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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏราชนคริน ทร์ กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ดาเนิ นการวิจัยได้แ ก่นักศึ กษาที่ ผ่านการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ จ านวน 100 คน ใช้ วิธีก ารเลื อ กกลุ่ มตั วอย่างแบบอาศั ย ความน่ าจะเป็ น ด้ วยวิธี การสุ่ ม ตัวอย่ างแบบชั้ นภู มิ
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.28 ระดับการรับรู้ปานกลาง 2) นักศึกษาที่ชั้นปีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) สมรรถนะด้านที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองได้สูงกว่า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) สมรรถนะด้านที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้ความสามารถสูงกว่าเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2
และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 3 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 5)
สมรรถนะด้านที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้ความสามารถสูงกว่าเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แต่พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 3 มีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การรับรู้ความสามารถ, มาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3

Abstract
The research objective aimed to study and compare perceptual abilities that followed by the
capacity of Thailand Professional Qualification Institute. For students who studied in Bachelor of Business
Administration Program in Business Computer in Rajabhat Rajanagarindra University were as the systems
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analyst in level 3. The sample populations were 100 students whom studied in the system analysis and
design by using probability. This method was the Stratified Random Sampling.
The instruments used included the Thailand Professional Qualification Institute's questionnaires. The
findings found that: 1) the overall average of perceptual abilities was 3.28 as medium level. 2) the students
who studied different class had the different perceptual abilities, too. The significant of statistics was .05. 3)
the first capacity, senior students had the high perceptual abilities. The significant of statistics was .05. 4) the
second capacity, senior students had the perceptual abilities higher than junior students. The significant of
statistics was .05. It also found that senior students had the perceptual abilities with sophomore students;
moreover, there were the perceptual abilities between sophomore students and junior students. Their
perceptual abilities were different that the significant of statistics was .05. 5) the third capacity, senior
students had the perceptual abilities that were higher than junior students. The significant of statistics was
.05. It also found that senior students had the perceptual abilities with sophomore students. The perceptual
abilities of senior students were between sophomore students and junior students that were different. The
significant of statistics was .05.
Keywords: the perceptual abilities, the capacity of Thailand Professional Qualification Institute and the
systems analyst in level 3.

บทนา
การพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในยุคประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20
ปี (พ.ศ.2560 – 2579) นั้นภาครัฐมีการวางแผนและกาหนดนโยบาย กลไกในการขับเคลื่อน โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการ
ผลิตโภคภัณฑ์ ไปสู่เชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการเปลี่ยน
แรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559)
โดยปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะขาดแรงงานด้านสารสนเทศ ซึ่งพบว่าแรงงาน 83.50% จัดอยู่ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ
ซึ่งปัญหาขาดแคลนบุคลากรสารสนเทศและทักษะทางดิจิทัลกาลังเป็นวิกฤตของหลายอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันความพร้อมทางบุ
คลการเป็นหนึ่งความท้าทายต่อการผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ เนื่องจากทักษะด้านดิจิทัลมี
ส่วนสาคัญต่อการนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับระบบการทางาน ระบบราชการ การเรียนรู้ การดาเนินธุรกิจ และที่เกี่ยวข้องกับ
การยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากในการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ปัจจัย
บวกยังเห็นการเติบโตของจีดีพี เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค มีนโยบายผลักดันประเทศสู่ดิจิทัลที่ชัดเจน การเติบโตของธุรกิจ
สตาร์ทอัพ อีคอมเมิร์ซ ทั้งมีการคาดการณ์ว่าเมื่อถึงปี 2563 อีคอมเมิร์ซไทยจะมีมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 59
ล้านราย ผู้ใช้สมาร์ทโฟน 104 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ 154% (กรุงเทพธุรกิจ, 2560: ออนไลน์ ) ทั้งนี้ด้วย
ปั จ จั ย และสาเหตุ ข องการเข้ า สู่ ภ าวะขาดแรงงานด้ า นสารสนเทศ ทางสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (Thailand Professional
Qualification Institute) นาโดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดตั้งโครงการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และร่างพระราชบัญญัติกฤษฎีกา
จั ด ตั้ งสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เพื่ อ ด าเนิ น การสนั บ สนุ น การผลิ ต พั ฒ นาก าลั งคนให้ มี ก ารรับ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ ที่ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความรู้ และทักษะของบุคคลซึ่งจาเป็นต้องมีการกาหนดกรอบและหลักเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพ
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ระดับต่าง ๆ ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของแรงงานไทย ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เป็น
เกณฑ์ในการพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ: ออนไลน์) ในการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการสาหรั บทักษะกลุ่มคนแรงงานด้านสารสนเทศด้วยการมีใบรับรองยืนยันศักยภาพทักษะการ
ทางานตามสายอาชีพต่าง ๆ ที่มีความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ด้วยผลกระทบดังกล่าว ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการให้ นักศึกษาสามารถที่จะเข้าทดสอบความรู้ความสามารถทางทักษะวิชาชีพของตนเอง
ผ่านทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นใบรับรองความสามารถที่เป็นเชิงประจักษ์ถึงศักยภาพทางด้านสารสนเทศตามสายอาชีพ
ต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านประชาสัมพันธ์ และสนับ สนุ นให้
นักศึกษาเข้าร่วมทดสอบ ซึ่งทั้งนี้ก่อนการทดสอบผู้เรียนจะต้องประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของตนผ่านแบบประเมิน เบื้องต้นของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก่อน เพื่อนาข้อบกพร่องหรือข้อควรรู้มาแก้ไขปรับปรุงตนเองก่อนที่จะเข้าทดสอบจริง โดยสมรรถนะหนึ่งที่
เป็นปัจจัยสาคัญต่อการทางานด้านสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เปิดหลักสูตรและรายวิชาการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งถูกจัดลาดับรายวิชาให้เรียนรู้ก่อนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรรมภาษาอื่น ๆ ที่จะนาไปสู่กระบวนการพัฒนาโปรแกรม โดยสมรรถนะอาชีพนักวิเคราะห์ระบบที่ทาง
สถาบันคุณวุฒวิชาชีพได้ออกแบบเป็นระดับความสามารถตามความรู้ และสายอาชีพที่ปฏิบัติงานจริงทีต่ ้องการทดสอบนั้น สาหรับ
สมรรถนะอาชีพการวิเคราะห์ออกแบบระบบระดับที่ 3 เป็นระดับที่เหมาะกับนักศึกษา อาจารย์ หรือผู้ที่ยัง ไม่ได้ประกอบอาชีพ
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ โดยเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ในระดับองค์ความรู้รวมของอาชีพ เป็นพื้นฐานและปัจจัยสาคัญในการ
ก้าวเข้าสู่อาชีพนักวิเคราะห์ ออกแบบระบบในสถานประกอบการต่ าง ๆ และในส่วนงานการวิเคราะห์ออกแบบระบบถือเป็นส่วน
งานส าคั ญ ในศาสตร์เทคโนโลยี ส ารสนเทศและเป็ น บทบาทหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ โดยอรยา (2557) ได้ ก ล่ าวถึ งบทบาทหน้ าที่ ของ
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบต่อการทางานด้านสารสนเทศไว้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒ นาระบบงานสารสนเทศ โดย
นักวิเคราะห์ ออกแบบระบบจะเป็ นผู้ประสานงานบุค ลากรในองค์ก ร ปรับปรุงกระบวนการทางานทางธุรกิจ ประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ปรับปรุงสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมความต้องการใช้งาน หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขึ้นมาใหม่ เข้าใจระบบการทางานด้วยการออกแบบแผนภาพงานให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและนาไปพัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
การทางานที่ดีขึ้นได้
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิจั ย จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ต่ อ การให้ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนิครินทร์ สามารถรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ขั้น 3 ผ่านแบบประเมินความสามารถทางอาชีพ ของทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบขั้น 3 เพื่อให้
ผู้เรีย นทราบถึงระดับ การรับรู้ของตนเองและและสามารถน าไปแก้ไขปรับ ปรุงพัฒ นาศั กยภาพตามอาชีพ ได้ อีกทั้ งสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะสามารถนาผลที่ได้จากการรับรู้ความสามารถของตนเองจากนักศึกษาในงานวิจัยนี้ มาวิเคราะห์และพัฒนา
หลักสูตรและรูปแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้โดยรวมที่ตลาดแรงงานต้องการได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์
ออกแบบระบบ ขั้น 3 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ
นั ก วิ เคราะห์ อ อกแบบระบบ ขั้ น 3 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ชาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
การรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ขั้น 3 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการ
วิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ผ่านการเรียนในรายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จานวน 130 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ผ่านการเรียนในรายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จานวน 100 คน โดยใช้การเปิดตารางและสูตรของ เครซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgarn, 1970) ในการระบุ จานวนกลุ่ มตั วอย่ าง ใช้ วิธีการเลื อกกลุ่ มตั วอย่างแบบอาศั ยความน่ าจะเป็ น
(Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) (พรรณี, 2555)

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ชั้นปี วุฒิการศึกษาก่อนเข้าเรียน ระดับผลการเรียนปัจจุบัน สมรรถนะ
การการทางานด้านอาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ขั้น 3
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมิน (Questionnaire) ที่อ้างอิงข้อมูลแบบประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะของ
สถาบั นคุณ วุฒิ วิชาชีพ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 (สถาบันคุณ วุฒิ วิชาชีพ : ออนไลน์ ) ซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert Technique) โดยแบ่งออกเป็น 2
ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ
นักวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ขั้น 3 สาหรับ นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิท ยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สถิติวิเคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2555)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบ
ประเมินจานวน 100 คนจากกลุ่มประชากร 130 คน ซึ่งพบว่า
จาแนกตามระดับชั้นปีของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่าอันดับที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00
อันดับที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และอันดับสุดท้าย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.00
จาแนกตามวุฒิ ก ารศึก ษาก่อ นเข้าเรีย นของผู้ ต อบแบบประเมิ น พบว่าอัน ดั บ ที่ 1 นั กศึ ก ษาที่ ตอบแบบประเมิ น จบ
การศึ กษาระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย จ านวน 80 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 80.00 อัน ดั บ ที่ 2 นั กศึ กษาที่ ต อบแบบประเมิน จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และอันดับที่ 3 นักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00
จาแนกตามระดับผลการเรียนปัจจุบันแบบเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่าอันดับที่ 1 นักศึกษาที่ตอบแบบ
ประเมินมีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.00 – 2.50 จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 อันดับที่ 2 นักศึกษาที่ตอบแบบประเมินมีเกรด
เฉลี่ยระหว่าง 2.51 -3.00 จานวน 31 คิดเป็นร้อยละ 31.00 อันดับที่ 3 นักศึกษาที่ตอบแบบประเมินมีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.01 –
3.50 จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อันดับที่ 4 นักศึกษาที่ตอบแบบประเมินมีเกรดเฉลี่ยต่าว่า 2.00 จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.00 และอันดับสุดท้ายนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินมีเกรดเฉลี่ยมากว่า 3.50 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองตาม
มาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะด้านที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/หรือ ลาดับงาน (Work Flow)
1. การแปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Requirements) เป็นสตอรี่บอร์ด (Story Board)
1.1 ตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
1.2 รวบรวมข้อมูลได้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจได้
1.3 แปลงความต้องการทางธุรกิจในรูปแบบของสตอรี่บอร์ดได้
1.4 เขียนภาพรวมของธุรกิจได้
2. เขียนลาดับงาน (Work Flow)
2.1 ทบทวนและแก้ไขแบบร่างสตอรี่บอร์ดได้ถูกต้อง
2.2 การเขียนลาดับงาน (Work Flow) ได้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ
2.3 อ่านแบบร่างสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสตอรี่บอร์ด (Story Board)
3.1 ตรวจสอบการออกแบบสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้อง
3.2 ตรวจสอบโครงเรื่องหลักให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
3.3 ตรวจสอบลาดับงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจสอบความถูกต้องของลาดับงาน
4.1 ตรวจสอบการออกแบบลาดับงาน (Work Flow) ได้ถูกต้อง
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รายการประเมินสมรรถนะ
4.2 ตรวจสอบลาดับขั้นการไหลของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
4.3 ทบทวนและแก้ไขลาดับงาน (Work Flow) ได้ถูกต้อง
4.4 ตรวจสอบโครงสร้างลาดับงาน (Work Flow) ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
สมรรถนะด้านที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database)
5. แปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Requirements) เป็นความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล (E-R
Diagram)
5.1 อ่านและเขียนสัญลักษณ์ของแฟ้มข้อมูล (E-R Diagram) ได้ถูกต้อง
5.2 กาหนดความสัมพันธ์ระหวางเอนทิตี้ และแฟ้มช้อมูล (E-R Diagram) ได้ถูกต้อง
5.3 กาหนดแอททริบวิ ต์ให้แต่ละเอนทิตขี้ องแฟ้มข้อมูล (E-R Diagram) ได้ถูกต้อง
5.4 อ่านและตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
6. แปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Requirements) เป็นพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data
Dictionary)
6.1 อ่านและเขียนโครงสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ได้ถูกต้อง
6.2 อธิบายความต้องการทางธุรกิจเป็นพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ได้ถูกต้อง
6.3 อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ถูกต้อง
7. สร้างฐานข้อมูล (Database)
7.1 การใช้กฎ Normalization ได้ถูกต้องตามโครงสร้างฐานข้อมูล
7.2 วิเคราะห์การออกแบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง
7.3 ระบุคีย์หลักและกาหนดความสัมพันธ์ของตารางได้ถูกต้อง
7.4 เปลี่ยนรายการของข้อมูลให้เป็นคอลัมน์ต่าง ๆ ได้
7.5 ค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องการ
7.6 แบ่งข้อมูลลงในตารางต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
7.7 กาหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลได้ถูกต้อง
8. ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล
8.1 ตรวจสอบฐานข้อมูลเป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ
8.2 ตรวจสอบและแก้ไขโครงสร้างของฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
8.3 อธิบายโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล (E-R Diagram) ได้ถูกต้อง
สมรรถนะด้านที่ 3 การออกแบบหน้าจอ และ/หรือรายงาน (GUI/Report)
9. แปลงความหมายจากสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/หรือ ลาดับงาน (Work Flow) เป็นหน้าจอ (GUI)
9.1 ออกแบบหน้าจอ (GUI) จากสตอรีบ่ อร์ด (Story Board) และลาดับงาน (Work Flow) ได้ถูกต้อง
9.2 ออกแบบหน้าจอ (GUI) ต้องเป็นไปตามหลักการออกแบบที่ถกู ต้อง
9.3 อ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ ลาดับงาน (Work Flow) ได้ถูกต้อง
10. แปลงความหมายจากสตอรี่บอร์ด (Story board) และ / หรือ ลาดับงาน (Work Flow) เป็นรายงาน
(Report)
10.1 อธิบายขั้นตอนการทางานของโปรแกรมจากรายงานได้ถูกต้อง
10.2 อ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด(Storyboard) และ ลาดับงาน (Work Flow) ได้ถูกต้อง
10.3 เขียนรายงาน (Report)จากสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และ ลาดับงาน (Work Flow) ได้ถูกต้อง
11. เลือกใช้คอมโพเน้นท์ (Components) ที่เหมาะสมกับงาน
11.1 เลือกใช้คอมโพเน้นท์ (Components) ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
11.2 เขียนขั้นตอนการทางานของโปรแกรมจากสตอรี่บอร์ด (Story Board) และลาดับงาน (Work Flow)
12. ตรวจสอบความถูกต้องของหน้าจอ
12.1 ค้นหาจุดบกพร่องของหน้าจอ (GUI) ให้ครบและถูกต้อง
12.2 อ่านและแก้ไขการออกแบบหน้าจอ (GUI) ได้ถูกต้อง
12.3 ตรวจสอบการทางานของหน้าจอ (GUI) ได้ถูกต้อง
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̅
𝒙𝒙
3.24
3.25
3.25
3.43
3.52

S.D.
.830
.783
.796
.671
.717

ระดับการรับรู้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

3.60
3.55
3.54
3.39
3.45

.791
.770
.822
.777
.727

สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.50
3.48
3.36
3.40
3.27
3.28
3.48
3.42
3.41
3.46
3.45
3.38
3.36
3.32
3.47
3.19
3.15
3.14
3.16
3.15
3.20

.810
.810
.746
.705
.750
.780
.785
.819
.753
.797
.783
.728
.795
.777
.784
.729
.762
.804
.788
.857
.781

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.19
3.21
3.21
3.19
3.18
3.20
3.13
3.14
3.13
3.11

.825
.820
.832
.822
.845
.853
.769
.853
.825
.863

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รายการประเมินสมรรถนะ
13. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
13.1 อธิบายรายงาน (Report) ตามขั้นตอนการทางานได้ถูกต้อง
13.2 อ่านและเขียนรายงาน (Report) ได้ถูกต้อง
13.3 ตรวจสอบการเขียนรายงาน (Report) ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของรายงาน
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
𝒙𝒙
3.26
3.25
3.28
3.26
3.28

S.D.
.748
.796
.740
.812
.637
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ระดับการรับรู้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า ค่าเฉลี่ยของระบบการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐาน
สมรรถนะของสถาบั นคุ ณ วุฒิ วิชาชีพ อาชี พนั ก วิเคราะห์ อ อกแบบระบบ ขั้ น 3 ส าหรับ นัก ศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีค่าเฉลี่ย 3.28 ซึ่งอยู่ในระดับการรับรู้ปานกลาง โดยเมื่อจาแนกสมรรถนะ
หลักรายด้านจานวน 3 ด้านพบว่า สมรรถนะด้านที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.43 ระดับการ
รับรู้ปานกลาง รองลงมาได้แก่ สมรรถะนด้านที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/หรือลาดับการทางาน (Work
Flow) มีค่าเฉลี่ย 3.22 ระดับการรับรู้ปานกลาง และลาดับสุดท้ายได้แก่ สมรรถนะด้านที่ 3 การออกแบบแหน้าจอ และหรือ
รายงาน (GUI/Report) มีค่าเฉลี่ย 3.19 ระดับการรับรู้ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ตามสมรรถนะรายย่อยของแต่ละด้าน
ดังนี้
สมรรถนะด้านที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/หรือลาดับการทางาน (Work Flow) พบว่าสมรรถนะ
รายย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ตรวจสอบความถูกต้องของลาดับงาน มีค่าเฉลี่ย 3.26 ระดับการรับรู้ปานกลาง รองลงมาได้แก่
การแปลงความหมายจากความต้องการทางธุร กิจ (Requirements) เป็นสตอรี่บอร์ด (Story Board) มีค่าเฉลี่ย 3.23 ระดับการ
รับรู้ปานกลาง รองลงมาได้แก่ ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสตอรี่บอร์ด (Story Board) มีค่าเฉลี่ย 3.21 ระดับการรับรู้ปาน
กลาง และลาดับสุดท้ายได้แก่ เขียนลาดับงาน (Work Flow) มีค่าเฉลี่ย 3.19 ระดับการรับรู้ปานกลาง
สมรรถนะด้ า นที่ 2 การออกแบบฐานข้ อ มู ล (Database) พบว่ า สมรรถนะรายย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ แปลง
ความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Requirements) เป็นความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล (E-R Diagram) มีค่าเฉลี่ย 3.52 ระดับ
การรับรู้สูง รองลงมาได้แก่ แปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Requirements) เป็นพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data
Dictionary) มีค่าเฉลี่ย 3.45 ระดับการรับรู้ปานกลาง รองลงมาได้แก่ สร้างฐานข้อมูล (Database) มีค่าเฉลี่ย 3.40 ระดับการรับรู้
ปานกลาง ลาดับสุดท้ายได้แก่ ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.38 ระดับการรับรู้ปานกลาง
สมรรถนะด้านที่ 3 การออกแบบหน้าจอ และ/หรือรายงาน (GUI/Report) พบว่าสมรรถนะรายย่อยที่มีค่าลี่ยสูงสุดได้แก่
แปลงความหมายจากสตอรี่บอร์ด (Storyboard ) และ / หรือ ลาดับงาน (Work Flow) เป็นรายงาน (Report) มีค่าเฉลี่ย 3.20
ระดับการรับรู้ปานกลาง รองลงมาได้แก่เลือกใช้คอมโพเน้นท์ (Components) ที่เหมาะสมกับงาน มีค่าเฉลี่ย 3.19 ระดับการรับรู้
ปานกลาง รองลงมาได้แก่ แปลงความหมายจากสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/หรือ ลาดับงาน (Work Flow) เป็นหน้าจอ
(GUI) มีค่าเฉลี่ย 3.15 ระดับการรับรู้ปานกลาง และลาดับสุดท้ายได้แก่ ตรวจสอบความถูกต้องของหน้าจอ มีค่าเฉลี่ย 3.13 ระดับ
การรับรู้ปานกลาง
ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะผู้เรียนขาดประสบการณ์และทักษะการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้จึงทาให้รับรู้ถึงความสามารถของ
ตนเองได้เพียงระดับปานกลาง สาขาวิชาฯ ควรนาไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มุ่งเน้นการนาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บูรณาการกั บ รายวิชาการพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อเป็ น การต่อ ยอดความรู้ เปลี่ย นผ่ านจากความรู้ความจา ความเข้าใจ ให้เข้ าสู่
กระบวนการประยุกต์ใช้จนนักศึกษาเกิดทักษะทางปัญญาในกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ระบบงานได้ด้วย
ตนเอง จนส่งผลให้ระดับการรับรู้ความสามารถของนักศึกษาสูงขึ้น
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบัน คุณ วุฒิ
วิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครินทร์ที่จาแนกตามชั้นปี วุฒิการศึกษาก่อนเข้าเรียน และระดับผลการเรียนปัจจุบัน แบบ
เฉลี่ยสะสม
แหล่งความผันแปร
สมรรถนะด้านที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/
หรือลาดับการทางาน (Work Flow)
ระหว่างกลุ่ม (ชั้นปี)
ภายในกลุ่ม
สมรรถนะด้านที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database)
ระหว่างกลุ่ม (ชั้นปี)
ภายในกลุ่ม
สมรรถนะด้ า นที่ 3 การออกแบบหน้ า จอ และ/หรื อ รายงาน
(GUI/Report)
ระหว่างกลุ่ม (ชั้นปี)
ภายในกลุ่ม
สมรรถนะด้านที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/
หรือลาดับการทางาน (Work Flow)
ระหว่างกลุ่ม (วุฒิการศึกษาก่อนเข้าเรียน)
ภายในกลุ่ม
สมรรถนะด้านที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database)
ระหว่างกลุ่ม (วุฒิการศึกษาก่อนเข้าเรียน)
ภายในกลุ่ม
สมรรถนะด้ า นที่ 3 การออกแบบหน้ า จอ และ/หรื อ รายงาน
(GUI/Report)
ระหว่างกลุ่ม (วุฒิการศึกษาก่อนเข้าเรียน)
ภายในกลุ่ม
สมรรถนะด้านที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/
หรือลาดับการทางาน (Work Flow)
ระหว่างกลุ่ม (ระดับผลการเรียนปัจจุบัน)
ภายในกลุ่ม
สมรรถนะด้านที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database)
ระหว่างกลุ่ม (ระดับผลการเรียนปัจจุบัน)
ภายในกลุ่ม
สมรรถนะด้ า นที่ 3 การออกแบบหน้ า จอ และ/หรื อ รายงาน
(GUI/Report)
ระหว่างกลุ่ม (ระดับผลการเรียนปัจจุบัน)
ภายในกลุ่ม

SS

df

MS

F-test

p-value

5.753
37.572

2
97

2.876
.387

7.426

.001

3.589
40.956

2
97

1.795
.422

4.251

.017

4.696
47.978

2
97

2.348
.495

4.747

.011

1.382
41.942

2
97

.691
.432

1.598

.208

1.930
42.615

2
97

.965
.439

2.197

.117

3.082
49.591

2
97

1.541
.511

3.014

.054

3.115
40.209

4
95

.779
.423

1.840

.128

2.029
42.516

4
95

.507
.448

1.133

.346

1.382
51.291

4
95

.346
.540

.640

.635

* p-value < .05
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ราชนครินทร์ที่จาแนกตามชั้นปี วุฒิการศึกษาก่อนเข้าเรียน และระดับผลการเรียนปัจจุบันแบบเฉลี่ยสะสมพบว่า นักศึกษาในแต่ละ
ชั้นปีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะหลักทั้ง 3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และพบว่าวุฒิการศึกษาก่อนเข้าเรียน และระดับผลการเรียนปัจจุบันแบบเฉลี่ยสะสมของนักศึกษามีการการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะหลักทั้ง 3 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะชั้นปีการศึกษาที่ทาให้การรับรู้ความสามารถแตกต่างกันด้วยประสบการ์ณในการนาองค์ความรู้ตาม
สมรรถนะอาชีพนักวิเคราะห์ระบบขั้น 3 ได้มีการถูกนาไปประยุกต์ใช้ เช่นชั้นปีที่ 4 มีการเรียนรายวิชาเอกของสาขาวิชาฯ จานวน
มากกว่า รองลงมาคือชั้นปีที่ 3 และชั้นปที่ 2 ตามลาดับ จึงอาจมีโอกาสนาสมรรถนะการวิเคราะห์ออกแบบไปประยุกต์ใช้แตกต่าง
กัน ผลจึงทาให้พบความแตกต่างทางสถิติ ในส่วนวุฒิการศึกษาก่อนเข้าเรียน และระดับผลการเรียนปั จจุบันที่ไม่พบความแตกต่าง
ทางสถิติอาจเพราะการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ออกแบบระบบเป็นความรู้ที่ได้รับพร้อมกันในการศึกษาระดับปริญญาตรี และใช้
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ออกแบบจึงอาจไม่ส่งผลต่างกันเมื่อระดับผลการเรียนปัจจุบันต่างกัน

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการรับ รู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของ
สถาบันคุณ วุฒิ วิช าชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ขั้น 3 ส าหรับ นั กศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่จาแนกตามชั้นปี

ชั้นปีที่ 2 (Mean = 3.01)
ชั้นปีที่ 3 (Mean = 3.08)
ชั้นปีที่ 4 (Mean = 3.55)

ชั้นปีที่ 2 (Mean = 3.01)
ชั้นปีที่ 3 (Mean = 3.08)
ชั้นปีที่ 4 (Mean = 3.55)

ชั้นปีที่ 2 (Mean = 3.01)
ชั้นปีที่ 3 (Mean = 3.08)
ชั้นปีที่ 4 (Mean = 3.55)

การรับรู้ความสามารถของตนเองตามสมรรถนะด้านที่ 1
การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/หรือลาดับการทางาน (Work Flow)
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
*
.903
.002*
*
.015*
*
การรับรู้ความสามารถของตนเองตามสมรรถนะด้านที่ 2
การออกแบบฐานข้อมูล (Database)
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
*
.657
.145
*
.021*
*
การรับรู้ความสามารถของตนเองตามสมรรถนะด้านที่ 3
การออกแบบหน้าจอ และ/หรือรายงาน (GUI/Report)
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
*
.632
.115
*
.014*
*

* p-value < .05
จากตารางที่ 3 เมื่อผู้วิจัยดาเนินการทดสอบด้วยเทคนิควิเคราะห์ความแปรปรวนดังตารางที่ 2 แล้วพบว่าระดับชั้นปีของ
นักศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์
ออกแบบระบบ ขั้น 3 ผู้วิจัยดาเนินการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ผลจาก
การวิจัยพบว่า
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การรับรู้ความสามารถของตนเองตามสมรรถนะด้านที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/หรือลาดับการ
ทางาน (Work Flow) พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองได้สูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การรับรู้ความสามารถของตนเองตามสมรรถนะด้านที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database) พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี
การรับรู้ความสามารถสูงกว่าเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 3 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การรั บ รู้ค วามสามารถของตนเองตามสมรรถนะด้ า นที่ 3 การออกแบบหน้ าจอ และ/หรือ รายงาน (GUI/Report)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้ความสามารถสูงกว่าเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่านักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 3 มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่มีการนาแบบประเมินตาม
มาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 มาทดสอบการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองพบว่ามีระดับการรับรู้ปานกลาง และเมื่อนามาเปรียบเทียบเพื่อจาแนกความแตกต่างตามชั้นปี วุฒิการศึกษาก่อนเข้าเรียน
และระดับผลการเรียนปัจจุบันแบบเฉลี่ยสะสม พบว่าชั้นปีมีผลทาให้การรับรู้ความสามารถของตนเองเมื่อทาการประเมินมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับวุฒิการศึกษาก่อนเข้าเรียน และระดับผลการเรียนปัจจุบันแบบเฉลี่ยสะสม
พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบผู้วิจัยดาเนินการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อน
(Multiple Comparisons) ด้ ว ยวิ ธีเชฟเฟ (Scheffe) ส าหรับ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองโดยจ าแนกจากชั้ น ปี ที่ มี ค วาม
แตกต่ างกัน อย่างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 ตามสมรรถนะหลั กรายด้ านพบว่า การรับ รู้ความสามารถของตนเองตาม
สมรรถนะด้านที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/หรือลาดับการทางาน (Work Flow) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองได้สูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผ่านกระบวนการ
จัดทารายวิชาโครงงานซึ่งจาเป็นต้องใช้ทักษะในการออกแบบและลาดับการทางานเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรม การ
รั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองตามสมรรถนะด้ า นที่ 2 การออกแบบฐานข้ อ มู ล (Database) นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 มี ก ารรั บ รู้
ความสามารถสูงกว่าเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ผลระหว่างชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 4 และชั้นปี
ที่ 2 กับชั้นปีที่ 3 กับพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะผู้สอนมีการปรับปรุง
เนื้อหาการออกแบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย และใช้กระบวนการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน อีกทั้งนักศึกษามีการนาไปประยุกต์ใช้งาน
ปานกลางในระดับใกล้เคียงกัน การรับรู้ความสามารถของตนเองตามสมรรถนะด้านที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้ความสามารถ
สู งกว่ า เฉพาะนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 แต่ ผ ลระหว่ างชั้ น ปี ที่ 2 กั บ ชั้ น ปี ที่ 4 และชั้ น ปี ที่ 2
กับชั้นปีที่ 3 กับพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ มีระดับความแตกต่างกันในแต่ละชั้ นปี ซึ่งชั้นปีที่ 4 มีกระบวนการนาองค์ความรู้รวมของการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเข้าร่วมประยุกต์ใช้ในการพัฒ นางานในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ที่จาเป็นต้องใช้ทักษะอาชีพการ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ ร่วมกับการพัฒนาระบบงานจริงของหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ผ่านการรับรู้ความสามารถ
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง จึงทาให้ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงกว่าชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 อีกทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้
ใช้หลักสูตรใหม่ ซึ่งได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีพ.ศ. 2560 แต่ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ใช้หลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีพ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิม อาจทาให้สมรรถนะการเรียนรู้บางด้านไม่แตกต่างกัน
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ด้วยเพราะมีการการปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยสอดรับกับอาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบของตลาดแรงงานมากขึ้น ซึ่ง
ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ (2559) ที่พัฒนางานวิจัยเรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
การเรียนของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการเรียนกับผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
การเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน

สรุป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้วิจัยดาเนินการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่
ผ่านการเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบประเมินสมรรถนะที่อ้างอิงข้อมูลแบบประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์
ออกแบบระบบ ขั้ น 3 (สถาบั น คุ ณ วุฒิ วิชาชี พ : ออนไลน์ ) ใช้ส ถิ ติ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ลด้ วยค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สถิติวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) จากสมรรถนะหลักจานวน 3 ด้านได้แก่
สมรรถนะด้านที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ/หรือลาดับการทางาน (Work Flow) สมรรถนะด้านที่ 2 การ
ออกแบบฐานข้อมูล (Database) และสมรรถนะด้านที่ 3 การออกแบบหน้าจอ และ/หรือรายงาน (GUI/Report) ผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยสามารถนามาสรุปเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นผลให้มีความสอดคล้องรองรับการคุณวุฒิวิชาชีพชองสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
และนักศึกษารุ่นต่อไปให้ มีทั กษะการรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณ วุฒิ วิชาชีพ อาชีพ
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้น 3 ได้อยู่ในระดับสูง สามารถนาองค์ความรู้ และทักษะเข้าทดสอบศักยภาพและได้ใบประกาศ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนาไปประกอบใช้ในการทางานได้ต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพที่เผยแพร่แบบประเมินสาหรับการประเมินความสามารถของตนเองตาม
มาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณ วุฒิ วิชาชีพ อาชีพ นักวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ขั้น 3 ซึ่งผู้วิจัยสามารถนามาใช้ศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการที่จะ
นาผลไปพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมื อใน
การตอบแบบประเมินในงานวิจัยฉบับนี้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9
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