่ธุรกิจที่
ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ีซึ่งการเปลี่ยนผ่านนัน้จ าเป็นต้องพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานจากทกัษะต ่าไปสู่
แรงงานทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และทกัษะสูง โดยเน้นทีก่ารใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 กลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นส่วนส าคญัในการ
ผลิตบณัฑติที่มคีุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงผลิตนักธุรกิจหน้าใหม่ ซึ่งเมื่อโครงสร้างของระบบ
ธุรกจิมกีารเปลีย่นแปลง สถาบนัอุดมศกึษาย่อมต้องมกีารปรบัตวั โดยต้องเน้นผลติบณัฑติทีม่ทีกัษะการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนัเชงิธุรกจิกบันานาประเทศ 
 วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เปิดหลกัสูตรในสาขาที่เกี่ยวข้องกบัการ
บรหิารธุรกจิ ทัง้สาขาธุรกจิระหว่างประเทศ ธุรกจิการบนิ ธุรกจิภตัตาคารและทีพ่กั และการจดัการการ
ท่องเทีย่ว ซึ่งไดม้กีารปรบัปรุงหลกัสูตรใหม้คีวามทนัสมยัมาโดยตลอด เพื่อใหส้อดคล้องกบักลุ่มผู้เรียน
และผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั และไม่ว่าบณัฑติที่จบไปจะท างานในต าแหน่งใด เป็นผู้ปฏิบตัิงานหรือ
ผู้ประกอบการ ย่อมจ าเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นแตกต่างกันออกไปตาม
โครงสร้างของธุรกิจลกัษณะการด าเนินงาน และต าแหน่งงาน เพื่อให้วิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑติที่มี
ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศตรงตามความต้องการของธุรกิจในยุคดิจทิลั ผู้วิจยัจึงได้มแีนวคดิทีจ่ะ
ท าการส ารวจความต้องการของผูป้ระกอบการ หรอืผูใ้ชบ้ณัฑติในธุรกจิต่าง ๆ ทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินงาน เพื่อใหส้ามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้สอดคลอ้งกนัได้อย่าง
เหมาะสม รวมถงึพฒันาแบบประเมนิเพื่อทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน  
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2. วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 
1) เพื่อส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่ขบัเคลื่อนด้วย

เทคโนโลย ีเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์นดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2) เพื่อพฒันาและหาคุณภาพของแบบประเมนิทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

สามารถผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจที่มทีักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาด เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 
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บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย 
 สุดาทิพย์ และศกัดา (2547) และสุธิดา (2561) ได้ระบุประเภทของธุรกิจในประเทศไทย โดย
จ าแนกตามลกัษณะการด าเนินงานว่าประกอบไปดว้ยธุรกจิประเภทต่าง ๆ ดงันี้ 

1) ธุรกจิการเกษตร ไดแ้ก่ การท าไร่ ท านา ท าสวน เลี้ยงสตัว ์เป็นต้น 
2) ธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจการผลิตสนิค้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค รวมทัง้อุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถงึอุตสาหกรรมในครวัเรอืน  
3) ธุรกจิเหมอืงแร่ เป็นการขุดเจาะหรอืน าทรพัยากรธรรมชาติต่าง ๆ มาใชใ้นการผลติสนิคา้อื่่นต่อ

ไป เช่น การขุดเจาะน ้ามนั การขุดเจาะถ่านหนิ เป็นต้น 
4) ธุรกิจก่อสร้าง เป็นธุรกิจการผลิตโครงสร้าง หรือรบัเหมาก่อสร้างตัง้แต่อาคารบ้านเรือนขนาด

เลก็ ไปจนถงึสิง่ปลูกสรา้งขนาดใหญ่ เช่น ถนน เขื่อน และอาคาร เป็นต้น 
5) ธุรกิจพาณิชย ์เป็นธุรกิจการขายปลีก ขายส่ง รวมไปถึงการขนส่งและกระจายสนิค้าจากผูผ้ลติ

ไปยงัผูบ้รโิภคทัง้ภายในประเทศ และการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
6) ธุรกจิบรกิาร เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร เช่น โรงแรมและทีพ่กั การท่องเที่ยว 

การสื่อสาร ธุรกจิเสรมิความงาม ธุรกจิบนัเทงิ การฝึกอบรมและสมัมนาต่าง ๆ เป็นต้น 
7) ธุรกจิการเงนิ เป็นธุรกจิทีใ่หบ้รกิารดา้นการเงนิและการลงทุน รวมถงึเป็นตวักลางในการติดต่อ

ซื้อขายและใหบ้รกิารรบัช าระเงนิ เช่น ธนาคาร ธุรกจิประกนัภยั การใหส้นิเชื่อ เป็นต้น 
 
2. ธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
 ในปัจจุบนัทุกองคก์รต่างกน็ าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นระดบัหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นระบบเครอืข่าย อเีมล 
เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือสื่อ Social Media โดยในระยะแรกอาจเป็นเพียงการน า
เทคโนโลยมีาใชเ้สริมการด าเนินธุรกจิที่มอียู่ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ เพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ 
หรอืช่องทางการประชาสมัพนัธ์ แตใ่นปัจจุบนัเทคโนโลยเีหล่านัน้กลบัมาแทนทีช่่องทางการด าเนินธุรกิจ
แบบเดิม ๆ หรือที่เรียกว่า Digital Disruption (เดชา, 2561) ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรมใหม่ทัง้หมด ทัง้การใช้เครื่องจกัรแทนแรงงานคน การย้ายช่องทางการจดัจ าหน่ายจาก
การเปิดหน้าร้านเป็นการขายของออนไลน์ ลดการช าระด้วยเงนิสด เปลี่ยนเป็นการช าระค่าสนิค้าและ
บริการด้วยกระเป๋าเงนิดิจิทลั รวมไปถึงการเปลี่ยนช่องทางการตลาดจากสื่อสิง่พมิพ์หรือป้ายโฆษณา 
เป็นการประชาสมัพนัธ์ทางสื่อออนไลน์ สิง่เหล่านี้ท าใหผู้ท้ีก่ าลงัจะเข้ามาในวงการธุรกจิต้องมทีกัษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็น 

ในขณะเดียวกัน มีธุรกิจอีกบางประเภทที่ ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้ ในการด าเนินการ 
เนื่องจากเป็นส่วนหลกั หรือเป็นทัง้หมดของธุรกิจ เช่น กระเป๋าเงนิดิจิทลั (e-wallet) การลงทุนในสกุล
เงนิดิจิทลั (Cryptocurrency) คอร์สเรียนหรืออบรมออนไลน์ และการสร้างสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทลั เป็นต้น รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพยีงช่องทาง
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เดียว ซึ่งเรียกธุรกิจเหล่านี้ ว่า ธุรกิจที่ข ับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Technology-driven Business) 
(Aversano และคณะ, 2006) ผู้ที่จะเข้ามาท างานในองค์กรเหล่านี้ หรือประกอบธุรกิจในลกัษณะนี้ จึง
จ าเป็นต้องมทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็น 

 Berman และ Hagan (2006) กล่าวว่าการน าเทคโนโลยเีขา้มาใช้ในองคก์รจะส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี้ 

1) การแข่งขนัทางธุรกจิในมติใิหม่ เช่น ปรบัรูปแบบจากเดมิทีม่กีารแข่งขนัดา้นคุณภาพสนิค้าและ
ราคา เป็นการเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านบริการส่งถึงบ้าน เพิ่มช่องทางการรับช าระเงนิ และ
เปลีย่นจากการโฆษณาทางสื่อสิง่พมิพเ์ป็นช่องทางออนไลน์ เป็นต้น 

2) การค านวณจุดคุม้ทุน เนื่องจากรูปแบบการผลิตและจดัจ าหน่ายเปลีย่นไป เช่น เปลีย่นจากการ
พมิพห์นังสอืเป็นการผลติ e-book หรอืเปลีย่นจากการสตอ็กสนิค้าเป็นการสัง่ซื้อแบบพรอีอเดอร ์รวมถงึ
ค่าธรรมเนียมในการรบัช าระเงนิทีเ่ปลีย่นไป ท าใหก้ารค าวณต้นทุนต่าง ๆ เปลีย่นไป 

3) เปลีย่นแปลงโครงสรา้งธุรกิจ เนื่องจากพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจบางประเภท เช่น ร้านค้าปลีก เนื่องจากผู้บริโภคสัง่ซื้อสนิค้าอยู่ที่บ้าน และสัง่ซื้อครัง้ละน้อย ๆ 
หลายบรษิทัไดป้รบัรูปแบบการด าเนินธุรกจิจากการผลติสนิคา้เป็นล็อตและเก็บไวใ้นคลงัสนิคา้ เป็นการ
ผลติสนิคา้ตามปรมิาณการสัง่ซื้อ 

นอกจากนัน้ Berman และ Hagan (2006) ยงัไดเ้สนอว่าธุรกจิทีจ่ะปรบัเปลี่ยนรูปแบบเป็นธุรกิจ
ทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีจะต้องมกีารปรบัปรุงดงันี้ 

1) ต้องมองว่าเทคโนโลยคีอืปัจจยัหลกัในการด าเนินธุรกจิ มคีวามส าคญัระดบัเดยีวกบัลูกคา้ คู่แข่ง 
และปัจจยัอื่น ๆ ไม่ใช่เป็นเพยีงสิง่ทีน่ ามาเสรมิหรอืกระตุ้นการขาย 

2) ทบทวนกลยุทธ์และบรบิทของเทคโนโลยอีย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในธุรกิจที่เทคโนโลยมีกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางแผนกลยุทธ์แบบเดิม ๆ ที่กินเวลา 3 – 5 ปีอาจไม่ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีดงันัน้ บรษิทัต่าง ๆ จงึจ าเป็นต้องจดัการและปรบัปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใชป้ระโยชน์จากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยใีหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

3) ค านึงถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการจัดตัง้หน่วยงานเฉพาะเพื่อ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ ที่เพิม่เติมจากธุรกิจหลกั โดยอาศยัความเข้าใจด้านตลาดและ
ความรูท้างเทคโนโลยใีนการตดัสนิใจ 

4) เตรยีมพรอ้มส าหรบัการถูกดสิรปัต์ บรษิทัต่าง ๆ ควรคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและ
เทคโนโลยใีนอนาคตและเตรียมความพร้อมหากวนัข้างหน้าธุรกิจที่ท าอยู่จะถูกดิสรปัต์โดยเทคโนโลยี
อุบตัใิหม่ เช่น การวางแผนทรพัยากรบุคคล หรอืเตรยีมหาช่องทางการท าธุรกจิอื่น ๆ ไวล้่วงหน้า 

5) จดัการบรบิทของวนันี้และวนัพรุ่งนี้ เมื่อทราบถงึอตัราการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีธุรกจิควร
จดัการบรบิทซึ่งประกอบดว้ยทัง้เทคโนโลยทีีย่ ัง่ยนื (ใชเ้พื่อใหท้นักบัวงจรนวตักรรมในธุรกจิทีม่อียู่) และ
เทคโนโลยทีีอุ่บตัใิหม่ (เทคโนโลยทีีส่ามารถสรา้งตลาดใหม่หรอือาจขดัขวางกระแสตลาด) 
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6) มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ให้ความส าคัญกับลูกค้า แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ประสทิธภิาพในการด าเนินการภายใน บรษิทั ต่าง ๆ ต้องใหค้วามส าคญักบัการแก้ปัญหาของลูกคา้ และ
พฒันาเทคโนโลยแีละรูปแบบธุรกจิใหม่ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเหล่านัน้โดยเฉพาะ 
 
3. ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบัคณุภาพบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนึ่งในทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ประกอบการทุกรายต่างคาดหวังจากบณัฑิตในยุคนี้ โดยเฉพาะธุรกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
เนื่องจากถอืเป็นองคป์ระกอบหลกัของการด าเนินงานทัง้หมด ซึ่ง Goswami และ Upadhyay (2019) ได้
ท าการส ารวจข้อมูลจากพนักงานในบริษัทที่ท างานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวน 186 คน พบว่า
ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามจ าเป็นในงานส่วนหน้า (ทีพ่บลูกคา้) มากกว่างานหลงับ้าน 
(ห่วงโซ่อุปทานและงานบริหาร) ซึ่งอย่างไรกต็ามทุกภาคส่วนต้องใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมดเนื่อง
ด้วยลักษณะของกิจการ และ Agrawal et. al. (2017) ยังได้ระบุว่าแนวโน้มของการจ้างบุคลากรที่มี
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษัทต่าง ๆ  จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะของธุรกิจที่
เปลีย่นแปลงไปพึง่พาเทคโนโลยมีากขึน้ 
 แมว่้ากลุ่มเยาวชนในปัจจุบนัจะเป็นกลุ่มทีม่กีารใชแ้ละตดิตามเทคโนโลยสีมยัใหม่มากกว่ากลุ่ม
คนในวยัท างานทัว่ไป แตย่งัมขีอ้มูลซึ่งระบุว่าทกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติทีจ่บใหม่
นัน้ยงัต ่ากว่าระดบัที่คาดหวงัของสถานประกอบการต่าง ๆ  (Bilgihan et. al., 2014) ซึ่งอาจจะแตกต่าง
กนัออกไปตามประเภทของธุรกจิ อย่างไรกต็าม ส าหรบักลุ่มธุรกจิทีข่บัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยนีัน้ การมี
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็นนัน้มคีวามส าคญัอย่างมาก 
 
Hard Skill และ Soft Skill 
 Hard Skill เป็นทักษะที่จ าเป็นในการท างานรวมไปถึงการด าเนินธุรกิจ ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจยกตวัอย่างได ้ เช่น ทกัษะการเขยีนโปรแกรม การตดัต่อวดิโีอ การสรา้งเวบ็ไซต์ เป็นต้น 
ในขณะที ่Soft Skill จะเป็นทกัษะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลกัษณะของบุคลกิภาพและทกัษะทางดา้นความคดิ เช่น 
ทกัษะในการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ และการคดิวเิคราะห ์เป็นต้น (Riyanti และคณะ, 2017) ซึ่งการ
จดัการเรยีนการสอนโดยทัว่ไปมกัเน้นการพฒันา Hard Skill และ Soft Skill ควบคู่กนัไป อย่างไรก็ตาม
งานวจิยันี้มุ่งเน้นพฒันาเครื่องมอืประเมนิทกัษะ เพื่อน ามาใชป้ระกอบการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการ
สอน ดงันัน้จึงได้มุ่งเน้นดา้น Hard Skill เป็นหลกั เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรห์รอื
แอปพลเิคชัน่ทีจ่ะน ามาสอน รวมไปถงึการมอบหมายงานในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในขณะทีก่าร
พฒันาทกัษะดา้น Soft Skill นัน้สามารถท าควบคู่ไปกบัการเรยีนการสอนในทุกวชิาได้  
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 Medlin et. al. (2007) ได้ท าการเปรียบเทียบทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
ทกัษะทีน่ักศกึษาเข้าใจว่าจ าเป็นต่อการท างาน กบัทกัษะทีผู่ป้ระกอบการต้องการและระบุไวใ้นประกาศ
รบัสมคัร โดยผลส ารวจจากนักศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวน 259 คนระบุว่าทกัษะที่คาดว่า
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น่าจะมคีวามส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ทกัษะในการใชง้านโปรแกรมพืน้ฐานทัว่ไป ทกัษะในการออกแบบสื่อ
ใหเ้ขา้ใจง่าย และทกัษะในการเขยีนโปรแกรมตามล าดบั ส่วนขอ้มูลทีร่วบรวมจากประกาศรบัสมคัรงานที่
รบับณัฑติสาขาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวน 21,517 ต าแหน่งงาน พบว่าทกัษะที่เป็นที่ต้องการ
มากที่สุด ได้แก่ การใช้งานฐานข้อมูล, การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน, และการเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น
ตามล าดบั 

ในปี 2016, Wilaisakoolyong ได้ส ารวจความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยขีององคก์รธุรกจิ
ต่าง ๆ ในประเทศไทย ทัง้ทีม่เีจ้าของเป็นคนไทยและคนต่างชาติ โดยเน้นทกัษะด้านการบริหารจดัการ
เป็นหลกั ซึ่งผลส ารวจพบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการบุคลากรดา้นเทคโนโลยทีีม่ทีกัษะดา้นการท างาน
เป็นทมี (เป็นทกัษะดา้น Soft Skill) และทกัษะในการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการใฝ่
เรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ หากพจิารณาเฉพาะทกัษะดา้น Software จะพบว่าบรษิทัของคนไทยเน้นทกัษะ
การใชโ้ปรแกรมของ Microsoft ในขณะทีบ่รษิทัต่างชาตเิน้นโปรแกรมของ IBM มากกว่าเลก็น้อย 
 ปัจจุบนั ธุรกจิในทุกภาคส่วนต่างตระหนักถงึความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่เฉพาะแต่
สายงานด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรงเท่านัน้ เพยีงแต่ธุรกิจแต่ละประเภทอาจมี
ความต้องการดา้นทกัษะทีแ่ตกต่างกนัออกไป Bilgihan และคณะ (2014) ไดท้ าการส ารวจผูใ้ชบ้ณัฑติใน
สาขาการโรงแรมและธุรกิจที่พักจ านวน 110 คนเกี่ยวกับทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บณัฑติที่พงึประสงค์ โดยแบ่งออกเป็นทกัษะทัว่ไป และทกัษะเฉพาะ และมกีารประเมนิใน 2 ส่วนคือ 
ระดบัความส าคญัของทกัษะ และระดบัทกัษะของพนักงานใหม่ในองค์กรที่ประเมนิโดยผู้บงัคบับญัชา 
ผลการวิจยัพบว่า สถานประกอบการและธุรกิจการโรงแรมและที่พกัให้ความส าคญักบัทกัษะในการใช้
โปรแกรมค านวณ เช่น Excel มากทีสุ่ด ตามมาดว้ยทกัษะในการรบั-ส่งอเีมล และทกัษะในการสรา้งงาน
น าเสนอ เช่น PowerPoint ส่วนทกัษะที่พบว่าบณัฑติสาขาการโรงแรมและธุรกิจที่พกัมตี ่ากว่าระดับที่
คาดหวงัมากที่สุดได้แก่ ทกัษะในการค านวณเชิงตวัเลข เช่น Excel หรือ SPSS ส าหรบัทกัษะที่พบว่า
บณัฑติใหม่มกัจะท าได้ดีอยู่แล้วหรือดีกว่าที่คาดหวงัไว้ ได้แก่ ทกัษะในการซื้อสนิค้าออนไลน์ (ใช้ใน
ฐานะผูซ้ื้อ) และทกัษะในการใชส้ื่อ Social Media 
 เนื่องด้วยผู้วิจัยมีเป้าหมายในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  เช่น 
คดัเลือกโปรแกรมที่จะน ามาใชส้อน รวมไปถึงออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะของผูเ้รยีน
ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเริ่มจากวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา ซึ่งเปิดหลกัสูตรดา้นการบรหิารธุรกิจแขนงต่าง ๆ เช่น ธุรกจิระหว่างประเทศ ธุรกจิโรงแรมและ
ที่พกั ธุรกิจภตัตาคาร ธุรกิจการบิน และการท่องเที่ยว และเริ่มใชใ้นรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศก่อน 
ดงันัน้ งานวิจยันี้จึงเน้นการส ารวจความต้องการด้าน Hard Skill เป็นหลกั และไม่เฉพาะเจาะจงไปที่
ธุรกจิประเภทใดประเภทหนึ่ง  
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5. การประเมินทกัษะ 
 การประเมนิทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูเ้รยีน สามารถท าไดห้ลายวธิ ี ซึ่ง Walsh 
(2009) ไดส้รุปเป็น 7 วธิกีาร โดยแต่ละวธิมีรีายละเอยีดและขอ้จ ากดัดงันี้ 

1) ใชแ้บบสอบถามแบบมโีครงสร้าง โดยใหผู้เ้รยีนตอบแบบสอบถามชนิดมตีวัเลือก ซึ่งง่ายต่อการ
น าไปใช้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตามแบบประเมนิจะต้องผ่านการทดสอบ
ความเชื่อมัน่และความเทีย่งตรงก่อนน าไปใช้ 

2) ใชก้ารวเิคราะหบ์รรณานุกรม โดยสบืคน้ผลงานทีผู่เ้รียนแต่ละคนได้ผลิตขึน้ ซึ่งสามารถสะท้อน
ใหเ้หน็ถงึทกัษะทีผู่เ้รยีนเจา้ของผลงานใชใ้นการผลติผลงานดงักล่าว โดยอาศยัการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ 
ซึ่งอาจมขี้อจ ากดัในเรื่องความเชื่อมัน่และความเที่ยงตรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการสร้างเกณฑ์การ
พจิารณา 

3) ใช้แบบทดสอบ โดยค าถามมผีลถูก-ผดิ เป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานและไดร้บัความนิยมวธิหีนึ่ง 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากแบบทดสอบเป็นเครื่องมอืที่ใช้วดัความรู้เป็นหลกั การน ามาใช้วดัทกัษะอาจมี
ปัญหาเรื่องความตรงภายใน 

4) ใช้การประเมนิตนเอง เป็นการวดัเชิงจิตวิสยัที่น ามาใช้เพิม่เติมนอกเหนือจากการวดัเชิงวัตถุ
วสิยั อย่างไรกต็ามพบว่าผูเ้รยีนมกัประเมนิตนเองสูงกว่าความเป็นจรงิ 

5) ประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน โดยใหผู้เ้รยีนรวบรวมผลงานทีแ่สดงออกถึงการใช้ทกัษะที่ต้องการ
วดั ซึ่งกระบวนการประเมนิค่อนขา้งใชเ้วลานานพอสมควร 

6) ใหผู้เ้รยีนเขยีนเรยีงความ โดยมเีกณฑก์ารประเมนิประกอบเพื่อพจิารณาว่าผูเ้รยีนมทีกัษะที่ระบุ
หรอืไม่ ซึ่งการสรา้งเกณฑก์ารประเมนิและการวเิคราะหผ์ลนัน้ค่อนขา้งยาก 

7) ใช้การสังเกต โดยผู้สอนอาจมอบหมายงานหรือภารกิจ และคอยสังเกตการปฏิบตัิงานของ
ผูเ้รยีนว่าไดม้กีารแสดงออกถงึทกัษะทีต้่องการวดัหรอืไม่ โดยอาจใชเ้ครื่องมอืบนัทกึหน้าจอช่วยในการ
เก็บข้อมูล วิธีการนี้ไม่เหมาะส าหรบัชัน้เรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากใช้เวลาค่อนข้างมาก  และในขัน้ตอน
การปฏบิตังิานผูเ้รยีนอาจเลอืกใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย ซึ่งอาจไม่ไดแ้สดงออกถงึทกัษะทีร่ะบุ 

8) ใช้แบบจ าลอง โดยระบุโจทย์หรอืเงื่อนไขที่ต้องการ และให้ผู้เรียนอธบิายขัน้ตอนวิธกีารปฏบิตัิ 
โดยอาจไม่จ าเป็นต้องลงมอืปฏบิตัจิรงิ อกีทัง้ยงัสามารถตรวจประเมนิไดง้่ายกว่าว่าผูเ้รยีนไดร้ะบุข ัน้ตอน
การปฏบิตัไิดถู้กต้องหรอืไม่ 

9) ประเมินจากผลการเรียน หรือเกรด ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากผลการเรียนมี
องคป์ระกอบหลายอย่าง ซึ่งอาจไม่สามารถสะทอ้นถงึทกัษะทีม่ไีดเ้สมอไป 

เมื่อพจิารณาถงึรูปแบบการประเมนิ รวมถงึขอ้จ ากดัขา้งต้นแลว้ จะพบว่าส าหรบักลุ่มเรยีนขนาด
ใหญ่จะมีรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม ได้แก่ การใช้แบบสอบถามชนิดมีโครงสร้าง, การใช้
แบบทดสอบ, และการประเมินตนเอง ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีเครื่องมืออัตโนมัติให้ใช้งาน
มากมาย แต่หากพจิารณาว่าการใช้แบบทดสอบอาจไม่สามารถวดัทกัษะได้ตามวตัถุประสงค์  การวดั
ทกัษะจงึควรใชแ้บบสอบถามชนิดมโีครงสร้าง หรอืแบบประเมนิตนเอง ซึ่งมคีวามคลา้ยคลงึกนั หนึ่งใน
เครื่องมอืประเมนิทีม่กีารใชก้นั ไดแ้ก่ เครื่องมอืประเมนิทกัษะการใชโ้ปรแกรมส านักงานของ Armishaw 
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(2013) แต่การประเมนิตนเอง (โดยผู้เรียน) หากใช้ร่วมกบัการสร้างเกณฑ์การประเมนิชิ้นงาน (โดย
ผู้สอน) แล้ว จะสามารถทวนสอบซึ่งกนัและกนัได้ ในทางปฏิบตัิ การสร้างเกณฑ์การประเมนิชิ้นงาน 
ย่อมต้องขึ้นอยู่กบัลกัษณะของงานที่มอบหมายซึ่งออกแบบโดยผู้สอนแต่ละคนและมคีวามแตกต่างกนั
ออกไป ดงันัน้ในงานวิจยันี้จึงเน้นการสร้างแบบประเมนิตนเอง เพื่อให้ผู้สอนน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน รวมถึงเพื่อน าไปออกแบบเกณฑ์การ
ประเมนิผลงานต่อไป   
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บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั 
 
1. ลกัษณะของงานวิจยั 
 เป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ และการสรา้งเครื่องมอืวดัผล 
 
2. ขอบเขตของการวิจยั 
 2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการในกลุ่มธุรกิจที่ขบัเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยใีนประเทศไทยทีร่บับณัฑติในสาขาบรหิารธุรกจิเขา้ท างาน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยใช้การกระจาย
แบบสอบถามทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และอาศยัเครื่องมอืสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในการคดักรอง
ผูต้อบทีอ่ยู่ในของเขตประชากรทีก่ าหนด 
 
3. เครื่องมือวิจยั 

3.1 แบบส ารวจความต้องการด้านทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติสาขาบริหารธุรกิจ 
จดัท าเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งมขีอ้ค าถามประกอบไปดว้ย 

ส่วนที่ 1 – เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของผู้ตอบ ประกอบไปด้วยประเภทของธุรกิจ 
จ าแนกตามประเภทของธุรกิจในประเทศไทย (สุดาทิพย์ และศกัดา, 2547; สุธิดา, 2561) ต าแหน่งงาน 
และลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งระบบจะท าการคดักรองเฉพาะผู้ตอบที่
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกจิเท่านัน้ 

ส่วนที ่2 – เป็นขอ้ค าถามเกี่ยวกบัความส าคญัของทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศด้านต่าง ๆ 
ทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานและการด าเนินธุรกจิ โดยเน้นทกัษะดา้น Hard Skill และคุณลกัษณะทีม่รี่วมกนัของ
ธุรกจิประเภทต่าง ๆ โดยขอ้ค าถามมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั ดงันี้ 
  ระดบั 1 หมายถงึ ทกัษะดงักล่าวมคีวามส าคญัน้อย หรอืไม่มปีระโยชน์ต่อการท างาน 
  ระดบั 2 หมายถึง ทกัษะดงักล่าวมปีระโยชน์และอาจช่วยเพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน แต่
ไม่ไดเ้ป็นทกัษะหลกัที่จ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน 
  ระดบั 3 หมายถึง ทกัษะดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและส าคญั แต่สามารถเรียนรู้ได้ในระหว่างการ
ท างาน 
  ระดบั 4 หมายถงึ ทกัษะดงักล่าวมคีวามส าคญัมาก ควรมกีารฝึกฝนตัง้แต่ในระดบัมหาวิทยาลยั 
หากไม่มทีกัษะดงักล่าวจะไม่สามารถปฏบิตังิานได ้และอาจส่งผลต่อการพจิารณารบัเขา้ท างาน 
  โดยการหาคุณภาพเครื่องมอืแบบสอบถามใช้วธิีการหาค่า IOC โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกจิจ านวน 3 ท่าน และคดัเลอืกเฉพาะขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC ไม่ต ่ากว่า 0.5  
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3.1 แบบประเมนิทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบประเมนิตนเองที่มลีกัษณะเป็นแบบ
บนัทึกรายการให้ผู้เรยีนระบุสิง่ที่สามารถปฏิบตัิได้ โดยอ้างอิงรายการทกัษะตามผลส ารวจข้างต้น การ
หาคุณภาพเครื่องมอืแบบประเมนิตนเองใช้วธิีการหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) โดย
พจิารณาค่า IOC จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิจ านวน 3 ท่าน และคดัเลอืกเฉพาะ
ขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC ไม่ต ่ากว่า 0.5 

 
4. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัและเกบ็ข้อมูล 

1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2) สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (แบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ) 

3) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

4) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปทักษะที่จำเป็นต้องพัฒนาบัณฑิตอย่างเร่งด่วน 

5) พัฒนาแบบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ทดสอบและหาคุณภาพของแบบประเมิน 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะหค์ุณภาพเครื่องมอืวจิยั ซึ่งประกอบไปดว้ยแบบส ารวจความต้องการดา้นทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติสาขาบรหิารธุรกจิ และแบบประเมนิทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใชก้ารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ หรอื IOC โดยใชผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 
ท่านใหค้ะแนนความสอดคลอ้งระหว่าง  -1  ถงึ 1 โดยที ่

+1 คอื  ขอ้ค าถามดงักล่าววดัผลไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไว้ 
 0    คอื  ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามดงักล่าววดัผลไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวห้รอืไม่ 
-1    คอื  ขอ้ค าถามดงักล่าววดัผลไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไว้ 

และคดัเลอืกเฉพาะขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC ไม่ต ่ากว่า 0.5 เมื่อพจิารณาจาก 

IOC=
∑ R

N
 

โดยที ่ ∑ R คอื ผลรวมของคะแนนทีพ่จิารณาโดยผูเ้ชีย่วชาญ และ 
     N คอื จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทีท่ าการประเมนิ 
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การวเิคราะหผ์ลส ารวจเพื่อพจิารณาระดบัความส าคญัของทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในแต่ละดา้น ใชก้ารหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลส ารวจ โดยใชก้ารวเิคราะหผ์ลดงันี้ 

ระดับ 1 (ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน): คะแนน 1.00 – 1.99 หมายถึง ทักษะของบณัฑติที่ไม่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องพฒันา 

ระดบั 2 (ฝึกฝนตามความสนใจ): คะแนน 2.00 – 2.99 หมายถึง ทกัษะที่ผู้เรียนสามารถฝึกฝน
ไดต้ามแนวทางในการประกอบอาชพีของแต่ละบุคคล 

ระดบั 3 (ควรมใีนกิจกรรมการเรียนการสอน): คะแนน 3.00 – 3.49 หมายถึง ทกัษะที่ควรมใีน
กจิกรรมการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี

ระดบั 4 (จ าเป็นเร่งด่วน): คะแนน 3.50 – 4.00 หมายถงึ ทกัษะทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้อง
พฒันา โดยอาจมวีชิาทีร่บัผดิชอบโดยเฉพาะ หรอืจดัฝึกอบรมเพิม่เตมิ และต้องมกีารประเมนิผล 
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บทท่ี 4 ผลการวิจยั 
 

การพฒันาแบบส ารวจความต้องการด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติสาขา
บรหิารธุรกจิ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหค์ุณภาพเครื่องมอืโดยใชผู้้เชีย่วชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ
จ านวน 3 ท่าน และคดัเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ไม่ต ่ากว่า 0.5 ค าถามในส่วนที่ 2 ภายหลัง
ด าเนินการแก้ไขปรบัปรุง ประกอบไปด้วยข้อค าถามด้านทกัษะพื้นฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่ 
แบ่งออกเป็น 5 ดา้น รวมขอ้ค าถาม 25 ขอ้ และค าถามปลายเปิดอกี 1 ขอ้ ดงัแสดงในภาคผนวก ก. 
 ผลการเกบ็ขอ้มูล มชีุดขอ้มูลทีส่ามารถน ามาใชไ้ดซ้ึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข (เป็นธุรกจิทีข่บัเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยแีละรบันักศกึษาจบใหม่) จ านวน 111 ชุดข้อมูล มกีารกระจายของกลุ่มตวัอย่างจ าแนก
ตามประเภทของธุรกจิและต าแหน่งงานดงัแสดงในตารางที ่1 และ 2 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่1 การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามประเภทของธุรกจิ 
ประเภทของธุรกิจ จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

การบรกิาร (Service) 
การเงนิ (Financial) 
การคา้ (Commercial) 
การผลติ (Manufacturing) 
ไม่แสวงหาผลก าไร (Non-profit) 
การเกษตร (Agricultural) 

36 
25 
24 
19 
6 
1 

32.43 
22.52 
21.62 
17.12 
5.41 
0.90 

รวม 111 100 
 
ตารางที ่2 การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน จ านวน (N) ร้อยละ (%) 
พนักงานประจ า (Full-time) 
พนักงานชัว่คราว (Part-time) 
ผูบ้รหิาร (Executive) 
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) 

81 
11 
10 
9 

72.97 
9.91 
9.01 
8.11 

รวม 111 100 
 

 โดยผลการส ารวจแสดงในตารางที่ 3 – 7 โดยตารางที่ 3 แสดงความส าคัญของทักษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมของทุกประเภทธุรกจิ แบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 4 ระดบั ดงัแสดง
ในบทที่ 3 หวัข้อที่ 5 ส่วนตารางที่ 4 – 7 แสดงเฉพาะทกัษะที่มคีวามส าคญัระดับ 4 (จ าเป็นเร่งด่วน) 
ของแต่ละประเภทธุรกจิ เฉพาะประเภททีม่กีลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป 
ตารางที ่3 ความส าคญัของทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี 

ทกัษะ ระดบัความส าคญั  
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ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดบั 4 (จ าเป็นเร่งด่วน) 
- การสบืคน้ขอ้มูล (Search Engine) 
- การใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows (Windows OS) 
- การรบั-ส่งอเีมล (Email) 
- โปรแกรมประมวลผลค าพืน้ฐาน (Word – Basic) 
- โปรแกรมน าเสนอพืน้ฐาน (Presentation – Basic) 

 
3.89 
3.76 
3.73 
3.69 
3.66 

 
0.31 
0.53 
0.49 
0.57 
0.51 

ระดบั 3 (ควรมีในกิจกรรมการเรียนการสอน) 
- การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต (Internet) 
- การแก้ปัญหา IT (Troubleshooting) 
- โปรแกรมตารางค านวณพืน้ฐาน (Spreadsheet – Basic) 
- การใชโ้ทรศพัท์มอืถอื (Mobile) 
- การใชเ้ครอืข่ายสงัคม (Social Network) 

 
3.41 
3.33 
3.28 
3.24 
3.06 

 
0.58 
0.53 
0.89 
0.77 
0.97 

ระดบั 2 (ฝึกฝนตามความสนใจ) 
- การประชุมทางไกล (Video Conference) 
- โปรแกรมประมวลผลค าระดบักลาง (Word – Intermediate) 
- โปรแกรมตารางค านวณระดบักลาง (Spreadsheet – Intermediate) 
- การบนัทกึสื่อมลัตมิเีดยี (Media Recording) 
- โปรแกรมน าเสนอระดบักลาง (Presentation – Intermediate) 
- การขายของออนไลน์ (E-commerce) 
- โปรแกรมประมวลผลค าระดบัสูง (Spreadsheet – Advanced) 
- การแก้ไขรูปภาพ (Photo Editing) 
- การสรา้งงานกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว (Graphics & Animation) 

 
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 

ระดบั 1 (ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน) 
- การตดัต่อเสยีงและวดิโีอ (Audio & Video Editing) 
- การจดัการฐานขอ้มูล (Database Administration) 
- การเผยแพร่สื่อมลัตมิเีดยี (Multimedia Publishing) 
- การสรา้งและเผยแพร่เวบ็ไซต์ (Website) 
- ระบบปฏบิตักิารอื่น ๆ (Other Desktop OS) 
- การวเิคราะหข์้อมูลทางสถติิ (Statistics) 

 
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 

ตารางที ่4 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่รีะดบัความส าคญัสูงสุดในกลุ่มธุรกจิการบรกิาร 

ทกัษะ 
ระดบัความส าคญั  

ค่าเฉล่ีย S.D. 
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- การสบืคน้ขอ้มูล (Search Engine) 
- โปรแกรมน าเสนอพืน้ฐาน (Presentation – Basic) 
- โปรแกรมประมวลผลค าพืน้ฐาน (Word – Basic) 
- การรบั-ส่งอเีมล (Email) 
- การใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows (Windows OS) 
- โปรแกรมตารางค านวณพืน้ฐาน (Spreadsheet – Basic) 

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 

 
ตารางที ่5 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่รีะดบัความส าคญัสูงสุดในกลุ่มธุรกจิการเงนิ 

ทกัษะ 
ระดบัความส าคญั  

ค่าเฉล่ีย S.D. 
- การใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows (Windows OS) 
- การสบืคน้ขอ้มูล (Search Engine) 
- โปรแกรมตารางค านวณพืน้ฐาน (Spreadsheet – Basic) 
- การรบั-ส่งอเีมล (Email) 
- โปรแกรมน าเสนอพืน้ฐาน (Presentation – Basic) 
- โปรแกรมประมวลผลค าพืน้ฐาน (Word – Basic) 
- โปรแกรมตารางค านวณระดบักลาง (Spreadsheet – Basic) 

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 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่รีะดบัความส าคญัสูงสุดในกลุ่มธุรกจิการคา้ 

ทกัษะ 
ระดบัความส าคญั  

ค่าเฉล่ีย S.D. 
- การสบืคน้ขอ้มูล (Search Engine) 
- โปรแกรมประมวลผลค าพืน้ฐาน (Word – Basic) 
- การใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows (Windows OS) 
- การรบั-ส่งอเีมล (Email) 
- การใชโ้ทรศพัท์มอืถอื (Mobile) 

3.92 
3.83 
3.79 
3.79 
3.50 

0.28 
0.38 
0.51 
0.41 
0.51 

หมายเหตุ: N = 24 
ตารางที ่7 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่รีะดบัความส าคญัสูงสุดในกลุ่มธุรกจิการผลติ 

ทกัษะ 
ระดบัความส าคญั  

ค่าเฉล่ีย S.D. 
- การใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows (Windows OS) 
- การสบืคน้ขอ้มูล (Search Engine) 

4.00 
4.00 

0.00 
0.00 
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- โปรแกรมน าเสนอพืน้ฐาน (Presentation – Basic) 
- การรบั-ส่งอเีมล (Email) 

3.58 
3.53 

0.51 
0.51 

หมายเหตุ: N = 19 

 
ส่วนทกัษะอื่น ๆ ทีม่กีารระบุถงึความส าคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 - การทดสอบและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต (Internet Troubleshooting) 
 - การเชื่อมต่อเครื่องฉายภาพและการใชง้านหลายหน้าจอ (Multiple Screen Configuration) 
 - การใชร้ะบบงานหลงับา้นของระบบ Logistics (Logistic System Backend) 
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บทท่ี 5 สรปุ อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
1. สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่ขบัเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยจี านวน 111 คน พบว่าทกัษะพื้นฐานด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกลุ่มที่มคีวามจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องมกีารพัฒนาบัณฑิตในภาพรวม (ไม่จ าแนกประเภทธุรกิจและลักษณะการด าเนินงาน) 
ได้แก่ ทกัษะในการสบืค้นข้อมูล การใช้ระบบปฏิบตัิการ Windows การรบั-ส่งอีเมล การใช้โปรแกรม
ประมวลผลค าพืน้ฐาน และโปรแกรมน าเสนอพืน้ฐานเรยีงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อย ซึ่งหาก
บณัฑติไม่มทีกัษะเหล่านี้อาจส่งผลต่อการพจิารณารบัเขา้ท างาน 
 ในกลุ่มธุรกิจบริการและกลุ่มธุรกิจการเงนิจะมทีกัษะในการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณพืน้ฐาน
เพิม่ขึ้นมาในกลุ่มทกัษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่มคีวามส าคญัมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่ม
ธุรกิจการเงนิที่ผลส ารวจมคีวามเป็นเอกฉันท์ สอดคล้องกบัผลส ารวจของ Bilgihan และคณะ (2014) ที่
ท าการส ารวจกลุ่มธุรกจิการโรงแรมและทีพ่กั ซึ่งมกีารเกบ็ขอ้มูลเน้นไปทีต่ าแหน่งงานฝ่ายหารายได้ โดย
พบว่าทกัษะในการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณมคีวามส าคญัมากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั 
 ในกลุ่มธุรกจิการคา้จะเพิม่ทกัษะการใชโ้ทรศพัท์มอืถอืเพิม่ขึน้มา เนื่องจากการคา้ขายในปัจจุบนั
หลกัเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะต้องใชโ้ทรศพัท์มอืถอืเป็นทัง้ช่องทางการขาย การรบัช าระเงนิ การขนส่งและตดิตาม
การขนส่ง รวมไปถงึบรกิารหลงัการขายต่าง ๆ (Donner, 2006; Chang และคณะ, 2009) ส่วนกลุ่มธุรกจิ
ด้านการผลิตนัน้มคีวามต้องการด้านทกัษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตกต่างจากความ
ต้องการในภาพรวม 
 จากผลส ารวจจะพบว่าทกัษะที่กลุ่มธุรกจิต่าง ๆ คาดหวงัจากบณัฑติที่จบใหม่จะเน้นไปที่ทกัษะ
พื้นฐานทัว่ไป โดยในประเทศไทยเน้นไปที่การใช้ระบบปฏิบตัิการ Windows และโปรแกรมส านักงาน
ของ Microsoft ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจของ Wilaisakoolyong (2016) ส่วนทกัษะเฉพาะอย่างเช่น
การตดัต่อวดิโีอ งานเวบ็ไซต์ รวมไปถงึงานระบบต่าง ๆ นัน้ไม่ไดถู้กกล่าวถงึหรอืใหค้วามส าคญัมากนัก 
รวมถงึเทคโนโลยขี ัน้สูงอย่างเช่นปัญญาประดษิฐ์ (AI) อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ (IoT) หรอืความเป็นจรงิ
เสมอืน (VR) นัน้ไม่ไดถู้กกล่าวถงึเช่นกนั อาจเนื่องมาจากธุรกจิทีต้่องการทกัษะเหล่านัน้ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่ม
ตวัอย่าง หรอืเป็นทกัษะทีธุ่รกิจไม่ไดค้าดหวงัจากบณัฑติด้านการบรหิารธุรกจิ ดงัขอ้จ ากดัทีจ่ะกล่าวถึง
ในส่วนถดัไป 
 ผลส ารวจข้างต้นสามารถน าไปพฒันาเป็นแบบประเมนิทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศกึษาได ้ดงัแสดงในภาคผนวก ข. ซึ่งนักศกึษาสามารถประเมนิตนเองก่อนเรียน และใหผู้ร้บัผดิชอบ
รายวชิาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้ 
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2. ข้อจ ากดัในงานวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากงานวิจยันี้มขี้อก ากดัหลายประการที่อาจส่งผลต่อการสรุปผลการวิจยัหรอืน าไปใช้ ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 

2.1 Hard Skill และ Soft Skill 
 เนื่องจาก Hard Skill และ Soft Skill เป็นสิ่งที่จะต้องพฒันาควบคู่กนัในการพฒันาทักษะของ

ผูเ้รยีน โดยเฉพาะทกัษะในศตวรรษที ่21 (Riyanti และคณะ, 2017) อย่างไรกต็าม Soft Skill เป็นทกัษะ
ที่สามารถฝึกฝนได้ในทุก ๆ รายวิชา โดยผนวกเข้ากบักิจกรรมการเรียนรู้ ในขณะที่ทกัษะด้าน Hard 
Skill หลายอย่างจ าเป็นต้องฝึกในหอ้งปฏบิตักิาร 

 ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศกึษามกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบการเรยีนการสอนไปเป็นแบบออนไลน์และ
การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) มากขึ้น ท าให้การคดัเลือกกิจกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้
หอ้งปฏบิตักิารจ าเป็นต้องพจิารณาอย่างรอบคอบ และมกีารจดัล าดบัความส าคญั ดงันัน้ในงานวจิยันี้จึง
เน้นทกัษะดา้น Hard Skill เป็นหลกั 

2.2 ความเอนเอียงในชุดข้อมูล พนักงานประจ า พนักงานอิสระ และผู้ประกอบการ 
 เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างมากกว่ารอ้ยละ 80 เป็นพนักงานประจ า ดงันัน้ผลการวจิยันี้จงึมคีวามเอน
เอียง (Bias) ไปทางทกัษะที่จ าเป็นต่อการสมคัรงาน เพื่อให้ได้งาน และเป็นทกัษะที่ใช้ในการท างาน
ประจ า (Routine Job) ในขณะทีท่กัษะบางอย่าง เช่น การตดัต่อเสยีงและวดิีโอ ซึ่งเป็นทกัษะทีม่ผูี้สนใจ
มากในปัจจุบนั แต่กลบัถูกมองว่ามคีวามส าคญัน้อย อาจเป็นเพราะว่าทกัษะดงักล่าวไม่ได้ถูกใชใ้นงาน
ประจ า หรืออีกในมุมหนึ่งคือหน่วยงานต่าง ๆ มีการจ้างพนักงานอิสระ (Freelance) ในการท างาน
ดงักล่าว 
 อกีดา้นหนึ่ง ทกัษะทีน่ าเสนออาจไม่สามารถสะท้อนถงึทกัษะทีจ่ าเป็นในการเป็นผูป้ระกอบการ 
เนื่องจากสดัส่วนของชุดขอ้มูลทีน่้อยกว่ามาก 

2.3 ทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะ 
 ทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่มกีารกล่าวถึงในงานวิจัยนี้ เป็นทักษะทัว่ไป (General IT 
Skills) เช่น การใช้โปรแกรมประมวลผลค า การสบืค้นข้อมูล การใช้งานอนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น เนื่องจาก
ประชากรและกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มธุรกจิที่ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยทีัว่ ๆ ไป โดยไม่เฉพาะเจาะจงไป
ที่สาขาใดสาขาหนึ่ง ดงันัน้ผลการวิจยัจึงไม่ครอบคลุมทกัษะเฉพาะ (Industry-specific IT Skills) เช่น 
การใชร้ะบบการจอง การใชร้ะบบงานหลงับา้น และการใชเ้ครื่องมอืบรหิารจดัการรา้นคา้ เป็นต้น 

2.4 ขอบเขตของสาขาบริหารธุรกิจ 
 เนื่องจากขอบเขตของงานวิจยัเฉพาะเจาะจงไปที่สาขาบริหารธุรกิจ ดงันัน้ทกัษะที่เกี่ยวขอ้งจงึ
มุ่งเน้นไปที่ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในสาขาบริหารธุรกจิ งานวิจยันี้ไม่ไดร้วมทกัษะเฉพาะของ
สาขาอื่น ๆ เช่น สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นต้น แต่อาจมีผู้ประกอบการบางรายที่ให้ความส าคัญกับทักษะเหล่านัน้ จึงอาจเป็นทางเลือกให้
นักศกึษาทีส่นใจท าการ Upskill หรอื Reskill ไดต้ามทกัษะพืน้ฐานทีม่อียู่ 

2.5 การทดลองใช้แบบประเมินทกัษะ 
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 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ท าใหม้กีารเลื่อนเปิดภาคเรียน 
ส่งผลใหไ้ม่สามารถทดลองใชแ้บบประเมนิทกัษะทีพ่ฒันาขึน้ได้ จงึไม่มผีลการทดลองในส่วนนี้ และไม่มี
ผลการวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ของแบบประเมนิตนเอง อย่างไรกต็ามหลงัจากมกีารเปิดภาคเรยีนแลว้ จะ
ไดม้กีารน าไปทดลองใชต่้อไป 
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ภาคผนวก 
 
ก. แบบส ารวจความต้องการด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตสาขา
บริหารธุรกิจ 
 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัเรื่อง "การพฒันาแบบประเมนิทกัษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อส่งเสรมิคุณภาพบณัฑติให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดในกลุ่มธุรกจิทีข่บัเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลย"ี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการของผู้ใชบ้ณัฑติและผู้ประกอบการในกลุ่ม
ธุรกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เกี่ยวกับคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ในด้านทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แบบสอบถามนี้มกีารก าหนดเสน้ทางโดยอ้างองิจากค าถามทีอ่ยู่ก่อนหน้า มคี าถามสูงสุด 30 ขอ้ 
ซึ่งใชเ้วลาในการตอบน้อยกว่า 10 นาท ีขอใหท่้านตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจรงิเพื่อประโยชน์
ในการพฒันาการศกึษา โดยท่านสามารถข้ามค าถามใด ๆ กไ็ดห้ากไม่สะดวกทีจ่ะตอบ รวมถงึสามารถ
ยุตกิารท าแบบสอบถามได ้ทัง้นี้จะไม่มกีารเกบ็ขอ้มูลใด ๆ ทีส่ามารถระบุตวัตนของผูต้อบหรอืหน่วยงาน 
และผูว้จิยัจะน าเสนอขอ้มูลโดยภาพรวมเท่านัน้ ขอขอบคุณทุกท่านทีส่ละเวลาตอบแบบสอบถามนี้ 

อาจารยพ์งศ์ระพ ีแก้วไทรฮะ 
สาขาธุรกจิระหว่างประเทศ 

วทิยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
ตอนท่ี 1A – ประเภทของของธุรกิจ 

หากท่านท างานหรอืด าเนินธุรกจิมากกว่า 1 อย่าง ใหท่้านตอบแบบสอบถามโดยอ้างองิจากงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศมากทีสุ่ดเพยีง 1 งาน 
 

หน่วยงานของท่านด าเนินงาน/ธุรกิจในลกัษณะใด 
โปรดเลอืกหนึง่ขอ้ทีใ่กลเ้คยีงมากทีสุ่ด หรอืระบุในตวัเลอืก "อืน่ ๆ" 
o เกษตรกรรม 
o อุตสาหกรรม - การผลติสนิคา้ พลงังาน เหมอืงแร่ 
o การพาณิชย ์- จดัจ าหน่าย ขนส่ง โลจสิตกิส์ 
o ก่อสรา้ง - อสงัหารมิทรพัย์ 
o การเงนิ - การบญัช ีการธนาคาร การลงทุน 
o การบรกิาร - รา้นอาหาร ทีพ่กั ท่องเทีย่ว บนัเทงิ อบรม สมัมนา 
o หน่วยงานทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร 
o อื่น ๆ: ……………………………………. 
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หน่วยงานของท่านรบับณัฑิตท่ีจบใหม่ด้านการบริหารธุรกิจหรือไม ่
o รบั (หากมทีกัษะและคุณสมบตัเิป็นไปตามทีก่ าหนด) 
o ไม่รบั (รบัเฉพาะผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างาน) -> สิ้นสุดการท าแบบสอบถาม 

 
ตอนท่ี 1B – ลกัษณะและต าแหน่งงาน 

หากท่านท างานหรอืด าเนินธุรกจิมากกว่า 1 อย่าง ใหท่้านตอบแบบสอบถามโดยอ้างองิจากงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศมากทีสุ่ดเพยีง 1 งาน 
 

ท่านท างานในต าแหน่งใด 
o เจา้ของกจิการ 
o ผูบ้รหิาร 
o พนักงานประจ า 
o พนักงานชัว่คราว 
o อื่น ๆ: ……………………………………. 

 
ข้อใดต่อไปน้ีอธิบายความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในต าแหน่งงานของท่านได้ดี
ท่ีสุด 
o เป็นงานทีเ่กี่ยวกบั IT โดยตรง หากไม่ม ี(เช่น ไฟดบั เน็ตลม่) จะไม่สามารถท างานไดเ้ลย 
o เป็นงานทีใ่ช ้IT เป็นหลกั หากไม่มหีรอืระบบขดัขอ้งจะกระทบต่อการท างานส่วนใหญ่ 
o เป็นงานทีใ่ช ้IT เป็นส่วนเสรมิ งานหลกัไมจ่ าเป็นต้องใช ้-> สิ้นสุดการท าแบบสอบถาม 
o เป็นงานทีไ่ม่จ าเป็นต้องใช ้IT ต่อใหไ้ม่มกีไ็ม่กระทบต่อการท างานแต่อย่างใด -> สิ้นสุดการท า

แบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 2 - ความส าคญัของทกัษะด้าน IT ส าหรบับณัฑิต 
ค าช้ีแจง: ค าถามในตอนนี้ ใหท่้านประเมนิความส าคญัของทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ของ
บณัฑติทีจ่ะเขา้มาท างานในลกัษณะเดยีวกบัทีท่่านท าอยู่ โดยแบ่งระดบัความส าคญัดงันี้ 
 

 = ส าคญัมาก หากไม่มทีกัษะดงักล่าวจะไม่สามารถท างานได้ และอาจส่งผลต่อการรบัเขา้
ท างาน 

 = ส าคญั เป็นทกัษะทีต้่องใช ้แต่สามารถเรยีนรูใ้นระหว่างการท างาน หรอืฝึกอบรมเพิม่เตมิ
ได ้

 = ส าคญัน้อย อาจมปีระโยชน์ในการท างานบา้ง แต่ไม่ไดเ้ป็นทกัษะหลกัทีต้่องใช ้
 = ไม่ส าคญั ทกัษะดงักล่าวไม่ไดใ้ชใ้นงานทีท่่านท าอยู่ 

 
การใช้คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ส่วนบุคคล 
1. การใชง้าน Windows พืน้ฐาน   
2. การใชง้านระบบปฏบิตักิารอื่น ๆ บนคอมพวิเตอร ์เช่น Mac, Linux  
3. การเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต (LAN, WiFi, อนิเทอรเ์น็ตมอืถอื)   
4. การใชง้านอุปกรณ์มอืถอื (Smartphone/Tablet) พืน้ฐาน  
5. การสบืคน้ขอ้มูล หรอืการใช ้Search Engine เช่น Google  
6. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นส าหรบัอุปกรณ์ IT ส่วนบุคคล   
 
งานส านักงาน 
1. เอกสาร (Word) ระดบัพืน้ฐาน – การสรา้งและจดัการไฟล์เอกสารทัว่ไป  
2. เอกสาร (Word) ระดบัสูง - Sections, Cross Reference, EndNotes, ...  
3. งานน าเสนอ (PowerPoint) ระดบัพืน้ฐาน - ใส่ขอ้ความ, ภาพ, Animation  

4. งานน าเสนอ (PowerPoint) ระดบัสูง - การบนัทกึหน้าจอ, Macro, Action Button, ...  

5. ตารางค านวณ (Excel) ระดบัพืน้ฐาน – การใส่สูตรค านวณทัว่ไป  
6. ตารางค านวณ (Excel) ระดบักลาง - VLOOKUP, Pivot Table  
7. ตารางค านวณ (Excel) ระดบัสูง - Macro, VBA, Data Analysis  
8. โปรแกรมทางสถติอิื่น ๆ เช่น SPSS, R  
 
การติดต่อส่ือสาร 
1. การรบั-ส่งอเีมล (Email)  
2. การใชส้ื่อ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line, …  
3. การประชุมออนไลน์ (Video Conference)  
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งานกราฟิก 
1. การถ่ายภาพและบนัทกึวดิโีอ  
2. การสรา้งภาพกราฟิกและแอนิเมชัน่  
3. การตดัต่อภาพ  
4. การตดัต่อเสยีงและวดิโีอ  
5. การเผยแพร่ภาพ เสยีง และวดิโีอ เช่น การจดัการช่อง YouTube  
 
งานเวบ็ไซต ์ฐานข้อมูล และ E-commerce 
1. การสรา้งและจดัการเวบ็ไซต์  
2. การวางจ าหน่ายสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์/แอปพลเิคชัน่   
3. การดูแลฐานขอ้มูล ระบบการจอง และระบบรบัช าระเงนิ  
 
อื่น ๆ 
มทีกัษะระดบั 4 ดาว (ส าคญัมาก) อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในงานของท่านหรอืไม่ โปรดระบุ 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
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ข. แบบประเมินทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ 
 

แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการใช้คอมพิวเตอร ์ระบบปฏิบติัการวินโดวส ์
การใช้งานอินเทอรเ์น็ต และความปลอดภยั 

 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 ใชง้านคอมพวิเตอร์ทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์แบบตัง้โต๊ะ หรอืแบบพกพา 
 ลงโปรแกรมและถอนการตดิตัง้โปรแกรม 
 ลงระบบปฏบิตักิารวนิโดวสใ์หม่หรอือพัเกรดระบบ 
 ใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน์ เช่น แอนตี้ไวรสั หรอืโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด 
 ตรวจสอบการท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 ตดิตัง้อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพมิพ์, กล้องเวบ็แคม และจดัหาไดร์เวอร์ส าหรบัอุปกรณ์เหล่านัน้ 
 เชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตผ่านสายและแบบไรส้าย 
 ใชง้านอนิเทอร์เน็ตผ่านเวบ็เบราเซอร์ต่าง ๆ เช่น Chrome, FireFox, หรอื Microsoft Edge 
 จดัการไฟล์และโฟลเดอร์ รวมถงึใชง้านอุปกรณ์เกบ็ขอ้มูลภายนอก 
 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกบัฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น เครื่องคา้ง ไฟล์ตดิไวรสั 
 ดูแลรกัษาเรื่องความปลอดภยัของอุปกรณ์และขอ้มูล 
 
 
 

แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการใช้งานโทรศพัท์มือถือระบบ Android, iOS 
การใช้งานอินเทอรเ์น็ต และความปลอดภยั 

 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 ใชง้านโทรศพัท์สมาร์ทโฟนระบบ Android หรอื iOS 
 ใชง้านแอปพลเิคชัน่พื้นฐานทีต่ดิมากบัเครื่อง เช่น กล้อง นาฬกิา แผนที ่
 ลงแอปพลเิคชัน่ผ่านรา้นคา้ของระบบ (Google Play และ App Store) 
 อพัเกรดแอปพลเิคชัน่ 
 ใชแ้อปพลเิคชัน่ทางดา้นการเงนิ การธนาคาร รวมถงึระบบการช าระเงนิผ่านมอืถือ 
 จดัการหน่วยความจ าของเครื่อง เช่น ลบไฟล์ทีไ่ม่ต้องการ 
 เชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตผ่าน WiFi หรอืเครอืข่ายมอืถอื 
 ใชง้านอนิเทอร์เน็ตผ่านเวบ็เบราเซอร์ Chrome หรอื Safari 
 แชร์อนิเทอร์เน็ตไปยงัอุปกรณ์อื่น ๆ 
 ดูแลรกัษาเรื่องความปลอดภยัของอุปกรณ์และขอ้มูล 
 

แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการสืบค้นข้อมูล 
 



 26 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 สบืคน้เวบ็ไซต์โดยใช ้Google 
 สบืคน้ขอ้มูลประเภทรูปภาพและวดิโีอ 
 สบืคน้ขอ้มูลประเภทรูปภาพและวดิโีอ โดยจ ากดัประเภท ขนาดของไฟล์ หรอืเงื่อนไขดา้นลขิสทิธิ ์
 สบืคน้ขอ้มูลโดยเฉพาะเจาะจงประเภทของไฟล์ เช่น PDF หรอื PPTX 
 สบืคน้งานวจิยัดว้ย Google Scholar 
 สบืคน้ขอ้มูลโดยจ ากดัช่วงเวลา หรอืคน้หาเฉพาะภายในเวบ็ไซต์ใดเวบ็ไซต์หนึ่ง 
 
 
 

แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสาร 
 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 รบั-ส่งอเีมลผ่านเครื่องคอมพวิเตอร์หรอืโทรศพัท์มอืถอื ตอบกลบั ส่งต่อ และแทรกไฟล์ 
 สรา้งต้นแบบจดหมายหรอืลายเซ็นเฉพาะกลุ่มผูร้บั เช่น จดหมายส่งภายในหน่วยงาน หรอืจดหมายถงึลูกคา้ 
 ตดิต่อสื่อสารผ่านแอปพลเิคชนัรบั-ส่งขอ้ความ เช่น Line 
 ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมหรอืแอปพลเิคชนัมอืถอื เช่น Zoom หรอื Google Meet 
 ใชง้านเครอืข่ายสงัคมเพื่อการตดิต่อสื่อสารหรอืเผยแพร่ขอ้มูลทัว่ไป 
 ใชง้านเครอืข่ายสงัคมเพื่อธุรกจิ เช่น เปิดเพจขายสนิคา้ ขายคอร์ส หรือท าการตลาด 
 ท างานร่วมกนับนระบบคลาวด์ 

 
 

แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการสร้างและจดัการเวบ็ไซต์และฐานข้อมูล 
 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 สรา้งเวบ็ไซต์โดยใชก้ารเขยีนภาษา HTML, CSS, PHP เป็นต้น 
 สรา้งและจดัการเวบ็ไซต์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป รวมไปถงึบรกิารออนไลน์ เช่น Dreamweaver, Page Maker, 

WordPress, WiX, Google Sites, หรอือื่น ๆ 
 สรา้งและจดัการฐานขอ้มูล เช่น Access, MySQL, Oracle, MS SQL Server  
 สรา้งเวบ็ไซต์ส าหรบัใชง้านเฉพาะดา้น เช่น เวบ็ e-commerce, e-learning 
 จดัการเวบ็โฮสติ้ง คลาวด์โฮสติ้ง โดเมนเนม 

 
แบบประเมินตนเองด้านทกัษะมลัติมีเดีย 

 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 บนัทกึภาพนิ่งและวดิโีอดว้ยโทรศพัท์มอืถอื หรอืกล้องถ่ายรูป หรอืกล้องวดิโีอ 
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 ใชอุ้ปกรณ์เสรมิส าหรบัการบนัทกึภาพและวดิโีอ เช่น ขาตัง้กล้อง แฟลช แผ่นสะทอ้น เลนส ์เป็นต้น 
 บนัทกึเสยีงโดยใชค้อมพวิเตอร์ โทรศพัท์มอืถอื หรอือุปกรณ์บนัทกึเสยีง 
 ใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการบนัทกึภาพและเสยีงในสตูดโิอ 
 บนัทกึภาพหน้าจอคอมพวิเตอร์และโทรศพัท์มอืถอื 
 บนัทกึวดิโีอหน้าจอคอมพวิเตอร์และโทรศพัท์มอืถอื พรอ้มเสยีงจากไมโครโฟน และ/หรอื เสยีงจากในเครื่อง 
 ตดัต่อและแก้ไขภาพนิ่งโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์หรอืแอปพลเิคชนัมอืถอื 
 สรา้งและแก้ไขภาพเวกเตอร์กราฟิก 
 สรา้งและแก้ไขภาพเคลื่อนไหวหรอืแอนิเมชัน่ 
 ตดัต่อและแก้ไขเสยีงโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์หรอืแอปพลเิคชนัมอืถอื 
 ตดัต่อและแก้ไขวดิโีอโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์หรอืแอปพลเิคชนัมอืถอื 
 เผยแพร่และจดัการสื่อมลัตมิเีดยี เช่น จดัการช่องยูทูป 

 
 

แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล เช่น SPSS, AMOS, R 
 ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการแสดงขอ้มูล เช่น MS Power BI, Tableau 

 
 

แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

ค าช้ีแจง: โปรดระบุภาษาทีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรมทีน่ักศกึษาสามารถท าได ้เช่น Python, Java, C# 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
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แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการใช้โปรแกรมประมวลผลค า (ระดบัพื้นฐาน) 
 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 จดัการไฟล์เอกสาร – สรา้งเอกสารใหม่ เปิดไฟล์ บนัทกึไฟล์ บนัทกึเป็นไฟล์ประเภทอื่น เช่น PDF 
 ตัง้ค่าหน้ากระดาษเบื้องต้น – จดัวางหน้ากระดาษแนวตัง้หรือแนวนอนแบบเดยีวกันตลอดทัง้เอกสาร ก าหนด

ขนาดหน้า ระยะขอบ ย่อหน้า ระยะห่างระหว่างบรรทดั ใส่เลขหน้าแบบต่อเนื่องเริม่จากหน้าแรกเป็นหน้า 1 
 จดัการขอ้ความ – พมิพ์ ลบ แก้ไข และคดัลอกขอ้ความ (ไทย/องักฤษ) ปรบัรูปแบบตวัอกัษร ขนาด ส ีการจดัวาง 
 จดัการรูปภาพ – เพิม่รูปภาพจากไฟล์ ปรบัขนาดรูปภาพ คดัลอก ลบ เคลื่อนยา้ยรูปภาพ 
 จดัการตาราง – เพิม่ตาราง ปรบัขนาดตาราง เพิม่/ลบแถวและคอลมัน์ ผสานเซลล์ ปรบัแต่งเสน้ขอบและสี 
 ตรวจสอบเอกสาร – ตรวจสอบตวัสะกด ใชก้ารคน้หาและแทนที่ 
 พมิพ์เอกสารออกทางเครื่องพมิพ์ 
 
 
 

แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการใช้โปรแกรมประมวลผลค า (ระดบักลางและ
ระดบัสูง) 

 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 จดัการหวัและทา้ยกระดาษ 
 จดัการส่วนของเอกสาร – แยกส่วนของเอกสาร แทรกหน้าแนวนอน แทรกเลขหน้าต่างชนิดกนั แทรกหวัและทา้ย

กระดาษต่างรูปแบบกนัในเอกสารเดยีว 
 สรา้งและแก้ไขเอกสารต้นแบบ 
 สรา้งและแก้หน้าปก 
 จดัการวตัถุ – น าเขา้วตัถุอื่น ๆ นอกเหนือจากรูปภาพและตาราง แทรกสมการ 
 การเชื่อมโยง – สร้างการเชื่อมโยงภายในเอกสาร การเชื่อมโยงหลายมิติ แทรกค าอธิบายเชิงอรรถ แทรกการ

อ้างองิ 
 หวัเรื่องและสารบญั – ก าหนดรูปแบบหวัเรื่อง และสรา้งสารบญัอตัโนมตัิ 
 ตรวจสอบเอกสาร – เปิดการตดิตามการแก้ไข เพิม่หรอืแก้ไขขอ้เสนอแนะ ยอมรบัหรอืยกเลกิการแก้ไข 
 Mail Merge – สรา้งต้นแบบส าหรบั Mail Merge และเชื่อมโยงเขา้กบัฐานขอ้มูล 
 ใชเ้ครื่องมอืผูพ้ฒันา – สรา้งแบบฟอร์ม บนัทกึฟอร์มต้นแบบ ใชง้านมาโครและ VBA 
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แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการใช้โปรแกรมน าเสนอ (ระดบัพื้นฐาน) 
 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 จดัการไฟล์งานน าเสนอ – สรา้งงานน าเสนอใหม่ เปิดไฟล์ บนัทกึไฟล์ บนัทกึเป็นไฟล์ประเภทอื่น เช่น PDF 
 ก าหนดรูปแบบสไลด์ – เลอืกรูปแบบสไลด์ จากทีม่อียู่ เปลี่ยนส ีหรอืภาพพื้นหลงั 
 จดัการหน้าสไลด์ – ก าหนดขนาด เพิม่สไลด์ จดัเรยีง คดัลอก หรอืลบสไลด์ 
 จดัการกล่องขอ้ความ – เพิม่กล่องขอ้ความ แก้ไขขอ้ความในกล่อง คดัลอก ลบ เคลื่อนยา้ย ปรบัแต่งเสน้ขอบและ

ส ี
 จดัการรูปภาพ – เพิม่รูปภาพจากไฟล์ ปรบัขนาดรูปภาพ คดัลอก ลบ เคลื่อนยา้ยรูปภาพ 
 จดัการตาราง – เพิม่ตาราง ปรบัขนาดตาราง เพิม่/ลบแถวและคอลมัน์ ผสานเซลล์ ปรบัแต่งเสน้ขอบและส ี
 ใชก้ารเคลื่อนไหว – เพิม่และปรบัแต่งการเคลื่อนไหวชนิดเขา้หรอืออก 
 การน าเสนอ – เริม่การน าเสนอ 
 พมิพ์งานน าเสนอ – พมิพ์งานน าเสนอ หรอืเอกสารประกอบค าบรรยายออกทางเครื่องพมิพ์ 
 
 
 

แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการใช้โปรแกรมน าเสนอ (ระดบักลางและระดบัสงู) 
 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 จดัการงานน าเสนอต้นแบบ – สรา้งหรอืแก้ไขสไลด์หรอืงานน าเสนอต้นแบบ 
 จดัการวตัถุอื่น ๆ – น าเข้าวตัถุประเภทแผนภูมิ แผนผงั เสียง วิดีโอ และอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อความและ

ภาพนิ่ง 
 การควบคุม – สรา้งการเชื่อมโยงหลายมติ ิหรอืปุ่มควบคุม 
 การเคลื่อนไหวแบบก าหนดเอง – เพิม่เสน้ทางการเคลื่อนที ่ใชก้ารควบคุมแบบล าดบั หรอืการก าหนดเวลา 
 การบนัทกึงานน าเสนอ – ใชก้ารจบัเวลา หรอืบนัทกึงานน าเสนอเป็นวดิโีอพรอ้มเสยีงบรรยาย 
 การท างานร่วมกนั – ก าหนดการท างานร่วมกนัโดยใชก้ารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 ใชเ้ครื่องมอืผูพ้ฒันา – ใชง้านมาโครและ VBA 
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แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการใช้โปรแกรมตารางค านวณ (ระดบัพื้นฐาน) 
 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 จดัการไฟล์สเปรดชตี – สรา้งสเปรดชตีใหม่ เปิดไฟล์ บนัทกึไฟล์ บนัทกึเป็นไฟล์ประเภทอื่น เช่น PDF 
 จดัการขอ้มูลในช่องตาราง – เพิม่ แก้ไข ลบขอ้มูลในช่องตาราง ก าหนดชนิดของขอ้มูล 
 จดัการช่องตาราง – ปรบัขนาดช่องตาราง แถว และคอลมัน์ เปลี่ยนส ีเปลี่ยนเสน้ขอบ 
 คดัลอกและวางขอ้มูล – คดัลอกและวางข้อมูลตามรูปแบบทีก่ าหนด เช่น วางสูตรค านวณ วางเฉพาะค่า ใช้ Fill 

Handle 
 จดัเรยีงขอ้มูลแบบขยายและไม่ขยาย 
 ระบุต าแหน่งช่องตารางแบบเฉพาะเจาะจง และแบบระบุเป็นช่วง 
 ใชสู้ตรค านวณพื้นฐาน เช่น SUM, AVERAGE, +, -, *, / 
 สรา้งแผนภูม ิ– สรา้งแผนภูมอิย่างง่ายจากตารางหรือชุดขอ้มูล เช่น แผนภูมแิท่ง แผนภูมวิงกลม และกราฟเส้น 

เลอืกรูปแบบ และเพิม่/ลดองค์ประกอบในแผนภูม ิ
 ตรวจสอบขอ้มูล – ตรวจสอบตวัสะกด ใชก้ารคน้หาและแทนที ่
 พมิพ์ขอ้มูลออกทางเครื่องพมิพ์ 
 
 

แบบประเมินตนเองด้านทกัษะการใช้โปรแกรมตารางค านวณ (ระดบักลางและ
ระดบัสูง) 

 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  หน้าขอ้ทีน่ักศกึษาสามารถปฏบิตัไิด้ 
 

 จดัการขอ้มูลขัน้สูง เช่น IF, COUNTIF, VLOOKUP 
 สรา้งและใชง้าน Pivot Table 
 วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติ ิเช่น t-test และ ANOVA 
 ใชสู้ตรค านวณดา้นการเงนิ เช่น PV, PMT 
 ใชก้ารวเิคราะห์ What-if และ Goal-seek 
 ระบุต าแหน่งช่องตารางแบบ Absolute และ Increment 
 ใชก้ารแสดงผลแบบมเีงื่อนไข 
 ใชก้ารป้องกนั 
 จัดการข้อมูลและฐานข้อมูล – น าเข้าและส่งออกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูล สร้าง

ฐานขอ้มูลเชื่อมโยงกบัแอปพลเิคชนัอื่น 
 ใชเ้ครื่องมอืผูพ้ฒันา – สรา้งแบบฟอร์ม ปุ่มควบคุม แถบเลื่อน ใชง้านมาโครและ VBA 
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