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การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร

ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

The Development of Business Intelligence System for Supporting 

the Administrations’ Decision Making to Access Occupation Internationally 

for Students of Rajamangala University of Technology 

บทคัดย่อ

		 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มีวัตถุประสงค์ย่อย	เพื่อ	1)	ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล	2)	พัฒนารูปแบบของ 

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากล	 

3)	พัฒนาการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ

อย่างสากล	และ	4)	ศึกษาผลการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร 

ในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ 

ในการวจิยั	คอื	ผูท้รงคณุวุฒ	ิผู้บรหิารระดบัหลักสตูร	ผูบ้รหิารระดับคณะและผูบ้รหิารระดับมหาวิทยาลยั

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	โดยการเลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	67	คน	เครื่องมือ 

ที่ใช้ในงานวิจัย	 คือ	 1)	แบบประเมินปัจจัยที่ส ่งผลต่อนักศึกษาในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากล	 

2)	แบบประเมินรูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล	3)	แบบประเมินระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล	และ	4)	แบบประเมินการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เพือ่การก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศกึษา	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิ	ได้แก่	ค่าเฉลีย่	ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักศึกษาในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล	มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด	2)	การพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล 

ของนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	3)	การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพ

อย่างสากลของนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	และ	4)	การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ

เพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	
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ABSTRACT

	 The	main	purpose	of	this	research	was	to	develop	the	business	intelligence	system	 

for	supporting	the	administrations’	decision	making	to	access	occupation	 internationally	 

for	students	of	Rajamangala	University	of	Technology	and	sub-objectives	were	1)	 to	 

investigate	 the	 factors	affecting	 the	students	 to	enter	occupation	 internationally,	 (2)	 to	 

develop	the	business	 intelligence	system	model	for	supporting	students’	decision	making	 

to	access	occupation	 internationally,	 (3)	 to	develop	of	business	 intelligence	system	 

for	supporting	students’	decision	making	to	access	occupation	 internationally	and	4)	 to	 

evaluate	 the	usage	of	 the	developed	business	 intelligence	 system	 for	 supporting	 

Rajamangala	University	of	Technology	students’	decision	making	to	access	occupation	

internationally.	The	samples	with	purposive	sampling	 included	67	comprised	experts,	 

curriculum	administrators,	 faculty	 administrators	 and	university	 administrators.	 The	 

instruments	were	 1)	 the	 test	 for	 effecting	decision	making	 to	 access	 occupation	 

internationally.	2)	The	development	evaluation	the	model	of	business	 intelligence	system	 

for	decisions	support	accessing	occupation	internationally.	3)	The	development	evaluation	 

the	system	of	business	intelligence	decisions	support	accessing	occupation	internationally	 

and	4)	 the	system	usageevaluation	of	business	 intelligence	decisions	support	accessing	

occupation	 internationally	 for	 the	students.	The	data	were	analyzed	by	Mean,	Standard	 

Deviation	and	One-way	ANOVA	Analysis	of	Variance.

	 The	research	 found	 that	1)	 the	 factors	evaluation	 involved	 in	decision	making	 to	 

access	occupation	 internationally	was	appropriated	 in	highest	 level.	The	development	 

evaluation	 the	model	of	business	 intelligence	wereappropriated	 in	high	 level.	3)	The	 

development	 evaluation	 the	 system	of	business	 intelligence	were	appropriated	 in	 

highest	level	and	4)	the	system	usageevaluation	of	business	intelligence	decisions	support	

accessing	occupation	internationally	for	the	students	was	appropriated	in	highest	level.

Keywords	:	 Business	Intelligence	System;	OccupationInternationally;	Rajamangala	University	 

	 	 of	Technology	

บทน�า
	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็น
องค์กรหนึ่งที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง	ผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยจึงจ�าเป็นท่ีต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 ( Informat ion	
Technology	 and	Communication:	 ICT)	 
เข ้ามาเป ็นเคร่ืองมือหรือมีส ่วนร ่วมในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการ	และการตัดสินใจ 
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ที่มีความถูกต้อง	รวดเร็ว	อย่างมีประสิทธิภาพ	
ซึ่ งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาติ 
ปี	2542	ในหมวดที่	5	กล่าวถึงการบริหารและ 
การจัดการศึกษา	ในมาตราที่	 36	วรรค	2	 ได้	 
กล่าวว่าให้สถาบันการศึกษาด�าเนินกิจการได ้
โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและ 
การด�าเนินงานเป ็นของตนเอง	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	2542)	หรือในแผนแม่บทเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ ส่ือสารเพื่ อการศึกษา	
กระทรวงศึกษาธิการ 	 พ .ศ . 	 2556-2559	 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ	ICT	เพื่อสนับสนุน
การบริ หา รจั ดการและการบริ ก า ร โดยมี
เป้าประสงค์คอืมีคลงัข้อมลูและระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการบริการด ้าน 
การศึกษา	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2556)	ดังนั้น
การมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ	
สามารถตัดสินใจมีความถูกต้อง	รวดเร็ว	ส่งผล 
ให ้เกิดการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย 
ที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช  ้
ในองค ์กรธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
และเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพคือ	 ระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ	 (Business	 Intelligence:	BI)	 
ซึ่งเป็นระบบที่ช ่วยในการรวบรวม	 เช่ือมโยง	 
และน�าเสนอข้อมลูในหลายๆ	มติ	ิท�าให้ได้ค�าตอบ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อให้เห็นแนวโน้ม 
ซึง่จะน�าไปสู่โอกาสการตดัสนิใจทีถ่กูต้องแม่นย�า
และรวดเร็ว(วิทยาพรพัชรพงศ์,	2549;	ระวีวรรณ	
แก้ววิทย์,	และศรสีมบตั	ิแวงชนิ,	2554:160-165)
	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ส�าคัญของ
ทุกๆ	มหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่ส�าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท�าและมีความสามารถ 
ในอาชีพอย่างสากล	 เพราะเปรียบเสมือนเป็น 
การผลิตผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ของสถานประกอบการและสามารถร่วมงานกับ 

ผู้อื่นในระดับสากลได้	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลเป ็นองค ์กรที่ผลิตบัณฑิตสู ่สถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน	(มาเรียม	นะมิ,	 
2549;	 ธิ ติมา	 พลับพลึง	 และคณะ,	 2551)	 
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพด ้านต ่างๆ	 ของ
นักศึกษาก ่อนส�าเร็จการศึกษาเป ็นบัณฑิต 
ให้สามารถก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลได้	 จ�าเป็น
ที่ผู ้บริหารระดับต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัย 
จะต้องทราบปัจจัยใดที่มหาวิทยาลัย	ควรพัฒนา
นักศึกษาหรือแก้ไขส่งผลให้ผู ้บริหารในระดับ
ต่างๆ	สามารถตัดสินใจ	วางแผนหรือด�าเนินการ	
เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถก้าวสู่
อาชีพอย่างสากลได้
	 ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล	สามารถบรรลุเป้าหมายในการผลิต
บัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท�าและมี 
ความสามารถในอาชีพอย่างสากล	 รวมถึง 
ผูบ้รหิารในระดับต่างๆ	สามารถวิเคราะห์	วางแผน	
ตัดสินใจ	น�าไปสู ่การด�าเนินการที่มีความถูก
ต้องและรวดเร็วเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย	บนพื้นฐานของข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล	 และข ้อมูลสนับสนุน 
จากภายนอกแหล่งต่างๆ	ผู ้วิจัยจึงได้ศึกษา
การ พัฒนาระบบสนับส นุนการ ตัดสิ น ใจ 
ด้วยกระบวนการของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ 
การก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
พัฒนาระบบธุ ร กิจอัจฉริยะ เพื่ อสนับสนุน 
การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ
อย่างสากลของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล	โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
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	 1)	 เพื่อศึกษาป ัจจัยที่ส ่ งผลต ่อการ 
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
	 2)	 เพื่อพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
	 3)	 เพื่ อพัฒนาระบบธุ รกิจอัจฉริยะ 
เพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในการ
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
	 4)	 เพื่อศึกษาผลการใช้งานระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ผู้บริหาร
ระดับหลักสูตร	ผู้บริหารระดับคณะและผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิและผู้ทรงคุณวุฒิ
	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการวิจัย	 จ�านวน	 
67	คน	จ�าแนกเป็น	ผูท้รงคุณวฒุด้ิานคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ผู ้ ทรงคุณวุฒ ิ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาจ�านวน	
17	คน	อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล	ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ	
จ�านวน	20	คน	และผู ้บริหารระดับหลักสูตร	
ผู ้ บ ริ หารระดับคณะ	 และผู ้ บ ริหารระดับ
มหาวิทยาลัย	 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ	จ�านวน	30	คน	 โดยการ 
เลือกแบบเจาะจง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย	 จ�าแนกตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย	ดังนี้
	 1.	 แบบประเมินปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการ
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
	 2.	 แบบประเมินการพัฒนารูปแบบ 
ของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ 
ตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพ 
อย่างสากลของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล
	 3.	 แบบประเมินการพัฒนาระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
	 4.	 แบบประเมินการใช้งานระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
	 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมนิทัง้	4	ฉบับ	
โดยเสนอผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	พิจารณา
ความสมบูรณ์	ความถูกต้องและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและหาค่าความสอดคล้องของแบบ
ประเมิน	ค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
รวมทั้ งฉบับ	 ( Index	 of 	 I tem	 Object ive	
Congruence:	 IOC)	มีค่าเท่ากับ	0.96,	0.94,	
0.96	และ	0.94	ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิ เคราะห ์ข ้อมูลโดยใช ้สถิ ติพรรณนา	 
โดยการหาค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
โดยใช้สถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	
(One-way	ANOVA)
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ขั้นตอนการวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	 โดย 
ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย 
ดังนี้
	 1.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์	 
ข้อมูลซ่ึงเก่ียวข้องกับปัจจัยซึ่งส ่งผลต่อการ 
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล	
	 2.	 จัดท�าร่างปัจจัยซ่ึงส่งผลต่อการก้าวสู่
อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาและประชุมกลุ่ม
ย่อย	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้แทนสถานประกอบการ	
อาจารย์ผู ้สอน	ศิษย์เก่า	จ�านวน	15	คน	และ 
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
	 3.	 สร ้ าง เครื่ อ งมือส� าหรับประ เมิน 
ความเหมาะสมของป ัจจัยซึ่ งส ่งผลต ่อการ 
ก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษาและ 
น�าแบบประเ มินความเหมาะสมไปใช ้กับ 
กลุ ่มตัวอย ่างผู ้ทรงคุณวุฒิ 	 (อาจารย ์จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ผู้ใช้บัณฑิต
จากสถานประกอบการ)	จ�านวน	20	คน
	 4.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติ	ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสรุปปัจจัยซ่ึง 
ส่งผลต่อการก้าวสูอ่าชีพอย่างสากลของนกัศกึษา
	 5.	 การพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษา	 โดยศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห	์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ	ระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ	 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	 
และศึกษาโครงสร ้างของระบบสารสนเทศ 
ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องต่อการก้าวสู่
อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา	

	 6.	 จัดท�าร ่างรูปแบบของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษา
	 7.	 สร ้ าง เครื่ อ งมือส� าหรับประ เมิน
ความเหมาะสมรูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร 
ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาและ
น�าแบบประเมินความเหมาะสมไปใช้กับกลุ ่ม
ตัวอย่างผู ้ทรงคุณวุฒิ	 (ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	และด้านการบริหารการศึกษา)	
จ�านวน	12	คน
	 8.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน
ความ เหมาะสมรู ปแบบของระบบธุ ร กิ จ 
อัจฉริยะฯ	และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติ	 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสรุป 
ผลการประเมินรูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในการ
ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา
	 9.	 การพัฒนาระบบธุ รกิจ อัจฉริยะ 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร 
ในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา 
โดยการศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการและ
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
	 10.	 ออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษา	 โดยในงานวิจัยนี้ได้อาศัยหลักการ	 
ขั้นตอนตามรูปแบบ	ADDIE	Model	มาเป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ	
(Design	 and	Development	 System)	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	 ข้ันตอนดังต่อไปนี้	 1)	วิเคราะห	์
(Analysis)	2)	การออกแบบ	(Design)	3)	การ
พัฒนา	 (Development)	4)	การน�าไปทดลอง
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ใช ้ 	 (Implementation)	 5)	 การประเมินผล	
(Evaluation)	 (มนต์ชัย	 เทียนทอง,	2545)	โดย 
ในขัน้การพัฒนา	(Development)	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิ
การพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ	
(System	Development	Life	Cycle	:	SDLC)
	 11.	 น�าระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	ที่พัฒนา 
ขึ้นมาทดสอบระบบ	 โดยใช ้วิธีการทดสอบ	
Blackbox	Testing	
	 12.	 สร้างเครื่องมือส�าหรับการประเมิน
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	และน�าแบบ
ประเมินไปใช้กับกลุ ่มตัวอย่างผู ้ทรงคุณวุฒ	ิ 
(ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)	
จ�านวน	5	คน	เพือ่ประเมนิประสิทธภิาพของระบบ
	 13.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน	 สรุปผลการประเมินการพัฒนา 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	และปรับปรุงระบบธุรกิจ
อัจฉริยะฯ	ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ
	 14.	 การศึกษาผลการใช้งานระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษา	 โดยผู ้วิจัยได้ด�าเนินการจัดท�าคู ่มือ 
การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน 
การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ
อย่างสากลของนักศกึษาส�าหรบัผูใ้ช้	และแนะน�า
การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	ที่พัฒนาขึ้น 
ให้กับกลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู ้บริหาร	 3	 ระดับ	 
ได ้แก ่ 	 1) 	 ระดับกรรมการบริหารหลักสูตร	 
2)	ระดับคณะ	และ	3)	ระดับมหาวิทยาลัย	ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ได้ทดลองใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น

	 15.	 น�าแบบการประเมินการใช้งานระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะฯ	ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นน�ามาเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	ผู ้บริหาร 
ทั้ง	 3	 ระดับ	จ�านวน	30	คน	ซึ่งได้ทดลองใช้ 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	แล้ว	และวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ได้โดยใช้สถิติ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	
	 16.	 สรุปผลการประเมินการใช้งานระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผลการวิจัย
	 การพัฒนาระบบธุ รกิจอัจฉริยะ เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการ
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลผู ้วิจัยใช้เกณฑ์การแปล 
ความหมายดังนี้	(ประคอง	กรรณสูต,	2542)	
	 4.50-5.00		 หม ายถึ ง 	 มี ร ะ ดั บค ว าม 
เหมาะสมมากที่สุด	
	 3 .50-4.49	 หมายถึง 	 มี ระดับความ 
เหมาะสมมาก	
	 2 .50-3.49	 หมายถึง 	 มี ระดับความ 
เหมาะสมปานกลาง	
	 1 .50-2.49	 หมายถึง 	 มี ระดับความ 
เหมาะสมน้อย
	 1 .00-1.49	 หมายถึง 	 มี ระดับความ 
เหมาะสมน้อยที่สุด
	 โดยแบ่งผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยรายละเอียดดังนี้
	 1.	 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา
	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักศึกษาในการก้าวสู ่
อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาแสดงดังรูปที่	1
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รูปที่ 1	ปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

	 โดยผลการวิเคราะห์เอกสารและการ
จัดการประชุมกลุ่มย่อยได้ปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการ
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศกึษา	ตามขัน้ตอน
การด�าเนินการวิจัย	3	ปัจจัยหลักประกอบด้วย	 
(1) 	 ความสามารถด ้านภาษาอังกฤษซ่ึงมี
ปัจจัยย่อยประกอบด้วย	 (1.1)	ทักษะการอ่าน	 
(1.2)	ทักษะการเขียนและ	 (1.3)	ทักษะภาษา 
ในการสื่อสาร	(2)	ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	มีปัจจัยย่อยประกอบ
ด้วย	 (2.1)	ทักษะด้านฮาร์ดแวร์	 (2.2)	ทักษะ
ด้านซอร์ฟแวร์และ	(2.3)	ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต	 
(3)	 ความสามารถด้านวิชาชีพมีป ัจจัยย ่อย

ประกอบด้วย	(3.1)	ทักษะด้านวิชาชีพบังคับและ	
(3.2)	ทักษะด้านวิชาชีพเลือก
	 ซึ่งปัจจัยหลักท้ัง	 3	ด้านเป็นตัวก�าหนด
ความสมัพนัธ์กบัข้อมลูทีจ่ะน�าไปเป็นส่วนทีส่�าคญั
ในการจัดท�ารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	
โดยที่ข้อมูลที่รองรับปัจจัยในแต่ละด้านจะต้อง
เป็นข้อมูลถูกต้อง	สมบูรณ์และเป็นรูปแบบและ
ระบบเดียวกัน	ผลการประเมินความเหมาะสม 
ของปัจจัยหลักทั้ง	 3	 ด ้าน	 ภาพรวมมีระดับ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.91,	
S.D.=0.55)
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	 2.	ผลของการพัฒนารูปแบบของระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นกัศกึษาทีพ่ฒันาขึน้	แสดงดงัรูปที	่2	ประกอบด้วย	

3	ส่วนหลักคือ	(1)	ส่วนการเตรียมข้อมูลในส่วนนี้

ประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา	หลักสูตร	ทะเบียน	

เกณฑ์การตัดสินใจ	(2)	ขั้นตอนกระบวนการของ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	ประกอบด้วย	(2.1)	การจัด

เตรียมข้อมูลส�าหรับการน�าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล

โดยกระบวนการ	ETL	(Extract	Transform	Load)	

(2.2)	ออกแบบคลังข้อมูล	(Data	Warehouse	

Design)	โดยใช้คลังข้อมูลแบบ	Star	Schema	

	 3.	 ผลของการพฒันาระบบธรุกจิอจัฉรยิะ

เพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในการ

ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา	

(2.3)	การจัดท�าข้อมูลให้อยู ่ในรูปแบบข้อมูล

หลายมิติ	 (Cube)	 (2.4)	การน�าเสนอรายงาน

ใน	 3	 ลักษณะ	คือ	 (2.4.1)	 รูปแบบรายงาน	

(Reporting	Tools)	(2.4.2)	รายงานการวิเคราะห์	

(Analysis	Tools)	และ	(2.4.3)	รายงานข้อมูล

แนวโน้ม	(Forecasting	Tools)	(3)	การตัดสินใจ 

ในการจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการก้าว

สู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาในแต่ละระดับ

การบริหารจากรูปแบบของระบบที่พัฒนาผล

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในทุก

ด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมมีระดับความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	( =	4.48,	S.D.=0.21)

ที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาตามรูปแบบของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะฯ	ตามผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์การวิจัย

ข้อที่	2	โดยข้อมูลนักศึกษา	ข้อมูลหลักสูตร	ข้อมูล 

งานทะเบียน	 และเกณฑ์การตัดสินใจท่ีใช ้ 

ในงานวจิยัเป็นข้อมลูของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

รูปที่ 2	รูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา
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	 ท่ี	3	 เป็นตัวอย่างรายงานข้อมูลแนวโน้ม 

ซึ่งแสดงปัจจัยด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ที่เข้าศึกษาระหว่างปี	2554-2557	 โดยแสดง

จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดในหลักสูตร	

นักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	และนักศึกษา 

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์	ซึ่งเกณฑ์ผ่านดังกล่าวน�ามาจาก

ข้อมูลเกณฑ์การตัดสินใจในแหล่งข้อมูลของ

ระบบ

	 ซ่ึงระบบธุรกิจอัจฉริยะที่พัฒนาผู ้วิจัย

ได้ด�าเนินการออกแบบรายงานสอดคล้องกับ

บริบทการบริหารงานในแต่ละระดับโดยระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะสามารถให้ผู้ใช้งานในแต่ละระดับ

สามารถด�าเนินการจัดท�ารายงานที่เหมาะสมกับ

รูปที่ 3	รูปแบบรายงานข้อมูลแนวโน้ม

บริบทการบริหารภายใต้ข้อมูลที่ได้ด�าเนินการ 

ออกแบบและก�าหนดได้ด ้วยตนเอง	 ผลการ

ประเมินความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 

มีระดับความเหมาะสมอยู ่ในระดับมากที่สุด	 

( =4.63,	S.D.=0.22)

	 4.	 ผลการใช้งานระบบธรุกจิอัจฉรยิะเพือ่

สนบัสนนุการตัดสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในการก้าว

สู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

	 ผลการประเมินการใช ้งานระบบของ 

ผู้บริหารระดับหลักสูตรผู้บริหารระดับคณะ	และ

ผู ้บริหารระดับมหาวิทยาลัยแสดงผลการวิจัย 

ดังตารางที่	1

ราชมงคลสวุรรณภมูซ่ึิงสอดคล้องกับกลุ่มตวัอย่าง

ผู้ใช้งานระบบ	และโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือ

ในการวิจัยครั้งนี้คือ	Open	Source	Pentaho	 

BI	Suite	ตัวอย่างผลลัพธ์รายงานจากการท�างาน

ของระบบที่พัฒนาขึ้นแสดงดังรูปที่	3
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ตารางที่ 1	 ผลการประเมินการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร 

	 	 ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยคณะหลักสูตรผู้บริหาร

ด้านที่	1.	การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
	 เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
	 ในการบริหาร
ด้านที่	2.	รูปแบบรายงานของระบบธุรกิจ 
	 อั จ ฉ ริ ย ะ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร 
	 ตัดสินใจในการบริหาร
ด้านที่	3.	ความถูกต้องของรายงานระบบ 
	 ธุ ร กิ จอั จฉ ริ ย ะ เ พ่ื อส นับส นุน 
	 การตัดสินใจในการบริหาร
ด้านที	่4.	ก า รน� า ร ะบบธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 
	 เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไป 
	 ใช้งานในการบริหาร

S.D. แปล
ผล

0.37

0.46

0.52

0.27

4.31

4.73

4.53

4.87

มาก

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

S.D. แปล
ผล

0.35

0.42

0.53

0.32

4.26

4.80

4.50

4.85

มาก

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

S.D. แปล
ผล

0.18

0.45

0.41

0.34

4.72

4.80

4.70

4.85

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

	 จากตารางท่ี	2	ผลการประเมินการใช้งาน
ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
โดยภาพรวมรายด้านจากกลุ่มผู้บริหาร	3	กลุ่ม	
คือ	 (1)	ผู้บริหารระดับหลักสูตรจ�านวน	15	คน	 
(2 ) 	 ผู ้บ ริหารระดับคณะ	 จ� านวน	 10	 คน	 
(3)	ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย	จ�านวน	5	คน	 
พบว่า	ด้านที่	1	การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจในการบรหิาร	ผูบ้รหิาร
ระดับหลักสูตรและผู้บริหารระดับคณะ	มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก	( =4.31,	S.D.=0.37,	
=4.26,	S.D.=0.35)	ตามล�าดับและในผู้บริหาร

ระดับมหาวิทยาลัยมีความเหมาะอยู ่ในระดับ 

มากทีส่ดุ	( =4.72,	S.D.=0.18)	ด้านที	่2	รปูแบบ
รายงานของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการบริหาร	 พบว่า	 ผู ้บริหาร
ระดับหลักสูตร	 ระดับคณะและมหาวิทยาลัย	 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	( =473,	 
S.D.=0.46,	 =4.80,	S.D.=0.42,	 =4.80,	
S.D.=0.45)	ตามล�าดับด้านที่	3	ความถูกต้อง
ของรายงานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการบริหารพบว่า	 ผู ้บริหาร
ระดับหลักสูตรระดับคณะและมหาวิทยาลัย	 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.53,	 
S.D.=0.52,	 =4.50,	S.D.=0.53,	 =4.70,	
S.D.=0.41)	ตามล�าดับด้านที่	 4	การน�าระบบ 
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไป 
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ใช้งานในการบรหิารพบว่า	ผู้บรหิารระดบัหลักสูตร	
ระดับคณะและ	 ระดับมหาวิทยาลัย	มีความ 
เหมาะสมอยู ่ ในระดับมากที่สุด	 ( =4.87,	
S.D.=0.27,	 =4.85,	S.D.=0.32,	 =4.85,	
S.D.=0.34)	ตามล�าดับ
	 จากการน�าผลการใช้งานของผู ้บริหาร 
ทั้ง	 3	กลุ ่ม	มาหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ ่มโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน	(One-way	ANOVA)	ทีร่ะดบันยัส�าคญั
ทางสถิตท่ีิ	0.01	พบว่าผูบ้รหิารท้ัง	3	กลุม่	สามารถ
ใช้งานระบบ	ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่แตกต่างกัน
ซ่ึงหมายถึงระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นสามารถ
รองรับการใช้งานของกลุ่มผู้บริหารทั้ง	3	ระดับ	 
ได้เป็นอย่างดี	โดยไม่จ�าเป็นจะต้องพัฒนาระบบ
แยกเพื่อใช้งานเฉพาะผู้บริหารแต่ละกลุ่ม

อภิปรายผล
	 การพัฒนาระบบธุ รกิจอัจฉริยะ เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการ
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
	 1.	 ปัจจัยท่ีส ่งผลต่อการก้าวสู ่อาชีพ
อย่างสากลของนักศึกษา	โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู ่ในระดับมากที่ สุด	 ซึ่งประกอบ
ด้วยปัจจัยหลัก	 3	 ด้านดังนี้ 	 (1)	 ด ้านความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษ	 (2)	ความสามารถ
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 
(3) 	 ความสามารถด ้านวิชาชีพ 	 ซึ่ งป ัจจัย 
ทั้ง	 3	 ด้าน	 เป็นตัวก�าหนดความสัมพันธ์กับ 
ข้อมูลที่จะน�าไปเป็นส่วนที่ส�าคัญในการจัดท�า 
รายงาน	 ในการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
เพ่ือสนับสนุนการตดัสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในการ
ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาโดยมุ่งเน้น 
ที่จะพัฒนาระบบให ้ เป ็นเค ร่ืองมือส�าหรับ 
ผู้บริหารใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ

การพัฒนานักศึกษาให ้สามารถท�างานได ้ 
ในอาชพีทีต้่องการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	 
ซึ่ ง เป ็นการเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาก ่อน 
ที่จะส�าเร็จการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสในการ 
แข ่งกันให ้กับนักศึกษา	 โดยสอดคล ้องกับ 
งานวิจัยของธิติมา	พลับพลึง	และคณะ	(2551)	
ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีงานท�าของบัณฑิตและความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้งานบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	ผลการวิจัย
พบว่า	บัณฑิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีงานท�าของบัณฑิต	 คือ	 การมี
บุคลิกภาพที่ดี	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 เชื่อมั่น 
ในตน เอง 	 และมีความรู ้ และทั กษะด ้ าน
คอมพิวเตอร์	 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของ 
ผู ้ ใช ้บัณฑิตที่ มี ต ่ อบัณฑิต 	 ผู ้ ใช ้บัณฑิตมี 
ความพึงพอใจในตัวบัณฑิตด้านจริยธรรม	และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นอันดับหนึ่ง	 และ 
รองลงมาได้แก่	 ด ้านบุคลิกภาพ	ด้านความ
สามารถในการปฏิบั ติ ง าน 	 ด ้ านความรู ้ 
ความสามารถในวิชาชีพ	ด้านการพัฒนาตนเอง	
และความรู้ความสามารถทางวิชาการตามล�าดับ
และสอดคล้องกับรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู	ิปีการศกึษา	2557	
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,
2557)	ซึ่งพบว่า	ความสามารถที่ช่วยให้บัณฑิต 
มี ง านท� า จ ากกา รส� า ร ว จบัณฑิ ต จ� า น วน	 
2,173	คน	ได้แก่	การใช้คอมพิวเตอร์	 (ร้อยละ	
52.86)	และภาษาต่างประเทศ	(ร้อยละ	4.52)
	 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบของระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษา	มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก	 
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ซึ่งประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	ส่วนที่	 1	 เป็นการ
ก�าหนดแหล่งข้อมูลเป็นส่วนของข้อมูลหลัก 
ในการน�าเข้าสู ่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	ซึ่งได้แก  ่
ข้อมูลที่ มีความเกี่ยวข้องกับ	 ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ	ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	และความสามารถ
ด้านวิชาชีพในหลักสูตรที่ศึกษา	ซึ่งส่งผลต่อการ
ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา	ส่วนที่	 2	 
เป็นส่วนของกระบวนการของระบบธรุกิจอจัฉรยิะ
และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของการน�ารายงาน	
แนวโน้มต่างๆ	จากกระบวนการของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะน�าเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย	
เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ
ทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนการก้าวสู ่อาชีพอย่าง
สากลของนักศึกษา
	 3.	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ
อย่างสากลของนักศึกษา	โดยการออกแบบและ
พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะในงานวิจัยนี้เป็นไป 
ตามกระบวนการจัดท�าระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ซึ่ งสอดคล ้อง กับ 	 Mohammad	 Hassan	
Falakmasir	และคณะ	(2010)	ซึ่งได้น�าเทคนิค	
Business	Intelligence	(BI)	มาประยุกต์ใช้กับ
ฐานข้อมูลของระบบ	e-Learning	ในการพัฒนา
เครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์
ของผูเ้รยีนกบัสภาพแวดล้อมโดยประยกุต์เทคนคิ
ของ	Business	Intelligence	(BI)	และ	On	Line	
Analytical	Processing	(OLAP)
	 4.	 ผลการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร 
ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาจาก
ผลการวิจัย	การใช้งานในแต่ละกลุ่มผู้บริหาร	 
ทั้ง	 3	 ระดับ	 กล่าวคือ	 ระดับหลักสูตรระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัยการน�าระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้งาน

ในการบริหารในภาพรวม	มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งเป็นข้อมูลในการพัฒนา
นักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษาให้มีความพร้อม
ในการท�างานตามอาชีพของตนเองท่ีเรียนตาม
หลักสูตรท่ีก�าหนด	อีกทั้งรายงานที่แสดงผ่าน
ระบบใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้งาน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรในระดับหลักสูตร	
คณะมหาวิทยาลัย	ที่มีข้อมูลที่เชื่อมต่อกันอย่าง
เป็นระบบ	ลดความผิดพลาด	เพิ่มความรวดเร็ว	
ถูกต้อง	ในการน�าเสนอรายงานเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารแต่ละระดับและเมื่อพิจารณาด้าน
การใช้งานระบบระหว่างกลุ่ม	สามารถใช้งาน
ระบบที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่แตกต่างกันซึ่งการ 
ใช ้ งานระบบธุ รกิจอัจฉริยะ เพื่ อสนับสนุน 
การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ
อย่างสากลของนักศึกษานั้น	ผลรายงานจาก
ระบบสามารถน�าไปสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนานักศึกษา
ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลได้	สอดคล้องกับ	
Sirawit	Kleesuwan	และคณะ	 (Kleesuwan,	
Falakmasir	et	al.,	2009)	ซึ่งได้วิจัยในส่วนของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย	พบว่า	 ใน
การน�าระบบธุรกิจอัจฉริยะ	(BI)	มาใช้สนับสนุน
ในการตัดสินใจของผู ้บริหารแหล ่งเงินทุน 
งบประมาณในการให ้การสนับสนุนและ 
การจัดการทรัพยากร	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล	
ครอบคลุม	 กระบวนการ 	 เทคโนโลยีและ 
องค์ประกอบตลอดจนปัจจัยที่จะน�าพาไปสู ่ 
ความส�าเร็จ	

ข้อเสนอแนะ
	 การเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าสู ่กระบวนการ 
ของระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็นส่วนที่ส�าคัญมาก 
จะต้องก�าหนดรูปแบบและตรวจสอบความ 
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ถูกต้องให้ครบถ้วน	ดังน้ันการน�าระบบที่พัฒนา
ไปใช้งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในแต่ละแห่งจ�าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลก่อนน�าข้อมูลเข้าสู ่ระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเนื่องจากจะส่งผลต่อรายงานของ
ระบบและการสนบัสนนุการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
ในแต่ละระดับ
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