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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มตี ่อคุณลักษณะพิเศษของ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ ย วกั บ ผลการเรีย นรู้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษาแห่ งชาติ และ 3) เพื่ อนำความ
คิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องที่มตี ่อคุณลักษณะมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 134
คน แบ่งเป็น อาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน และผู้ใช้บัณ ฑิตหรือผู้เกี่ยวข้องกับ บัณ ฑิต
จำนวน 129 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณลักษณะพิเศษของมหาบัณฑิต ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านภาวะผูน้ ำและความรับผิดชอบ อยู่อันดับ
สู ง สุ ด 2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุด มศึ ก ษาแห่งชาติ ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ลำดับสูงสุด 3) ความต้องการและข้อเสนอแนะ
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ได้แก่ ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและสอดแทรก
การวิ เ คราะห์ ค วบคู่ กั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ดั ง นั้ น ทางหลั ก สู ต รควรมี ก ารพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาโดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการฝึกทักษะให้สอดคล้องกับนโยบายผู้นำในยุคดิจิ ทัล
เพื่อก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
คำสำคัญ: ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง; คุณลักษณะมหาบัณฑิต; การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the opinions of employers and
entrepreneurs on qualities the special characteristics on completing a master's degree in business
administration at the Bangkokthonburi University; 2) to study the opinions of employers and
entrepreneurs involved in the learning outcomes, according to the national qualifications framework
for higher education; and 3) to bring comments, wants, and suggestions of employers and
entrepreneurs on qualities the special characteristics on completing a master's degree in business
administration at the Bangkokthonburi University to improve and develop curriculum the master of
business administration faculty of business administration. The research was a quantitative design.
The sample were 134 people by the instructor in charge of the course were 5 people and
graduate user or involved person were 129 people using specific random sampling technique. The
instruments used for data collection by questionnaire. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results of this research were as follows: 1) Overall opinions of employers and
entrepreneurs on qualities the special characteristics on completing a master's degree when
consider an overall aspect found high level, and consider each aspect ranked by mean see also
leadership and responsibility in top rank; 2) Overall opinions of employers and entrepreneurs
involved about learning outcomes, according to the standard framework was high level when
consider each aspect they found that they were at the high level, ranked by mean see also
interpersonal skills and responsibility in top rank; and 3) The Wants and suggestions of relevant
persons towards the improvement of the master of business administration include updating the
course content to be up to date. It meets the needs of the labor market and incorporates analysis
along with the use of technology. Therefore, the curriculum should be developed for graduate
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students with an emphasis on the development and Promote skills training in line with leadership
policies in the digital age. To keep pace with the changing of technology.
Keywords: Employers and Entrepreneurs; Qualities Characteristics on Completed a Master's
Degree; Learning according to the standard framework

บทนำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการทำธุรกิจ E-Commerce ในทุกแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่ง
แน่นอนว่าทั้งองค์กรและตัว “บุคคล” ต่างได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption หรือโมเดลธุรกิจใน
รูป แบบใหม่ ที่มีก ารประยุ ก ต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อเข้ามาบริหารธุรกิจในด้านต่าง ๆ หากองค์ก ร
ต้องการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็ จในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากการนำ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำธุ รกิจเพื่อนำเสนอสินค้าและบริก ารแล้ว การพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ด้วยการนำ AI และ HR Technology มาปรับใช้ให้เหมาะสมในยุคดิจิทัลที่มีความท้าทาย และเต็ม
ไปด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม (ประคอง สุคนธจิตต์, 2561) องค์กรมีความจำเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจเท่าทันคู่แข่ง หรือเหนือกว่า และองค์กรจะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้าง
ทั ก ษะและทั ศ นคติ ให้ แก่ พ นั ก งานเพื่ อ ให้ เติ บ โตไปพร้ อมกั บ องค์ ก ร และสามารถทำงานได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเรียกว่า HR Digital Transformation ก็คือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนองค์ กรด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการใช้ข้อมูล เชิงลึกในการวิเคราะห์แผนงาน เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และ
สามารถใช้ โปรแกรมเพื่ อ ประเมิ น ผลได้อ ย่ างถู ก ต้อ ง ตรวจสอบได้ แ ละโปร่งใส นอกจากนี้ อ งค์ ก ร
สามารถพัฒนาการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อมอบประสบการณ์
ด้านดิจทิ ัลให้แก่พนักงาน และเสริมสร้างทักษะที่มปี ระโยชน์ต่อตัวบุคคลและองค์กรได้ในอนาคต (ศิริรวี
ราศรี, 2558)
หลั ก สู ตรบริหารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาบริห ารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัย กรุงเทพธนบุ รี ได้
ดำเนินการผลิตมหาบัณฑิต ด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพสู่สังคม มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
มุ่งเน้นในการผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นมืออาชีพในการบริหารธุรกิจ เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการ
บริหารธุรกิจ รวมถึงพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการวิเคราะห์ปั ญหา และรู้วิธีแก้ไขปัญหา
ด้ ว ยการตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลทั น เวลา ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของยุค สมัย ตลอดจนบ่มเพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่ อตนเองและ
สังคม เพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ เห็นถึงความสำคัญที่ควรมีการ
ประเมินผลสำเร็จของการผลิตมหาบัณฑิต เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตเองได้แสดง
ความคิดเห็นและแสดงผลประเมินให้กับทางหลัก สูตรฯ โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อ
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คุณลักษณะมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรฯ
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จึงเห็นควรให้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิต และความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ได้
ข้อ มู ล และความคิ ด เห็ น ตลอดจนข้ อ เสนอแนะของผู้ เกี่ ย วข้ อ งที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะมหาบั ณ ฑิ ต ไป
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อี ก ทั้ งยั งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหลั ก สู ต รบริห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 ด้านบัณฑิต เพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ เกี่ ย วข้ อ งที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษของมหาบั ณ ฑิ ต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2. เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ นของผู้ ที่เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกั บผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. เพื่ อนำความคิ ด เห็ น ความต้ องการและข้ อเสนอแนะของผู้ เกี่ ย วข้ องที่ มี ต่ อคุ ณ ลั ก ษณะ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุ รี ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สมมติฐานการวิจัย
ระดับความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ และมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดคุณลักษณะบัณฑิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม ควรเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้า น
วิชาควบคู่การมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ให้ป ระสบความสำเร็จ และต้องมีคุณ ธรรมในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความ
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รับผิดชอบ ขยันพากเพียร อดทน หนักเอาเบาสู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (ชนินาถ ทิพย์อักษร และคณะ,
2560)
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา เป็นการระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือ
ไปจากความคาดหวั งโดยทั่ ว ๆ ไปที่ส ถาบั น คณะ หรือภาควิชา พยายามพั ฒ นาให้มี ขึ้น ในตั วของ
นักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
มีความสามารถในความเป็นผู้นำอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมี
ทั ก ษะทาง IT ในระดั บ สู งในแต่ ล ะคุ ณ ลั ก ษณะดั งกล่ า ว ชี้ ใ ห้ เห็ น ถึ งกลยุ ท ธ์ ก ารสอนและกิ จ กรรม
นักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านัน้ คุณลักษณะพิเศษ แบ่งออกได้ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบุคลิกภาพ จตุพร อุ่นประเสริฐสุข (2563) กล่าวว่า นักศึกษาที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
นั้นมาจากหลากหลายการเลี้ยงดู วัฒนธรรมที่แตกต่า งกัน ความคิดที่แตกต่าง พฤติกรรมที่แสดงออก
ย่อมแตกต่างกัน พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของนักศึกษานั้นส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจาก
บุค ลิ ก ภาพ โดยบุ ค ลิก ภาพเป็น ลั ก ษณะของบุ คคลที่ แสดงออกมาแตกต่างกั นออกไป ทั้งนี้ ในสิ่งที่
มองเห็นได้และสิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่งจะทำให้ ผู้อื่นเข้าใจและสามารถแยกได้ว่าบุคคลนั้นแตกต่างจากคน
ทั่วไป สรุป ว่า ด้านบุค ลิ ก ภาพ กลยุ ท ธ์ หรือกิจกรรมของนัก ศึก ษา คือ อาจารย์ ผู้สอนจะต้องมี ก าร
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้พัฒนา
บุคลิกภาพจากการไปศึกษาดูงานภายในประเทศ หรือการดูงานต่างประเทศ
2. ด้านภาวะผูน้ ำและความรับผิดชอบ กัลย์ ปิ่นเกษร และ ประสพชัย พสุนนท์ (2558) กล่าวว่า
ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการที่ มีอิทธิพลระหว่างผู้นำกับผู้ตาม โดยกระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง (Achua and Lussier, 2010) สามารถกระตุ้นจูงใจให้คนในองค์การเกิ ดความเชื่อมั่น
และสนับสนุนให้กลุ่มคนเหล่านั้นนำพาองค์การให้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
(Dubrin, 2010) สรุปได้ว่า ด้านภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา คือ
กำหนดให้มีรายวิชาที่นักศึก ษาต้องทำงานเป็นกลุ่มและมีการกำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงาน
รวมถึงกำหนดให้ทุกคน มีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ ำ
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
3. ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2552) กล่าวว่า คุณธรรม
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติหรือการปฏิบัติของนักศึกษาที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งด้านการกระทำ คำพูด และความคิด โดยให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองในพฤติ กรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
แบบแผน มารยาท กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม 2) ความรับผิดชอบ หมายถึง มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่
จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย ด้วยความดูแลเอา
ใจใส่ อย่างเต็มความสามารถ 3) ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติป ฏิบัติอย่ างเหมาะสม
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ตรงไปตรงมาทั้ ง กาย วาจาและใจ ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น 4) ความเสี ย สละ หมายถึ ง การรู้ จั ก สละ
ประโยชน์ส่ วนตัวเพื่อส่ วนร่วม หรือบริจาคสิ่งของเงินทองแก่ ผู้ ที่ควรรับ รวมทั้งเพื่อส่วนรวมเพื่อสา
ธารณกุศล และ 5) ความอดทน อดกลั้น หมายถึง ความเข้มแข็งของจิตใจของบุคคลในการประพฤติ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ งทางกาย วาจา ใจ และกระทำแต่ ค วามดี แ ม้ จ ะถู ก กระทำกั บ สิ่ งที่ ไม่ พึ ง
ปรารถนา สรุปได้ว่า ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
คือ มีการให้ข้อคิดหรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
สอดแทรกในเนื้อหาจากผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ
แนวคิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อกำหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ละต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ได้แก่ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสั ตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อ
เวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม มีภาวะความเป็นผูน้ ำและผู้ตาม สามารถทำงาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ และ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) ด้านความรู้ ได้แก่ มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา สามารถ
พั ฒ นาความรู้ ค วามชำนาญอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ เ ข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบโดยเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎีทางบริหารธุรกิจ สามารถพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อสร้างหรือพั ฒ นาองค์ ความรู้ ความเข้าใจใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถสรุป
ประเด็ นปั ญ หาและความต้องการ และ สามารถบูรณาการแนวคิดทางด้านบริหารธุ รกิจ พร้อมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางการจัดการองค์การได้อย่างเหมาะสม 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ สามารถแก้ไขปัญ หาที่มีความซับซ้อน หรือ
ความยุ่งยากระดั บ สู งทางวิชาชีพ ได้ด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจในการดำเนิน งานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน
ระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้ อ โต้ แ ย้ ง และปั ญ หาต่ า งๆ และ แสดงออกทั ก ษะการเป็ น ผู้ น ำได้ อ ย่ างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม และ 5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ มีทักษะในการสื่อสารด้วยการพูด การเขียน
ตลอดจนการสื่ อ สารความหมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามสามารถคั ด กรองข้ อ มู ล ทาง
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คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำไปใช้ในการศึกษา ตลอดจนนำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติได้
มีการใช้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษสื่อสารได้ทั้งในเนื้อหาทางวิชาการ และธุรกิจที่สลับซับซ้อน และ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะบั ณฑิตและ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน และกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลส่วน
ข้บุอคมูคล
ลทั่วไป
- ตำแหน่งงาน
- ตำแหน่ง
- ลักษณะของหน่วยงาน
- ระดับ
- ระยะเวลาที่อยู่กับบัณฑิต
การศึกษา

ตัวแปรตาม
ข้อมูเ้ กีล่ยส่วข้
วนบุ
ความคิดเห็นของผู
องทีคม่ คล
ตี ่อคุณลักษณะ
- ตำแหน่
ง
มหาบั
ณฑิต คณะบริ
หารธุรกิจ
มหาวิ
ทยาลั
ยกรุกงเทพธนบุ
- ระดั
บการศึ
ษา รี
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2.การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้เกี่ยวข้อง
ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ถึ ง 2562 เช่ น นายจ้ า ง ผู้ ป ระกอบการ เจ้ า ของกิ จ การ จำนวน 200 คน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 5 คน โดย
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตารางแสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970)
ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 134 คน โดยแบ่งเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน และผู้ใช้
บัณฑิตหรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบัณฑิต จำนวน 129 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้วจิ ัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ ิจัยได้สร้างขึน้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่ วน คือ 1) ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ ตำแหน่งงาน ลักษณะของหน่วยงาน ระยะเวลาที่อยู่ กั บ
บัณฑิต (Check list) 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 3)
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนการ
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมี 5 ระดับ 4) แบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS เวอร์ชั่น 23
1. นำเสนอข้อมูลสถานภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ มหาบัณฑิตอยู่ในรูปความถี่ (Frequency) และ
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage)
2. ระดับความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ประกอบด้วย การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาและผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ องที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผูว้ ิจัยนำเสนอผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจัยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตำแหน่งงานเป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ
40.28 มีลักษณะของหน่วยงานเป็นบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 70.27 และมีระยะเวลาที่อยู่กับบัณฑิต
มากกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.51
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาบัณฑิตเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลั กษณะ
พิเศษของนักศึกษา
จากผลการวิจัยพบว่า ระดับของความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาบัณฑิตเกี่ยวกับการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนั ก ศึ ก ษา ในภาพรวมทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก ( = 4.22, S.D.=.78) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับดั งนี้ ด้านภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (
= 4.29, S.D.=.78) ด้านการมีคุ ณ ธรรมจริย ธรรมและจรรยาบรรณ ( = 4.20, S.D.=.73) และด้าน
บุคลิกภาพ ( = 4.17, S.D.=.82) ตามลำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ค วามคิด เห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้องกั บมหาบั ณฑิตเกี่ยวกั บผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จากผลการวิจัยพบว่า ระดั บของความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ย วข้องกั บ มหาบัณ ฑิ ตเกี่ย วกั บ ผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( = 4.04,
S.D.=.77) เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ น รายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากเรี ย งตามลำดั บ ดั ง นี้ ด้ านทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ( = 4.23, S.D.=.83) ด้ า นความรู้ ( = 4.16,
S.D.=.68) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ( = 4.12, S.D.=.87) ด้านทักษะทางปัญญา ( = 3.96, S.D.=.70)
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และด้านทั ก ษะในการวิเคราะห์ เชิงตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( = 3.74,
S.D.=.79) ตามลำดับ
4. ความต้ อ งการบั ณ ฑิ ต จากหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต คณ ะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิท ยาลั ย กรุงเทพธนบุ รี พั ฒ นาหลั ก สูตร ได้แก่ การปรับ ปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมั ย
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ควรเชิญวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศในองค์กรที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น กระบวนการเรียนการสอน
เน้ น ให้ มี ก ารใช้ภ าษาอั งกฤษมากขึ้ น และ ควรสอดแทรกการวิเคราะห์ ค วบคู่ กั บ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้ส่อื ต่าง ๆ ในการนำเสนอเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะของนักศึกษา
5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ได้แก่ ควรสนับสนุนให้นักศึกษาออกไปนำเสนองานวิจัย
ภายนอกสถาบัน และ ควรเชิญศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้กับนักศึกษารุ่น
น้อง

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิต คณะบริหาร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผูว้ ิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้ านพบว่า อยู่ในระดั บมากทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านภาวะผู้นำและความ
รับผิดชอบ รองลงมาด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ และด้านบุคลิกภาพ เนื่องจากในยุ ค
ดิจิทัลผู้นำมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและต้องมีคุณธรรม จริยธรรมที่สังคม
ยอมรับสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลย์ ปิ่นเกษร และ ประสพชัย พสุนนท์ (2558) กล่าวว่า ลักษณะผู้นำที่
ดีมักจะให้ความสำคัญเรื่องการทำงานแก่ผู้ตาม มีการจัดอบรมพัฒนาผู้ตามให้มีศักยภาพ และสร้างแรงจูงใจ
ให้ผตู้ ามปฏิบตั ิงานพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง
2. จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงตามลำดับได้ดังนี้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ รองลงมาด้วย ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา และด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานในปัจจุบันมีการแข่งขัน
กันสูงมากแต่ละองค์กรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิบูลย์ จุง (2556) กล่าวว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการจำเป็นจะต้องประกอบไป
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ด้วยการมีความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากั บลู กน้อง เพื่อนร่วมงาน และ
สามารถทำงานเป็ นที มงาน สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ กฤติ ย า ฐานุ วรภั ท ร์ (2555) กล่ าวว่ า สถาน
ประกอบการมีความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูว้ ิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษานั้นจะต้องพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ ด้านการมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนั้นทางหลักสูตรจะต้องส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานของนักศึกษานั้นจะต้องพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญ ญา ด้านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ ด้านทัก ษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นทางหลักสูตรจะต้องส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ความต้องการและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัย ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและสอดแทรกการวิเคราะห์ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยี ดังนั้นทางหลักสูตรควรมีการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริม
การฝึกทักษะให้สอดคล้องกับนโยบายผูน้ ำในยุคดิจติ ัล เพื่อก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
งานวิ จั ยนี้ ได้ ข้ อค้ นพบคื อ ผู้ นำยุ คใหม่ จะต้ องมี ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม ที่ สำคั ญ คื อ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานร่วมกับสังคมโดยให้ความสำคัญกับชุมชนและ
ระดับประเทศ สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยเกี่ยวกับการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม

องค์ความรู้ใหม่
องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย พบว่า 1) บัณฑิตยุคใหม่จะต้องมีทักษะทางเทคโนโลยีในการ
นำระบบที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 2) ผู้นำในยุคดิจิทัลจะต้องมีทักษะแบบ multi
skill
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สรุป
สรุ ป ได้ ว่ า ความคิ ด เห็ น ของผู้ เกี่ ย วข้ อ งที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะมหาบั ณ ฑิ ต คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาจะต้องเน้นการพัฒนาด้าน
ภาวะผู้นำเพราะผู้นำยุคดิจิตัลเป็นบุคคลสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จ ส่วนมาตรฐาน
การเรีย นรู้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุด มศึ ก ษาแห่งชาติ จะต้ องส่ งเสริมให้ ทุก คนมี มนุ ษ ย
สัมพันธ์ที่ดตี ่อกัน ช่วยเหลือเกือ้ กูล ส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
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