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บทคดัย่อ 
 

          การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจแหล่งอาชพี ผลตอบแทน และสภาวะการท างาน 
ความต้องการความรูเ้พื่อใช้ท างานในระดบัสากล ประชากรคอื นักศกึษาระดบัปรญิญาโทหลกัสูตร
เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ ภาคพเิศษ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์โดยได้
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 165 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 

ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ท างานอยู่ในองค์กรเอกชนไทย ประเภทสถาบัน

การเงนิ รองลงมาคอือุตสาหกรรม ในระดบัปฏบิตัิการ ด้านการให้บรกิารทัง้คนไทยและต่างชาต ิ

ได้รบัค่าจ้างไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน  ใช้ทกัษะความรู้เกี่ยวกบัเรื่องระหว่างประเทศในการ

ท างานระดบัปานกลาง หน่วยงานทีท่ าส่วนใหญ่มกีระบวนการหรอืกลไกเพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน

การแข่งขนัระดบัสากล เนื่องจากต้องมกีารแข่งขนักบัหน่วยงานต่างชาติ หน่วยงานส่วนใหญ่เป็น

หน่วยงานที่มชีื่อเสยีงระดบัชาติและนานาชาติ ได้การรบัรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มกีารน า

มาตรฐานสากลมาใช้ยกระดบัการแข่งขนั และมกีารท างานร่วมกบับุคลากรต่างชาติในหน่วยงาน 

นกัศกึษาส่วนใหญ่ไดน้ าความรูจ้ากการเรยีนในหลกัสูตรไปประยุกต์ใชใ้นการท างานระดบัสากลมาก 

และช่วยให้มโีอกาสได้งานท าในหน่วยงานระดบัสากลมากขึน้ด้วย  ทกัษะความรู้ที่นักศกึษาส่วน

ใหญ่ตอ้งการน าไปประยกุตใ์ชท้ างานในระดบัสากลคอื ทกัษะดา้นภาษาและการสื่อสารภาษาองักฤษ 

และความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการท างานคือ มห

เศรษฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ การวเิคราะหโ์ครงการ การบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ และ

วชิาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  รายวชิาหรอืประเด็นที่ควรปรบัปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการ

น าไปใช้ท างานในระดบัสากลคอื วชิาเศรษฐมติแิละการพยากรณ์ โดยควรน าโปรแกรมส าเรจ็รูปมา



 

 

ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนเพื่อใหเ้ขา้ใจเนื้อหาและสามารถน าไปใชใ้นการท างานไดจ้รงิ รายวชิา

หรอืประเดน็ความรูท้ีค่วรเพิม่คอื ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร และการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 

ส่วนกจิกรรมที่ควรจดัให้กบันักศกึษาเพื่อรองรบัการท างานในระดบัสากลคอื กจิกรรมการศกึษาดู

งานในประเทศและต่างประเทศ การเปิดอบรมหลกัสูตรเสรมิความรู้ระยะสัน้ การเชิญวิทยากร

ต่างชาติมาบรรยายและการจดัสัมมนาวิชาการระดบันานาชาติ  นอกจากนี้พบว่าคุณสมบตัิของ

ผูส้อนและสิง่อ านวยความสะดวกที่สามารถเสรมิสรา้งความรูใ้นระดบัสากลไดค้อื ควรมคีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์ท างานในระดบัสากล เทคนิคการสอนแบบสากล การสอนเป็นภาษาองักฤษหรอืสอง

ภาษา เปิดกว้างให้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น มวีิสยัทศัน์กว้างไกลทนัเหตุการณ์ มกีารน า

กรณีศึกษาต่างประเทศมาประกอบการเรยีนการสอน มกีารน าเอกสารและต าราต่างประเทศมา

ประกอบ มหีอ้งคอมพวิเตอรช์่วยสอน มวีารสารต่างประเทศแบบ e-book ให ้Download  มหีอ้ง Lab 

ภาษาองักฤษ มรีะบบ Software online มสีถานทีจ่ าลองในการท าธุรกจิ  และมรีะบบสารสนเทศหรอื

ฐานข้อมูลที่สามารถเสริมสร้างความรู้ในระดับสากลเช่น งานวิจยัหรือบทความวิชาการระดับ

นานาชาตเิป็นตน้  

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 

 คณะพฒันาการเศรษฐกจิควรด าเนินการส ารวจความคดิเหน็ของผูเ้รยีน และลกูคา้กลุ่มอื่น 
เช่น ความพงึพอใจและความผกูพนั  ความพงึพอใจเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ และความไมพ่งึพอใจ เพื่อ
ความส าเรจ็ในระยะยาวและรองรบัการประเมนิเขา้สู่เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลศิ  (Education Criteria for Performance Excellence หรอื EdPex)  ซึง่คณะพฒันาการเศรษฐกจิ
เป็นหน่ึงในหน่วยงานน ารอ่ง ของสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
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 แนวคดิเกีย่วกบัการผลติบณัฑติและการพฒันาเขา้สู่มาตรฐานสากล 6 

 
 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 11 

 
 ค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 15 

  
บทท่ี 3      ระเบียบวิธีวิจยั  
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 17 

  เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอื 17 
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  ขอ้มลูการท างาน 26 
  ขอ้มลูความตอ้งการทกัษะความรูเ้พื่อน าไปประยกุตใ์ชท้ างานในระดบัสากล          39 
   

บทท่ี 5      สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

  สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลู 54 
  ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 59 
  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 60 
  ขอ้จ ากดั 61 
   
บรรณานุกรม   62 
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  แบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู 65 
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สำรบญัตำรำง 
ตำรำง  หน้ำ 
       

1 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพส่วนตวั 21 
2 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 26 

3.1 ศาสตรห์รอืความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการน าไปใชท้ างานในระดบัสากล 39 
3.2 ศาสตรห์รอืความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการน าไปใชท้ างานในระดบัสากล จ าแนกตามประเภท

ของหน่วยงาน 
40 

3.3 รายวชิาทีม่ปีระโยชน์ต่อการน าไปใชท้ างานในระดบัสากล   41 
3.4 รายวชิาทีม่ปีระโยชน์ต่อการน าไปใชท้ างานในระดบัสากล จ าแนกตามประเภทของ

หน่วยงาน  
42 

3.5 รายวชิาและประเดน็ทีค่วรปรบัปรงุเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการท างานในระดบัสากล 43 
3.6 รายวชิาหรอืประเดน็ความรูท้ีค่วรเพิม่ในหลกัสตูรเพื่อการท างานในระดบัสากล          44 
3.7 รายวิชาหรอืประเด็นความรู้ที่ควรเพิ่มในหลักสูตรเพื่อการท างานในระดบัสากล  

จ าแนกตามประเภทของหน่วยงาน         
45 

3.8 กจิกรรมทีค่วรจดัใหก้บันกัศกึษาเพื่อรองรบัการท างานในระดบัสากล   46 
3.9 คุณสมบตัขิองผูส้อนทีส่ามารถเสรมิสรา้งความรู ้ในระดบัสากล    47 
3.10 วธิกีารสอนทีส่ามารถเสรมิสรา้งความรูใ้นระดบัสากล    48 
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1.1 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 23 
1.2 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามช่วงอายุ 24 
1.3 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสาขาวชิาระดบัปรญิญาตร ี 24 
1.4 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเหตุผลทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูร 25 
2.1 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  32 
2.2 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่งงาน 32 
2.3 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทหน่วยงาน 33 
2.4 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทงานทีท่ า          33 
2.5 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการใชค้วามรูเ้รือ่งระหว่างประเทศ        34 
2.6 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการท างานรว่มกบัชาวต่างประเทศ  34 
2.7 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการมกีลไกเพิม่ขดีความสามารถ 

การแขง่ขนัของหน่วยงานในระดบัสากล 
35 

2.8 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการแขง่ขนักบัหน่วยงานต่างชาต ิ   35 
2.9 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการมชีื่อเสยีงระดบัประเทศหรอืสากล    36 
2.10 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการน ามาตรฐานสากลมาใช้ 

ยกระดบัทางการแขง่ขนั    
36 

2.11 
2.12 

 
2.13 

 

แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการไดร้บัรองเกณฑม์าตรฐานสากล 
แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการอยูใ่นกระบวนการเขา้สู่เกณฑ ์
มาตรฐานสากล 
แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการน าความรูท้ีเ่รยีนในหลกัสตูร
ไปประยกุตใ์ชท้ างานในระดบัสากล 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

  ปัจจุบนัสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ มกีารแข่งขนักนัสูงมาก อกีทัง้ประเทศไทยก าลงัจะ
เข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ส่งผลให้การแข่งขนัจะทวคีวามรุนแรงยิง่ขึ้น ในขณะที่จ านวนผู้เรยีนมี
แนวโน้มลดลง  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรเ์ลง็เหน็ถงึปัญหาดงักล่าว จงึไดจ้ดัท าแผน พฒันา
ระยะยาว 15 ปี สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ พ.ศ. 2551 - 2565 โดยก าหนดวสิยัทศัน์คอื 
“สถาบนัชัน้น าแห่งชาตทิีส่รา้งผูน้ าและองค์ความรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลงในระดบัสากล” เพื่อพฒันา
ความสามารถทางการแข่งขนั ซึง่หนึ่งในสาระส าคญัคือการเป็นสถาบนัที่ไดม้าตรฐานตดิอนัดบัโลก  
โดยก าหนดนโยบายที่จะน าสถาบันเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รบัการยอมรบัทัง้ใน
ประเทศและในต่างประเทศ ซึ่งคณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติ พฒันบรหิารศาสตร ์เป็น
หนึ่งในสามหน่วยงานของสถาบันที่ก าหนดเป็นหน่วยงานน าร่องในการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ
การศกึษาเพื่อการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ (Education Criteria for Performance Excellence หรอื EdPex) 
ซึ่งเป็นกรอบการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการตามแนวทางของเกณฑ์  Malcolm Baldrige 
National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality 
Award: TQA)  อกีทัง้ ผูบ้รหิารสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ มขีอ้เสนอแนะใหค้ณะพฒันาการ
เศรษฐกิจส ารวจสภาวะการท างานของนักศึกษาภาคพเิศษของคณะ เพราะน่าจะมจี านวนไม่น้อย
ท างานอยูใ่นบรษิทัขา้มชาตหิรอืรว่มทุนกบัต่างชาต ิหรอืงานทีท่ าเกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารในระดบั
สากล เพื่อรวบรวมเป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์รองรบัการประเมนิเขา้สู่มาตรฐานสากล  นอกจากนี้ยงั
ท าให้ทราบความต้องการความรูใ้นการท างานระดบัสากลของนักศกึษา เพื่อประกอบการพจิารณา
ปรบัปรงุกระบวนการผลติบณัฑติใหส้อดคลอ้งต่อไป  
 ผู้วิจยัซึ่งท างานอยู่ในคณะพฒันาการเศรษฐกิจเห็นความส าคญัดงักล่าว จงึได้หารอืกับ
ผู้บริหารคณะเพื่อก าหนดเป็นหัวข้อวิจยัเพื่อน าผลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารคณะในการพิจารณา
ปรบัปรุงโครงสร้างหลกัสูตรให้มคีวามสอดคล้องกับการเป็นสากลหรอืความเป็นนานาชาติ และ
นักศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใช้ในการท างานกบับรษิทัขา้มชาตหิรอืร่วมทุนกบัต่างชาต ิหรอื
งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในระดับสากลได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้สถาบัน
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตรไ์ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาตแิละมมีติแิห่งความเป็นสากล 
 
1.2  วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
  1.2.1 เพื่อส ารวจอาชีพ ผลตอบแทน และสภาวะการท างานของนักศึกษาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ  ภาคพเิศษ  คณะพฒันาการเศรษฐกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์  
  1.2.2  เพื่อส ารวจความต้องการความรู้เพื่อใช้ท างานในระดบัสากล ของนักศึกษาหลกัสูตร
เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ ภาคพเิศษ   คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
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1.3  ขอบเขตของกำรวิจยั 
      1.3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา   ศกึษาสภาวะการท างาน และความต้องการความรูเ้พื่อใชท้ างานในระดบั
สากล ของนักศึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพเิศษ  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์  
      1.3.2  ขอบเขตดา้นประชากร  ประชากรเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ  
ภาคพเิศษ  คณะพฒันาการเศรษฐกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
     1.3.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวจิยั 6 เดอืน  ตัง้แต่ เดอืน
มถุินายน 2557 ถงึเดอืนพฤศจกิายน 2557   
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบัจำกกำรวิจยั 
 1.4.1  คณะพฒันาการเศรษฐกจิมขีอ้มลูเพื่อใชส้นบัสนุนการขบัเคลื่อนทศิทางและการพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรใหต้อบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและกระบวนการท างาน
เพื่อขอรองรบัการประเมนิเขา้สู่เกณฑม์าตรฐานสากล 
 1.4.2  คณะพฒันาการเศรษฐกจิมหีลกัสตูร และการเรยีนการสอนทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบั               
สากล 
     1.43  ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรของคณะ  
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บทท่ี 2 
 

เอกสำรและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มลูในการก าหนด
ตวัแปร การอภปิรายผล และการสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั ดงันี้  
 1. ประวตัยิอ่คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
 2. โครงสรา้งหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ)  
 3. คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ  

   (เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ) ภาคพเิศษ 
 4. แนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 5. ค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

1. ประวติัย่อคณะพฒันำกำรเศรษฐกิจ 

คณะพฒันาการเศรษฐกิจได้ถือก าเนิดมาพร้อมกบัการก่อตัง้สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2509 ตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในการ
จดัตัง้สถาบนัชัน้สงูเพื่อการวจิยัและพฒันา และสรา้งบุคลากรระดบัมนัสมองของประเทศในฐานะของ
สถาบนัวชิาการชัน้น าทางดา้นเศรษฐศาสตรข์องประเทศ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ ไดท้ าหน้าทีข่อง
การเป็น “คลงัสมองทางเศรษฐศาสตรข์องประเทศ” มาโดยตลอด ทัง้การผลติมหาบณัฑติและดุษฎี
บณัฑติที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ และมจีรยิธรรมทางวชิาการในการประกอบ
อาชพี ทัง้ในองค์กรภาครฐัและเอกชน และการผลติงานวจิยัออกสู่สาธารณชนที่มคีุณภาพและเป็น
ประโยชน์อยา่งต่อเนื่อง ปัจจบุนัไดเ้ปิดการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา 5 หลกัสตูร ดงันี้ 
 

1. หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์
   เป็นการเรยีนทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ และเศรษฐศาสตร์การพฒันา รวมถึง

มุ่งเน้นในการฝึกวเิคราะห์และประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรใ์นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการพฒันาประเทศ เช่น ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ปัญหาความยากจน ปัญหาการกระจาย
รายได้ ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากปัจจยัภายนอกประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัศึกษาถึง
โครงการพฒันาต่างๆ รวมถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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 2. หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ  
    หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  และ

วธิกีารวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์รวมทัง้การประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ เพื่อองคก์ร
ธุรกจิเอกชน ผู้ประกอบการ และธุรกิจน าเข้า–ส่งออก นอกจากนี้ หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกจิยงั
พฒันาปรบัปรงุใหม้ ี4 สาขาวชิาเอก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสายงานอาชพีต่างๆ ผูส้นใจสามารถเลอืก
ศกึษาไดต้รงตามความตอ้งการกบัสายอาชพี และมสีาขาวชิาเอกเป็นไปตามหลกัสากล 

  
 3. หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 
    หลกัสูตรศาสตรก์ารเงนิได้เชื่อมโยงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีทางการเงนิ และ

เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อผลิตนักวิเคราะห์ นักวิจยัที่สามารถเชื่อมโยง
เศรษฐกจิมหภาค ตลาดทุนตลาดเงนิทัง้ในและต่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมอืทาง
เศรษฐกิจในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์การเงิน สามารถเป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือนักวิเคราะห์ตลาดทุนในบริษัท
หลกัทรพัย ์นกัวจิยัทางการธนาคารหรอืวจิยัการลงทุนในธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิของรฐั 
ผูจ้ดัการกองทุนทีส่ามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีางเศรษฐศาสตรแ์ละเครือ่งมอืวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อ
ช่วยในการตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  
  4. หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เศรษฐศาสตร)์ หลกัสตูรนานาชาติ 

    เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สามารถศกึษาต่อจนถงึระดบัปรญิญาเอก โดยมกีารเรยีน Coursework ทีม่คีณาจารยผ์ูซ้ึ่งมคีวาม
เชีย่วชาญในสาขาวชิาต่าง ๆ เป็นผูส้อน จงึท าให้นักศกึษามคีวามรูล้กึในทางทฤษฎีรวม ถงึการน า
เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชไ้ดอ้ยา่งลกึซึง้ 

  
5. หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละการบรหิาร  
   หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์และการบรหิารเป็นหลกัสูตรที่ออกแบบขึน้เพื่อเสรมิสรา้งความรู้

ทางเศรษฐศาสตรท์ี่จ าเป็นส าหรบันักบรหิารทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึผูป้ระกอบการและ
เจ้าของกิจการที่ต้องการน าความรูท้างเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจทาง การ
บรหิาร การพฒันาหลกัสูตรจงึมลีกัษณะของการบูรณาการองค์ความรูท้างเศรษฐศาสตร ์ที่ส าคญั
และจ าเป็นหรบัผู้บริหาร ในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มมุมมองทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมอืง โดยผูส้ าเรจ็การศกึษาจะเขา้ใจดชันีชีว้ดัภาวะเศรษฐกจิต่างๆ สามารถวเิคราะหภ์าวะตลาด 
เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายของภาครฐัได้ ซึ่งจะเป็นการเรยีนรู้เกี่ยวกับสภาพ  แวดล้อมทาง
เศรษฐกจิทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
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2. โครงสร้ำงหลกัสตูรเศรษฐศำสตรมหำบณัฑิต (เศรษฐศำสตรธ์รุกิจ)  
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มชีื่อหลกัสูตรภาษาองักฤษคอื

Master of Economics Program (Business Economics) เปิดสอนเป็นแห่งแรกของประเทศ 
นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมุ่งเน้นในการน าแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรม์าประยุกต์ใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการวเิคราะห์ แก้ไขปัญหา และการบรหิารจดัการทัง้ในภาคธุรกจิและในภาครฐัโดยมี
สาขาวชิาเอกหลากหลาย ให้เลอืกเรยีนได้ตามความสนใจของผู้ศึกษา ทัง้ในสาขาวชิาวเิคราะห์
โครงการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงนิ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขา
เศรษฐศาสตรอุ์ตสาหกรรมและภาคบรกิาร โดยมุ่งเน้นในการน าความรูท้ี่เรยีนมาประยุกต์ใชไ้ดต้รง
ต่อความต้องการ เปิดสอนทัง้ภาคปกต ิ(เรยีนในเวลาราชการ) และภาคพเิศษ (เรยีนในวนัธรรมดา
และ วันเสาร์-อาทิตย์) โดยก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งผู้ศึกษาในภาคปกต ิ
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาประมาณ 2 ปี และผู้ศึกษาในภาคพิเศษ สามารถส าเร็จ
การศกึษาไดภ้ายในเวลาประมาณ 1 ปีครึง่ 

สาขาวชิาเอกภาคปกต ิ(*) 

1. สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิการเงนิ 

2. สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิระหว่างประเทศ 

3. สาขาวชิาเศรษฐศาสตรอุ์ตสาหกรรมและภาคบรกิาร 

4. สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการแรงงาน 

สาขาวชิาเอก ภาคพเิศษ (เรยีนในวนัธรรมดา) 

1. สาขาวชิาการวเิคราะหโ์ครงการ 

2. สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิการเงนิ 

3. สาขาวชิาเศรษฐศาสตรอุ์ตสาหกรรมและภาคบรกิาร 

สาขาวชิาเอก ภาคพเิศษ (เรยีนในวนัเสาร ์- อาทติย)์ 

1. สาขาวชิาการวเิคราะหโ์ครงการ 

2. สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิการเงนิ 

3. สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิระหว่างประเทศ  

หมายเหตุ 

(*) ทัง้นี้การเปิดสาขาวชิาเอกภาคปกต ิขึน้อยูก่บัจ านวนนกัศกึษาทีส่นใจในแต่ละปี 

จ านวนรบั 

 ภาคปกต ิจ านวนรบั 40 คน ต่อภาคการศกึษา 

 ภาคพเิศษ จ านวนรบั 100 คน ต่อภาคการศกึษา 
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วนัเรยีน 

 ภาคปกต ิเรยีนวนัจนัทร ์– ศุกร ์ในเวลาราชการ 

 ภาคพเิศษ กลุ่มวนัธรรมดา เรยีนวนัจนัทร ์– ศุกร ์ เวลา 18.15 – 21.15 น. , กลุ่ม
วนัเสาร ์– อาทติย ์เรยีนเวลา 09.00 – 16.00 น. 

  

4. คณุสมบติัของผูส้มคัรเข้ำเป็นนักศึกษำหลกัสูตรเศรษฐศำสตรมหำบณัฑิต     
 (เศรษฐศำสตรธ์รุกิจ) ภำคพิเศษ 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืประกาศนียบตัรเทยีบเท่าปรญิญาตรสีาขาใดสาขา 
วชิาหนึ่ง  จากสถาบนัการศกึษาของรฐับาลหรอืเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ได้ศกึษา
ครบถ้วนตามหลกัสูตรเฉพาะสาขาวชิาที่ได้รบัการรบัรองจากส านักงาน ก.พ. และ/หรอืส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาแลว้เท่านัน้ มปีระสบการณ์การท างานมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลงัจาก
จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีนับตัง้แต่วนัอนุมตัปิรญิญาถงึวนัขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา  

 

5. แนวคิดและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
      5.1 แนวคิดเก่ียวกบักำรผลิตบณัฑิตและกำรพฒันำเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 

ในยุคโลกาภวิฒัน์ความเป็นสากลของอุดมศกึษามคีวามส าคญัอย่างยิง่  เนื่องจากปัจจุบนั
เป็นสงัคมแห่งการเชื่อมโยงระหว่างประเทศมากขึน้ ความเป็นสากลของการอุดมศกึษา ไดร้บัการ
ยอมรบัว่ามคีวามส าคญัเป็นอยา่งมากอธกิารบดขีองมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในสหรฐัอเมรกิากล่าวว่า 

อาจมมีหาวทิยาลยัทีย่ ิง่ใหญ่โดยปราศจากคณะนิตศิาสตร์ 
อาจมมีหาวทิยาลยัทีย่ ิง่ใหญ่โดยปราศจากคณะแพทยศาสตร ์
ยิง่ไปกว่านัน้ อาจมมีหาวทิยาลยัทีย่ ิง่ใหญ่โดยปราศจากทมีฟุตบอล 
แต่จะมมีหาวทิยาลยัทีย่ ิง่ใหญ่ไมไ่ดเ้ลย ถา้ปราศจากมติแิห่งความเป็นสากล 
(Klasek,1992:อา้งใน ทองอนิทร ์วงศโ์สธร และคณะ 2540) 

  
ความเป็นสากลของการอุดมศกึษามคีวามส าคญัต่อการพฒันาการของนักศกึษาเป็นอย่าง

มาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากวตัถุประสงคข์องการศกึษาเกี่ยวกบัโลก (Global education) ทีมุ่่งใหน้ักศกึษา
รูจ้กักาละและเทศะ (time and place) ใหเ้ขา้ใจในความสลบัซบัซอ้นของปัญหา ซึง่มผีลกระทบต่อ
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ เตรยีมนักศกึษาเพื่อความเปลีย่นแปลง ใหม้คีวามคดิพนิิจพเิคราะห์ 
ลดความเป็นท้องถิน่นิยม ให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถูกต้องว่าความสมัพนัธ์ต่าง ๆไม่ได้คงที่แต่
หมนุเวยีนเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ (Scott, 1994:73. อา้งใน ทองอนิทร ์วงศโ์สธร และคณะ 2540) 

 
 



7 
 

 

 

ปัจจยัที่เป็นตวัเร่งของความเป็นสากลของการอุดมศกึษาในสหรฐัอเมรกิามหีลายประการ
ไดแ้ก่ 

(1) ความเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิของโลก 
(2) การก าหนดใหบ้รรจคุวามเป็นสากลของการศกึษาไวใ้นเกณฑม์าตรฐานของการ 

                     รบัรองวทิยฐานะของหลกัสตูรทางดา้นบรหิารธุรกจิและการฝึกหดัครู 
(3) แรงกระตุ้นจากสมาคมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอุดมศกึษา 
(4) ความเป็นสากลของวทิยาการแขนงต่าง ๆ 
(5) บุคคลฝ่ายต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูน้ า อาจารย ์นกัศกึษา ซึง่มโีลกทศัน์สากล 

(Grovanning, 1987: 12. อา้งใน ทองอนิทร ์วงศโ์สธร และคณะ 2540) 
 

ความเป็นสากลของการอุดมศกึษาก าลงัเป็นนโยบายทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนอย่างแพร่หลายใน
สหรฐัอเมรกิา มหาวทิยาลยัทีเ่ปิดสอนหลกัสูตรปรญิญาตร ี4 ปี (four-year college) จ านวนสองใน
สาม มโีครงการใหน้กัศกึษาไปดงูานในต่างประเทศดว้ยการสนับสนุนของมหาวทิยาลยัเองอย่างน้อย
หนึ่งโครงการในแต่ละปีมนีักศกึษาชาวต่างประเทศศกึษาอยู่ในสถาบนัอุดมศกึษาของสหรฐัอเมรกิา
ประมาณ 400,000 คน (Scott, 1994 : 72) สภาการศกึษาของอเมรกิาไดเ้รยีกรอ้งใหม้หาวทิยาลยั
และวทิยาลยัทุกแห่ง ก าหนดเป้าหมายใหน้กัศกึษามสีมรรถภาพในการใชภ้าษาต่างประเทศภายในปี 
ค.ศ. 2000 (American Council on Education, 1989 : 3) สมาคมผูว้่าการแห่งชาติ (National 
Governors' Association) ไดเ้รยีกรอ้งใหบ้ณัฑติของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัต่าง ๆ มคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกบัโลกที่กว้างขวางและมคีวามสามารถในการใช้ภาษาอื่น  (National Governors' 
Association, 1989 : vii) 

 
นอกจากสหรฐัอเมรกิาแลว้ประเทศอื่น ๆ และภูมภิาคอื่นของโลกกใ็หค้วามสนใจเรื่องความ

เป็นสากลของการอุดมศกึษาเป็นอย่างมาก ในปี ค.ศ. 2000 ญี่ปุ่ น คาดว่าจะมนีักศกึษาจาก
ต่างประเทศศกึษาอยู่ในสถาบนัอุดมศกึษาของญี่ปุ่ นประมาณ 100,000 คน  (Lincicome, 1993 
:132) สหภาพยุโรป มโีครง การ ERASMUS (European Action Scheme for Mobility of 
European Students) ปัจจุบนัเป็น ERASMUS World โดยมกีารถ่ายโอนหน่วยกิตภายใต้ 
ECTS(Europe Credit Transfer Scheme) เป้าหมายโครงการนี้คอืการเพิม่นักศกึษายุโรป ซึง่ศกึษา
อยู่ในอกีประเทศหนึ่งให้ได้รอ้ยละ 10 ของจ านวนนักศกึษา ในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกกไ็ด้มี
โครงการความร่วมมอืภายใต้ชื่อ UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) แลกเปลีย่น
นักศกึษาในภูมภิาค รวมทัง้ไดจ้ดัท า UCTS (UMAP Credit Transfer Scheme) เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกนัซึ่งปรบัมาจากรูปแบบและวธิทีี่ใช้ใน ECTS (Europe 
Credit Transfer Scheme) 
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เนื่องจากความเป็นสากลของอุดมศกึษามคีวามส าคญัมาก คณะกรรมาธกิารระหว่างประเทศ

เพื่อการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ขององคก์ารยเูนสโก ซึง่มนีายจากส์ เดอลอรส์ (JacquesDelors) 
เป็นประธานกรรมาธกิาร จงึไดก้ าหนดความร่วมมอืระหว่างประเทศเป็นบทบาทส าคญับทบาทหนึ่ง
ของมหาวทิยาลยั รายงานฉบบันี้ก าหนดบทบาทของมหาวทิยาลยัศตวรรษที่ 21 ไว ้4 บทบาทหลกั
คอื 

(1) เตรยีมนกัศกึษาเพื่อการสอนและการวจิยั 
(2) ใหก้ารฝึกอบรมชัน้สงูเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชวีติทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและ 

              สงัคม 
(3) เปิดโอกาสแก่ทุกคนเพื่อตอบสนองความตอ้งการการศกึษาตลอดชวีติอยา่งกวา้งขวาง 
(4) ใหค้วามรว่มมอืระหว่างประเทศ 

(Delors : 39 อา้งใน ทองอนิทร ์วงศโ์สธร และคณะ) 
 

ระพ ีสาคลกิ (2546 : ออนไลน์) กล่าวว่า หากมองนานาชาตเิป็นสากลในภาพรวมของโลกได้ 
อยา่งลกึซึง้ น่าจะรูค้วามจรงิว่า อยูบ่นพืน้ฐานความหลากหลาย ถา้ตอ้งการพฒันาคนในชาตใิหเ้ป็น
สากลจรงิๆ ควรเน้นพฒันาคนใหร้ากฐานจติใจอสิระ ท าใหเ้ปิดกวา้ง ครอบคลุมความหลากหลาย
เอาไวท้ัง้หมดดว้ยการยอมรบัและเขา้ใจไดถ้งึความหลากหลายทางวฒันธรรม อกีทัง้รูเ้ท่าทนัคนทุก
ชาตภิาษา และใหค้วามส าคญัแก่ภาษาประจ าชาตเิพื่อรกัษาความซื่อสตัยต่์อตน เองเอาไวใ้หม้ัน่คง 
อยูไ่ดส้ิง่นี้น่าจะเป็นวถิทีางทีเ่ป็นนานาชาตไิดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนัหมด ตามหลกัความจรงิแลว้บุคคล
ใดกต็ามทีม่รีากฐานจติใจเปิดกวา้ง การปฏบิตัขิองบุคคลผูน้ัน้ ยอ่มไดร้บัการยอมรบัและศรทัธาจาก
คนทุกชาตทิุกภาษาไดไ้ม่ยาก แมจ้ะพดูภาษาไมไ่ด้ หากพฤต ิ กรรมการปฏบิตัใิหใ้จแก่กนัและกนั
ยอ่มสามารถสื่อถงึกนัไดไ้ม่ยาก มนุษยท์ีเ่กดิมาสู่โลก ควรอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข การสื่อถงึกนั
ทางใจจงึเป็นสิง่ส าคญัเหนืออื่นใดทัง้หมด 
  

รฐัชาต ิมงคลนาวนิ (2552 ) ไดร้วบรวมขอ้มลูและแนวทางในการน าสถาบนัการศกึษาสู่
ความเป็นสากลจากนกัการศกึษาและจากแหล่งต่าง ๆ  และไดน้ าเสนอ ดงัต่อไปนี้ 

แนวทางที ่1 
1. มคีวามหลากหลายของสถาบนัอุดมศกึษา 
2. มอีสิระในการสอนและวจิยัเพื่อมุง่สู่ความเป็นเลศิ 
3. เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัทีม่กีารบูรณาการการวจิยัและการสอนเขา้ดว้ยกนั 
4. มกีารรบันกัศกึษาและอาจารย ์จากต่างประเทศ 
5. รฐับาลใหก้ารสนบัสนุนการวจิยัแก่นกัวจิยัแนวหน้า 
6. มธีรรมเนียมประเพณ ีใหร้กัสถาบนั 
7. มทีุนสนบัสนุนนกัศกึษาทีม่คีวามสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรพัย์ 
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แนวทางที ่2 
1. ม ีความเป็นเลศิดา้นการวจิยั 
2. ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มวชิาชพี 
3. บุกเบกิความรูใ้หม่ระดบัแนวหน้า 
4. มศีาสตราจารยท์ี่มคีุณภาพสงู 
5. มสีภาพการท างานทีด่มีคีวามปลอดภยั มปัีจจยัเกือ้หนุนทีเ่หมาะสม 
6. มปีณธิาน และความสนใจในกจิกรรมเพิม่ปัญญา 
7. มเีสรภีาพและความตื่นตวัทางวชิาการ 
8. ไมม่กีารแทรกแซงในกจิกรรมทางวชิาการจากภายนอก 
แนวทางที ่3 
1. มวีฒันธรรมการเรยีนรูข้ององคก์รสู่ความเป็นเลศิ 
2. มบีุคลากรชัน้ยอด 
3. มเีสถยีรภาพทางการเงนิ และมปัีจจยัเพยีงพอ 
4. มกีารรว่มมอืกบัหุ้นส่วนเอกชน และผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมอย่างเฉลยีวฉลาด 
5. มคีวามน่าเชื่อถอืและชื่อเสยีงทีน่่ายกยอ่งดา้นงานวจิยั และคุณภาพบณัฑติ 
6. รบันกัศกึษาทีม่คีุณภาพสงู 

ปัจจยัการเสริมสร้างเพ่ือน าไปสู่การเป็น World Class University 
สิง่ทีส่ถาบนัอุดมศกึษาตอ้งด าเนินการเพื่อการเป็น World Class University มดีงันี้ 
1. ดงึดดูและธ ารงรกัษาบุคลากรทีม่คีวามเป็นเลศิทางวชิาการ 
2. พฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แลกเปลีย่นอาจารย ์และกจิกรรมระดบันานาชาต ิ    
    สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัชัน้น าของโลก 
3. เพิม่จ านวนนกัศกึษาดงูานหรอืฝึกงานในต่างประเทศ 
4. สรา้งความสมดุลระหว่างมหาวทิยาลยัชัน้น าของโลกกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
5. มเีสรภีาพทางวชิาการ และมบีรรยากาศทีก่่อใหเ้กดิความตื่นตวัทางวชิาการ 
6. มโีครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพทีด่ ี
7. มแีผนยทุธศาสตรด์า้นนานาชาต ิและมกีารจดัการทีด่ีสอดคลอ้งตามแผนยทุธศาสตร ์

ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเรจ็ 
1. ตอ้งเป็นทีรู่จ้กั และประชาสมัพนัธเ์ก่ง (Acknowledge) 
2. ผลงานเป็นทีย่อมรบัระดบันานาชาต ิ (Acceptance) 
3. ตอ้งมนีวตักรรมทีเ่ป็นทีน่่าสนใจ (Attractive) 

ตวัช้ีวดัของสถาบนัจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก ซ่ึงเป็นท่ียอมรบั  มีดงัน้ี 
 ตวัช้ีวดัของสถาบนั  Asia week Ranking  

1. การเป็นทีย่อมรบัทางวชิาการจากมหาวทิยาลยัอื่น  
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2. คุณภาพในการคดัเลอืกนกัศกึษา  
3. คุณภาพอาจารย ์ 
4. ผลงานวจิยั  
5. งบประมาณ / ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  

 ตวัช้ีวดัของสถาบนั  Time Higher Education Supplement  
1. คะแนนความเหน็จากเพื่อนรว่มอาชพี โดยถามความเหน็จากอาจารย ์ นกัวชิาการ   
    และผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. คะแนนความเหน็จากผูจ้า้งงาน โดยถามความเหน็ จากผูจ้า้งงาน 
3. สดัส่วนอาจารย ์ต่อนกัศกึษา  
4. คะแนนงานวจิยัของอาจารย ์ทีถู่กอา้งองิ / ความส าคญัในสาขา 
5. สดัส่วนอาจารยน์านาชาต ิ 
6. สดัส่วนนกัศกึษานานาชาต ิ 

 ตวัช้ีวดัของสถาบนั  Shanghai Jiao Tong University Ranking 
1. จ านวนบทความวจิยัทีป่รากฏในฐานขอ้มลู SCI  SSCI (หรอื Web of Science) 
2. ขนาดของมหาวทิยาลยั  
3. ศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัรางวลั Nobel หรอืรางวลั Field Medals ส าหรบัสาขาคณติศาสตร ์
4. อาจารย ์นกัวจิยัทีไ่ดร้บัรางวลั Nobel หรอืรางวลั Field Medals ส าหรบัสาขา   
    คณติศาสตร ์
5. นกัวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิสงูมาก  
6. จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร Nature และ Science 

แนวทางเพ่ือการพฒันาเข้าสู่อนัดบัโลก 
สถาบนัอุดมศกึษาทีต่อ้งการไดร้บัการจดัอนัดบัหรอืพฒันาอนัดบัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาชัน้

น าของโลกควรด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในสงัคมนกัวชิาการ และมหาวทิยาลยัระดบัโลกใหม้ากขึน้ 
2. ส่งเสรมิใหบ้ณัฑติไดม้โีอกาสเขา้ฝึกงาน หรอืท างานในบรษิทัชัน้น าระดบันานาชาติ 
3. กระตุน้ และส่งเสรมิใหค้ณาจารยท์ าการวจิยัและตพีมิพผ์ลงานทีเ่รยีบเรยีงเป็น    
   ภาษาองักฤษลงในแหล่งทีม่กีารอา้งองิแพรห่ลาย โดยเฉพาะในฐานขอ้มลู SCOPUS 
4. เพิม่จ านวนอาจารยช์าวต่างประเทศทีม่ศีกัยภาพสงูในดา้นวจิยั และการสอน 
5. เพิม่จ านวนนกัศกึษาชาวต่างประเทศ 
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      5.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
             งำนวิจยัในประเทศ 

ทองอนิทร ์วงศ์โสธร และคณะ (2540) ไดว้จิยัเรื่องความเป็นสากลของการอุดมศกึษาไทย
พบว่ามกีารจดัหลกัสูตรนานาชาตจิ านวนมากทัง้ในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน  หลกัสูตรที่
เปิดสอนส่วนมากเป็นระดบัปรญิญาตร ี และปรญิญาโท ในระดบัปรญิญาตรนีักศกึษาส่วนใหญ่เป็น
นักศกึษาไทย ส่วนในระดบับณัฑติศกึษามนีักศกึษาต่างชาตใินสดัส่วนทีสู่งหลกัสูตรนานาชาตสิ่วน
ใหญ่เป็นหลกัสูตรเชงิวชิาชพี วตัถุประสงคใ์นการจดัหลกัสูตรนานาชาตขิองสถาบนัอุดมศกึษาของ
รฐั อนัดบัแรกเพื่อผลติบณัฑติทีส่ามารถท างานในหน่วยงานของประเทศไทยทีม่ลีกัษณะเกี่ยวขอ้ง
กบัต่างประเทศ แตกต่างจากสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อผลติบณัฑติที่
สามารถท างานในหน่วยงานต่างประเทศ ส่วนดา้นปัญหาและอุปสรรคสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและ
เอกชนมคีวามเหน็แตกต่างโดยสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัเหน็ว่าปัญหาส าคญัอนัดบัแรกไดแ้ก่  การ
ขาดเงนิสนับสนุนนักศกึษาต่างชาติ รองลงมาคอืขาดแคลนงบประมาณ ล าดบัถดัไปคอื การขาด
แคลนผูส้อนชาวต่างประเทศและชาวไทย ส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนปัญหาอนัดบัแรก คอื
ความรูภ้าษาต่างประเทศของนักศกึษายงัไม่ได้มาตรฐาน รองลงมาคอืการขาดแคลนผู้สอนชาว
ต่างประเทศ และปัญหาล าดบัทีส่ามคอืการขาดแคลนผูส้อนชาวไทย 

วรพรรณ อภชิยั (2535) ได้ศกึษาความคดิเหน็ของผู้บรหิารและอาจารยเ์กี่ยวกบัสภาพ
ปัจจุบนัและปัญหาของการจดัหลกัสูตรนานาชาตใินสถาบนัอุดมศึกษาของรฐั  4 แห่ง ได้แก่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัมหดิล 
ผลการวจิยัพบว่า มกีารจดัหลกัสูตรนานาชาตใินสถาบนัอุดมศกึษา รวมทัง้สิน้จ านวน 19 หลกัสูตร
เป็นระดบัปรญิญาตรจี านวน 7 หลกัสูตร ปรญิญาโทจ านวน 11 หลกัสูตร และระดบัปรญิญาเอก
จ านวน 1 หลกัสูตร ความคดิเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนเกี่ยวกบัสภาพการจดัหลกัสูตรนานาชาตเิหน็ว่า
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมระดบัมากส่วนความคดิเหน็ดา้นปัญหา ไดแ้ก่ 
ผูส้อน และผูเ้รยีนขาดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ จ านวนต าราเรยีนหรอืเอกสาร
ประกอบการสอนไม่เพยีงพอ และผู้เรยีนมพีืน้ฐานความรูต่้างกนั นอกจากนี้ยงัไดข้อ้สรุปเกี่ยวกบั
แนวโน้มการจดัหลกัสตูรนานาชาตใินอนาคต 10 ปีขา้งหน้าว่ามอีงคป์ระกอบของหลกัสูตรนานาชาติ
ในอนาคตคอื การใชภ้าษาสากล ผูเ้รยีนและผูส้อนมาจากชาตต่ิาง ๆ และเนื้อหาสาระของหลกัสูตรมี
มาตรฐานระดบัโลก ควรมกีารเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ สาขาวชิาที่ควรขยาย ได้แก่
มนุษยศาสตร ์ศาสนาและเทววทิยา สงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร ์ควรเปิดระดบัปรญิญาโทขึน้
ไป ควรเน้นภาษาองักฤษเป็นอนัดบัหนึ่ง และควรตัง้เป็นหน่วยงานจดัการศึกษานานาชาติ
โดยเฉพาะในมหาวทิยาลยั 

อาภรณ์ แก่นวงศ์ (2535) ไดว้จิยัเรื่อง การศกึษาความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างสถาบนั 
อุดมศกึษาของรฐัในสงักดัทบวงมหาวทิยาลยักับสถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศ จากการวจิยัพบว่า 
(1) สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัสงักดัทบวงมหาวทิยาลยัเกอืบทุกแห่งมปัีญหาเรื่องเงนิทุนไม่เพยีงพอ
ส าหรบัการด าเนินกจิกรรมร่วมมอืตามขอ้ตกลง (2) สถาบนัอุดมศกึษายงัขาดขอ้มลูในการแสวงหา 
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ส่งเสรมิการด าเนินการร่วมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศ (3) สถาบนัอุดมศกึษา
ของไทยไม่ค่อยมกีารประเมนิผลโครงการ่วมมอืทางวชิาการกบัต่างประเทศ  (4) กฎระเบยีบเอื้อ 
อ านวยในการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ (5) ปัญหาเรื่องวฒันธรรมน าไปสู่ปัญหาส่วน
บุคคลเป็นผลเสยีต่อโครงการ (6) สถาบนัอุดมศกึษาไทยยงัมคีวามเหลื่อมล ้าในการทีจ่ะสรา้งความ
ร่วมมอืกบัสถาบนัต่างประเทศ (7) การปรบัเปลีย่นนโยบายของผูบ้รหิารไม่ต่อเนื่อง (8) การจดัการ
เรยีนการสอนมุ่งเน้นไปทีน่ักศกึษาไทยและความต้องการของสงัคมไทยเป็นหลกั  (9) การบรหิาร
ความรว่มมอืใหป้ระสบผลส าเรจ็จะตอ้งมกีารวางแผนในระยะยาว 

อ านาจ บวัศริ ิ (2539) ได้วจิยัเรื่องการพฒันารปูแบบมหาวทิยาลยัสงฆน์านาชาตโิดยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในส่วนของโปรแกรมว่าต้องมคีวามหลากหลายในรูปแบบการพฒันาตาม
วฒันธรรมระหว่างประเทศ การศกึษาดว้ยโลกทศัน์ทีก่วา้งไกล เน้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ
โดยใชเ้นื้อหาของศาสนาเป็นสื่อในการเปรยีบเทยีบ ส่วนการจดัการเรยีนการสอนใหม้ทีางเลอืกใน
รปูแบบการเรยีนทีห่ลากหลาย สามารถเลอืกเรยีนไดต้ามเวลาทีผู่เ้รยีนผูส้อนสามารถจดัร่วมกนัไดม้ี
การเรยีนการสอนในแบบการวเิคราะห์วจิารณ์ร่วมกนั โดยใช้ภาษาสากล เช่นภาษาองักฤษ 
ภาษาจนี ภาษาญีปุ่่ น เป็นตน้ 

วลิาวณัย ์ จารุอรยิานนท์ (2542) ไดว้จิยัเรื่อง แนวโน้มการจดัโปรแกรมนานาชาตริะดบั
บณัฑติศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา สงักดัทบวงมหาวทิยาลยัในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2543-2552
ผลการวจิยัพบว่า แนวโน้มของการจดัในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2543-2552 ดงันี้ (1) ดา้นแนวคดิ
มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัของนานาชาติ (2) จุดมุ่งหมาย มุ่งพฒันายกระดบับุคลากร
ของสถาบนัอุดมศกึษาไทยใหสู้่มาตรฐานสากล ใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในเชงิวชิาการเทยีบเคยีง
กบันานาชาต ิ เปิดสู่ความเป็นสากล (3) ดา้นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผูเ้รยีน ผูส้อนจากนานาชาติ
หลกัสูตรมมีาตรฐานสากล ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรยีนการสอน กจิกรรม บรรยากาศ
และการจดัการเป็นนานาชาติ (4) ดา้นการจดัการศกึษา หลกัสูตรมกีารพฒันาอย่างสม ่าเสมอสนอง
ต่อความต้องการของผูเ้รยีนมลีกัษณะสหวทิยาการ การสอนมหีลากหลายรปูแบบเป็นต้น (5) การ
บรหิารงานดา้นงบประมาณ บุคลากร และอาคารสถานที ่เน้นการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ในสถาบนัอย่าง
มปีระสทิธภิาพทีสุ่ด มคีวามยดืหยุ่นและคล่องตวั (6) คุณภาพของบณัฑติ มคีวามรูเ้ชงิวชิาการ
เทยีบเท่านานาชาต ิโลกทศัน์กวา้ง ท างานระดบันานาชาตไิด ้

ศรณัย ์เลศิรกัษ์มงคล (2543) ไดว้จิยัเรื่อง แนวคดิเรื่องความเป็นนานาชาตขิองจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ตัง้แต่ปีพุทธศกัราช 2459-2543 และแนวทางเพื่อการก้าวสู่ความเป็นมหาวทิยาลยั
ระดบันานาชาต ิตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จากการวจิยัพบว่า แนวทางใน
การพฒันาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัระดบันานาชาตนิัน้ พบว่า
ผูบ้รหิารของจฬุาลงกรณ์ส่วนใหญ่เหน็ว่า มหาวทิยาลยัตอ้งสรา้งความยอมรบัใหเ้กดิขึน้ในประชาคม
มหาวทิยาลยันานาชาติ โดยเน้นการพฒันาคุณภาพทางวชิาการ ด้านวจิยัศกัยภาพของบุคลากร 
การส่งเสรมิบรรยากาศของการสรา้งความรู ้และการเรยีนรูทุ้กระดบัภายใตค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัความ
เป็นนานาชาตทิีช่ดัเจนขึน้ 
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พรทพิย ์ กาญจนนิยต (2547) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิและแนวปฏบิตับินพืน้ฐานของความเป็น
จรงิใน ประเดน็หลกั คอื สภาพความเป็นจรงิของการพฒันาความเป็นสากล  องคป์ระกอบหลกัและ
จะท าใหเ้กดิความเป็นสากล และตวัชีว้ดัว่าสถาบนัการศกึษาจะมคีวามเป็นสากลไดจ้ากอะไรบา้ง  
  สภาพความเป็นจรงิของการพฒันาสู่ความเป็นสากลจะมปีระเด็นหลกั คอื การสนับสนุนที่
จรงิจงัจากทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งประเดน็เรือ่งการจดัใหเ้ป็นวาระส าคญัในการด าเนินงานสอดแทรก
ความเป็นสากลไปในทุกมติขิองการจดัการในอุดมศกึษา และประเดน็เรือ่งการจดัสรรงบประมาณ ซึง่
หากมแีต่เสยีงสนับสนุนที่มากแต่งบประมาณยงัคงอยู่ในระดบัต ่าก็ไม่สามารถที่จะผลกัดนัได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื องคป์ระกอบส าคญัของความเป็นสากลของอุดมศกึษาม ี6 ประการ ประกอบดว้ย:  

1) ภาวะผูน้ าและการบรหิารจดัการความเป็นสากลทัว่ทัง้สถาบนั 
2) ความเป็นสากลของหลกัสตูร  
3) การมคีณาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ดา้นการสอนและวจิยัในเวทนีานาชาติ 
4) จ านวนของผูเ้รยีนในการศกึษาและวจิยัในต่างประเทศ  
5) การประสมประสานคณาจารยแ์ละนกัศกึษานานาชาตเิป็นส่วนหนึ่งของชวีติใน 
   สถาบนัอุดมศกึษา 
6) การพฒันาหน่วยทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมนิสตินกัศกึษาใหม้คีวามเป็นนานาชาติ 

 
        งำนวิจยัต่ำงประเทศ 

แซนบอรน์ (Sunborn, 1990) ไดศ้กึษาการจดัโปรแกรมนานาชาตใินรปูแบบทีมุ่่งให้นักศกึษา
ได้มีโอกาสประกอบอาชีพในระดับนานาชาติของศูนย์บริการวิชาชีพในมหาวิทยาลัยไรส์  (Rice 
University' s Career Services Center) โดยเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาไดห้างานเกี่ยวกบัการเดนิทาง
และการมปีฏสิมัพนัธ์กบัวฒันธรรมของชาตอิื่น ๆ มหาวทิยาลยัพยายามจดัหาทศิทางสู่ความเป็น
นานาชาตใิหน้ักศกึษาโดยผ่านโปรแกรมนี้ มกีจิกรรมการเรยีนการสอนเกี่ยวกบันานาชาติ ซึง่เน้น
เรื่องการอาชพี เช่น การให้ค าปรกึษาเรื่องอาชพี การฝึกงาน การจดัสถานที่ห้องสมุด ทัง้นี้ 
มหาวทิยาลยัไดแ้ทรกมติขิองความเป็นนานาชาตลิงในกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหน้ักศกึษามปีระสบการณ์
ในเรื่องนานาชาตหิรอืในเรื่องอาชพี พบว่ารปูแบบของศูนยบ์รกิารวชิาชพีของมหาวทิยาลยัไรสน์ี้ ท า
ใหน้กัศกึษามโีอกาสทีจ่ะหาทศิทางและมคีวามเป็นไปไดส้งูในการมอีาชพีในระดบันานาชาต ิ

หวงั (Wang, 1993) ได้ศกึษาผลกระทบของส านักงานโปรแกรมนานาชาติ (Office Of 
International Programs/OPI)ต่อการจดัโปรแกรมนานาชาตใินสถาบนัแลนดแ์กรนท์ (Land Grant 
Institutions) โดยท าการศกึษาจาก 3 องคป์ระกอบ คอื 1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่ คนและ
การเงนิ 2. กระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ โปรแกรม และกจิกรรม และ 3. ผลผลติ (Output) ไดแ้ก่
จ านวนโปรแกรม วชิาเอก วชิาโท ฯลฯ โดยการส ารวจและสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร พบว่าผลกระทบของ
ส านักงานโปรแกรมนานาชาติ ที่มต่ีอการจดัโปรแกรมนานาชาตอิยู่ในระดบัมากปัจจยัน าเขา้ที่มี
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อทิธพิลต่อกระบวนการ ได้แก่ อ านาจของผู้บรหิาร จ านวนเจา้หน้าที่ จ านวนเงนิและพนัธกจิ
ตลอดจนการสนบัสนุนของสถาบนั 

จอหน์สตนั (Johnston, 1993) ไดเ้สนอคู่มอืการศกึษานานาชาตใินมหาวทิยาลยัของแคนาดา 
(Guide to International Studies at Canadian Universities) ซึง่คู่มอืนี้จะเสนอรายชื่อมหาวทิยาลยั/
วทิยาลยัในแคนาดา จ านวน 65 แห่ง ซึง่เปิดโปรแกรมนานาชาต ิ (International Studies) และพืน้เมอืง
ศกึษา (Native Studies) ทัง้นี้โปรแกรมนานาชาตจิะประกอบดว้ยอาณาบรเิวณศกึษา (Area Studies) 
การพฒันานาชาต ิ(International Development) ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (International Relations) 
ธุรกจินานาชาต ิ (International Business) กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) การเกษตร
ระหว่างประเทศ (International Agriculture) และ การศึกษานานาชาตแิละการศกึษาเปรยีบเทยีบ 
(International and Comparative Education) รวมทัง้โปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกบัพื้นเมอืง ได้แก่ 
สิง่แวดล้อมศกึษา (Environmental Studies) และการวางผงัเมอืงและชนบท (Urban and Rural 
Planning) 

ฟาโรว ์ (Farrow, 1994) ได้ศกึษารวบรวมขอ้มูลพื้นฐานในการเตรียมตวัเพื่อการเป็นนัก
กายภาพบ าบดัส าหรบัการปฏบิตังิานระหว่างประเทศ (baseline information on preparation 
of occupational therapists to practice internationally) ของวทิยาลยัพยาบาล ในมหาวทิยาลยัรสัส ์
(College of Nursing, Rush University ) โดยวธิกีารส ารวจ ใชก้ารส่งแบบสอบถามซึง่สุ่มแบบ
เจาะจงโปรแกรมวชิาชพีกายภาพบ าบดั พบว่านักศกึษา เนื้อหาหลกัสูตรอาจารย์ ความรูเ้บือ้งต้น
ของวชิาชพีกายภาพบ าบดัซึ่งแต่ละองค์ประกอบล้วนแต่ต้องมคีวามเป็นนานาชาติ ผลการศกึษา
พบว่าไม่มนีัยส าคญัทีแ่ตกต่างระหว่างโปรแกรมของสหรฐัอเมรกิาและโปรแกรม นานาชาตทิี่ด าเนิน 
การดว้ยมติคิวามเป็นนานาชาติ มติต่ิาง ๆ ไดแ้ก่ การรบันักศกึษานานาชาติ ประสบการณ์ของ
นักศกึษานานาชาติ และโอกาสในการเชญิอาจารยจ์ากประเทศอื่นมาสอน อุปสรรคของการจดั
โปรแกรมใหม้กีารด าเนินงานใหเ้ป็นนานาชาติ คอื เวลาและการเงนิทีจ่ ากดั ผลการวจิยัสรุปไดว้่าไม่
มทีศันะของความเป็นนานาชาตใินสาขาวชิา ถงึแมว้่ารอ้ยละ 72 ของกลุ่มตวัอย่างรายงานว่าความรู้
ในเรือ่งวฒันธรรมเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดเมือ่สมคัรเขา้ท างานเป็นนกักายภาพบ าบดัระหว่างประเทศ 

บาเคอร ์(Baker, 1994) ไดศ้กึษาความเป็นนานาชาตขิองวทิยาลยัซเีนียร์(Senior Colleges) 
และโรงเรยีนแพทย์ หลกัสูตร 4 ปี จ านวน 56 แห่ง โดยใชร้ปูแบบของ อเีมอรส์นัและนิวซอม 
(Emerson and Newzsom) ผลการวจิยัพบว่าน้อยกว่าครึง่รายงานว่ามกีารก าหนดพนัธกจิหรอืเขยีน
นโยบายด้านนี้ไว้ ประมาณครึง่หนึ่งรายงานว่ามหีน่วยงานโดยเฉพาะที่ท าหน้าที่บรหิารหลกัสูตร
นานาชาต ิ รอ้ยละ 56.4 บอกว่ามคีณะกรรมการด าเนินงาน รอ้ยละ 70.4เป็นสมาชกิสมาคมการ 
ศกึษานาชาต ิม ี8 แห่ง เท่านัน้ทีไ่ม่มกีารศกึษานานาชาติ (Global Studies) และ 30 สถาบนับอกว่า
มกีารส่งนกัศกึษาไปเรยีนต่างประเทศ การบรกิารวชิาการมทีัง้การใหบ้รกิารในและนอกประเทศ เช่น 
ส่งวทิยากรไปบรรยาย การใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกลมน้ีอย 

บรอคเซาสท์ (Broucqsault, 1995) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเรยีนโปรแกรม
นานาชาตขิองนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นียสเตท (California State University) พบว่า 
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ปัจจยัทีม่อีทิธพิล ไดแ้ก่ 1. ประสบการณ์เกี่ยวกบัต่างประเทศ 2. ขอ้มลูจากการเขยีน  และการพูด
ต่อๆกนั 3. ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์และผู้บรหิารพจิารณาว่าเวลาที่นักศึกษาเรยีนโปรแกรม
นานาชาตดิกีว่าการไปเรยีนทีต่่างประเทศ 

ไนท ์ (Knight, 1995) ไดเ้สนอรายงานการส ารวจในปี ค.ศ. 1993 ของสมาคมมหาวทิยาลยั
และวทิยาลยัของแคนาดา ซึง่ครอบคลุมกจิกรรมการศกึษานานาชาตขิองมหาวทิยาลยั / วทิยาลยัใน
แคนาดา การศกึษาไดอ้อกแบบเพื่ออธบิายความเป็นมาของการบรหิารงานและเหตุผลของการจดั 
ล าดบัความเป็นนานาชาตเิป็นอนัดบัแรก ปัจจยัขององคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศึกษานานาชาตอิยู่ใน
ทศิทางกิจกรรมของมหาวทิยาลยัและตรวจสอบแนวโน้มความพยายามและการรเิริม่สู่ความเป็น
นานาชาต ิการศกึษาใชก้ารเกบ็แบบสอบถามจาก 58สถาบนั จากทัง้หมด 89 สถาบนั ทีเ่ป็นสมาชกิ 
โดยมคี าถามดงันี้ (1) เหตุผลและความเป็นมาของความเป็นนานาชาตขิองสถาบนัอุดมศกึษา (2) 
เป้าหมายความเป็นนานาชาติของสถาบนั (3) บูรณาการความเป็นนานาชาติในโครงสร้างการ
บรหิารงานของสถาบนั (4) ปัจจยัขององคก์ร (5) ความต้องการในการเป็นผูน้ า (6) ความพยายาม
และกจิกรรมต่าง ๆ ในความเป็นนานาชาต ิ 

วา้นซ ์(Warzyn, 1997) ศกึษาการจดัหลกัสตูรใหเ้ป็นนานาชาต ิ: กรณศีกึษาสาขาธุรกจิของ
วทิยาลยัเทคนิควสิคอนซนิ   ในเขตวอลลเ์กสสา   (Wisconsin's Waukesha CountyTechnical 
College) พบว่าการจดัหลกัสตูรธุรกจิใหม้คีวามเป็นนานาชาติ หมายถงึการบูรณาการกระบวนการ
ของวฒันธรรมนานาชาตเิขา้ไปสู่การจดัการศกึษาเพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรอบรูใ้นเรือ่งธุรกจิของโลก 

ดจิค ์และไมเจอร ์(Dijk and Meijer, 1997) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการเรยีนของดชัส์ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความเป็นนานาชาตขิองการอุดมศกึษา รปูแบบเพื่อการวเิคราะหก์ระบวนการภายในของสถาบนั 
เพื่อการตดัสนิใจ องคก์รและการปฏบิตักิารเกี่ยวกบักจิกรรมนานาชาต ิทัง้นี้ รปูแบบของสถาบนั
ดงักล่าว ม ี3 มติ ิไดแ้ก่ (1) นโยบาย (จดุประสงคค์วามเป็นนานาชาตเิป็นสิง่ส าคญั) (2) การ
สนบัสนุนกจิกรรมนานาชาต ิ(การมปีฏสิมัพนัธ ์/ แต่ละบุคคล) (3) วธิกีารปฏบิตั ิ
 
6.   ค ำนิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

1.  สภำวะกำรท ำงำน  หมายถงึสภาพการท างานทีก่ าลงัปฎบิตัอิยู ่อาทเิช่น ประสบการณ์ 
ท างาน ต าแหน่งงาน เงนิเดอืน ลกัษณะการท างาน ประเภทของงาน ประเภทของหน่วยงาน  ทกัษะ
ความรูท้ีจ่ าเป็นในการท างาน  การน าเกณฑม์าตรฐานสากลใชใ้นหน่วยงาน 
 2. ระดบัสำกล  หมายถงึ ระดบัทีน่ิยมกนัทัว่ไปเป็นหลกัมาตรฐาน หรอืไดร้บัการยอมรบัใน
ระดบันานาชาต ิ
  3.  คณะ  หมายถงึ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 4.  หลกัสตูร  หมายถงึ หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ) ภาคพเิศษ 
คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
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 5.  ทกัษะ หมายถงึ ความชดัเจน และความช านิช านาญในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง ซึง่บุคคล
สามารถสรา้งขึน้ไดจ้ากการเรยีน  
 6.  ควำมรู้ หมายถงึ สิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาเล่าเรยีน การคน้ควา้หรอืประสบการณ์ 
รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตั ิและทกัษะความเขา้ใจ หรอืสารสนเทศทีไ่ดร้บัมาจากประสบการณ์ 
สิง่ทีไ่ดร้บัมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคดิ หรอืการปฏบิตั ิ
 7.  นักศึกษำภำคพิเศษ หมายถงึ นกัศกึษาหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 
(เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ) ภาคพเิศษ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
             8.  มำตรฐำนระดบัสำกล หมายถงึ มาตรฐานทีไ่ดจ้ากการพจิารณารว่มกนัของประเทศ
ต่างๆ เพื่อหาขอ้ตกลงรว่มกนัและเกดิการยอมรบั อาทเิช่น องคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standard :ISO) ซึง่เป็นผูอ้อกมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ 
ISO 14001: 1996 เป็นตน้ 
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บทท่ี 3 

 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

  
 ในการเขยีนวธิกีารศกึษาคน้ควา้ตามระเบยีบวธิวีจิยั ของบทที ่3 นี้ จะประกอบดว้ย
เนื้อหาส าคญั 5 ส่วนไดแ้ก่ เนื้อหาเกีย่วกบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เครือ่งมอืและการสรา้ง
เครือ่งมอื การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

1. ประชำกร ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร 
เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ ภาคพเิศษ  คณะพฒันาการเศรษฐกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

2. กลุ่มตวัอย่ำง  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  หลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์
ธุรกจิ ภาคพเิศษ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็น
นักศึกษาตัง้แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555, 2556 และ1/2557  และลงทะเบยีนเรยีนในปี
การศกึษา 2557  โดยมผีูต้อบและส่งกลบัแบบสอบถาม จ านวน 165  คน  
 
เครื่องมือและกำรสร้ำงเครื่องมือ 

1. เคร่ืองมือวิจยั  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้ง 
ขึน้ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด  
          ตอนท่ี 1  แบบส ารวจรายการ (Checklist) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สาขาที่เรยีนในระดบัปรญิญาตร ีภาคที่เข้าศึกษา  หลกัสูตรที่
เรยีน และ เหตุผลทีเ่ขา้ศกึษาในคณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
                 ตอนท่ี 2  แบบส ารวจรายการ (Checklist) เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูการท างาน 
และความเกี่ยวขอ้งกบัการท างานในระดบัสากล ได้แก่ ประสบการณ์ท างานหลงัส าเรจ็ปรญิญาตรี . 
ต าแหน่งงาน ประเภทสถานทีท่ างาน เงนิเดอืนที่ไดร้บั ประเภทของหน่วยงาน ประเภทของงาน การ
ท างานในระดบัสากล การเขา้สู่เกณฑม์าตรฐานสากลของหน่วยงาน การน าความรูไ้ปใชใ้นการหางาน 
และท างานในระดบัสากล 
                   ตอนท่ี 3  ประกอบดว้ยสองส่วน ดงันี้  
            3.1 แบบส ารวจค าถามปลายเปิด  (Open Ended Question) เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกบั ความต้องการทกัษะความรูเ้พื่อน าไปประยุกต์ใช้ท างานในระดบัสากล ได้แก่ ศาสตรห์รอื
ความรูท้ีจ่ าเป็น รายวชิาใดทีม่ปีระโยชน์  รายวชิาทีค่วรปรบัปรุง  รายวชิาหรอืประเดน็ความรูท้ีค่วร
เพิม่  กจิกรรมที่หลกัสูตรควรจดั คุณสมบตัขิองผู้สอนที่จ าเป็น วธิกีารสอนที่ส่งเสรมิความรูใ้นระดบั
สากล  สิง่อ านวยความสะดวกทีส่่งเสรมิความรูใ้นระดบัสากล  ขอ้มลูหรอืสารสนเทศทีส่่งเสรมิความรูใ้น
ระดบัสากล เป็นตน้ 
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        3.2 แบบวดัมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบั 
ระดบัของประเดน็ทกัษะความรูท้ีจ่ าเป็นในการท างานระดบัสากล จ านวน 15 ค าถาม อาทเิช่น   
การพดูภาษาองักฤษ  การศกึษาดงูานในองคก์ารระดบัสากล  การใชค้อมพวิเตอรแ์ละโปรแกรม 
ส าเรจ็รปู  การรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษา การเชญิผูท้รงคุณวุฒชิาวต่างประเทศ 
มาบรรยายพเิศษ  และการศกึษา Case study ของสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ  ซึง่ก าหนด 
ความหมายของระดบัคะแนน 5 ระดบั ดงันี้ 
 
 
 
 

 
 

2. กำรสร้ำงเคร่ืองมือวิจยั  เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้ใหมต่ามขัน้ตอน ดงันี้  
   2.1 ศกึษาความตอ้งการของหน่วยงาน แนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การท างานในระดบัสากล 
   2.2 เขยีนขอ้ค าถามทัง้  4 ดา้น คอื ดา้นขอ้มลูส่วนตวั จ านวน 7 ขอ้ ดา้นขอ้มลูการ
ท างาน จ านวน 16 ขอ้ และดา้นความตอ้งการทกัษะความรูเ้พื่อน าไปประยกุตใ์ชท้ างานในระดบั
สากล จ านวน 24 ขอ้ รวม 47 ขอ้ โดยจดัเนื้อหาใหค้รอบคลุมกบัการท างานในระดบัสากลตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   2.3 น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมและความถูกตอ้งของภาษา 
   2.4 ปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อให้มคีวาม
เหมาะสมของขอ้ค าถาม และความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้
   2.5 น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาแลว้ไป
ทดลองใชเ้พื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
 
        3.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัไดข้อความอนุเคราะหเ์จา้หน้าทีค่ณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ช่วยด าเนินการจดัส่งและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในช่วงทีม่กีารเรยีนการสอน หรอืหลงัเสรจ็สิน้การสอบ 
 
                 4. กำรจดักระท ำข้อมูล ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีร่วบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ 
แล้วใส่หมายเลขแบบสอบถามตามล าดบัตัง้แต่ฉบบัแรกจนถงึฉบบัสุดท้าย ลงรหสั ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel และน าไปค านวณค่าสถิติ และประมวลค าถามปลายเปิดเพื่อจดักลุ่มและหา
ค่าความถีข่องค าตอบ ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows   

5   หมายถงึ ความจ าเป็น ระดบัมากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ ความจ าเป็น ระดบัมาก 
3 หมายถงึ ความจ าเป็น ระดบัปานกลาง 
2 หมายถงึ ความจ าเป็น ระดบัน้อย 
1 หมายถงึ ความจ าเป็น ระดบัน้อยทีสุ่ด 
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 5.  กำรวิเครำะหข้์อมลู ในการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามผูว้จิยัด าเนินการ ดงันี้ 
            ตอนท่ี 1  แบบส ารวจรายการ (Checklist) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สาขาที่เรยีนในระดบัปรญิญาตร ีภาคที่เข้าศึกษา  หลกัสูตรที่
เรยีนและเหตุผลทีเ่ขา้ศกึษาในคณะพฒันาการเศรษฐกจิจะวเิคราะหข์อ้มลูจากค่ารอ้ยละ 
 
                     ตอนท่ี 2  แบบส ารวจรายการ (Checklist) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูการท างาน
และความเกีย่วขอ้งกบัการท างานในระดบัสากล ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท างานหลงัส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี ต าแหน่งงาน ประเภทสถานที่ท างาน เงนิเดอืนทีไ่ด้รบั ประเภทของหน่วยงาน ประเภท
ของงาน การท างานในระดบัสากล การเขา้สู่เกณฑม์าตรฐานสากลของหน่วยงาน การน าความรูไ้ปใชใ้น
การหางาน และท างานในระดบัสากล โดยวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่ารอ้ยละ 
 
             ตอนท่ี 3  ประกอบดว้ยสองส่วน ดงันี้  
            3.1 แบบส ารวจค าถามปลายเปิด  (Open Ended Question) เป็นแบบ สอบถาม
เกีย่วกบัความตอ้งการทกัษะความรูเ้พื่อน าไปประยกุตใ์ชท้ างานในระดบัสากล ไดแ้ก่ ศาสตรห์รอื
ความรูท้ีจ่ าเป็น รายวชิาทีม่ปีระโยชน์  รายวชิาทีค่วรปรบัปรงุ  รายวชิาหรอืประเดน็ความรูท้ีค่วร
เพิม่  กจิกรรมใดทีห่ลกัสตูรควรจดั คุณสมบตัขิองผูส้อนทีจ่ าเป็น วธิกีารสอนทีส่่งเสรมิความรูใ้นระดบั
สากล  สิง่อ านวยความสะดวกทีส่่งเสรมิความรูใ้นระดบัสากล  ขอ้มลูหรอืสารสนเทศทีส่่งเสรมิความรูใ้น
ระดบัสากล จะวเิคราะหข์อ้มลูจากค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละ 
                3.2 แบบวดัมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั
ระดบัของประเดน็ทกัษะความรูท้ีจ่ าเป็นในการท างานระดบัสากล จ านวน 15 ค าถาม อาทเิช่น  การพดู
ภาษาองักฤษ  การศกึษาดงูานในองคก์ารระดบัสากล  การใชค้อมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมส าเรจ็รปู  การ
รว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ  การเชญิผูท้รงคุณวุฒชิาวต่างประเทศมาบรรยาย
พเิศษ  และการศกึษา Case study ของสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ เกณฑใ์นการแปลค่าเฉลีย่ของ
ประเดน็ทกัษะความรูท้ีจ่ าเป็นในการท างานระดบัสากล ทัง้  5 ระดบั ก าหนดดงันี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00   หมายถงึ ระดบัมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถงึ ระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถงึ ระดบัน้อยทีสุ่ด 
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บทท่ี 4 
 

ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 

  การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวจิยัเรื่อง “ส ารวจสภาวะการท างาน และการน า
ความรูไ้ปใชข้องนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ภาคพเิศษ  คณะพฒันาการเศรษฐกจิ  สถาบนับณัฑติ 
พฒันบรหิารศาสตร ์ ในบรบิทการท างานระดบัสากล”    มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อ ส ารวจแหล่ง
อาชพี ผลตอบแทน สภาวะการท างาน  และศกึษาความตอ้งการความรูเ้พื่อใชใ้นการท างานในระดบั
สากล ของนกัศกึษาภาคพเิศษ  คณะพฒันาการเศรษฐกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ โดย
น าเสนอในรปูแบบของตารางและแผนภูมปิระกอบค าบรรยาย แบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มลูส่วนตวัและการศกึษา 
             ตอนท่ี 2  ขอ้มลูการท างาน 
               ตอนท่ี 3  ความตอ้งการทกัษะความรูเ้พื่อน าไปประยกุต์ใชท้ างานในระดบัสากล 
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ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนตวัและกำรศึกษำ 
ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพส่วนตวั 

 

 

สถานภาพส่วนตวั จ านวน รอ้ยละ 
1. เพศ   

1.1 ชาย 68 41.21 
1.2 หญงิ 97 58.79 

รวม 165 100.00 
2. อายุ   

2.1 21 – 25 ปี 59 35.75 
2.2 26 – 30 ปี 82 49.70 
2.3 31 – 40 ปี 21 12.73 
2.4 มากกว่า 40 ปี 3 1.82 

รวม 165 100.00 
3. สถานภาพสมรส   

3.1 โสด 155 93.94 
3.2 สมรส 8 4.85 
3.3 อื่นๆ / หยา่รา้ง 2 1.21 

รวม 165 100.00 
4. กลุ่มสาขาวชิาทีเ่รยีนระดบัปรญิญาตร ี   

4.1 เศรษฐศาสตร ์ 84 50.90 
4.2 บรหิารธุรกจิ/การเงนิ/บญัช ี 38 23.03 
4.3 วศิวกรรมศาสตร ์  19 11.52 
4.4 วทิยาศาสตร ์ 18 10.91 
5.5 สงัคมศาสตร/์ศกึษาศาสตร/์ศลิปศาสตร์ 6 3.64 

รวม 165 100.00 
5. ภาคการศกึษาทีเ่ขา้มาเรยีนในคณะพฒันาการเศรษฐกจิ   

5.1 ภาคการศกึษา 1/2555  30 18.18 
5.2 ภาคการศกึษา 2/2555 43 26.06 
5.3 ภาคการศกึษา 1/2556  65 39.39 
5.4 ภาคการศกึษา 2/2556 16 9.70 
5.5 ภาคการศกึษา 1/2557 11 6.67 

รวม 165 100.00 
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ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพส่วนตวั (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากตาราง 1 แสดงว่านักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 165 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.79 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.21 

และ เมื่อพจิารณาตามอายุ ปรากฏว่าส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 26 – 30 ปี จ านวน  82 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 49.70 รองลงมามอีายุระหว่าง 21 – 25 ปี จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.75 รองลงมามี

อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.73 และน้อยทีสุ่ดคอื อายุมากกว่า 40 ปี 

จ านวน 3 คน   คิดเป็นร้อยละ 1.82  เมื่อพิจารณาตามสถานภาพสมรส ปรากฏว่าส่วนใหญ่มี

สถานภาพ โสด  จ านวน  155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.94 รองลงมามสีถานภาพ สมรส  จ านวน 8 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 4.85 และ น้อยที่สุดคอื สถานภาพอื่น ๆ หรอืหย่าร้าง จ านวน 2 คน   คดิเป็นรอ้ย

1.21 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชาที่เรียนระดับปริญญาตรีปรากฏว่าส่วนใหญ่เรียนสาขา

เศรษฐศาสตร ์จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.90 รองลงมาคอืสาขาบรหิารธุรกจิ  จ านวน 38 คน 

คดิเป็นร้อยละ 23.03 รองลงมาคอืสาขาวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 11.52 

รองลงมาใกลเ้คยีงกนัคอืสาขาวทิยาศาสตร ์ จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.91 และ น้อยทีสุ่ดคอื

สาขาสงัคมศาสตร/์ศกึษาศาสตร/์ศลิปะศาสตร ์จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.64  เมื่อพจิารณาตาม

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้มาเรยีนในคณะพฒันาการเศรษฐกจิ ปรากฏว่าส่วนใหญ่เขา้เมื่อ ภาคการศกึษา  

1/2556 จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.39 รองลงมาคอื ภาคการศกึษา  2/2555 จ านวน 43 คน 

สถานภาพส่วนตวั จ านวน รอ้ยละ 
6. หลกัสตูรทีเ่ขา้ศกึษาในคณะพฒันาการเศรษฐกจิ   

6.1 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 165 100.00 
รวม 165 100.00 

7. เหตุผลทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   
7.1 เพื่อน าไปใชท้ างานในระดบัทัว่ไป 65 39.39 
7.2 เพื่อน าไปใชท้ างานในระดบัสากล  30 18.18 
7.3 เพื่อความกา้วหน้าในสายงานอาชพี 112 67.88 
7.4 เพื่อเปลีย่นสายงาน 64 38.79 
7.5 เหตุผลอื่น ๆ  7 4.24 

เหตุผลอื่น ๆ ทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูร (ระบุ)   
7.5.1 เพื่อน าความรูไ้ปประกอบอาชพีส่วนตวั 4 2.42 
7.5.2 เพื่อเพิม่พนูความรูค้วามสามารถ 2 1.21 
7.5.3 เพราะเนื้อหาหลกัสตูรมคีวามน่าสนใจ 1 0.61 
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คดิเป็นร้อยละ 26.06 รองลงมาคอื ภาคการศึกษา 1/2555 จ านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 18.17 

รองลงมาใกลเ้คยีงกนัคอื ภาคการศกึษา  2/2556  จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.70 และน้อยทีสุ่ด

คอื ภาคการศกึษา  1/2557 จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.67  ส่วนดา้นหลกัสูตรที่เขา้ศกึษาใน

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ ปรากฏว่าทัง้หมดศกึษาในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ จ านวน 165 คน 

คดิเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนเหตุผลที่เข้ามาศึกษาในหลกัสูตร ปรากฏว่าส่วนใหญ่เลอืกตอบ เพื่อ

ความก้าวหน้าในสายงานอาชพี จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.88 รองลงมาคอืเพื่อน าไปใช้

ท างานระดบัทัว่ไป 65 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 รองลงมาใกล้เคียงกันคือ เพื่อเปลี่ยนสายงาน 

จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.79 รองลงมาเพื่อใช้ท างานในระดบัสากล จ านวน 30 คน คดิเป็น

ร้อยละ 18.18 และเหตุผลอื่น ๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.24  โดยระบุเหตุผลว่า เพื่อน า

ความรูไ้ปประกอบอาชพีส่วนตวั จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.42 รองลงมาคอืเพื่อเพิม่พูนความรู้

ความสามารถ จ านวน 2 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 1.21 และน้อยที่สุดคอืเพราะเหน็ว่าเนื้อหาหลกัสูตรมี

ความน่าสนใจ จ านวน 1 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.61 ดงัแผนภาพต่อไปนี้ 

แผนภาพ 1.1 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

ชำย

40.86%

หญิง

59.14%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.21% 

58.79% 
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แผนภาพ 1.2 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามช่วงอายุ 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพ 1.3 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสาขาวชิาระดบัปรญิญาตร ี
 
 

เศรษฐศำสตร์

47.36%

วิทยำศำสตร์

10.15%

บริหำรธุรกิจ

21.43%

วิศวกรรมศำสตร์

17.68%

สงัคมศำสตร์

3.39%

 
 

 
 
 
 
 

21 – 25 ปี

35.76%

26 – 30 ปี

49.70%

31 – 40 ปี

12.73%

มำกกวำ่ 40 ปี

1.82%

35.75%
%% 

10.91% 
3.64% 

47.36% 

23.03% 

11.52% 50.90% 11.52% 

10.91% 
3.64% 
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แผนภาพ 1.4 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเหตุผลทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูร  
 
 
 

ใช้ท ำงำนทัว่ไป

23.38%

ใช้ท ำงำน

ระดบัสำกล

10.79%ควำมก้ำวหน้ำ

40.29%

เปล่ียนสำยงำน

23.02%

อ่ืน ๆ 

2.52%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.79% 38.79% 
4.24% 4.24% 

39.39% 

18.18% 

67.88% 
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลกำรท ำงำน 
 

ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพการท างาน จ านวน รอ้ยละ 
1. ประสบการณ์การท างานหลงัส าเรจ็ปรญิญาตร ี   

1.1  ไมเ่คยท างาน 4 2.42 
1.2  เคยท างานน้อยกว่า 1 ปี 6 3.64 
1.3  เคยท างาน 1 - 3 ปี  83 50.30 
1.4  เคยท างาน 4 – 6 ปี 45 27.27 
1.5  เคยท างาน 7 – 10 ปี 21 12.73 
1.6  เคยท างานมากกว่า 10 ปี 6 3.64 

รวม 165 100.00 
2. ต าแหน่งงานปัจจบุนั   

2.1  ระดบัปฏบิตักิาร 122 73.94 
2.2  ผูบ้รหิารระดบัต้น 21 12.73 
2.3  ผูบ้รหิารระดบักลาง  9 5.45 
2.4  ผูบ้รหิารระดบัสงู 2 1.21 
2.5  เจา้ของธุรกจิ 5 3.03 
2.6  อื่น ๆ 6 3.64 

รวม 165 100.00 
3. ประเภทของสถานทีท่ างาน   

3.1  สถาบนัการเงนิ 69 41.81 
3.2  การบรกิาร   19 11.51 
3.3  ส่งออก / น าเขา้   10 6.06 
3.4  อุตสาหกรรม 26 15.76 
3.5  พาณชิยกรรม   11 6.67 
3.6  ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ   18 10.91 
3.7  การศกึษา    3 1.82 
3.8  การแพทย/์พยาบาล 3 1.82 
3.9  อื่น ๆ 6 3.64 

รวม 165 100.00 
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ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพการท างาน (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพการท างาน จ านวน รอ้ยละ 
4. เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในปัจจบุนั   

4.1  ต ่ากว่า 10,000 บาท  1 0.61 
4.2  10,001 – 20,000 บาท 63 38.18 
4.3  20,001 – 30,000 บาท  60 36.36 
4.4  30,001 – 40,000 บาท 18 10.91 
4.5  40,001 – 50,000 บาท  11 6.67 
4.6  มากกว่า  50,000 บาท 12 7.27 

รวม 165 100.00 
5. ประเภทของหน่วยงาน   

5.1  หน่วยงานภาครฐั  31 18.79 
5.2  เอกชนไทย 92 55.76 
5.3  เอกชนไทยรว่มทุนกบัต่างชาต ิ 16 9.70 
5.4  เอกชนต่างชาต ิ 22 13.33 
5.5  อื่นๆ  4 2.42 

รวม 165 100.00 
6. ประเภทงานทีท่ า   

6.1  ใหบ้รกิารเฉพาะคนไทย  29 17.58 
6.2  ใหบ้รกิารทัง้คนไทยและต่างชาต ิ 131 79.39 
6.3  ใหบ้รกิารเฉพาะต่างชาต ิ 2 1.21 
6.4  อื่น ๆ 3 1.82 

รวม 165 100.00 
7. งานทีท่ าตอ้งใชท้กัษะความรูเ้รือ่งระหว่างประเทศหรอืไม่   

7.1  ใชม้าก 32 19.39 
7.2  ใชป้านกลาง  82 49.70 
7.3  ใชน้้อย 41 24.85 
7.4  ไมต่อ้งใช้  7 4.24 
7.5  ไมต่อบ 3 1.82 

รวม 165 100.00 
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ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพการท างาน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สถานภาพการท างาน จ านวน รอ้ยละ 
8. หน่วยงานมผีูบ้รหิารหรอืบุคลากรชาวต่างประเทศหรอืไม่   

8.1  ม ี 97 58.79 
8.2  ไมม่ ี 65 39.39 
4.3  ไมต่อบ 3 1.82 

รวม 165 100.00 
9. หน่วยงานมกีระบวนการหรอืกลไกเพื่อเพิม่ขดีความ    
    สามารถทางการแขง่ขนัระดบัสากลหรอืไม่   

9.1  ม ี 113 68.48 
9.2  ไมม่ ี 29 17.58 
9.3  ไมแ่น่ใจ 20 12.12 
9.4  ไมต่อบ 3 1.82 

รวม 165 100.00 
10. หน่วยงานตอ้งแขง่ขนักบัหน่วยงานต่างชาตใิช่หรอืไม่   

10.1  ใช่ 118 71.51 
10.2  ไมใ่ช่ 34 20.61 
10.3  ไมแ่น่ใจ 10 6.06 
10.4  ไมต่อบ 3 1.82 

รวม 165  100.00 
11. หน่วยงานมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัในระดบัประเทศหรอืระดบั 
     สากลใช่หรอืไม ่   

10.1  ใช่ 128 77.58 
10.2  ไมใ่ช่ 19 11.51 
10.3  ไมแ่น่ใจ 15 9.09 
10.4  ไมต่อบ 3 1.82 

รวม 165 100.00 
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ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพการท างาน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถานภาพการท างาน จ านวน รอ้ยละ 
12. หน่วยงานน ามาตรฐานสากลมาใชย้กระดบัทางการแขง่  
     ขนัใช่หรอืไม่   

12.1  ใช่ 137 83.03 
12.2  ไมใ่ช่ 13 7.88 
12.3  ไมแ่น่ใจ 12 7.27 
12.4  ไมต่อบ 3 1.82 

รวม 165 100.00 
13. หน่วยงานไดร้บัการรบัรองตามเกณฑม์าตรฐานสากล  
     ใช่หรอืไม ่   

13.1  ใช่ 136 82.42 
13.2  ไมใ่ช่ 26 15.76 
13.3  ไมต่อบ 3 1.82 

รวม 165 100.00 
14. หน่วยงานอยูร่ะหว่างกระบวนการเขา้สู่เกณฑม์าตรฐาน  
     สากล ใช่หรอืไม ่   

14.1  ใช่ 52 31.51 
14.2  ไมใ่ช่ 71 43.03 
14.3  ไมแ่น่ใจ 39 23.64 
14.4  ไมต่อบ 3 1.82 

รวม 165 100.00 
15. ความรูจ้ากการเรยีนในหลกัสตูรสามารถน าไป 
       ประยกุตใ์ชใ้นการท างานระดบัสากลไดเ้พยีงใด   

15.1  ใชไ้ดม้าก 78 47.27 
15.2  ใชไ้ดป้านกลาง 75 45.46 
15.3  ใชไ้ดน้้อย   4 2.42 
15.4  ไมแ่น่ใจ 7 4.24 
15.5  ไมต่อบ 1 0.61 

รวม 165 100.00 
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ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพการท างาน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          จากตาราง 2 แสดงว่านกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 165 คน ส่วนใหญ่เคยท างาน 1 – 
3 ปี จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.30 รองลงมา เคยท างาน 4 – 6 ปี จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 27.27 รองลงมา เคยท างาน 7 – 10 ปี จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.73 เมื่อพจิารณาตาม
ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ปรากฏว่าส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานอยู่ในระดบัปฏบิตักิาร จ านวน 122 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 73.94 รองลงมาคอื ผูบ้รหิารระดบัตน้ จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.73 รองลงมา
คอื ผูบ้รหิารระดบักลาง จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.45 เมื่อพจิารณาตามประเภทสถานทีท่ างาน
ปรากฏว่าส่วนใหญ่ท างานอยูใ่นสถาบนัการเงนิ  จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.81  รองลงมาคอื 
อุตสาหกรรม จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.76  รองลงมาคอื การบรกิาร จ านวน 19 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 11.51 และรองลงมาใกล้เคยีงกนั คอื ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
10.91 
 
 เมือ่พจิารณาตามเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในปัจจุบนักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดร้ ับเงนิเดอืนอยู่ในช่วง
ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 38.18  รองลงมาใกลเ้คยีงกนัคอื 20,001 – 30,000 
บาท   คดิเป็นรอ้ยละ 36.36 รองลงมาคอื 30,001 – 40,000 บาท   คดิเป็นร้อยละ 10.91  เมื่อ
พจิารณาตามประเภทของหน่วยงานส่วนใหญ่ท างานอยู่ในองค์กรประเภท เอกชนไทย จ านวน 92 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.76 รองลงมา หน่วยงานภาครฐั  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.79 
รองลงมา เอกชนต่างชาติ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ รองลงมาใกล้เคียงกันคือ 
เอกชนไทยร่วมทุนกบัต่างชาต ิจ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.70 เมื่อพจิารณาตามประเภทของ
งานทีท่ าส่วนใหญ่ท างานในลกัษณะ ใหบ้รกิารทัง้คนไทยและต่างชาต ิจ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 79.39 รองลงมา ใหบ้รกิารเฉพาะคนไทย จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.58  และจ านวนน้อย 
ใหบ้รกิารเฉพาะต่างชาต ิจ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.21 

สถานภาพการท างาน จ านวน รอ้ยละ 
16. ความรูจ้ากการเรยีนในหลกัสตูรจะช่วยใหม้โีอกาสไดง้าน  
     ท าในองคก์ารระดบัสากลมากขึน้อยา่งไร   

16.1  ช่วยไดม้าก 80 48.48 
16.2  ช่วยไดป้านกลาง 69 41.82 
16.3  ช่วยไดน้้อย 9 5.45 
16.4  ไมแ่น่ใจ 6 3.64 
16.5  ไมต่อบ 1 0.61 

รวม 165 100.00 
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 เมื่อพจิารณาตามทกัษะความรู้เกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศที่ต้องใช้ในการท างานกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบว่า ใช้ปานกลาง จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.70 รองลงมาตอบว่า ใช้
น้อย จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.85 และรองลงมาใกลเ้คยีงกนัตอบว่า ใชม้าก จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.39 เมื่อพิจารณาด้านการมีผู้บริหารหรอืบุคลากรต่างชาติในหน่วยงานกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบว่า ม ีจ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.79 รองลงมาตอบว่า ไม่ม ีจ านวน 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 เมื่อพิจารณาด้านหน่วยงานมีกระบวนการหรือกลไกเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัสากล ส่วนใหญ่ตอบว่า ม ีจ านวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 
68.48 รองลงมาตอบว่า ไมม่ ีจ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.58 และ ตอบว่า ไม่แน่ใจ จ านวน 20 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.12 เมื่อพจิารณาดา้นหน่วยงานต้องมกีารแข่งขนักบัหน่วยงานต่างชาต ิส่วน
ใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.51 รองลงมาตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 34 คน คดิ
เป็นร้อยละ 20.61 และ ตอบว่า ไม่แน่ใจ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 เมื่อพิจารณาด้าน
ชื่อเสยีงของหน่วยงานมชีื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 
128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.58 รองลงมาตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.51 และ 
ตอบว่า ไมแ่น่ใจ จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.09 
 
 เมือ่พจิารณาดา้นหน่วยงานน ามาตรฐานสากลมาใชย้กระดบัการแขง่ขนั ส่วนใหญ่ตอบว่า 
ใช่ จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.03 รองลงมาตอบว่า ไมใ่ช่ จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
7.88 และ ตอบว่า ไมแ่น่ใจ จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.27  เมือ่พจิารณาดา้นหน่วยงานไดร้บั
การรบัรองตามเกณฑม์าตรฐานสากล ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.42 
และตอบว่า ไมใ่ช่ จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.76 เมือ่พจิารณาดา้นหน่วยงานอยู่ระหว่าง
กระบวนการเขา้สู่มาตรฐานสากล ส่วนใหญ่ตอบว่า ไมใ่ช่ จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.03 
รองลงมาตอบว่า ใช่ จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.51 และ ตอบว่า ไมแ่น่ใจ จ านวน 39 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 23.64  เมือ่พจิารณาดา้นการน าความรูจ้ากการเรยีนในหลกัสตูรไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างานระดบัสากล ส่วนใหญ่ตอบว่า ใชไ้ดม้าก จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.27 และ รองลงมา
ใกลเ้คยีงกนัตอบว่า ใชไ้ดป้านกลาง จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.46   เมือ่พจิารณาดา้นความรู้
จากการเรยีนในหลกัสตูรช่วยใหม้โีอกาสไดง้านท าในองคก์รระดบัสากล ส่วนใหญ่ตอบว่า ช่วยได้
มาก จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.48 รองลงมาตอบว่า ช่วยไดป้านกลาง จ านวน 69 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 41.48 และ ส่วนน้อยตอบว่า  ช่วยไดน้้อย จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.45  ดงั
แผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ 2.1 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

 1 - 3 ปี

50.30%

 4 – 6 ปี

27.27%

 7 – 10 ปี

12.73%

มำกกว่ำ 10 ปี

3.64%

ไม่เคยท ำงำน

2.42% น้อยกว่ำ 1 ปี

3.64%

 
 
 
 
 
แผนภาพ 2.2 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ปฏิบติักำร

73.94%

ผู้บริหำร

ระดบักลำง

5.45%

ผู้บริหำร

ระดบัต้น

12.73%

เจ้ำของธุรกิจ

3.03%

ผู้บริหำร

ระดบัสูง

1.21% อ่ืน ๆ

3.64%
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แผนภาพ 2.3 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทหน่วยงาน 
 

ภำครฐั

18.79%

เอกชนไทย

55.76%

ร่วมทนุกบั

ต่ำงชำติ      9.70%

อ่ืนๆ 

2.42%

เอกชนต่ำงชำติ

13.33%

 
 
 
 
 
แผนภาพ 2.4 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทงานทีท่ า 
 

ให้บริกำร

เฉพำะคนไทย

26.03%

อ่ืน ๆ

1.63%

ให้บริกำรทัง้คน

ไทยและต่ำงชำติ

71.25%

ให้บริกำร

เฉพำะต่ำงชำติ

1.09%

 
 
 
 

17.58% 17.58% 

79.39% 

1.21% 
1.82% 
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แผนภาพ 2.5 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการใชค้วามรูเ้รือ่งระหว่างประเทศ 
 

ใช้มำก

19.75%

ใช้ปำนกลำง 

50.62%

ใช้น้อย

25.31%

ไม่ต้องใช้

4.32%

 
 

 
 
 
แผนภาพ 2.6 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการท างานรว่มกบัชาวต่างประเทศ 
 

ไม่มีบุคลำกร

ชำวต่ำงประเทศ

40.12%

มีบคุลำกรชำว

ต่ำงประเทศ 59.88%

 
 
 
 

19.39% 

49.70% 

24.85% 

4.24% 

58.79%
๔%% 

39.39% 
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แผนภาพ 2.7 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการมกีลไกเพิม่ขดีความสามารถ 
                 การแขง่ขนัของหน่วยงานในระดบัสากล 

 

มีกลไก

79.58%

ไม่มีกลไก

20.42%

 
 

 
 
 
แผนภาพ 2.8 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการแขง่ขนักบัหน่วยงานต่างชาต ิ
 

ต้องแข่งขนั

77.63%

ไม่ต้องแข่งขนั

22.37%

 
 

68.48% 

17.58% 

20.61% 

71.51% 
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แผนภาพ 2.9 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการมชีื่อเสยีงระดบัประเทศหรอืสากล 
 

ใช่

79.01%

ไม่ใช่

11.73%

ไม่แน่ใจ

9.26%

 
 

 
 
แผนภาพ 2.10 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการน ามาตรฐานสากลมาใช ้
                   ยกระดบัทางการแข่งขนั 

 

ใช่

84.57%

ไม่ใช่

8.02%

ไม่แน่ใจ

7.41%

 
 

77.58% 

11.51% 

9.09% 

77.58% 77.58% 83.03% 

7.88% 
7.27% 
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แผนภาพ 2.11 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการไดร้บัรองเกณฑม์าตรฐานสากล 
 

ใช่

83.95%

ไม่ใช่

16.05%

 
 

 
 
 
แผนภาพ 2.12 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการอยูใ่นกระบวนการเขา้สู่เกณฑ ์
                   มาตรฐานสากล 
 

ใช่

32.10%

ไม่ใช่

43.83%

ไม่แน่ใจ

24.07%

 
 

15.76
% 

82.42% 

31.51% 
82.42% 23.64% 

43.03% 
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แผนภาพ 2.13 แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการน าความรูท้ีเ่รยีน 

                   ในหลกัสตูรไปประยกุตใ์ชท้ างานในระดบัสากล 
 

 

 

ใช้ได้มำก

47.6%
ใช้ได้ปำนกลำง

45.7%

ใช้ได้น้อย  

2.4%

 ไม่แน่ใจ

4.3%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47.27% 

45.46% 

2.42% 43.0
3% 

4.24% 
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ตอนท่ี 3  ควำมต้องกำรทกัษะควำมรู้เพ่ือน ำไปประยกุต์ใช้ท ำงำนในระดบัสำกล 

 
ตาราง 3.1 ศาสตรห์รอืความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการน าไปใชท้ างานในระดบัสากล  

 

          จากตาราง 3.1 ศาสตร์หรอืความรู้ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ท างานระดบัสากล ปรากฏว่า
นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 111 คน ส่วนใหญ่ตอบว่า ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 40 คน 
คดิเป็นร้อยละ 36.40 รองลงมา ภาษาอังกฤษ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.02 รองลงมา 
เศรษฐศาสตร ์จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.62 รองลงมาคอื การเงนิ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 5.41 รองลงมาคอื วชิาชพีเฉพาะ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.51  รองลงมาคอื การวเิคราะห์ 
และ การคา้ระหว่างประเทศ จ านวนดา้นละ 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.60  เท่าๆ กนั รองลงมาคอื การ
จดัการ และ มหเศรษฐศาสตร ์จ านวนด้านละ 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.70  เท่าๆ กนั รองลงมาคอื 
คณติศาสตร ์ จลุเศรษฐศาสตร ์และ เศรษฐกจิ จ านวนดา้นละ 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.80  เท่าๆ กนั   
 
 

ความตอ้งการทกัษะความรู ้ ความถี่ รอ้ยละ 
1. ภาษาและการสื่อสาร 40 36.04 
2. ภาษาองักฤษ 20 18.02 
3. เศรษฐศาสตร ์ 14 12.62 
4. การเงนิ 6 5.41 
5. วชิาชพีเฉพาะ 5 4.51 
6. การวเิคราะห ์ 4 3.60 
7. การคา้ระหว่างประเทศ 4 3.60 
8. การจดัการ 3 2.70 
9. มหเศรษฐศาสตร ์ 3 2.70 
10. คณติศาสตร ์ 2 1.80 
11. จลุเศรษฐศาสตร ์ 2 1.80 
12. เศรษฐกจิ 2 1.80 
13. ตรรกศาสตร ์ 1 0.90 
14. กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ 1 0.90 
15. การตลาด 1 0.90 
16. การวางแผนกลยทุธ ์ 1 0.90 
17. จติวทิยา 1 0.90 
18. บรรษทัภบิาล 1 0.90 

รวม 111 100.00 
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ตาราง 3.2 ศาสตรห์รอืความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการน าไปใชท้ างานในระดบัสากล จ าแนกตามประเภทของ 
             หน่วยงาน 

         จากตาราง 3.2 ศาสตร์หรอืความรู้ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ท างานระดบัสากลจ าแนกตาม
ประเภทของหน่วยงาน ปรากฏว่านกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 111 คน นักศกึษาทีท่ างานอยู่
ในหน่วยงานของรฐัส่วนใหญ่ตอบว่า ภาษาองักฤษ จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 รองลงมา 
ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 รองลงมา เศรษฐศาสตร ์จ านวน 3 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 15   นักศกึษาที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของเอกชนไทยส่วนใหญ่ตอบว่า ภาษาและการ
สื่อสาร จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.19 รองลงมา ภาษาองักฤษ จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
14.06 รองลงมา เศรษฐศาสตร์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50   นักศึกษาที่ท างานอยู่ใน
หน่วยงานของเอกชนไทยร่วมทุนต่างชาติส่วนใหญ่ตอบว่า ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 2 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 20 และเศรษฐศาสตร ์จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 เท่าๆ กนั   นักศกึษาทีท่ างานอยู่
ในหน่วยงานของเอกชนต่างชาติส่วนใหญ่ตอบว่า ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยะ 

ความตอ้งการทกัษะความรู ้ หน่วยงาน
ของรฐั 

เอกชนไทย เอกชนไทย
รว่มทุน
ต่างชาต ิ

เอกชน
ต่างชาต ิ

1. ภาษาและการสื่อสาร 5 (25%) 27 (42.19%) 1 (10%) 7 (41.18%) 
2. ภาษาองักฤษ 7 (35%) 9 (14.06%) 2 (20%) 2 (11.77%) 
3. เศรษฐศาสตร ์ 3 (15%) 8 (12.50%) 2 (20%) 1 (5.88%) 
4. การเงนิ 1 (5%) 2 (3.13%)  3 (17.65%) 
5. วชิาชพีเฉพาะ 1 (5%) 4 (6.25%)   
6. การวเิคราะห ์  2 (3.13%) 1 (10%) 1 (5.88%) 
7. การคา้ระหว่างประเทศ 1 (5%) 2 (3.13%) 1 (10%)  
8. การจดัการ  2 (3.13%) 1 (10%)  
9. มหเศรษฐศาสตร ์ 1 (5%) 1 (1.56%)  1 (5.88%) 
10. คณติศาสตร ์ 1 (5%) 1 (1.56%)   
11. จลุเศรษฐศาสตร ์  1 (1.56%) 1 (10%)  
12. เศรษฐกจิ  1 (1.56%)  1 (5.88%) 
13. ตรรกศาสตร ์    1 (5.88%) 
14. กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ  1 (1.56%)   
15. การตลาด  1 (1.56%)   
16. การวางแผนกลยทุธ ์  1 (1.56%)   
17. จติวทิยา  1 (1.56%)   
18. บรรษทัภบิาล   1 (10%)  

รวม 20 (100%) 64 (100%) 10 (100%) 17 (100%) 
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41.18 รองลงมา การเงนิ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ  17.65   รองลงมา ภาษาองักฤษ จ านวน 2 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.77    
ตาราง 3.3 รายวชิาทีม่ปีระโยชน์ต่อการน าไปใชท้ างานในระดบัสากล   

         จากตาราง 3.3 รายวิชาที่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ท างานในระดับสากล ปรากฏว่า
นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 91 คน ส่วนใหญ่ตอบว่า วชิามหเศรษฐศาสตร ์จ านวน 22 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 24.17 รองลงมา วชิาการวางแผนกลยุทธ์และการวเิคราะห์โครงการ จ านวน 10 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 10.99 รองลงมา  วชิาการบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 9.89 และวชิาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.89 เท่าๆ กัน 
รองลงมา วชิาภาษาองักฤษ จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.69 รองลงมา วชิาการเงนิธุรกจิ และวชิา
เศรษฐมติิและการพยากรณ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.59 เท่าๆ กัน รองลงมา  วชิาจุล
เศรษฐศาสตร์ จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 5.49 รองลงมา วชิาการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 4 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.40 รองลงมา วชิาการลงทุนทางการเงนิ และวชิาธุรกจิระหว่างประเทศจ านวน 3 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3เท่าๆ กนั รองลงมา วชิาการจดัการทางการเงนิ ส่วนทีเ่หลอื จ านวนวชิาละ 1 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.10 เท่าๆ กนั คอื วชิาการวเิคราะหต์้นทุนและผลตอบแทน วชิาทุนมนุษย ์วชิา
ธุรกจิระหว่างประเทศ และวชิานโยบายเศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ 

รายวชิา ความถี่ รอ้ยละ 
1 มหเศรษฐศาสตร ์ 22 24.17 
2 การวางแผนกลยทุธแ์ละการวเิคราะหโ์ครงการ 10 10.99 
3 การบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ 9 9.89 
4 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 9 9.89 
5 ภาษาองักฤษ 7 7.69 
6 การเงนิธุรกจิ 6 6.59 
7 เศรษฐมติแิละการพยากรณ์ 6 6.59 
8 จลุเศรษฐศาสตร ์ 5 5.49 
9 การคา้ระหว่างประเทศ 4 4.40 
10 การลงทุนทางการเงนิ 3 3.30 
11 ธุรกจิระหว่างประเทศ 3 3.30 
12 การจดัการทางการเงนิ 2 2.20 

13 การบญัชแีละการวเิคราะหง์บการเงนิ 1 1.10 
14 การวเิคราะหต์้นทุนและผลตอบแทน 1 1.10 
15 ทุนมนุษย ์ 1 1.10 
16 การเงนิระหว่างประเทศ 1 1.10 
17 นโยบายเศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ 1 1.10 

รวม 91 100.00 
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ตาราง 3.4 รายวชิาทีม่ปีระโยชน์ต่อการน าไปใชท้ างานในระดบัสากล  จ าแนกตามประเภทของ 
             หน่วยงาน 

         จากตาราง 3.4 รายวิชาที่มปีระโยชน์ต่อการน าไปใช้ท างานในระดบัสากล  จ าแนกตาม
ประเภทของหน่วยงาน ปรากฏว่านกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 111 คน นักศกึษาทีท่ างานอยู่
ในหน่วยงานของรฐัส่วนใหญ่ตอบว่า วชิามหเศรษฐศาสตร์ จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 22.22 
รองลงมา วชิาการเงนิธุรกจิ และวชิาจลุเศรษฐศาสตร ์จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.11 เท่า ๆ กนั  
นกัศกึษาทีท่ างานอยูใ่นหน่วยงานของเอกชนไทยส่วนใหญ่ตอบว่า วชิามหเศรษฐศาสตร์ จ านวน 11
คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.75 รองลงมา วชิาการวางแผนกลยุทธแ์ละการวเิคราะหโ์ครงการจ านวน 9 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.98 รองลงมาวชิาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ และวชิาภาษาองักฤษ จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 เท่า ๆ กนั นักศึกษาที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของเอกชนไทยร่วมทุน
ต่างชาตสิ่วนใหญ่ตอบว่า วชิามหเศรษฐศาสตร ์จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 รองลงมา วชิา
เศรษฐมติแิละการพยากรณ์ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 นักศกึษาทีท่ างานอยู่ในหน่วยงานของ

ราบวชิา หน่วยงาน
ของรฐั 

เอกชนไทย เอกชนไทย
รว่มทุน
ต่างชาต ิ

เอกชน
ต่างชาต ิ

1 มหเศรษฐศาสตร ์ 4 (22.22%) 11(20.75%) 3 (37.5%) 4 (33.33%) 
2 การวางแผนกลยทุธแ์ละการวเิคราะห์
โครงการ 

1 (5.55%) 9 (16.98%)   

3 การบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ 1 (5.55%)  5 (9.43%) 1 (12.5%) 2 (16.67%) 
4 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 1 (5.55%) 6 (11.32%) 1 (12.5%) 1 (8.33%) 
5 ภาษาองักฤษ 1 (5.55%) 6 (11.32%)   
6 การเงนิธุรกจิ 2 (11.11%)  3 (5.66%)  1 (8.33%) 
7 เศรษฐมติแิละการพยากรณ์ 1 (5.55%)  3 (5.66%) 2 (25%)  
8 จลุเศรษฐศาสตร ์ 2 (11.11%)  3 (5.66%)   
9 การคา้ระหว่างประเทศ 1 (5.55%)  2 (3.77%)  1 (8.33%) 
10 การลงทุนทางการเงนิ 1 (5.55%)  1 (1.89%)  1 (8.33%) 
11 ธุรกจิระหว่างประเทศ 1 (5.55%)  1 (1.89%)  1 (8.33%) 
12 การจดัการทางการเงนิ 1 (5.55%)  1 (1.89%)   
13 การบญัชแีละการวเิคราะหง์บการเงนิ   1 (12.5%)  
14 การวเิคราะหต์้นทุนและผลตอบแทน 1 (5.55%)    
15 ทุนมนุษย ์   1 (1.89%)   
16 การเงนิระหว่างประเทศ   1 (1.89%)   
17 นโยบายเศรษฐกจิ/สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ    1 (8.33%) 
รวม 18 (100%) 53 (100%) 8 (100%) 12 (100%) 
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เอกชนต่างชาตสิ่วนใหญ่ตอบว่า วชิามหเศรษฐศาสตร ์จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 รองลงมา 
วชิาการบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.76     
ตาราง 3.5 รายวชิาและประเดน็ทีค่วรปรบัปรงุเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการท างานในระดบัสากล 

         จากตาราง 3.5 รายวชิาและประเดน็ที่ควรปรบัปรุงเพื่อให้เหมาะสมกบัการท างานในระดบั
สากล ปรากฏว่านกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 26 คน ส่วนใหญ่ตอบว่า วชิาเศรษฐมติแิละการ
พยากรณ์  จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.76 โดยส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าประเดน็ที่ควรปรบัปรุงคอื 

รายวชิาและประเดน็ทีค่วรปรบัปรงุ ความถี่ รอ้ยละ 
1 เศรษฐมติแิละการพยากรณ์ (8) 30.76 
   - ควรฝึกใหใ้ชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู  4  
   - ควรเปิดรบัฟังความคดิเหน็ของนกัศกึษามากขึน้  2  
   - เป็นวชิาทีม่คีวามส าคญัไมค่วรเปิดสอนในภาคฤดรูอ้น  1  
   - เนื้อหาวชิาควรกวา้งขึน้ 1  
2 มหเศรษฐศาสตร ์ (6) 23.07 
   - ควรพดูทบัศพัทเ์ป็นภาษาองักฤษเพื่อการน าไปใช้ 2  
   - ควรปรบัปรงุสื่อการสอนใหม้มีาตรฐานขึน้  2  
   - ควรเพิม่การน าไปประยุกตใ์ช ้ 1  
   - ควรอธบิายภาพรวมก่อนลงไปในรายละเอยีด 1  
3 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบันกัเศรษฐศาสตร์ (4) 15.39 
   - ควรเพิม่การน าไปประยุกตใ์ช ้ 2  
   - ควรเพิม่ตวัอยา่งประกอบการสอน 1  
   - ควรค านึงถงึผูไ้ม่มพีืน้ฐานดา้นนี้ หรอืจบมานาน 1  
4 จลุเศรษฐศาสตร ์ (3) 11.54 
   - ควรเพิม่ Case study ของต่างประเทศ 2  
   - ควรเพิม่การน าไปประยุกตใ์ช ้ 1  
5 การตดิตามและประเมนิผลโครงการ (2) 7.69 
   - ควรน า Case ของต่างประเทศมาประกอบการสอน 1  
   - ควรฝึกใหน้กัศกึษาคดิวเิคราะห์ 1  
6 ธุรกจิระหว่างประเทศ (1)      3.85 
   - ควรเพิม่ดา้นเทคโนโลย ี/ ประสบการณ์ต่างประเทศ 1  
7 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ (1) 3.85 
   - ควรเป็นวชิาบงัคบัเพื่อใหม้คีวามรูร้ะดบัสากลเพิม่ขึน้ 1  
8 นโยบายเศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ (1) 3.85 
   - เนื้อหาวชิาควรเชื่อมโยงกบัสากลเพิม่ขึน้ 1  

รวม (26) 100.00 
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ควรใหน้ักศกึษาฝึกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป และควรรบัฟังความคดิเหน็ของนักศกึษามากขึน้ และเป็น
วชิาทีม่คีวามส าคญัไม่ควรเรยีนเปิดสอนภาคฤดูรอ้น รองลงมา วชิามหเศรษฐศาสตร์ จ านวน 6 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 23.07 ประเดน็ทีค่วรปรบัปรงุคอื ควรพดูศพัทภ์าษาองักฤษเพื่อน าไปใช ้ควรปรบัปรุง
สื่อการสอนให้มมีาตรฐานยิง่ขึน้ ควรเพิม่ด้านการน าไปประยุกต์ใช ้และควรอธบิายภาพรวมก่อนลง
ไปในรายละเอยีด  รองลงมา  วชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบันักเศรษฐศาสตร์ จ านวน 4 คน คดิ
เป็นร้อยละ 15.39 ประเด็นที่ควรปรับปรุงคือ ควรเพิ่มการน าไปประยุกต์ใช้  ควรเพิ่มตัวอย่าง
ประกอบการสอน และ ควรค านึงถงึผูไ้ม่มพีื้นฐานดา้นนี้หรอืผูจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีานาน 
รองลงมา วชิาจุลเศรษฐศาสตร์ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.54 ประเดน็ทีค่วรปรบัปรุงคอื ควร
เพิม่ Case study ของต่างประเทศ และ ควรเพิม่การน าไปประยุกต์ใช ้รองลงมาวชิาวชิาการตดิตาม
และประเมนิผลโครงการ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.69 ประเดน็ทีค่วรปรบัปรุงคอื ควรน า Case 
ของต่างประเทศมาประกอบการสอน และควรฝึกให้นักศกึษาวเิคราะห ์ส่วนวชิาทีเ่หลอืจ านวนวชิา
ละ 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.85 คอื วชิาการธุรกจิระหว่างประเทศ ประเดน็ที่ควรปรบัปรุงคอื ควรเพิม่
ด้านเทคโนโลย ี/ ประสบการณ์ต่างประเทศ วิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประเด็นที่ควร
ปรบัปรงุคอื ควรก าหนดเป็นวชิาบงัคบัเพื่อใหม้คีวามรูร้ะดบัสากลเพิม่ขึน้ และวชิานโยบายเศรษฐกจิ
และสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ ประเดน็ทีค่วรปรบัปรงุคอื เนื้อหาวชิาควรเชื่อมโยงกบัสากลเพิม่ขึน้ 
ตาราง 3.6 รายวชิาหรอืประเดน็ความรูท้ีค่วรเพิม่ในหลกัสตูรเพื่อรองรบัการท างาน 
             ในระดบัสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาหรอืประเดน็ความรู ้ ความถี่ รอ้ยละ 
1 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 18 47.37 
2 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 5 13.16 
3 กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ 3 7.91 
4 การเงนิระหว่างประเทศ 2 5.26 
5 เศรษฐศาสตรก์ารตลาด 2 5.26 
6 คอมพวิเตอร ์ 1 2.63 
7 การจดัการองคก์าร 1 2.63 
8 การเจรจาต่อรอง 1 2.63 
9 การวเิคราะหแ์ละมาตรฐานการท างาน 1 2.63 
10 เจาะลกึภาวะทางเศรษฐกจิของต่างประเทศ 1 2.63 
11 ตลาดต่างประเทศ 1 2.63 
12 บญัชปีระชาชาต ิ 1 2.63 
13 ภาษอีากรระหว่างประเทศ 1 2.63 
รวม 38 100.00 
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          จากตาราง 3.6 รายวชิาและประเดน็ที่ควรเพิม่ในหลกัสูตรเพื่อรองรบัการท างานในระดบั
สากล ปรากฏว่านกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 38 คน ส่วนใหญ่ตอบว่า วชิาภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.37 รองลงมาคอื วชิาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 
จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.16 รองลงมาคอื วชิากฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศจ านวน 3 คน 
คดิเป็นร้อยละ 7.91 รองลงมาคอื วชิาการเงนิระหว่างประเทศ และ วชิาเศรษฐศาสตร์การตลาด 
จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.26 เท่าๆ กนั ส่วนทีเ่หลอืวชิาหรอืประเดน็ละ จ านวน 1 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 2.63 เท่าๆ กนัคอื คอมพวิเตอร ์ การจดัการองคก์าร  การเจรจาต่อรอง  การเจรจาต่อรอง 
และ การวเิคราะห์และมาตรฐานการท างาน เจาะลกึภาวะทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ  ตลาด
ต่างประเทศ บญัชปีระชาชาต ิ
 
ตาราง 3.7 รายวชิาหรอืประเดน็ความรูท้ีค่วรเพิม่ในหลกัสตูรเพื่อรองรบัการท างานในระดบัสากล  
              จ าแนกตามประเภทของหน่วยงาน 

 
         จากตาราง 3.7 รายวชิาหรอืประเดน็ความรูท้ี่ควรเพิม่ในหลกัสูตรเพื่อรองรบัการท างานใน
ระดบัสากล จ าแนกตามประเภทของหน่วยงาน ปรากฏว่านักศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 38 
คน ที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของรฐัส่วนใหญ่ตอบว่า วชิาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร กฎหมาย
ธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรอง เจาะลกึภาวะทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ และ บญัชี

รายวชิา หน่วยงาน
ของรฐั 

เอกชนไทย เอกชนไทย
รว่มทุน
ต่างชาต ิ

เอกชน
ต่างชาต ิ

1 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (20%) 12 (52.17%) 1 (33.33%) 3 (42.87%) 
2 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ   4 (17.39%) 1 (33.33%) 1 (14.28%) 
3 กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ 1 (20%)  1 (4.35%)  1 (14.28%) 
4 การเงนิระหว่างประเทศ   2 (8.69%)   
5 เศรษฐศาสตรก์ารตลาด   1 (33.33%)  
6 คอมพวิเตอร ์   1 (4.35%)   
7 การจดัการองคก์าร    1 (14.28%) 
8 การเจรจาต่อรอง 1 (20%)    
9 การวเิคราะหแ์ละมาตรฐานการท างาน  1 (4.35%)   
10 เจาะลกึภาวะทางเศรษฐกจิของต่างประเทศ 1 (20%)   1 (14.28%) 
11 ตลาดต่างประเทศ  1 (4.35%)   
12 บญัชปีระชาชาต ิ 1 (20%)    
13 ภาษอีากรระหว่างประเทศ  1 (4.35%)   
รวม 5 (100%) 23 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 
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ประชาชาต ิจ านวนวชิาละ  1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 เท่าๆ กนั   นักศกึษาทีท่ างานอยู่ในหน่วยงาน
ของเอกชนไทยส่วนใหญ่ตอบว่า ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.17 
รองลงมา วิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 รองลงมา 
วชิาการเงนิระหว่างประเทศ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.69   นักศกึษาทีท่ างานอยู่ในหน่วยงาน
ของเอกชนไทยร่วมทุนต่างชาตสิ่วนใหญ่ตอบว่า วชิาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร การจดัการธุรกจิ
ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์การตลาด จ านวนวชิาละ  1 คน คดิเป็นร้อยละ 3.33 เท่าๆ กัน      
ส่วนนักศกึษาที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของเอกชนต่างชาติส่วนใหญ่ตอบว่า วชิาภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.87 รองลงมา การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ การจดัการองคก์าร และ เจาะลกึภาวะทางเศรษฐกจิของต่างประเทศ 
จ านวนวชิาละ  1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.28 เท่า ๆ กนั    
 
ตาราง 3.8 กจิกรรมทีค่วรจดัใหก้บันกัศกึษาเพื่อรองรบัการท างานในระดบัสากล   

 
         จากตาราง 3.8 กิจกรรมที่ควรจดัให้กับนักศึกษาเพื่อรองรับการท างานในระดับสากล  
ปรากฏว่านักศกึษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 53 คน ส่วนใหญ่ตอบว่า การศกึษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.96 รองลงมาคอื หลกัสูตรอบรมเสรมิความรูร้ะยะ
สัน้ จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.86 รองลงมาคอื สมัมนาวชิาการระดบันานาชาติ และ อบรม
ภาษาต่างประเทศ มจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.43 เท่าๆ กนั รองลงมาคอื  เชญิวทิยากรพเิศษ

กจิกรรม ความถี่ รอ้ยละ 
1 การศกึษาดงูานในประเทศและต่างประเทศ 18 33.96 

2 หลกัสตูรอบรมเสรมิความรูร้ะยะสัน้ 10 18.86 
3 สมัมนาวชิาการระดบันานาชาต ิ 5 9.43 
4 อบรมภาษาต่างประเทศ 5 9.43 
5 เชญิวทิยากรพเิศษต่างประเทศมาบรรยาย 4 7.55 
6 แลกเปลีย่นนกัศกึษากบัต่างชาต ิ 2 3.77 
7 การวดัผลภาษาองักฤษก่อนส าเรจ็การศกึษา 2 3.77 
8 การประกวดงานวจิยัระดบันานาชาต ิ 1 1.89 
9 การน าเสนอกลุ่มยอ่ย 1 1.89 
10 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 1.89 
11 ท า Workshop รว่มกบัต่างชาต ิ 1 1.89 
12 เปิดหลกัสตูรนานาชาต ิ 1 1.89 
13 ศกึษางานวจิยัของต่างประเทศ 1 1.89 
14 การจดัตวิก่อนสอบ 1 1.89 

รวม 53 100.00 
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ต่างประเทศมาบรรยาย  จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.55 รองลงมาคอื แลกเปลีย่นนักศกึษากบั
ต่างชาต ิ  และ การวดัผลภาษาองักฤษก่อนส าเรจ็การศกึษา มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.77 
เท่าๆ กนั ส่วนที่เหลอืมผีู้ตอบจ านวนกิจกรรมละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 เท่าๆ กนั คือ การ
ประกวดงานวิจัยระดับนานาชาติ การน าเสนอกลุ่มย่อย การสนทนาภาษาอังกฤษ การท า 
Workshop ร่วมกบัต่างชาต ิการเปิดหลกัสูตรนานาชาต ิ การศกึษางานวจิยัของต่างประเทศ และ
การจดัตวิก่อนสอบ 
ตาราง 3.9 คุณสมบตัขิองผูส้อนทีส่ามารถเสรมิสรา้งความรู ้ในระดบัสากล    

 
         จากตาราง 3.9 คุณสมบตัิของผู้สอนที่สามารถเสรมิสรา้งความรู้ในระดบัสากล  ปรากฏว่า
นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 73 คน ส่วนใหญ่ตอบว่า มคีวามรู้และประสบการณ์ระดบัสากล 
จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.61 รองลงมาคอื มทีกัษะดา้นการสอนจ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 23.29 รองลงมาคอื สามารถบรรยายเป็นภาษาองักฤษ จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 13.70 
รองลงมาคอื เปิดกว้างให้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.85  
รองลงมาคอื มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล และทนัเหตุการณ์ จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.48  รองลงมา
คอื ฝึกให้คดิวเิคราะห์และแสดงความคดิเหน็ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.11  รองลงมาคอื ใช้
กรณศีกึษาต่างประเทศประกอบการสอน จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.74 ส่วนทีเ่หลอืตอบว่า  รกั
การสอน  เป็นชาวต่างชาติ  เตรยีมการสอนอย่างด ี การสอนสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดจ้รงิ  การ
สอนมหีลกัการและทฤษฎรีองรบั  และ เป็นผูใ้ฝ่ความรู ้จ านวนดา้นละ 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.37 
เท่าๆ กนั 

คุณสมบตัผิูส้อน ความถี่ รอ้ยละ 

1 มคีวามรู ้และประสบการณ์ท างานระดบัสากล 26 35.61 
2 มทีกัษะดา้นการสอน 17 23.29 
3 สามารถบรรยายเป็นภาษาองักฤษ 10 13.70 
4 เปิดกวา้งใหซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ 5 6.85 

5 มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล และทนัเหตุการณ์ 4 5.48 
6 ฝึกใหค้ดิวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ 3 4.11 
7 ใชก้รณศีกึษาต่างประเทศประกอบการสอน 2 2.74 
8 รกัการสอน 1 1.37 
9 เป็นชาวต่างชาต ิ 1 1.37 
10 เตรยีมการสอนอยา่งด ี 1 1.37 
11 การสอนสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 1 1.37 
12 การสอนมหีลกัการและทฤษฎรีองรบั 1 1.37 
13 เป็นผูใ้ฝ่ความรู ้ 1 1.37 

รวม 73 100.00 
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ตาราง 3.10 วธิกีารสอนทีส่ามารถเสรมิสรา้งความรูใ้นระดบัสากล    

 
          จากตาราง 3.10 วธิกีารสอนทีส่ามารถเสรมิสรา้งความรูใ้นระดบัสากล  ปรากฏว่านักศกึษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 คน ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช้กรณีศึกษาต่างประเทศประกอบการสอน 
จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.71 รองลงมาคอื เปิดกวา้งใหซ้กัถามและแสดงความคดิเห็นจ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 รองลงมาคือ การให้ท าแบบฝึกหัด และ น าประสบการณ์ตรงมา
ถ่ายทอด จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.14 เท่าๆ กนั รองลงมาคอื การบรรยายเป็นภาษาองักฤษ  
จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.71  รองลงมาคอื การพาไปศกึษาดูงานองคก์รต่างประเทศ จ านวน 3 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.28  รองลงมาคอื ใชผ้ลวจิยัหรอืบทความวชิาการต่างประเทศประกอบ เน้นการ
ประยุกต์ใช้มากกว่าทฤษฎ ีใหท้ ารายงานด้วยภาษาองักฤษ และ มสีื่อการสอนทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
จ านวนด้านละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 เท่าๆ กัน ส่วนที่เหลือตอบว่า การสอดแทรกศัพท์
ภาษาองักฤษ รอบรูใ้นวชิาที่สอนและอธบิายเข้าใจง่าย  ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปประกอบ  ใช้ต ารา

วธิกีารสอน ความถี่ รอ้ยละ 
1 ใชก้รณศีกึษาต่างประเทศประกอบการสอน 25 35.71 
2 เปิดกวา้งใหซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ 10 14.28 
3 การใหท้ าแบบฝึกหดั 5 7.14 
4 น าประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอด 5 7.14 
5 การบรรยายเป็นภาษาองักฤษ 4 5.71 

6 การพาไปศกึษาดงูานองคก์รต่างประเทศ 3 4.28 
7 ใชผ้ลวจิยัหรอืบทความวชิาการต่างประเทศประกอบ 2 2.86 
8 เน้นการประยกุตใ์ชม้ากกว่าทฤษฎ ี 2 2.86 
9 ใหท้ ารายงานดว้ยภาษาองักฤษ 2 2.86 
10 มสีื่อการสอนทีไ่ดม้าตรฐานสากล 2 2.86 
11 การสอดแทรกศพัทภ์าษาองักฤษ 1 1.43 
12 รอบรูใ้นวชิาทีส่อนและอธบิายเขา้ใจง่าย 1 1.43 
13 ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูประกอบ 1 1.43 
14 ใชต้ าราต่างประเทศประกอบ 1 1.43 
15 ใหอ่้านบทความวจิยัต่างประเทศแลว้มาอภปิราย 1 1.43 
16 เชญิวทิยากรผูท้รงคุณวุฒต่ิางประเทศมาบรรยาย 1 1.43 
17 ใหเ้ขา้รว่มสมัมนาวชิาการระดบันานาชาต ิ 1 1.43 
18 ใหว้เิคราะหบ์ทความต่างประเทศ 1 1.43 
19 การยกตวัอยา่งทีช่ดัเจนเขา้ใจง่าย 1 1.43 
20 การใชว้ธิเีล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 1 1.43 

รวม 70 100.00 
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ต่างประเทศประกอบ ให้อ่านบทความวจิยัต่างประเทศแล้วมาอภปิราย เชญิวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างประเทศมาบรรยาย ใหเ้ขา้รว่มสมัมนาวชิาการระดบันานาชาติ ใหว้เิคราะหบ์ทความต่างประเทศ 
การยกตวัอย่างที่ชดัเจนเขา้ใจง่าย การใช้วธิเีล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ จ านวนด้านละ 1 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.43 เท่าๆ กนั 

ตาราง 3.11 สิง่อ านวยความสะดวกทีส่ามารถเสรมิสรา้งความรูใ้นระดบัสากล    

 
         จากตาราง 3.11 สิง่อ านวยความสะดวกทีส่ามารถเสรมิสรา้งความรูใ้นระดบัสากล ปรากฏว่า
นักศกึษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 36 คน ส่วนใหญ่ตอบว่า เอกสารและต ารา จ านวน 11 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 30.56 รองลงมาคอื ต าราต่างประเทศ และ สถานทีส่ าหรบันักศกึษา จ านวน 3 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 8.33 เท่าๆ กนั  รองลงมา คอื หอ้งคอมพวิเตอร์ วารสารต่างประเทศ e-book เอกสารให ้
Download จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 5.55 เท่าๆ กนั ส่วนที่เหลือตอบว่า Video  ห้องสมุด 
Notebook เปิดห้องสมุดอาเซียนในวนัหยุด เครื่องค านวณ ห้องแลบภาษาอังกฤษ ระบบ touch 

สิง่อ านวยความสะดวก ความถี่ รอ้ยละ 
1 เอกสารและต ารา 11 30.56 
2 ต าราต่างประเทศ 3 8.33 
3 สถานทีส่ าหรบันกัศกึษา 3 8.33 
4 หอ้งคอมพวิเตอร ์ 2      5.55 
5 วารสารต่างประเทศ 2      5.55 
6 e-book 2 5.55 
7 เอกสารให ้Download  2 5.55 
8 Video 1 2.78 
9 หอ้งสมดุ 1 2.78 
10 Notebook 1 2.78 
11 เปิดหอ้งสมดุอาเซยีนในวนัหยดุ 1 2.78 
12 เครือ่งค านวณ 1 2.78 
13 หอ้งแลบภาษาองักฤษ 1 2.78 
14 ระบบ touch screen 1 2.78 
15 Software online 1 2.78 
16 สถานทีจ่ าลองในการท าธุรกจิ 1 2.78 
17 เอกสารหรอืต ารา 1 2.78 
18 Internet 1 2.78 

รวม 36 100.00 
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screen Software online สถานทีจ่ าลองในการท าธุรกจิ เอกสารหรอืต ารา Internet จ านวนดา้นละ 1 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.78 เท่าๆ กนั 
 
ตาราง 3.12 ระบบสารสนเทศหรอืฐานขอ้มลูทีส่ามารถเสรมิสรา้งความรูใ้นระดบัสากล  
   

 
          จากตาราง 3.12 ระบบสารสนเทศหรอืฐานขอ้มลูทีส่ามารถเสรมิสรา้งความรูใ้นระดบัสากล 
ปรากฏว่านกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 35 คน ส่วนใหญ่ตอบว่า งานวจิยัหรอืบทความ
วชิาการระดบันานาชาต ิ จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.86 รองลงมาคอื ฐานขอ้มลูต่างประเทศ 
จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 รองลงมาคอื e-learning จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.14    
รองลงมา คอื e-book จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.28  รองลงมาคอื หอ้งสมดุนานาชาต ิ และ 
Software ต่างประเทศ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.57 เท่าๆ กนั ส่วนทีเ่หลอืคอื ฐานขอ้มลู
วทิยานิพนธ ์ ฐานขอ้มลูขา่วสารเศรษฐศาสตร ์ และ VDO การสอนยอ้นหลงั จ านวน 1 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 2.86 เท่าๆ กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศหรอืฐานขอ้มลู ความถี่ รอ้ยละ 

1 งานวจิยัหรอืบทความวชิาการระดบันานาชาติ 8 22.86 
2 ฐานขอ้มลูต่างประทศ 7 20.00 
3 e-learning 6 17.14 
4 e-book 5 14.28 
5 หอ้งสมดุนานาชาต ิ 3 8.57 
6 Software ต่างประเทศ 3 8.57 
7 ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ ์ 1 2.86 
8 ฐานขอ้มลูข่าวสารเศรษฐศาสตร ์ 1 2.86 
9 VDO การสอนยอ้นหลงั 1 2.86 

รวม 35 100.00 
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ตาราง 3.13 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความตอ้งการทกัษะความรูเ้พื่อใชใ้นการ   
               ท างานในระดบัสากล 
 

 
 
 

ความตอ้งการทกัษะความรู ้ x̄  S.D. ระดบั 
1.  ดา้นการพดูภาษาองักฤษ 4.43 0.777 มาก 
2.  ดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ 4.25 0.808 มาก 
3.  ดา้นการศกึษาดงูานในองคก์ารระดบัสากล 3.92 0.818 มาก 
4.  ดา้นการใชค้อมพวิเตอรแ์ละโปรแกรม 
     ส าเรจ็รปู 

4.13 0.731 มาก 

5.  ดา้นการรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการ  
    ศกึษาต่างประเทศ 

4.03 0.789 มาก 

6.  ดา้นการส่งผลงานวชิาการเขา้ประกวด 
     แขง่ขนัในระดบันานาชาต ิ

3.82 0.892 มาก 

7.  ดา้นการเขา้รว่มประชุมสมัมนาทางวชิา 
     การในระดบันานาชาต ิ

3.88 0.879 มาก 

8.  ดา้นการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืกบั 
     นกัศกึษาต่างประเทศ 

4.00 0.884 มาก 

9.  ดา้นการเชญิผูท้รงคุณวุฒชิาวต่างประเทศ 
     มาบรรยายพเิศษ 

3.85 0.897 มาก 

10. ดา้นการศกึษาจาก Case study ของ 
     สถาบนัการศกึษาต่างประเทศ    

4.07 0.806 มาก 

11. ดา้นการศกึษาคน้ควา้จากบทความหรอื 
     ผลงานวชิาการระดบันานาชาต ิ    

4.09 0.800 มาก 

12. ดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูม้ ี
     ประสบการณ์ในระดบัสากล 

4.19 0.795 มาก 

13. ดา้นการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 
     และประเพณต่ีางชาต ิ

3.66 0.876 มาก 

14. ดา้นการถ่ายทอดความรูจ้ากอาจารยผ์ูม้ ี
     ประสบการณ์ท างานในระดบัสากล 

4.15 0.761 มาก 

15. ดา้นการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการ 
     คน้ควา้และวจิยัในระดบันานาชาต ิ

4.09 0.821 มาก 

เฉลีย่รวม 4.04 0.822 มาก 
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 จากตาราง 3.13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความต้องการทกัษะความรูเ้พื่อ
ใชใ้นการท างานในระดบัสากล ปรากฏว่าในภาพรวมนกัศกึษามคีวามต้องการทกัษะความรูเ้พื่อใชใ้น
การท างานในระดบัสากลอยู่ในระดบั มาก (x̄ = 4.04) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านปรากฏว่าทุก
ดา้นมคีวามตอ้งการทกัษะความรู ้ ในระดบั มาก (x̄ = 3.51–4.50) เท่าๆ กนั 
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บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
  
     ในบทน้ีเป็นการสรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 

     1.  ส ารวจแหล่งอาชพี ผลตอบแทน และสภาวะการท างานของนกัศกึษาภาคพเิศษ คณะ
พฒันาการเศรษฐกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์  
     2. ส ารวจความตอ้งการความรูเ้พื่อใชใ้นการท างานในระดบัสากล ของนกัศกึษาภาคพเิศษ  
คณะพฒันาการเศรษฐกจิ    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 
วิธีกำรด ำเนินงำนวิจยั   
    1.  ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง มดีงันี้ 
            1.1  ประชำกร  ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  หลกัสตูรเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ ภาค
พเิศษ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
            1.2 กลุ่มตวัอย่ำง ไดแ้ก่ นักศกึษาระดบัปรญิญาโท  หลกัสตูรเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ ภาค
พเิศษ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ ทีย่งัไมส่ าเรจ็การศกึษา จ านวน 
165 คน 
 
    2.  เคร่ืองมือวิจยั เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
  ตอนท่ี 1  เป็นแบบส ารวจเกี่ยวกบัสถานภาพส่วนตวั และประวตักิารศกึษา             
  ตอนท่ี 2  เป็นแบบส ารวจเกี่ยวกบัสถานภาพการท างาน 
               ตอนท่ี 3  เป็นแบบส ารวจเกีย่วกบัความตอ้งการทกัษะความรูเ้พื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บั
การท างานในระดบัสากล  
 
                3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัไดข้อความอนุเคราะหเ์จา้หน้าทีค่ณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ช่วยด าเนินการจดัส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในวนัทีม่กีารเรยีนการสอน หรอืหลงัการสอบเสรจ็สิน้ 
 

 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ผู้วจิยัใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS for 
Windows โดยการวเิคราะหข์อ้มลูสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถี ่
(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อพรรณนาขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง 
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สรปุผลกำรวิเครำะหข้์อมูล 
  การสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัขอน าเสนอสาระส าคญั และขอ้สรปุผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูทีเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ตามล าดบัดงันี้ 
  1. ข้อมูลสถำนภำพส่วนตวั และกำรศึกษำ 

    นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 165 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 97 คน คดิ
เป็นร้อยละ 58.79 เป็นเพศชาย จ านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 41.21 มอีายุระหว่าง 21 – 25 ปี 
จ านวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 35.75  มอีายุระหว่าง 26 – 30 ปี จ านวน  82 คน คดิเป็นร้อยละ 
49.70  มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.73 มสีถานภาพ โสด  จ านวน  
155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.94 แต่งงานแล้ว  จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.85 สาขาวชิาที่เรยีน
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ จ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 50.90 สาขาบรหิารธุรกิจ/
การเงนิ/บญัช ี จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.03 สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ จ านวน 19 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 11.52 สาขาวทิยาศาสตร ์ จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.91 สาขาสงัคมศาสตร/์ศกึษา 
ศาสตร/์ศลิปะศาสตร ์จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.64  เขา้มาเรยีนในคณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
เมื่อภาคการศึกษาที่  1/2556 จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 ภาคการศึกษาที่  2/2555 
จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.06 ภาคการศกึษาที ่1/2555 จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.17 
ภาคการศึกษาที่  2/2556  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 และ ภาคการศึกษาที่  1/2557 
จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.67  เหตุผลทีเ่ขา้มาศกึษาในหลกัสตูรคอื เพื่อความ ก้าวหน้าในสาย
งานอาชพี จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.88 เพื่อน าไปใช้ท างานระดบัทัว่ไป 65 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 39.39 เพื่อเปลีย่นสายงาน จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.79 และเพื่อใชท้ างานในระดบั
สากล จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 
  
 2. ข้อมลูสถำนภำพกำรท ำงำน 
                นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 165 คน ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ท างานมาแลว้ 
1 – 3 ปี จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.30 รองลงมา เคยท างานมา 4 – 6 ปี จ านวน 45 คน คดิ
เป็นร้อยละ 27.27 รองลงมา เคยท างานมา 7 – 10 ปี จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 12.73 เมื่อ
พิจารณาตามต าแหน่งงานในปัจจุบนั ปรากฏว่าส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบตัิการ 
จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.94 รองลงมาคอื ผูบ้รหิารระดบัต้น จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
12.73 รองลงมาผู้บรหิารระดบักลาง 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.45  เมื่อพจิารณาตามประเภทสถานที่
ท างานปรากฏว่าส่วนใหญ่ท างานอยู่ในประเภทสถาบนัการเงนิ  จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.81  รองลงมาคอื อุตสาหกรรม จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.76  รองลงมาคอื การบรกิาร 
จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.51 และรองลงมาใกลเ้คยีงกนั คอื ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 
18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.91 
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 เมือ่พจิารณาตามเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในปัจจุบนักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดร้บัเงนิเดอืนอยู่ในช่วง
ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 38.18  รองลงมาใกลเ้คยีงกนัคอื 20,001 – 30,000 
บาท   คดิเป็นรอ้ยละ 36.36 รองลงมาคอื 30,001 – 40,000 บาท   คดิเป็นรอ้ยละ 10.91  เมื่อ
พจิารณาตามประเภทของหน่วยงานส่วนใหญ่ท างานอยู่ในองค์กรประเภท เอกชนไทย จ านวน 92 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.76 รองลงมา หน่วยงานภาครฐั  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.79 
รองลงมา เอกชนต่างชาติ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ รองลงมาใกล้เคียงกันคือ 
เอกชนไทยร่วมทุนกบัต่างชาต ิจ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.70 เมื่อพจิารณาตามประเภทของ
งานทีท่ าส่วนใหญ่ท างานประเภท ให้บรกิารทัง้คนไทยและต่างชาต ิจ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
79.39 รองลงมา ใหบ้รกิารเฉพาะคนไทย จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.58  เมื่อพจิารณาตาม
ทกัษะความรูเ้กี่ยวกบัเรื่องระหว่างประเทศทีต่้องใช้ในการท างานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบว่า ใช้
ปานกลาง จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.70 รองลงมาตอบว่า ใช้น้อย จ านวน 41 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 24.85 และรองลงมาใกล้เคยีงกนัตอบว่า ใชม้าก จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.39 เมื่อ
พจิารณาตามการมผีู้บรหิารหรอืบุคลากรต่างชาติในหน่วยงานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบว่า ม ี
จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.79 รองลงมาตอบว่า ไม่ม ีจ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.39 
เมื่อพจิารณาด้านหน่วยงานมกีระบวนการหรอืกลไกเพื่อเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัใน
ระดบัสากล ส่วนใหญ่ตอบว่า มี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 68.48 รองลงมาตอบว่า ไม่ ม ี
จ านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 17.58 เมื่อพจิารณาด้านหน่วยงานต้องมกีารแข่งขนักบัหน่วยงาน
ต่างชาต ิส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.51 รองลงมาตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61 เมื่อพิจารณาด้านชื่อเสียงของหน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกัใน
ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.58 รองลงมาตอบ
ว่า ไมใ่ช่ จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.51  
 เมื่อพจิารณาด้านหน่วยงานน ามาตรฐานสากลมาใช้ยกระดบัการแข่งขนั ส่วนใหญ่ตอบว่า 
ใช่ จ านวน 137 คน คดิเป็นร้อยละ 83.03 รองลงมาตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 
7.88 คดิเป็นรอ้ยละ 7.27  เมื่อพจิารณาด้านหน่วยงานได้รบัการรบัรองตามเกณฑม์าตรฐานสากล 
ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.42 เมื่อพจิารณาดา้นหน่วยงานอยู่ระหว่าง
กระบวนการเขา้สู่มาตรฐานสากล ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.03 เมื่อ
พจิารณาด้านการน าความรู้จากการเรยีนในหลกัสูตรไปประยุกต์ใช้ในการท างานระดบัสากล ส่วน
ใหญ่ตอบว่า ใช้ได้มาก จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 และ รองลงมาใกล้เคยีงกนัตอบว่า 
ใช้ได้ปานกลาง จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.46   เมื่อพจิารณาด้านความรู้จากการเรยีนใน
หลกัสตูรช่วยใหม้โีอกาสไดง้านท าในองคก์รระดบัสากล ส่วนใหญ่ตอบว่า ช่วยไดม้าก จ านวน 80 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 48.48 รองลงมาตอบว่า ช่วยไดป้านกลาง จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.82  
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 3. ข้อมลูควำมต้องกำรทกัษะควำมรู้เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ท ำงำนในระดบัสำกล 
   3.1 ศำสตรห์รือควำมรู้ท่ีจ ำเป็นต่อกำรน ำไปใช้ท ำงำนในระดบัสำกล ในภาพรวม

พบว่านักศึกษาภาคพิเศษที่เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ต้องการทกัษะความรู้ด้านภาษาและการ
สื่อสาร ภาษาองักฤษ และ ความรูท้างเศรษฐศาสตร ์นอกจากนัน้เป็นดา้นการเงนิ การวเิคราะห ์และ
ธุรกิจระหว่างประเทศ อาจจะเนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่ท างานแล้วและท างานเกี่ยวข้องกับ
ต่างชาติ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนักศึกษาไทยส่วนใหญ่มีความรู้
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัต ่า 

   3.2 ศำสตรห์รือควำมรู้ท่ีจ ำเป็นต่อกำรน ำไปใช้ท ำงำนในระดบัสำกลจ ำแนกตำม
ประเภทของหน่วยงำน ในภาพรวมพบว่านักศึกษาที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของรฐั นักศึกษาที่
ท างานอยู่ในหน่วยงานของเอกชนไทย นักศึกษาที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของเอกชนไทยร่วมทุน
ต่างชาต ิและนักศกึษาที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของเอกชนต่างชาต ิส่วนใหญ่ต้องการทกัษะความรู้
ด้าน ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อการสื่อสาร และ ด้านเศรษฐศาสตร์ อยู่ในล าดับต้นๆ เพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างาน การสื่อสารกบัองคก์รและสงัคมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

   3.3 รำยวิชำท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ท ำงำนในระดบัสำกล ในภาพรวมพบว่า
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ว่าวชิาที่เป็นประโยชน์คอื วชิามหเศรษฐศาสตร ์รองลงมาคอื วชิาการ
วางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์โครงการ วิชาการบรหิารการเงินระหว่างประเทศ และ วิช า
เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ ส่วนทีเ่หลอืจ านวนไม่มากคอื วชิาจุลเศรษฐศาสตร ์วชิาเศรษฐมติ ิ
และภาษาองักฤษ  อาจจะเนื่องมาจากต้องการน าความรูไ้ปวเิคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อภาคเศรษฐกจิต่าง ๆ 
และระบบเศรษฐกจิโดยรวม นอกจากนี้ยงัต้องการความรูเ้พื่อน าไปใช้ในการท างาน หรอืประกอบ
ธุรกจิส่วนตวั 

   3.4 รำยวิชำท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ท ำงำนในระดบัสำกล จ ำแนกตำม
ประเภทของหน่วยงำน ในภาพรวมพบว่านักศึกษาที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของรฐั ส่วนใหญ่
ต้องการรายวิชาที่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ท างานในระดับสากล  คือ วิชามหเศรษฐศาสตร ์
การเงนิธุรกจิ และวชิาจุลเศรษฐศาสตร ์นักศกึษาทีท่ างานอยู่ในหน่วยงานของเอกชนไทยส่วนใหญ่
ตอ้งการรายวชิา มหเศรษฐศาสตร ์เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ และวชิาภาษาองักฤษ นักศกึษาที่
ท างานอยู่ในหน่วยงานของเอกชนไทยร่วมทุนต่างชาติส่วนใหญ่ต้องการรายวชิา มหเศรษฐศาสตร ์
และ เศรษฐมติแิละการพยากรณ์ และนกัศกึษาทีท่ างานอยูใ่นหน่วยงานของเอกชนต่างชาตสิ่วนใหญ่
ต้องการรายวชิา มหเศรษฐศาสตร ์และการบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ เพราะเป็นหน่วยงานที่
ตอ้งตดิต่อดา้นธุรกจิกบัต่างประเทศ 
     3.5 รำยวิชำหรือประเดน็ท่ีควรปรบัปรงุเพ่ือให้เหมำะสมกบักำรน ำไปใช้ท ำงำนใน
ระดบัสำกล ในภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่าวิชาที่ควรปรบัปรุง คือวิชา
เศรษฐมติแิละการพยากรณ์ ประเดน็ทีค่วรปรบัปรุงคอืควรน าโปรแกรมส าเรจ็รูปมาใช้ประกอบการ
เรยีนการสอนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและสามารถน าไปใช้ในการท างานได้จรงิ  รองลงมาคอืวชิามห
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เศรษฐศาสตรโ์ดยกลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็ว่าผูส้อนควรพูดทบัศพัทว์ชิาการเป็นภาษาองักฤษเพื่อให้
ผู้เรยีนรูค้ าศพัท์ภาษาองักฤษทางเศรษฐศาสตร์เพิม่ขึ้นและสามารถน าไปใช้งานได้ในระดบัสากล 
รองลงมาวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบันักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่าควรเพิม่เนื้อหาดา้น
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ หรือในการท างาน และควรเพิ่มการ
ยกตวัอยา่งประกอบการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาไดง้่ายขึน้  รองลงมาคอืวชิาจุลเศรษฐศาสตร ์
ประเดน็ทีค่วรปรบัปรุงคอื ควรเพิม่กรณีศกึษาของต่างประเทศประกอบการเรยีนการสอน ส่วนวชิา
นโยบายเศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ กลุ่มตวัอยา่งมขีอ้เสนอแนะว่าควรปรบัปรุงเนื้อหาให้
ทนัสมยัยิง่ขึน้ ควรน า Case ของต่างประเทศมาประกอบการสอน ควรน าประสบการณ์ของผูส้อนใน
ระดบัสากลมาถ่ายทอดให้ผู้เรยีน ควรใหน้ักศกึษาฝึกคดิวเิคราะห์ และเนื้อหาวชิาควรเชื่อมโยงกบั
สากล คงเป็นเพราะการเรยีนภาคทฤษฎเีพยีงด้านเดยีวนักศกึษาอาจเข้าใจเนื้อหาได้ยาก หากได้
ปฎบิตัจิรงิหรอืน ากรณตีวัอยา่งมาประกอบการเรยีนการสอนนักศกึษาน่าจะเขา้ใจเนื้อหาวชิาไดด้ขีึน้ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการเรยีนวชิาอื่นๆ การท าภาคนิพนธ/์วทิยานิพนธ์ หรอืน าไปใชใ้น
การท างานได ้
     3.6 รำยวิชำหรือประเดน็ควำมรู้ท่ีควรเพ่ิมเพ่ือให้เหมำะสมกบักำรท ำงำนในระดบั
สำกล ในภาพรวมพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่ารายวชิาหรอืประเดน็ความรูท้ีค่วรเพิม่
คอื ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร และ การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ ส่วนทีเ่หลอืจ านวนไม่มากมี
ความเห็นว่าควรเพิ่มความรู้ในระดับสากลหรอืระหว่างประเทศด้านการจดัการธุรกิจ กฎหมาย 
การเงนิ ภาษีอากร การตลาด และ การวเิคราะห์โครงการ เป็นต้น อาจจะเนื่องมาจากต้องการน า
ความรูเ้พื่อไปใชใ้นการท างานกบัต่างชาต ิและเป็นการปรบัตวัเพื่อรองรบัการท างาน และการแข่งขนั
ในระดบัสากล 
     3.7 รำยวิชำหรือประเดน็ควำมรู้ท่ีควรเพ่ิมเพ่ือให้เหมำะสมกบักำรท ำงำนในระดบั
สำกล จ ำแนกตำมประเภทของหน่วยงำน ในภาพรวมพบว่านักศกึษาที่ท างานอยู่ในหน่วยงาน
ของรฐัส่วนใหญ่ต้องการรายวชิาหรอืประเด็นความรู้ที่ควรเพิม่เพื่อให้เหมาะสมกบัการท างานใน
ระดบัสากลคือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรอง 
เจาะลกึภาวะทางเศรษฐกจิของต่างประเทศ และ บญัชปีระชาชาต ินกัศกึษาทีท่ างานอยู่ในหน่วยงาน
ของเอกชนไทยส่วนใหญ่ต้องการด้านภาษาและการสื่อสาร การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ และ 
การเงนิระหว่างประเทศ นักศกึษาทีท่ างานอยู่ในหน่วยงานของเอกชนไทยร่วมทุนต่างชาติส่วนใหญ่
ต้องการด้าน ภาษาเพื่อการสื่อสาร การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตรก์ารตลาด 
และนักศึกษาที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของเอกชนต่างชาติส่วนใหญ่ต้องการด้าน ภาษาและการ
สื่อสาร การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ การจดัการองค์การ และ 
เจาะลกึภาวะทางเศรษฐกจิของต่างประเทศ อาจเป็นเพราะตอ้งท าธุระกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัต่างประเทศ 
     3.8 กิจกรรมท่ีควรจดัให้กบันักศึกษำเพ่ือรองรบักำรท ำงำนในระดบัสำกล ใน
ภาพรวมพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่ากจิกรรมทีค่วรจดัใหก้บันักศกึษาเพื่อรองรบัการ
ท างานในระดบัสากล  คอื การศกึษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การเปิดหลกัสูตรอบรมเสรมิ
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ความรูร้ะยะสัน้ การเชญิวทิยากรต่างชาตมิาบรรยาย และ การจดัสมัมนาวชิาการระดบันานาชาต ิ
ส่วนที่เหลือจ านวนไม่มากมีความเห็นว่าควรมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ การวดัผลภาษาองักฤษก่อนจบการศึกษา การศึกษางานวจิยัของต่างประเทศ การ
ประกวดงานวจิยัระดบันานาชาต ิและการเปิดหลกัสตูรนานาชาต ิ
      3.9 คณุสมบติัของผู้สอนท่ีสำมำรถเสริมสร้ำงควำมรู้ในระดบัสำกล ในภาพรวม
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามเหน็ ดงันี้ ควรมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในระดบัสากล มทีกัษะ
ด้านการสอน สามารถสอนเป็นภาษาองักฤษ เปิดกว้างให้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ อกีทัง้มี
วสิยัทศัน์กว้างไกลและทนัเหตุการณ์ ส่วนที่เหลอืจ านวนไม่มากมคีวามเห็นว่าควรใช้กรณีศึกษา
ต่างประเทศประกอบการสอน รกัการสอน สามารถสอนใหน้ าไปประยุกต์ใชไ้ดจ้รงิ การสอนควรมี
หลกัการและทฤษฎรีองรบั เตรยีมการสอนเป็นอย่างด ีและควรเป็นชาวต่างชาต ิน่าจะเป็นเพราะ
นักศึกษาต้องการผู้สอนที่มคีวามรู้ความสามารถในระดับสากล และมีวิสยัทัศน์กว้างไกล เพื่อ
ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ในระดบัสากลสู่ผูเ้รยีน 
       3.10 วิธีกำรสอนท่ีสำมำรถเสริมสร้ำงควำมรู้ในระดบัสำกล ในภาพรวมพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีวามเหน็ดงันี้ ควรใชก้รณศีกึษาต่างประเทศประกอบการสอน รองลงมาคือ เปิด
กวา้งใหซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ การใหท้ าแบบฝึกหดั น าประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอด และ 
การบรรยายเป็นภาษาองักฤษ ส่วนทีเ่หลอืจ านวนไมม่ากมคีวามเหน็ว่าควรพาไปศกึษาดูงานองคก์ร
ต่างประเทศ ใช้ผลวิจัยหรือบทความวิชาการต่างประเทศประกอบการสอน  ใช้กรณีศึกษา
ต่างประเทศประกอบการสอน และมอบหมายใหท้ ารายงานดว้ยภาษาองักฤษ  อาจเป็นเพราะผูเ้รยีน
เป็นผู้ที่ท างานแล้วต้องการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ได้จรงิในการท างาน และต้องการแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นเพื่อให้ได้รบัความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรยีนมากกว่าการเรยีนที่เน้น
ภาคทฤษฎ ี
     3.11 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีสำมำรถเสริมสร้ำงควำมรู้ในระดบัสำกล ในภาพรวม
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่าสิง่อ านวยความสะดวกที่สามารถเสรมิสร้างความรู้ใน
ระดับสากล คือ เอกสารและต าราต่างประเทศ  รองลงมาคือ สถานที่ค้นคว้าส าหรบันักศึกษา 
รองลงมา คอื ห้องคอมพิวเตอร์ วารสารต่างประเทศ e-book เอกสารให้ Download ห้องสมุด
อาเซยีน หอ้งแลบภาษาองักฤษ Notebook ระบบ touch screen, Software online สถานทีจ่ าลองใน
การท าธุรกจิ  อาจเป็นเพราะนักศกึษาเหน็ว่าหากคณะจดัหาเอกสารและต าราต่างประเทศ อุปกรณ์
ทางด้านคอมพวิเตอร ์และสถานที่ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศกึษาในการทัง้ด้านค่าใช้จ่ายและ
ดา้นการคน้ควา้หาความรูใ้นระดบัสากลมากขึน้ 
 3.12 ระบบสำรสนเทศหรือฐำนข้อมูลท่ีสำมำรถเสริมสร้ำงควำมรู้ในระดบัสำกล ใน
ภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระบบสารสนเทศหรอืฐานข้อมูลที่สามารถ
เสรมิสร้างความรู้ในระดบัสากล คือ งานวจิยัหรอืบทความวชิาการระดบันานาชาติ รองลงมาคือ 
ฐานข้อมูลต่างประทศ ส่วนที่เหลือจ านวนไม่มากเห็นว่าคือ  ห้องสมุดนานาชาติ  ฐานข้อมูล
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วทิยานิพนธ์  ฐานข้อมูลข่าวสารเศรษฐศาสตร์  และ VDO การสอนย้อนหลงั  น่าจะเป็นเพราะ
นกัศกึษาเหน็ว่าสิง่เหล่านี้จะช่วยในดา้นการคน้ควา้และการเพิม่พนูความรูใ้นระดบัสากล 
 3.13 ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมต้องกำรทกัษะควำมรู้เพ่ือใช้ใน
กำรท ำงำนในระดบัสำกล ในภาพรวมพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัความต้องการทกัษะ
ความรูเ้พื่อใชใ้นการท างานในระดบัสากล อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.04) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น
ปรากฏว่าทุกดา้นมคีวามต้องการทกัษะความรู ้ ในระดบั มาก (x̄ = 3.51–4.50)  เช่นเดยีวกนั เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน ปรากฏว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามต้องการทกัษะความรูด้้าน
ภาษาองักฤษ  รองลงมาคอื ด้านการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละประสบการณ์จากผู้มปีระสบการณใน
ระดบัสากล  การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืวชิาการกบัต่างประเทศ  การคน้ควา้จากผลงานวชิาการ
หรอืจากฐานข้อมูลต่างประเทศ อาจเป็นเพราะนักศึกษาเห็นว่าปัญหาส าคญัของตนในการก้าวสู่
ระดบัสากลคอืขาดทกัษะดา้นภาษาองักฤษ และมคีวามต้องการหาประสบการณ์กบัต่างชาติเพื่อ
พัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นอกจากนี้ย ังต้องการสารสนเทศเพื่อใช้
ประกอบการเรยีน การท าภาคนิพนธ/์วทิยานิพนธ ์และการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจยัไปใช้ 
  จากการส ารวจความต้องการความรูเ้พื่อใช้ในการท างานในระดบัสากล ของนักศกึษาภาค
พเิศษ  คณะพฒันาการเศรษฐกจิ    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ ท าใหท้ราบความต้องการ
ดา้นต่างๆ ของนกัศกึษา ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ควรปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของคณะพฒันาการเศรษฐกจิในการ 
เข้าสู่มาตรฐานสากลและความต้องการความรู้เพื่อใช้ในการท างานในระดบัสากลของผู้เรยีน โดย
ปรบัปรงุโครงสรา้งหลกัสตูรใหร้องรบัการท างานในระดบัสากล  เนื้อหาวชิาควรทนัสมยัและเชื่อมโยง
กบัสากล อาทเิช่น การน ากรณีศึกษาหรอืผลวจิยัจากต่างประเทศมาใช้ประกอบการเรยีนการสอน  
การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ  การจดัสัมมนา
วชิาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูท้างวชิาการกบัต่างประเทศ  การมอบหมายให้คน้ ควา้และน าเสนอ
ในรูปแบบภาษาอังกฤษ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒต่ิางประเทศมาบรรยายพิเศษ นอกจากนี้เพื่อให้
สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากลคณะอาจเปิดหลกัสูตรที่มคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ เช่น เปิดหลกัสูตรที่
มกีารเรยีนการสอนแบบไมผ่กูตดิกบัตารางเวลาเรยีนในลกัษณะการเรยีนการสอนทางออนไลน์  เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักศกึษาที่ท างานอยู่แล้วสามารถเขา้ศึกษาและรบัใบปรญิญาบตัรได้ อกีทัง้ การจดั
หลกัสูตรประกาศนียบตัรเสรมิทกัษะความรูส้ าหรบัผู้ก าลงัท างาน โดยสามารถน ามาเทยีบโอนเมื่อ
เขา้มาเป็นนักศกึษาของคณะ และการเปิดหลกัสูตรสองภาษา หรอืหลกั สูตรนานาชาติ เพื่อรองรบั
ประชาคมอาเซยีน ตลอดจนเปิดอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อชวีติประจ าวนัส าหรบับุคคล
ทัว่ไป เป็นตน้ 
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2. ผูส้อนควรน าองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากต่างประเทศมาถ่ายทอดใหน้กั  
ศกึษา รวมทัง้การคดิวเิคราะห์ ภาษาและการสื่อสาร ทศันคตแิละแนวความคดิ วฒันธรรมองคก์าร 
เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถปรบัตวัไดท้นัต่อความเปลีย่นแปลง และมคีวามสามารถทาง การแข่งขนัใน
ระดบัสากล นอกจากนี้ดา้นการเรยีนการสอนควรเน้นการน าไปประยุกต์ใชไ้ดจ้รงิ โดยใชก้รณีศกึษา
หรอืผลวจิยัจากต่างประเทศ  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การท างานกลุ่มและการน าเสนอ
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การบรรยายโดยสอดแทรกศัพท์
วชิาการเป็นภาษาองักฤษ เนื่องจากนักศกึษาภาคพเิศษเป็นผู้ที่ก าลงัท างานจงึเน้นการน าความรู้
ประยกุตใ์ชม้ากกว่าการเรยีนทฤษฎ ีหรอืคณิตศาสตร์ อนึ่ง ผูส้อนควรใหผู้เ้รยีนตระหนักว่าถงึแมจ้ะ
มจีดุอ่อนดา้นภาษาต่างประเทศ แต่กย็งัมจีดุแขง็ในความเป็นไทยทีส่ามารถสื่อออกมาทางจติใจ เช่น 
ความมอีธัยาศยัด ีความมมีนุษยส์มัพนัธ์ที่ดี  มคีวามซื่อตรง เพื่อให้ได้รบัการยอมรบัและสามารถ
แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

3. ควรจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาเพื่อเสรมิทกัษะความรูค้วามสามารถ  
ในระดับสากล โดยจัดสรรงบประมาณซื้อฐานข้อมูล โปรแกรมส าเร็จรูป ต าราหรือวารสาร
ต่างประเทศ จดัท าห้องสมุดออนไลน์ เอกสารวิชาการให้ดาวน์โหลด  นอกจากนี้ควรจดักิจกรรม
ศกึษาดูงานองค์กรที่มชีื่อเสยีงในระดบัสากล โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากบัสถาบนัการศึกษา
ต่างประเทศ  และการจดัท าสถานทีจ่ าลองในการท าธุรกจิ เป็นตน้ 

4. ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนส่งเสรมิการจดัท าโครงการแลกเปลีย่นทาง 
วชิาการ เช่นการไปศกึษาดูงาน การเชญิอาจารยช์าวต่างประเทศมาบรรยาย การไปน าเสนอผลงาน
วชิาการ การแลกเปลีย่นนกัศกึษา หรอือาจารยก์บัต่างประเทศ 

5. ควรพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง ทัง้ดา้นวชิาการ นวตักรรม การใหบ้รกิาร และ 
ภาษาองักฤษ นอกจากนี้ควรสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการ และกจิกรรมต่าง ๆ กบั
ต่างประเทศ 
  6.   ควรสรา้งองคค์วามรูห้รอืงานวจิยัดา้นอาเซยีน เช่น สามเสาหลกัทีส่ าคญั คอืประชาคม 
การเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม
อาเซยีน เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในภูมภิาคและรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  
 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 

 คณะพฒันาการเศรษฐกจิควรด าเนินการส ารวจความคดิเหน็ของผูเ้รยีน และลกูคา้กลุ่มอื่น ๆ 
เช่น ความพงึพอใจและความผกูพนั  ความพงึพอใจเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ และความไมพ่งึพอใจ เพื่อ
ความส าเรจ็ในระยะยาวและรองรบัการประเมนิเขา้สู่เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลศิ  (Education Criteria for Performance Excellence หรอื EdPex)  ซึง่คณะพฒันาการเศรษฐกจิ
เป็นหน่ึงในหน่วยงานน ารอ่ง ของสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ อกีทัง้ควรมกีารเกบ็ขอ้มลูเพื่อ
งานวจิยัต่าง ๆ ทางการศกึษาอยา่งต่อเนื่องเพื่อใหจ้ านวนของกลุ่มตวัอยา่งในทางสถติมิจี านวนมาก
พอในการเป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมด 
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ข้อจ ำกดั 

   การวจิยัครัง้นี้มขีอ้จ ากดัดา้นจ านวนขอ้มลู เนื่องจากการแจกและเกบ็แบบสอบถามเป็นช่วง
การศกึษาภาคฤดรูอ้นจงึมจี านวนนกัศกึษาไม่มาก และเป็นการเรยีนการสอนในช่วงนอกเวลา
ราชการท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการจดัเกบ็แบบส ารวจคนื 
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แบบสอบถามนักศึกษา 
ค าช้ีแจง  การวจิยัคร้ังน้ีคณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลการท างาน 
และความตอ้งการความรู้เพื่อรองรับการท างานในระดบัสากล ของนกัศึกษาภาคพิเศษ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ตามนโยบาย
ยกระดบัสถาบนัเขา้สู่เกณฑม์าตรฐานสากลของผูบ้ริหารสถาบนั ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใชอ้า้งอิงในการเขา้สู่เกณฑม์าตรฐานสากล 
และน าไปใชใ้นการปรับ ปรุงกระบวนการผลิตบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวต่อไป 
              แบบสอบถามน้ี แบ่งเป็น  3 ตอน คือ 
               ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวั 
               ตอนท่ี 2  ขอ้มูลการท างาน 
               ตอนท่ี 3  ความตอ้งการทกัษะความรู้เพื่อน าไปประยกุตใ์ชท้ างานในระดบัสากล 
 

ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนตวัและการศึกษา 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง  และกรอกขอ้มูลลงในช่องวา่งตามสภาพความเป็นจริง 
 

1.  เพศ      1) ชาย     2) หญิง 
 
2.   อาย ุ    1) 21 – 25 ปี    2) 26 – 30 ปี 
                   3) 31 – 40 ปี       4) มากกวา่ 40 ปี 
 
3.  สถานภาพ           1) โสด   2) สมรส    3) อ่ืน ๆ / หยา่ร้าง  
 
4. กลุ่มสาขาวชิาท่ีเรียนระดบัปริญญาตรี 
    1) เศรษฐศาสตร์     2) บริหารธุรกิจ/การเงิน/บญัชี 
    3) วศิวกรรมศาสตร์     4) วทิยาศาสตร์ 
    5) สงัคมศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ศิลปศาสตร์   6) อ่ืน ๆ ระบุ ………… 
 
5.  เขา้ศึกษาในคณะพฒันาการเศรษฐกิจ เม่ือภาคการศึกษา 
    1)  1/2555    2)  2/2555 
    3)  1/2556    4)  2/2556    5) อ่ืน ๆ ระบุ  ………… 
 
6.  หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาในคณะพฒันาการเศรษฐกิจ  
    1) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   2) เศรษฐศาสตร์การเงิน       2) เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร 
 
7.  เหตุผลท่ีท่านเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    1) เพ่ือน าไปใชท้ างานระดบัทัว่ไป 
    2) เพื่อน าไปใชท้ างานในระดบัสากล  

  3) เพ่ือความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ 
  4) เพื่อเปล่ียนสายงาน     5) อ่ืน ๆ ระบุ …………………… 
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1. ประสบการณ์ท างานหลงัส าเร็จปริญญาตรี  
    1) ไม่เคยท างาน   2) นอ้ยกวา่ 1 ปี 
    3) 1 - 3 ปี    4) 4 – 6 ปี 

  5) 7 – 10 ปี    6) มากกวา่ 10 ปี 
 
2. ต าแหน่งงานปัจจุบนัของท่านจดัอยูใ่นระดบัใด  

  1) ปฏิบติัการ   2) ผูบ้ริหารระดบัตน้ 
    3) ผูบ้ริหารระดบักลาง  4) ผูบ้ริหารระดบัสูง 

  5) เจา้ของธุรกิจ  6) อ่ืน ๆ ระบุ …………..... 
 
3.  ประเภทสถานท่ีท างานจดัอยใ่นประเภทใด         
           1) สถาบนัการเงิน  2) การบริการ     3) ส่งออก / น าเขา้   

 4) อุตสาหกรรม   5) พาณิชยกรรม        6) ราชการ/รัฐวสิาหกิจ   
          7) การศึกษา     8) การแพทย/์พยาบาล  9) อ่ืน ๆ ระบุ.…..………… 

 
4. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั 
    1) ต ่ากวา่    10,000 บาท    2) 10,000 – 20,000 บาท 
    3) 20,001 – 30,000 บาท    4) 30,001 – 40,000 บาท 

  5) 40,001 – 50,000 บาท    6) มากกวา่  50,000 บาท 
 
5. หน่วยงานท่ีท่านท างานจดัอยูใ่นประเภทใด  

  1) หน่วยงานของรัฐ   2) เอกชนไทย 
    3) เอกชนไทยร่วมทุนกบัต่างชาติ  4) เอกชนต่างชาติ 
 
6. งานท่ีท่านท าจดัอยูใ่นประเภทใด 

  1) ใหบ้ริการเฉพาะคนไทย  2) ใหบ้ริการทั้งคนไทยและตา่งชาติ 
    3) ใหบ้ริการเฉพาะต่างชาติ  4) อ่ืน ๆ ระบุ.…..………………… 
 
7. งานของท่านตอ้งใชท้กัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองระหวา่งประเทศหรือไม่ 

  1) ใชม้าก  2) ใชป้านกลาง          3) ใชน้อ้ย           4) ไม่ตอ้งใช ้  
 

8. หน่วยงานของท่านมีผูบ้ริหารหรือบุคลากรชาวต่างประเทศหรือไม่ 
  1) มี   2) ไม่มี 
 

 

ตอนที ่2  ข้อมูลการท างาน 
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9. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการหรือกลไกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัสากลใช่หรือไม่ 
  1) มี    2) ไม่มี   3) ไม่แน่ใจ 

 

10. หน่วยงานของท่านตอ้งแข่งขนักบัหน่วยงานหรือบริษทัต่างชาติใช่หรือไม่ 
  1) ใช่   2) ไม่ใช่   3) ไม่แน่ใจ 
 

11. หน่วยงานของท่านมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในระดบัประเทศหรือระดบัสากลใช่หรือไม่ 
  1) ใช่   2) ไม่ใช่   3) ไม่แน่ใจ 

 

12. หน่วยงานของท่านน ามาตรฐานสากลมาใชย้กระดบัทางการแข่งขนัใช่หรือไม่ 
  1) ใช่   2) ไม่ใช่   3) ไม่แน่ใจ 

 

13. หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานท่ีผา่นการรับรองตามเกณฑม์าตรฐานสากลใช่หรือไม่ 
  1) ใช่   2) ไม่ใช่ 

 

14. หน่วยงานของท่านอยูร่ะหวา่งการด าเนินการใหไ้ดรั้บการรับรองตามเกณฑม์าตรฐานสากลใช่หรือไม่ 
  1) ใช่   2) ไม่ใช่   3) ไม่แน่ใจ   
 

15. ท่านคิดวา่ความรู้จากการเรียนในหลกัสูตรน้ีจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชท้ างานในระดบัสากลไดเ้พียงใด 
  1) ใชไ้ดม้าก  2) ใชไ้ดป้านกลาง     3) ใชไ้ดน้อ้ย      4) ไม่แน่ใจ   

 

16. ท่านคิดวา่ความรู้จากการเรียนในหลกัสูตรน้ีจะช่วยใหท่้านมีโอกาสไดง้านท าในองคก์ารระดบัสากล 
      มากข้ึนหรือไม่ 

  1) ช่วยไดม้าก  2) ช่วยไดป้านกลาง     3) ช่วยไดน้อ้ย      4) ไม่แน่ใจ   
 
 

 

3.1 ค าช้ีแจง  โปรดตอบค าถาม ลงในช่องวา่งตามประเดน็ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
1. ศาสตร์หรือความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการน าไปใชท้ างานในระดบัสากล ของท่านโปรดเรียงตามล าดบัความส าคญั 
    ล าดบั 1.  ……………..………………………..………     
    ล าดบั 2.……………..………………………..………  
 

2.รายวชิาใดท่ีท่านคิดวา่มีประโยชน์ต่อการน าไปใชท้ างานในระดบัสากล  โปรดเรียงตามล าดบัความส าคญั  
    ล าดบั 1.  ……………..………………………..………     
    ล าดบั 2.……………..………………………..………  
 

 
 

ตอนที ่ 3 ความต้องการทกัษะความรู้เพ่ือใช้ในการท างานในระดบัสากล 
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3.รายวชิาใดท่ีท่านคิดวา่ควรปรับปรุงเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการท างานในระดบัสากล  ยิง่ข้ึน โปรดเรียงตามล าดบั 
    ความส าคญั  
    ล าดบั 1.  ……………..………………………..……… 
  ประเด็นท่ีควรปรับปรุง ……………..………………………..………………..…………… 
……………..………………………..………………..……………………..………………………..…………… 
    ล าดบั 2.……………..………………………..………  
  ประเด็นท่ีควรปรับปรุง ……………..………………………..………………..……………     
……………..………………………..………………..……………………..………………………..…………… 
 

4.รายวชิาหรือประเดน็ความรู้ใดท่ีท่านคิดวา่ควรเพ่ิมในหลกัสูตรเพ่ือน าไปใชท้ างานในระดบัสากล  โปรด  
   เรียงตามล าดบัความส าคญั 
    ล าดบั 1.  ……………..………………………..………     
    ล าดบั 2.……………..………………………..………  
 

5. กิจกรรมใดท่ีท่านคิดวา่หลกัสูตรควรจดัใหก้บันกัศึกษาเพ่ือรองรับการท างานในระดบัสากล  โปรดเรียง  
     ตามล าดบัความส าคญั 
    ล าดบั 1.  ……………..………………………..………     
    ล าดบั 2.……………..………………………..………  
 

6. คุณสมบติัของผูส้อนท่ีท่านคิดวา่สามารถเสริมสร้างความรู้ ในระดบัสากล   โปรดเรียงตามล าดบัความส าคญั 
    ล าดบั 1.  ……………..………………………..………     
    ล าดบั 2.……………..………………………..………  
 

7. วธีิการสอนท่ีท่านคิดวา่สามารถเสริมสร้างความรู้ ในระดบัสากล   โปรดเรียงตามล าดบัความส าคญั 
    ล าดบั 1.  ……………..………………………..………     
    ล าดบั 2.……………..………………………..………  
 
8. ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น วสัดุ อุปกรณ์  เอกสารต ารา หรือสถานท่ี  ท่ีท่านคิดวา่หลกัสูตรควรจดัใหมี้เพ่ือ 
      เสริมสร้างความรู้ ในระดบัสากล   โปรดเรียงตามล าดบัความส าคญั 
    ล าดบั 1.  ……………..………………………..………     
    ล าดบั 2.……………..………………………..………  
 

9 ระบบสารสนเทศ /  ฐานขอ้มูล  ท่ีท่านคิดวา่หลกัสูตรควรจดัใหมี้เพ่ือเสริมสร้างใหน้กัศึกษามีความรู้ในระดบั 
       สากล        โปรดเรียงตามล าดบัความส าคญั 
    ล าดบั 1.  ……………..………………………..………     
    ล าดบั 2.……………..………………………..………  
 
 



69 
 

 

 

3.2 ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย     ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตามประเด็นทกัษะความรู้ท่ีจ าเป็นในการท างาน 
                      ระดบัสากล ดงัน้ี 

ประเด็นทกัษะความรู้ 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. การพดูภาษาองักฤษ      

2. การเขียนภาษาองักฤษ 
     

3. การศึกษาดูงานในองคก์ารระดบัสากล      

4. การใชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป      

5. การร่วมมือทางวชิาการกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ      

6. การร่วมมือทางวชิาการกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ      

7. การเขา้ร่วมประชุมสมัมนาทางวชิาการในระดบันานาชาติ      

8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบันกัศึกษาต่างประเทศ      

9. การเชิญผูท้รงคุณวฒิุชาวต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ      

10.  การศึกษา Case study ของสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ      

11.  การศึกษาคน้ควา้จากบทความ หรือผลงานวชิาการระดบันานาชาติ      

12.  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูมี้ประสบการณ์ในระดบัสากล      

13.  การเรียนรู้ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและประเพณีของต่างชาติ      

14.  การถ่ายทอดความรู้จากอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ท างานในระดบัสากล      

15.  การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการคน้ควา้และวจิยัในระดบันานาชาติ      

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ  
1 ) .……………..………………………..……………..……….……………..………………………..………… 
2) .……………..………………………..……………..……….……………..………………………..………… 
3) .……………..………………………..……………..……….……………..………………………..………… 
4) .……………..………………………..……………..……….……………..………………………..………… 

 
 
 
 

ขอขอบคุณส าหรับข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
 


