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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1)	 แนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 2)	 คุณสมบัติ

ของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	ที่หน่วยงานต่างๆ	 	ต้องการและคาดหวังและ	3)	 เพื่อน�าผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาหลกัสูตรและจดัการเรยีนการสอนสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ให้สอดคล้องกบัความต้องการด้านวิชาชพีในระดบั

ประเทศโดยท�าการศึกษาเชิงปริมาณจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตตามหน่วยงานทั่วประเทศ	 สามารถรวบรวมได้จ�านวน	 86	 แห่ง												

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	ค่าร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ภายในระยะเวลา	 5	 ปี	 ต้องการรับบัณฑิตในต�าแหน่งงาน	 ได้แก	่

โปรแกรมเมอร์	วิศกรซอฟต์แวร์	และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ	ตามล�าดับ	และต้องการบัณฑิตที่มีคุณสมบัติด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมมีความเสียสละและรับผิดชอบในหน้าที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (X	 =	 4.9,	 S.D.	 =	 0.55)	 ด้านทักษะวิชาชีพ	 มีความรู	้								

พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด	(X	=	4.7,	S.D.	=	0.58)	และด้านทักษะทางสังคมมีความสามารถในการ

ตัดสินใจปฏิภาณไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้	อยู่ในระดับมากที่สุด	(X	=	4.8,	S.D.	=	0.33)	จากข้อเสนอแนะ	พบว่า	

กลุ่มหน่วยงานเอกชน	 มีต้องการบัณฑิตที่มีคุณสมบัติทักษะทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเป็นจ�านวนมากเนื่องจากเป็นการ

ท�างานจรงิบนระบบ	และสามารถน�าประสบการณ์ประยกุต์ใช้งานได้โดยผลการวจิยันีจ้ะน�าข้อมลูด้านต่างๆ	มาเป็นส่วนประกอบ

ในพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและทันสมัย	

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในประเทศไทย	เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

ค�ำส�ำคัญ:	แนวโน้มความต้องการ,	บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์

ABSTRACT
	 The	 aim	 of	 this	 research	 is	 to	 study	 1)	 trend	 in	 employers	 requirements	 for	 computer	 science															

graduates	2)	the	qualification	of	computer	science	graduate	requires	and	expectations	in	organization	and	

3)	in	order	to	use	the	research	results	in	utilization	for	develop	the	curriculum	and	managed	instruction	in	

computer	science	accordance	with	the	profession	requirement	in	national	level.	The	study	quantifiedof	a	

group	of	employers	the	graduates	in	organizations	throughout	the	country.	Collectible	data	number	of	86	

organizations	throughout	the	country.	The	instruments	used	for	the	study	was	a	questionnaire.	The	statistics	

used	 for	 data	 analysis	were	 frequency,	 percentage,	 average	 and	 standard	 deviation.	 The	 study	 found											

within	 5	 years	 requires	 graduate	 positions	 including	 programmer,software	 engineering	 and	 software																			

developer	respectively	and	required	graduates	with	qualifications	in	moral	and	ethics	are	a	sacrifice	and	

responsibilities	include	at	the	highest	level	(X	=	4.9,	S.D.	=	0.55)		professional	skills	are	a	knowledge	base	
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in	both	theoretical	and	practical	at	the	highest	level	(X	=	4.7,	S.D.	=	0.58)	and	social	skills	are	an	ability	to	

make	decision	intelligence	and	able	to	solve	unexpected	problems	at	the	highest	level	(X	=	4.8,	S.D.	=	0.33).	

According	to	recommendations	found	the	group	of	private	section	employees	to	require	graduates	that	are	

qualified	 skilled	 software	 developments	 are	 numerous.	 Because	 the	 actual	 working	 on	 system	 and																					

indicating	that	they	could	apply	knowledge	gained	for	work.	The	results	from	this	research	various	data	will	

be	 used	 to	 developing	 computer	 science	 graduates	 and	managed	 instruction	 in	 computer	 science	 to												

appropriate	and	up-to-date	accordance	with	the	requirement	of	Thailand	organizations	to	enhance	quality	

and	professional	standard.

Keywords:	trendin	employers	requirements,	computer	science	graduates

บทน�ำ
	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

พร้อมกับสังคมการเรียนรู้	 (Knowledge	 Society)	 ที่มีการ

สื่อสารที่ทันสมัยและเชื่อมโยงทั่วถึงกัน	 (Social	 Network)	

ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีต่างๆ	 เข้ามามี

บทบาทต่อการด�าเนนิชวีติของสงัคมมากขึน้โดยอยูบ่นพืน้ฐาน

การท�างานของคอมพิวเตอร์เป็นหลัก	 จะเห็นได้จากกรอบ						

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ฉบับท่ี	 3)

ของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2557-2561	 ได้รวบรวมข้ึนเก่ียวกับ						

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ	 โดย

กรอบแนวทางดังกล่าวในภาพรวมได้ให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาทุนมนุษย์อาทิเช่น	 การพัฒนาคนสู ่สังคมแห่งการ								

เรียนรู้ตลอดชวีติอย่างยัง่ยนืการสนบัสนนุการรับรูข่้าวสารของ

ประชาชนการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และทักษะในการ

ใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีวิจารณญาณ	 มั่นคง

ปลอดภัย	และรู้เท่าทัน	รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้าน	 ICT	ให้มี

ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐาน

สากล	นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการน�า	 ICT	 เข้าไปช่วย

สนับสนุนการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆ	 ได้แก่	 การสร้างความ

เข้มแขง็ภาคการเกษตร	การผลติ	และอตุสาหกรรม	ในแนวทาง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								

ให้มคีวามทนัสมัยและเพียงพอ	(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร,	 2557)	 ดังนั้นในแต่ละหน่วยงานจะต้องใช้										

ผูม้คีวามรูแ้ละเช่ียวชาญเฉพาะในการปฏบิติังานน�ามาประยกุต์

ใช้กบังานเฉพาะด้าน	ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธภิาพ	

และการเตรยีมพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	 (AEC)						

ทีจ่ะสร้างมาตรฐานในการรบัรองผูถ้นดัเฉพาะทาง	ในต�าแหน่ง

พเิศษด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลย	ีเช่น	นกัวเิคราะห์ระบบ

เครือข่าย	 ผู ้ดูแลระบบและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย										

รวมไปถึงการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร	์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อาเซียนกระทรวงพาณิชย์,	2559)

	 สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

(2558)	 ได้อธิบายถึงลักษณะของวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะเด่นคือการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและ

วทิยาการใหม่ทีพ่ฒันาไปอย่างต่อเนือ่งตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัเจน

คือ	 คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพความเร็ว										

ท่ีสงูข้ึน	ค�านวณและประมวลผลด้วยสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์	

ในรปูแบบทีท่นัสมยัได้อย่างรวดเรว็ถกูต้องและแม่นย�า	สามารถ

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆ	 เครื่องให้ท�างานร่วมกันและ									

รบัส่งข้อมลูผ่านระบบเครอืข่าย	จงึน�าคอมพวิเตอร์ไปประยกุต์

ใช้ในงานด้านต่างๆ	เช่น	งานด้านอตุสาหกรรม	เพือ่เพิม่ผลผลติ									

ในโรงงาน	 โดยอาศัยหลักการควบคุมดูแลเครื่องจักรท�างาน

แบบอตัโนมตัแิละผลิตสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี	้

ยงัน�าหลกัการและทฤษฎท่ีีเก่ียวกบัระบบคอมพวิเตอร์ไปใช้กบั

งานในระดับสูง	 เช่น	งานด้านชีววิทยา	เพื่อหารหัสพันธุกรรม

ของสิ่งมีชีวิต	 งานด้านการแพทย์เพื่อควบคุมดูแลประวัติของ	

ผู้ป่วยและพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคแบบอัตโนมัติ	เป็นต้น

	 ความต้องการบุคลากรทางสายงานท่ีเก่ียวข้องกับ

วิชาชีพคอมพิวเตอร์มีจ�านวนมาก	 แต่ในทางกลับกันนั้น

บุคลากรสายงานนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 เนื่องจาก

ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีพื้นฐานและความรอบรู้ด้านสายงาน

คอมพิวเตอร์อีกจ�านวนมาก	ถึงแม้ว่าจะเป็นสายวิชาชีพที่นิยม

เรียนในระดับอุดมศึกษาก็ตาม	 แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนา

บุคลากรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน							

ของตลาดได้และสอดคล้องกับนโยบายประเทศท่ีมุ่งเน้นการ

พัฒนาบุคลากร	 ICT	 ทางด้านอุตสาหกรรรมซอฟต์แวร์	

ประกอบกับเทคโนโลยีและสารสนเทศเติบโตอย่างรวดเร็วใน

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
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	 คณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ได้พิจารณาถึง
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับทางด้านวิชาชีพและความต้องการ
บุคลากรทางสายงาน	 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีของประเทศ	 จึงเห็นสมควรในการบูรณาการ
หลักสูตร	 ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบรับ								
กบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละสารสนเทศในประเทศ
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 และตอบ
สนองต่อความต้องการทัง้ในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ	
จึงศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติของบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ท่ีหน่วยงานต่างๆ	ต้องการและคาดหวงั	
เพื่อน�าผลวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน						
การสอนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิชา
วทิยาการคอมพิวเตอร์ทีห่น่วยงานต่างๆ		ต้องการและคาดหวงั
	 2.	 เพ่ือศกึษาคณุสมบติัของบัณฑติสาขาวชิาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต่างๆ	ต้องการและคาดหวัง
	 3.	 เพือ่น�าผลวิจยัมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลกัสตูร
และจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้
สอดคล้องกับความต้องการด้านวิชาชีพในระดับประเทศ

วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย
	 การศกึษาครัง้นี	้เป็นการวจิยัเชงิปริมาณ	ท�าการส�ารวจ
เพ่ือศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ท่ีต้องการและคาดหวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศไทยโดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานดังนี้
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	 หน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิตในกลุ่มงานด้านคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย	
	 	 1.1	 กลุ่มตวัอย่าง	ใช้วธิกีารสุม่ตัวอย่างด้วยวธิกีาร
แบบเฉพาะเจาะจงจากหน่วยงานทั่วประเทศที่มีผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 จ�านวน	 86	 หน่วยงาน	 โดย											
แบ่งออกเป็นทั้งหมด	3	กลุ่มคือ
	 	 	 1.1.1	 หน่วยงานราชการ	ได้แก่	สถาบันการ
ศึกษา	โรงพยาบาล	กระทรวง
	 	 	 1.1.2	 หน ่วยงานเอกชน	 ได ้แก ่ 	 บริ ษัท													
ห้างหุ้นส่วน	โรงแรม	ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
	 	 	 1.1.3	 หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ		ได้แก่	การไฟฟ้า	

ธนาคาร	และองค์การ

 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 	 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ	ต่อไปนี้
	 	 ส่วนท่ี	1	 ข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงานได้แก่	 ชื่อ
ประเภท	 และจังหวัดของหน่วยงาน	 แผนกและต�าแหน่งของ							
ผู ้ตอบแบบสอบถาม	 และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน							
หน่วยงาน
	 	 ส่วนที	2	 ข้อมูลต�าแหน่งงานท่ีต้องการใน	 5	 ปี
ข้างหน้า	 พ.ศ.	 2557-2561	 เป็นข้อความตัวเลือกในแบบ								
เลือกตอบโดยสามารถเลือกตอบได้มากกว่า	1	ตัวเลือก
	 	 ส่วนที่	3	 ความต้องการและคาดหวังต่อบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 เก่ียวกับคุณสมบัติด้านคุณธรรม
และจรยิธรรม	ทกัษะด้านวชิาชพีและทกัษะด้านสงัคม	ด้วยการ
วัดระดับความพึงพอใจตามมาตราส่วนการประมาณค่า										
(Rating	Scale)	แบบลิเคิร์ท	(Likert	Scale)	
	 	 ส่วนที่	4	 เสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการและ
คาดหวังต่อผู ้ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์	 เก่ียวกับ
คุณสมบัติของบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
	 	 ส่วนท่ี	5	 เสนอแนะเก่ียวกบัการพัฒนาหลกัสตูร
และจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์									
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในประเทศ
 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 ผู้วจิยัรวบรวมข้อมลู	โดยเก็บรวบรวมข้อมลูทางสถติิ	
และเก็บข้อมูลเชิงส�ารวจด้วยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้
บัณฑิตในหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัณฑิตวิชาชีพ
คอมพวิเตอร์ทัว่ประเทศ	โดยส่งหนงัสอืน�าขอความอนเุคราะห์
พร้อมแบบสอบถามไปยังกลุ ่มผู ้ใช ้บัณฑิตทางไปรษณีย	์												
ช่วงเวลาเดือนสิงหาคม	 2557	 -	 มกราคม	 2558	 ได้รับการ								
ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด	86	ฉบับ
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 	 การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรม	 SPSS	 for	Window	
Version	 9.05	 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจใน											
รูปแบบโดยการแจกแจงความถี่	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	
(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard	Deviation)	พิจารณาความสัมพันธ์และผลข้อมูล	
เพ่ือศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาขา
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ



89   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)NRRU Community Research Journal Vol.10 No.3 (September - December 2016)

 5. สถิติทีใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามดังต่อนี้

	 	 5.1	 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกับผูต้อบแบบสอบถามและ

ต�าแหน่งงานท่ีต้องการใน	 5	 ปีข้างหน้า	 พ.ศ.	 2557-2561	

วเิคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถี	่(Frequency)	และหา

ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 น�าเสนอในตารางประกอบการ								

แปลผล

	 	 5.2	 ข ้อมูลระดับความต้องการบัณฑิตสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ให้คะแนนรูปแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	และหาค่าเฉลี่ย	(Mean)	และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	 เพื่อประเมินผล

ข้อมูลแล้วแปรผลตามเกณฑ์ของ	 Best	 and	 Kahn	 (1993)							

การแปลผลค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า								

5	ระดับ	มีเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	4.51-	5.00		หมายถึง	มากที่สุด

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	3.51	-	4.50	หมายถึง	มาก

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	2.51	-	3.50		หมายถึง	ปานกลาง

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	1.51	-	2.50		หมายถึง	น้อย

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	1.00	-	1.50		หมายถึง	น้อยที่สุด

	 	 5.3	 ข้อมูลความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับ

ความต้องการและคาดหวงัต่อผูป้ฏบิตังิานทางด้านคอมพิวเตอร์	

และส่วนที่	5	การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสาขา

วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้

ของหน่วยงานในประเทศวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและสรุปผล					

น�าเสนอในลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลกำรวิจัย
	 จากการศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิต	 สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์	 ด้วยแบบสอบถามแนวโน้มความ

ต้องการบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน											

ท่ัวประเทศท่ีมีผู้ใช้บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์	 รวมทั้งส้ิน		

86	หน่วยงาน	ซึ่งแยกผลการศึกษาออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม

	 จากตารางที่ 	 1	 พบว ่า	 หน ่วยงานที่มีการตอบ

แบบสอบถาม	มากที่สุดคือ	หน่วยงานเอกชน	จ�านวน	45	แห่ง	

คดิเป็นร้อยละ	52.33	รองลงมาคอื	หน่วยงานราชการ		จ�านวน	

22	 แห่งคิดเป็นร้อยละ	 25.58	 และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	

จ�านวน	19	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	22.09ตามล�าดับ	แสดงให้เห็น

ว่าตลาดแรงงานหรือกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานภาคเอกชน

ตำรำงที่ 1	จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน

 กลุ่มหน่วยงำน จ�ำนวน ร้อยละ

1.	หน่วยงานเอกชน	 45	 52.33

2.		หน่วยงานราชการ	 22	 25.58

3.	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 19	 22.09

 รวม 86 100

มีความต ้องการผู ้ปฏิบัติงานท่ีเรียนในสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์	ซึ่งตรงกับสายงานของหน่วยงานมากที่สุด

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ต�าแหน่งในสายงานที่ต้องการ			

ในระยะเวลา	5	ปีข้างหน้า	พ.ศ.	2557-2561	มีความต้องการ

 2. ต�ำแหน่งงำนที่ต้องกำรใน 5 ปีข้ำงหน้ำ พ.ศ. 

2557-2561

ตำรำงที่ 2		ต�าแหน่งในสายงานที่ต้องการในระยะเวลา	5	ปี

 ต�ำแหน่งงำน จ�ำนวน ร้อยละ

1.	โปรแกรมเมอร์	 	 28	 32.56

2.	วิศกรซอฟต์แวร์	 	 25	 29.07

3.	นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ	 20	 23.26

4.	ผู้ดูแลระบบเครือข่าย	 	 14	 16.28

5.	อื่นๆ	(ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล,	นักวิเคราะห์ระบบ)	 5	 5.81

 รวม 92 100
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บัณฑิตสาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ต�าแหน่งในสายงาน

โปรแกรมเมอร์	มากที่สุด	จ�านวน	28	ต�าแหน่งคิดเป็นร้อยละ	

31.56	 รองลงมาคือวิศกรซอฟต์แวร์จ�านวน	 25	 ต�าแหน่ง													

คิดเป็นร้อยละ	 29.07	 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ	 จ�านวน									

20	 ต�าแหน่งคิดเป็นร้อยละ	 23.26	 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย	

จ�านวน	14	ต�าแหน่ง	คิดเป็นร้อยละ	16.28	และอื่นๆ	(ผู้ดูแล

ระบบฐานข้อมูล,	 นักวิเคราะห์ระบบ)	 จ�านวน	 5	 ต�าแหน่ง											

คิดเป็นร้อยละ	5.81	ตามล�าดับ	แสดงให้เห็นว่าในระยะ	5	ปี	

ตลาดแรงงานหรอืกลุม่ผูใ้ช้บณัฑติสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์

มคีวามต้องการต�าแหน่งโปรแกรมเมอร์	วศิวกรซอฟท์แวร์	และ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ	เป็นจ�านวนมาก	ตามล�าดับ

 3. ควำมต้องกำรและคำดหวังต่อบัณฑิตสำขำ

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ความต้องการบัณฑิตสาขา

วิทยาการคอมพวิเตอร์ในคุณสมบติัด้านคุณธรรมและจรยิธรรม							

โดยภาพรวมเฉลีย่	อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	(X	=	4.5,	S.D.	=	0.57)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่าการมีคุณธรรมจริยธรรม											

เสียสละและรับผิดชอบ	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 4.9,											

S.D.	=	0.55)	รองลงมามีจ�านวนเท่ากัน	3	ข้อ	โดยเรียงล�าดับ

จากมากไปหาน้อยคือมีทัศนคติที่ ดีต ่ออาชีพและในการ							

ตำรำงที่ 3   ความต้องการคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 คุณสมบัติของบัณฑิต X S.D ระดับ

1.	การมีคุณธรรม	จริยธรรมเสียสละและรับผิดชอบ	 4.9	 0.55	 มากที่สุด

2.	มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและในการปฏิบัติงาน	 4.5	 0.63	 มากที่สุด

3.	ความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ	 4.5	 0.59	 มากที่สุด

4.	มีวินัยตรงต่อเวลา	 	 4.5	 0.57	 มากที่สุด

 รวมเฉลี่ย 4.5 0.60 มำกที่สุด

ปฏิบัติงาน	(X	=	4.5,	S.D.	=	0.63)	ความซื่อสัตย์สุจริตและมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ	(X	=	4.5,	S.D.	=	0.59)	

และการมีวินัยตรงต่อเวลา	(X	=	4.5,	S.D.	=	0.57)	ตามล�าดับ	

แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับและการเสียสละ	 เพื่อให้

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานร่วมกัน

	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 ความต้องการบัณฑิตสาขา											

วิทยการคอมพิวเตอร์ในคุณสมบัติด้านทักษะด้านวิชาชีพ								

โดยภาพรวมเฉลีย่	อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	(X	=	4.3,	S.D.	=	0.76)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	 ความรู้พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 4.7,	 S.D.	 =	 0.58)								

รองลงมาคือ	 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับท่ี

สามารถสื่อสารได้	 (X	=	4.6,	S.D.	=	0.64)	ทักษะในการใช้

เคร่ืองมอืทีจ่�าเป็นในการท�างาน	(X	=	4.4,	S.D.	=	0.60)	ทกัษะ

ตำรำงที่ 4			ความต้องการคุณสมบัติด้านทักษะด้านวิชาชีพ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี									

(X	=	4.3,	S.D.	=	0.64)	และความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์

อื่นที่เกี่ยวข้อง	และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้	(X	=	3.6,	

S.D.	=	0.34)	ตามล�าดับ	แสดงให้เห็นว่า	หน่วยงานในปัจจุบัน

มีความต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้พื้นฐาน	เพื่อให้สามารถ

ด�าเนนิงานได้ตามทักษะวชิาชพี	และพัฒนาต�าแหน่งในสายงาน

ตามประสบการณ์

 คุณสมบัติของบัณฑิต X S.D ระดับ

1.	ความรู้พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ		 4.7	 0.58	 มากที่สุด

2.	ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง	และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้	 3.6	 0.34	 มาก

3.	ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ�าเป็นในการท�างาน	 4.4	 0.60	 มากที่สุด

4.	ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี	 4.3	 0.64	 มากที่สุด

5.	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้	 4.6	 0.64	 มากที่สุด

 รวมเฉลี่ย 4.3 0.76 มำกที่สุด
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	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 ความต้องการบัณฑิตสาขา										

วิทยการคอมพิวเตอร์ในคุณสมบัติด้านทักษะสังคมโดยภาพ

รวมเฉลี่ย	อยู่ในระดับมากที่สุด	(X	=	4.6,	S.D.	=	0.57)	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ	 โดย	

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้	 ความละเอียดรอบคอบ								

ในการท�างาน	(X	=	4.8,	S.D.	=	0.42)		รองลงมาคือ	ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�างาน	(X	=	4.8,	S.D.	=	0.36)	ความ

สามารถในการตัดสินใจ	 มีไหวพริบปฏิภาณ	 และแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้	(X	=	4.8,	S.D.	=	0.33)	ความสามารถท�างาน

เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่มได้	 (X	 =	 4.7,									

S.D.	=	0.56)	ความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี	(X	=	4.7,	S.D.	=	

0.50)	มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร	(X	=	4.3,	S.D.	=	

0.69)	และจิตบริการ	(X	=	4.3,	S.D.	=	0.57)	แสดงให้เห็นว่า	

เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีพื้นฐานทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านแล้ว	ก่อให้

เกิดทักษะและประสบการณ์	สามารถน�ามาใช้ในการตัดสินใจ	

และการแก้ไขปัญหาระหว่างทีป่ฏบิตังิานให้งานสามารถด�าเนนิ

ต่อไปได้	

 3. ผลกำรศกึษำเกีย่วกบัข้อเสนอแนะควำมต้องกำร

และคุณสมบัติของบัณฑิตสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

	 	 3.1	 ด้านทักษะในวิชาชีพ	 พบว่า	 กลุ่มหน่วยงาน

เอกชนต้องการบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะ

ทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเป็นจ�านวนมากตามแบบ

ทฤษฎีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยจะเป็นการถ่ายทอด

ประสบการณ์ตรงที่ได้จากการท�างาน	 ทั้งในเชิงทฤษฎีและ							

เชงิปฏบิตั	ิเพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้จรงิต่อไป	

และเป็นส่วนหนึง่ของขัน้ตอนการท�างานในลกัษณะทีใ่กล้เคียง

กันอาทิเช่น	 การเขียนโปรแกรมแอพปลิเคชัน	 การพัฒนา

เว็บไซต์	และการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	ควรให้

ตำรำงที่ 5 	ความต้องการคุณสมบัติด้านทักษะสังคม

 คุณสมบัติของบัณฑิต X S.D ระดับ

1.	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�างาน	 4.8	 0.36	 มากที่สุด

2.	ความสามารถในการตัดสินใจ	มีไหวพริบปฏิภาณ	และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้	 4.8	 0.33	 มากที่สุด

3.	ความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี	 	 4.7	 0.50	 มากที่สุด

4.	สามารถท�างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่มได้	 4.7	 0.56	 มากที่สุด

5.	ความละเอียดรอบคอบในการท�างาน	 4.8	 0.42	 มากที่สุด

6.	มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร	 4.3	 0.69	 มากที่สุด

7.	จิตบริการ	 	 4.3	 0.57	 มากที่สุด

8.	ความอดทน	มุ่งมั่น	 	 4.4	 0.54	 มากที่สุด

 รวมเฉลี่ย 4.6 0.50 มำกที่สุด

ผู้เรียนได้เรียนหรือทดลองกับซอฟต์แวร์ประยุกต์	เพื่อให้เห็น

ภาพการท�างานจริงบนระบบ	 และมีประสบการณ์ที่สามารถ					

น�าไปประยุกต์ใช้งานได้

	 	 3.2	 ด้านทักษะทางปัญญาพบว่า	ส่วนใหญ่ผูป้ฏิบตัิ

งานด้านวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์	 มีความคิดสร้างสรรค์และ

เรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งได้เป็น

อย่างด	ีแต่ในทางตรงกันข้ามความสามารถในการตดัสินใจน้อย

และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ล่าช้ากว่าทีค่วรจะเป็นซึง่ใน

การปฏิบัติงานยังต้องถูกควบคุมและตัดสินใจโดยหัวหน้างาน

ก่อน	 อีกด้านหนึ่ง	 พบว่า	 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข											

น้อยมาก	ท�าให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้งานในการคิดวิเคราะห์

เชิงเปรียบเทียบ	และเชื่อมโยงความพันธ์ได้ไม่ถูกต้อง

	 	 3.3	 ด้านทักษะมนุษยสัมพันธ์และสังคม	 พบว่า	

ส่วนใหญ่จะอยูก่บัคอมพวิเตอร์ตลอดเวลา	ท�าให้เกดิปฏสิมัพนัธ์

กับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานน้อย	 แต่ลักษณะงานส่วนมาก

จะท�างานเป็นกลุม่และปฏบิตังิานร่วมกนัตามแผนงานทีว่างไว้	

และเป็นงานให้บริการ	 เช่น	 บริการให้ค�าปรึกษา	 ซ่อมบ�ารุง

อปุกรณ์	ช่วยเหลอืทางด้านซอฟท์แวร์	ฯลฯ	จงึควรฝึกฝนผู้เรยีน

ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและรู้จักการท�างานร่วมกัน	ด้วยการ

ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

	 	 3.4	 ด้านอื่นๆ	 นอกเหนือจากทางด้านทักษะ											

ในวชิาชีพทางคอมพิวเตอร์	เหน็ว่า	ควรศกึษาหาความรูพ้ืน้ฐาน

ในความรู ้ด ้านอื่นๆ	 เพื่อให้สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้	 เช่น	 ระบบห้องสมุด,	 ระบบบัญชี,	

ระบบโรงงานอุตสาหกรรม	 ฯลฯ	 และเพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน						

ที่ท�าให้เกิดทักษะ	ประสบการณ์	สามารถแลกเปลี่ยนความคิด

และอยู่ร่วมกันบนสังคมได้ถึงแม้ต่างวิชาชีพกันแนวทางที่เป็น

ทีน่ยิมในการพฒันาความรู	้ได้แก่	การประชมุ	การฝึกอบอบรม	

การเข้าร่วมสัมมนา	เป็นต้น
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 4. ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับข้อเสนอแนะกำรพัฒนำ
หลกัสตูรให้สอดคล้องกับกำรพฒันำคณุภำพบัณฑิตกับควำม
ต้องกำรผู้ใช้บัณฑิต 
	 	 4.1	 ด้านหลักสูตรระดับปริญญาตรีควรเพ่ิมเติม
เนื้อหาและรายวิชาที่ทันสมัยเช่น	 วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์						
เพ่ือน�าไปประยกุต์ใช้ในการเขยีนโปรแกรมประยกุต์กับความรู้
ทางด้านอื่นๆ	ตัวอย่างเช่น	วิชาเหมืองข้อมูล	เป็นกระบวนการ
จัดการข ้อมูลที่มีจ�านวนมากและหลากหลายประเภท																		
เพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น	
เหมาะส�าหรับการน�าไปใช้ช่วยในการตัดสินใจหรือใช้ในงาน
วิเคราะห์	 โดยน�าทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นในวิชาจัดการ	
ฐานข้อมูลซ่ึงเกี่ยวกับการน�าข้อมูลมาจัดให้เป็นหมวดหมู่และ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	 หรือวิชาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่	 เก่ียวกับการสร้างแอพปลิเคชันต่างๆ	 บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่	เช่น	โทรศัพท์มือถือ	แท็บเล็ต	ฯลฯ	ซึ่งประเทศไทย
ยังมีผู้พัฒนาเป็นจ�านวนน้อยมากแต่เป็นรายวิชาท่ีทันสมัย					
และตอบสนองกับสังคมปัจจุบัน	
	 	 4.2	 ด ้านพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์	 ซึ่งเป็นโดยน�า
ทฤษฎแีละวิธีการของกระบวนการนี	้มาประยกุต์ใช้กบัรายวชิา
ที่เก่ียวข้องกับการเขียนและพัฒนาโปรแกรม	 ซึ่งในปัจจุบัน								
ผู้เรียนขาดความเข้าใจในส่วนนี้เป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะด้าน
การวางแผนวิเคราะห์งาน	และพัฒนา	จึงท�าให้ขาดทักษะหรือ
มีทักษะในส่วนน้ีน้อยเป็นผลให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเขยีนและพฒันาโปรแกรมได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพแต่ใน
ทางตรงกนัข้ามจะพบว่า	ปัจจุบนัการคัดเลือกบณัฑติเข้าปฏบิตัิ
งานจะเลอืกผูท้ีม่พีืน้ฐานความรูท้ีส่งูและมทีกัษะในการปฏบิตัิ
ที่เป็นอย่างดี	เพื่อที่ผู้ใช้บัณฑิตไม่ต้องเสียเวลาสอนการปฏิบัติ
งานใหม่ทัง้หมด	ดงัน้ัน	ในการเรยีนการสอนนัน้ควรจะเน้นการ
ปฏิบัติงานที่น�าความรู้ไปใช้จริงมากกว่าการเรียนแต่ทฤษฎี		
เพือ่ให้ผู้เรียนมทีกัษะและสามารถคดิวเิคราะห์	มคีวามคดิรเิริม่
ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
	 	 4.3	 ด้านทักษะภาษา	 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ					
เน้นภาษาอังกฤษ	อย่างน้อยต้องสามารถ	พูด	อ่าน	และเขียน
ได้ในระดบัพ้ืนฐานเพราะบางหน่วยงานเป็นหน่วยงานทีท่�างาน
ร่วมกับชาวต่างชาติ	 ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร	
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู	่AEC	(Association	of	South	
East	 Asian	 Nations)	 ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก									
ของกลุ่มอาเซียน	เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองและขีดความสามารถ
การแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ	 รวมถึงให้
อาเซยีนมคีวามแขง็แกร่งดังน้ัน	ตลาดงานทางด้านคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยจีะมคีวามส�าคญัและเติบโตเป็นอย่างมาก	ท�าให้

ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐาน
ส�าคัญในระดับอุดมศึกษา
	 	 4.4	 ด้านการฝึกงาน/สหกิจศึกษา	เพื่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	 ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการเตรยีม
บัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการท�างาน
ทันที	 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับ								
หน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
สัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับ
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตท�าให้สถาบันการศึกษาสามารถน�ามาใช้
ในการพฒันาหลกัสตูร	และผูเ้รยีนได้มปีระสบการณ์ปฏบัิตงิาน
จริงโดยสถาบันการศึกษาควรจัดหาสถานประกอบการเพื่อให้
ผู้เรียนออกไปปฏิบัติงานและประสานงานติดต่อ	 จัดเตรียม
แผนการฝึกงาน/ปฏบิตังิานสหกจิศกึษาไว้ล่วงหน้าชดัเจน	เช่น	
จ�านวนผู้เรียน	 คุณสมบัติของผู ้เรียนทีหน่วยงานต้องการ								
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกงานเป็นต้น
	 	 4.5	 ด้านอบรมสมัมนาและทัศนศกึษาเพือ่เพิม่พนู
ทักษะ	ความรู้	ความช�านาญให้แก่ผูเ้รยีน	ในเรือ่งท่ีต้องการเน้น
เป็นส�าคัญ	และได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและแหล่งการเรียนรู ้จริง	 โดยสถาบันการศึกษาควร
สนับสนุนการเรียนรู้และจัดท�าโครงการท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ
และนอกเหนือจากวิชาชีพเพื่อเป ็นการส่งเสริมความรู ้															
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน	กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มที่และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเอง

อภิปรำยผล
	 จากผลการศึกษาดังกล่าว	 พบว่ามีประเด็นน่าสนใจที่
ควรน�ามาอภิปราย	ดังนี้
	 1.	 ความต้องการบัณฑิตในสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์	
พบว่า	ปัจจบุนัต�าแหน่งโปรแกรมเมอร์วิศวกรซอฟต์แวร์	อยูใ่น
เกณฑ์ความต้องการท่ีสูง	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 (อารีย์	 มยังพงศ์,	
2555)	 ผลการวิจัยพบว่า	 ในปี	 2554-2558	 ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ต้องการบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ใน
ต�าแหน่งงานดังนี้	 โปรแกรมเมอร์	 วิศกรซอฟต์แวร์	 เนื่องจาก	
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ด้านซอฟต์แวร์มีการพัฒนาให้ทัน
สมัยตลอดเวลา	 และรองรับการน�าซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในทุก
หน่วยงาน	 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก	 รวดเร็วขึ้น
และมีประสิทธิภาพ	 ต�าแหน่งนี้จึงตอบความต้องการแรงงาน
ของตลาดเป็นจ�านวนมาก	 และสอดคล้องกับนโยบาย
ประเทศไทย	 ในขยายการเติบโตของประเทศ	 และพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์	 เพื่อขยายช่องทางการตลาดใน
กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	
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	 2.	 ความต้องการบัณฑิตในแต่ละองค์กรเกี่ยวกับ
คุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรม	พบว่า	ทุกรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก	 เนื่องจากคุณสมบัติเหล่าน้ี	 เป็นลักษณะพ้ืนฐาน					
ส่วนบุคคล	แสดงออกโดยการกระท�า	ซึ่งสอดคล้องกับ	(ชูชาติ										
อารีจิตรานุสรณ์,	 2552)	 ได้ก�าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิตว่าบัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้	 มีคุณธรรม
จริยธรรม	 มีความสามารถในการเรียนรู ้และพัฒนาตนเอง	
สามารถประยกุต์ใช้ความรูเ้พ่ือการด�ารงชวีติในสังคมได้อย่างมี
ความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ	 มีความส�านึกและความ									
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก	ดังนั้นอุปนิสัยพื้นฐาน
เป็นผู้มีระเบียบวินัย	มีทัศนคติที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต	และมี
จรรยาบรรณต่อวชิาชพีและการอยูร่่วมกนัในหน่วยงานซ่ึงถือว่า
เป็นสงัคมการอยูร่่วมกนั	ควรเคารพกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัของ
หน่วยงาน	
	 3.	 ความต้องการบัณฑิตในแต่ละองค์กรเกี่ยวกับ
คุณสมบัติทางด้านทักษะด้านวิชาชีพ	 พบว่า	 ควรมีความรู	้										
พื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ			
ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ	 จะเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี	
โดยบัณฑิตจะต้องมีความรู ้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะ	
ของหน ่วยงาน	 ควบคู ่ศึกษาเรียนรู ้ เทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 และปฏิบัติงานจนเกิดประสบการณ์
และความเช่ียวชาญในด้านวิชาชพีน้ีซึง่สอดคล้องกับ		(กระทรวง
ศึกษาธิการ,	 2558)	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 1:	 การพัฒนาก�าลังคน									
ด้าน		ICT	และบคุคลทัว่ไปให้มคีวามสามารถในการสร้างสรรค์
ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู ้เท่าทัน												
เร่งพัฒนาก�าลงัคนทีม่คุีณภาพและปรมิาณเพยีงพอท่ีจะรองรบั
การพัฒนาประเทศสู ่สังคมฐานความรู ้และนวัตกรรม	 ท้ัง
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT									
Professionals)	 และบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ	 รวมถึง
เยาวชน	 ผู้ด้อยโอกาส	 ผู้พิการ	 และประชาชนทุกระดับ	 ให้มี
ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์	ผลิต	และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีคุณธรรมจริยธรรม																										
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	(Information	Literacy)
	 4.	 ความต้องการคุณสมบัติด้านทักษะสังคม	 พบว่า							
ทุกรายข้ออยู่ในระดับมากซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานในการด�าเนิน
ชีวิต	 การมีมนุษยสัมพันธ์	 ความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัผูอ้ืน่	และแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	 ดังนั้นผู้ปฏิบัติ
งานจะต้องใช้ความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ทันทีทันใดและผ่านลุล่วงไปได	้
ด้วยเหตุผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวการณ์	 ซ่ึง

สอดคล้องกับ	(วิจารณ์	พานิช,	2555)	ได้กล่าวถึง	ทักษะเพื่อ
การด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	 21ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม	 จะเป็นตัวก�าหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลก
การท�างานทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึน้ในปัจจบุนั	ได้แก่	ความรเิริม่
สร้างสรรค์และนวัตกรรม		การคดิอย่างมวิีจารณญาณและการ
แก้ปัญหา	การสื่อสารและการร่วมมือ
	 5.	 ความต้องการและคุณสมบัติของบัณฑิตสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์	 พบว่า	 กลุ่มหน่วยงานเอกชนมีความ
ต้องการบัณฑิตที่มีความรู ้ทางด้านทางทักษะในวิชาชีพ											
ทางคอมพิวเตอร์ที่สูงซึ่งสอดคล้องกับ	 (ผ่องใส	 ถาวรจักร์,	
2555)	 พบว่า	 หน่วยงานภาคเอกชนมีความพึงพอใจสูงกว่า
หน่วยงานอืน่	เนือ่งจากปัจจบัุนสงัคมใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
ต ่างๆ	 ที่สูงมากกับการปฏิบัติงานทุกๆด ้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์	 เพราะ	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และผลลัพธ์ท่ีแม่นย�า								
ซึง่สอดคล้องกับ	(Thomas	&	Christopher,	2005)	ผูเ้ชีย่วชาญ
ในด้านการพฒันาองค์กรและการบริหารการเปลีย่นแปลงได้จดั
ให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร	 เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่า
เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูล	การแก้ไขเปลี่ยนแปลง	การเรียกดูข้อมูล	การประมวล
ผล	การใช้งานร่วมกนัแบบหลายๆ	คน	และการวเิคราะห์ข้อมลู
ท�าได้ง่ายขึน้	มค่ีาใช้จ่ายต�า่ลง	เพิม่คณุค่าและประโยชน์ในการ
ใช้งานข้อมูล	และสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการน�าไป
วิเคราะห์และใช้งานมากเพิ่มข้ึน	 ในขณะเดียวกันเทคโนโลย	ี					
ยังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการใน
การผลิตและการท�างานให้มีต้นทุนที่ต�่าลง	 ใช้เวลาในการ
ท�างานทีล่ดลง	และได้สนิค้าหรอืผลลพัธ์ทีม่คีณุภาพมากยิง่ขึน้
	 6.	 การพัฒนาหลักสูตร	พบว่า	ควรพิจารณารายวิชาที่
ทันสมัยและเพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตรและพัฒนาการเรียน		
การสอน	 โดยเน้นในส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์ในแผน												
การเรยีนการสอน	ทัง้ในส่วนของทฤษฎแีละปฏบิตัใิห้มแีนวโน้ม
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	
(ยงยทุธ	แฉล้มวงษ์,	2555)		กล่าวว่า	ความท้าทายของแรงงาน
ไทยในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล	 และการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 โอกาสของแรงงานระดับบนอยู่ที่ทักษะ						
ด้านคอมพิวเตอร์หรือการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ	 โดย
สายงานในด้านนี้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ	 อาทิ	 ด้านไอท	ี
วิศวกรรม	 บัญชี	 อีกทักษะส�าคัญคือด้านภาษาต่างประเทศ	
ประเด็นส�าคัญจึงอยู่ที่การเตรียมความพร้อมมาตรฐานฝีมือ
แรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน	 การมีโปรแกรม									
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะส�าคัญเพิ่มเติมให้แก่แรงงาน	นั่นคือ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	 และคณิตศาสตร์	 การคิดวิเคราะห์			
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การอ่านและการเขียน	เป็นทักษะในศตวรรษที่	21	หากท�าได้

ก็จะท�าให้คณุภาพแรงงานไทยเพิม่ขึน้ถอืเป็นการเปิดตลาดทีด่ี

ดังนั้น	 การพัฒนาการเรียนการสอนควรมีความทันสมัยที่								

ตอบสนองกับสังคมปัจจุบัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 (ปาริฉัตร														

จันโทริ,	 	 2555)	 ในบทคัดย่อ	 การจัดเชื่อมโยงการศึกษาให้							

เข้ากับตลาดแรงงานต้องอาศัยความร่วมมือในการท�างาน								

ทุกภาคส่วน	 ไม่ว่ากระทรวงแรงงาน	 กระทรวงอุตสาหกรรม	

หรอืสถาบันการศกึษาในระดับต่างๆ		ทีค่วรมีการประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูเกีย่วกบัตลาดแรงงานและงานทีร่องรับให้นักเรยีนผู้เรยีน

ได้ทราบ	 เพ่ือเป็นข้อมูลการตัดสินใจก่อนการเข้าเรียนในการ

ศึกษาระดับสูง

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการผลิต

บัณฑิตให้ตรงกับสายงานที่หน่วยงานต้องการ

	 2.	 กระตุ้นผู้สอนให้เห็นความส�าคัญของคุณธรรมและ

จริยธรรมหลายๆ	ด้าน	และสอดแทรกการสอนเกี่ยวคุณธรรม

และจริยธรรมในการเรียนการสอน

	 3.	 น�าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตรและ

วางแผนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาและเนื้อหาให้การสอนให้ทันสมัย	

และสอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

	 4.	 น�าผลการวจัิยเป็นแนวทางพัฒนาการเรยีนการสอน

โดยสอดแทรกเน้ือหาทีท่นัสมยัและเป็นทีน่ยิมใช้อยูใ่นปัจจบุนั	

รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่สู่สังคม
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