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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มีวัตถุประสงค์ย่อย เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล 2) พัฒนารูปแบบ

ของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล 

3) พัฒนาการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่

อาชีพอย่างสากลและ 4) ศึกษาผลการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ

ผู ้บริหารในการก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับหลักสูตร ผู้บริหารระดับคณะและ 

ผู ้บริหารระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยการเลือก 

แบบเจาะจง จ�านวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ 1) แบบประเมินปัจจัยท่ีส่งผลต่อนักศึกษา

ใ น ก า ร ก ้ า ว สู ่ อ า ชี พ อ ย ่ า ง ส า ก ล  2 )  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น รู ป แ บ บ ข อ ง ร ะ บ บ ธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 

เพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล 3) แบบประเมินระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล

และ 4) แบบประเมินการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว

 ผลการวิจัยพบว ่า 1) ป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อนักศึกษาในการก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากล  

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการ 

ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก3) การพัฒนาระบบธุรกิจ
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อัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและ 

4) การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามีความเหมาะสมอ

ยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค�ำส�ำคัญ:ระบบธุรกิจอัจฉริยะ , การก้าวสู่อาชีพอย่างสากล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ABSTRACT

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

system forsupporting the administrations’ decision making to access occupation 

internat ional ly for students of Rajamangala Universi ty 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 forsupporting students’ decision making 

to access occupation internationallyand 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  
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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

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง  

ผู ้บริหารของมหาวิทยาลัยจึงจ�าเป็นที่ต ้องใช้ 

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

( I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  a n d 

Communication: ICT) เข้ามาเป็นเครื่องมือ 

หรอืมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุการบรหิารจดัการ 

และการตดัสินใจทีม่คีวามถกูต้อง รวดเรว็ อย่าง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติปี 2542 ในหมวดที่ 5 กล่าวถึง 

การบริหารและการจดัการศกึษา ในมาตราที ่36 

วรรค 2 ได้ กล่าวว่าให้สถาบันการศึกษาด�าเนิน

กจิการได้โดยอสิระสามารถพฒันาระบบบรหิาร 

และการด�าเนินงานเป็นของตนเอง (กระทรวง

ศกึษาธิการ, 2542) หรอืในแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2556-2559 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุน

การบ ริหารจัดการและการบริการโดยมี

เป ้ าประสงค ์คื อมี คลั งข ้ อมู ลและระบบ

สารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการและการบรกิาร

ด้านการศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)  

ดั งนั้ นการมี ระบบการบริหารจัดการที่ มี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ในระดับต่างๆ สามารถตัดสินใจมีความถูกต้อง 

รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการบริหารงานภายใน

มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือหนึ่ง

ท่ีนิยมใช้ในองค์กรธรุกจิเพือ่สนับสนุนการตดัสิน

ใจและเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพคือ ระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence :BI)  

ซึง่เป็นระบบท่ีช่วยในการรวบรวม เชือ่มโยง และ

น�าเสนอข้อมูลในหลายๆ มิติ ท�าให้ได้ค�าตอบ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นแนวโน้ม 

ซึ่งจะน�าไปสู ่โอกาสการตัดสินใจท่ีถูกต ้อง

แม่นย�าและรวดเร็ว(วิทยาพรพัชรพงศ์, 2549;  

ระวีวรรณ แก้ววิทย์, และศรีสมบัติ แวงชิน, 

2554:160-165)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายท่ีส�าคัญของ

ทุกๆ มหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่ส�าเร็จ

การศึกษาแล้วมีงานท�าและมีความสามารถใน

อาชีพอย่างสากล เพราะเปรียบเสมือนเป็นการ

ผลิตผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สถานประกอบการและสามารถร่วมงานกับ 

ผู้อื่นในระดับสากลได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลเป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตสู ่สถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน(มาเรียม นะมิ, 

2549;ธิติมา พลับพลึง และคณะ, 2551) ดังนั้น
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การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษา

ก่อนส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตให้สามารถ 

ก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลได้ จ�าเป็นที่ผู ้บริหาร

ระดับต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะต้องทราบ

ปัจจัยใดที่มหาวิทยาลัย ควรพัฒนานักศึกษา

หรือแก้ไขส่งผลให้ผู ้บริหารในระดับต่างๆ 

สามารถตัดสินใจ วางแผนหรือด�าเนินการ  

เพือ่ให้นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัสามารถก้าวสู่

อาชีพอย่างสากลได้

ดังนั้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล สามารถบรรลุเป้าหมายในการผลิต

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท�าและ 

มีความสามารถในอาชีพอย่างสากล รวมถึง 

ผู ้บริหารในระดับต่างๆ สามารถวิเคราะห์ 

วางแผน ตัดสินใจ น�าไปสู ่การด�าเนินการ 

ที่มีความถูกต้องและรวดเร็วเพื่อสนับสนุนเป้า

หมายของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของข้อมูล 

จากระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และข้อมูล

สนับสนุนจากภายนอกแหล่งต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้

ศึกษาการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ด ้วยกระบวนการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค ์หลัก 

เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน 

การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ

อ ย ่ า ง ส า ก ล ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เทคโนโลยรีาชมงคล โดยมวีตัถปุระสงค์ย่อยดงัน้ี

 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก้าวสู่

อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

 2) เพื่อพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้

บริหารในการก ้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 3) เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการ

ก ้ า ว สู ่ อ า ชี พ อ ย ่ า ง ส า ก ล ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 4) เพื่อศึกษาผลการใช้งานระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้

บริหารในการก ้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้บริหาร

ระดบัหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัคณะและผูบ้รหิาร

ระดบัมหาวทิยาลยั ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิและผู้ทรงคุณวุฒิ

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั จ�านวน 67 

คน จ�าแนกเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และผูท้รง

คณุวฒุด้ิานการบริหารการศกึษาจ�านวน 17 คน 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ผูใ้ช้บณัฑติจากสถานประกอบการ จ�านวน 20 คน 

และผู ้บริหารระดับหลักสูตร ผู ้บริหารระดับ 

คณะ และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ของ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

จ�านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย จ�าแนกตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 1.  แบบประเมินปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการ

ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนักศึกษามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล

 2. แบบประเมินการพัฒนารูปแบบของ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 3. แบบประเมินการพัฒนาระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 4. แบบประเมินการใช้งานระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินทั้ง 4 

ฉบับ โดยเสนอผู ้ เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน 

พจิารณาความสมบรูณ์ ความถกูต้องและความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าความสอดคล้อง

ของแบบประเมิน ค�านวณหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องรวมทัง้ฉบบั (Index of Item Objective 

Congruence :IOC) มีค่าเท่ากับ 0.96, 0.94, 

0.96 และ 0.94 ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติพิรรณนา โดย

การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

หาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มโดย

ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA)

ขั้นตอนการวิจัย

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา โดยผู้

วจิยัได้ก�าหนดขัน้ตอนในการด�าเนนิการวจิยัดงันี้

 1.  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการก้าว

สู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

 2.  จัดท�าร่างปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการก้าว

สู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาและประชุม

กลุ่มย่อย ซึง่ประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบ

การ อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า จ�านวน 15 คนและ

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย

 3. สร้างเครื่องมือส�าหรับประเมินความ

เหมาะสมของปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพ

อย่างสากลของนักศึกษาและน�าแบบประเมิน

ความเหมาะสมไปใช้กับกลุ ่มตัวอย่างผู ้ทรง

คุณวุฒิ (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ) 

จ�านวน 20 คน

 4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน

และวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้โดยใช้สถติ ิค่าเฉลีย่และ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสรปุปัจจยัซึง่ส่งผล

ต่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา
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 5. การพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ระบบธุรกิจ

อจัฉรยิะ ระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสนิใจ และ

ศึกษาโครงสร้างของระบบสารสนเทศทั้งภาย 

ในและภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการก้าวสู่อาชีพ

อย่างสากลของนักศึกษา 

 6. จัดท�าร่างรูปแบบของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษา

 7. สร้างเครื่องมือส�าหรับประเมินความ

เหมาะสมรูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารใน

การก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาและ 

น�าแบบประเมินความเหมาะสมไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร และด้านการบริหารการศึกษา) 

จ�านวน 12 คน

 8. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน

ความเหมาะสมรปูแบบของระบบธรุกิจอจัฉรยิะฯ 

และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผล 

การประเมินรูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร 

ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

 9. การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารใน

การก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษา 

โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ

และขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ

 10. ออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษา โดยในงานวิจัยนี้ได้อาศัยหลักการ  

ขั้นตอนตามรูปแบบ ADDIE Model มาเป็น

แนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ 

(Design and Development System)  

ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) วิเคราะห์ 

(Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การ

พัฒนา (Development) 4) การน�าไปทดลองใช้ 

( Implementat ion)  5)  การประเมินผล 

(Evaluation)(มนต์ชัย เทียนทอง ,2545) โดยใน

ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle : SDLC)

 11.  น�าระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ ท่ีพัฒนา

ขึ้นมาทดสอบระบบ โดยใช้วิธีการทดสอบ 

Blackbox Testing 

 12. สร้างเคร่ืองมือส�าหรับการประเมิน

การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ และน�าแบบ

ประเมินไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู ้ทรงคุณวุฒิ 

(ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จ�านวน 5 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบ

 13.  เกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบประเมนิ

การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ และวิเคราะห์

ข้อมลูท่ีได้โดยใช้สถติ ิค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน สรุปผลการประเมินการพัฒนา 
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ระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ และปรับปรุงระบบธุรกิจ

อัจฉริยะฯ ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ

  14. การศึกษาผลการใช้งานระบบ

ธรุกิจอัจฉริยะเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจส�าหรบั

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นกัศกึษา โดยผูว้จิยัได้ด�าเนนิการจดัท�าคูม่อืการ

ใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพ 

อย่างสากลของนกัศกึษาส�าหรบัผูใ้ช้ และแนะน�า

การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ ที่พัฒนาข้ึน 

ให้กบักลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นผูบ้รหิาร 3 ระดบั ได้แก่ 

1) ระดบักรรมการบรหิารหลกัสตูร 2) ระดบัคณะ 

และ3) ระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได ้ทดลอง 

ใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

  15. น�าแบบการประเมินการใช้งาน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นน�ามา

เก็บข้อมลูกับกลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย ผูบ้รหิาร

ทั้ง 3 ระดับ จ�านวน 30 คนซึ่งได้ทดลองใช้ระบบ

ธรุกิจอจัฉริยะฯ แล้ว และวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้โดย

ใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

  16. สรุปผลการประเมินการใช้งาน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผลการวิจัย

 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร 

ในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลผูว้จิยัใช้เกณฑ์

การแปลความหมายดังน้ี(ประคอง กรรณสูต, 

2542) 

 4.50 – 5.00 หมายถึงมีระดับความ

เหมาะสมมากที่สุด 

 3.50 – 4.49 หมายถึงมีระดับความ

เหมาะสมมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึงมีระดับความ

เหมาะสมปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึงมีระดับความ

เหมาะสมน้อย

1.00 – 1.49 หมายถึงมีระดับความ

เหมาะสมน้อยที่สุด

โดยแบ่งผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยรายละเอียดดังนี้

 1. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักศึกษาในการก้าวสู่

อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาแสดงดังรูปที่ 1

 โดยผลการวิเคราะห์เอกสารและการ

จัดการประชุมกลุ่มย่อยได้ปัจจัยซึ่งส่งผลต่อ 

การก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษา  

ตามขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 3 ปัจจัยหลัก

ประกอบด้วย (1) ความสามารถด้านภาษา

องักฤษซึง่มปัีจจยัย่อยประกอบด้วย(1.1) ทกัษะ

การอ่าน (1.2) ทักษะการเขียนและ (1.3) ทักษะ

ภาษาในการสื่อสาร(2) ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีปัจจัย

ย่อยประกอบด้วย (2.1) ทักษะด้านฮาร์ดแวร์ 

(2.2) ทกัษะด้านซอร์ฟแวร์และ (2.3) ทกัษะด้าน

อินเทอร์เน็ต(3) ความสามารถด้านวิชาชีพ 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
191

มีปัจจัยย่อยประกอบด้วย (3.1) ทักษะด้าน

วชิาชพีบงัคบัและ (3.2) ทกัษะด้านวชิาชพีเลอืก

 ซึ่งปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้านเป็นตัวก�าหนด

ความสัมพันธ์กับข้อมูลที่จะน�าไปเป็นส่วนท่ี

ส�าคัญในการจัดท�ารายงานเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจ โดยที่ข้อมูลที่รองรับปัจจัยในแต่ละ

ด้านจะต้องเป็นข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์และ 

เป็นรูปแบบและระบบเดียวกัน ผลการประเมิน

ความเหมาะสมของปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้าน ภาพ

รวมมีระดับความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก

ที่สุด( = 4.91, S.D.=0.55)
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2.50 – 3.49 หมายถึงมีระดบัความ

เหมาะสมปานกลาง  

1.50 – 2.49 หมายถึงมีระดบัความ

เหมาะสมน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถึงมีระดบัความ

เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

โดยแบง่ผลการวิจยัตาม

วตัถปุระสงค์ของการวิจยัรายละเอียดดงันี ้

  1.ผลการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การ

ก้าวสูอ่าชีพอยา่งสากลของนกัศกึษา 

  ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่นกัศกึษาในการ

ก้าวสูอ่าชีพอยา่งสากลของนกัศกึษาแสดง

ดงัรูปท่ี 1 

  โดยผลการวิเคราะห์เอกสารและการ

จดัการประชมุกลุม่ยอ่ยได้ปัจจยัซึง่สง่ผลตอ่

การก้าวสูอ่าชีพอยา่งสากลของนกัศกึษา  

ตามขัน้ตอนการดําเนินการวิจยั 3 ปัจจยัหลกั

ประกอบด้วย (1) ความสามารถด้าน

ภาษาองักฤษซึง่มีปัจจยัยอ่ยประกอบด้วย

(1.1) ทกัษะการอา่น  (1.2) ทกัษะการเขียน

และ (1.3) ทกัษะภาษาในการสื่อสาร (2) 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มีปัจจยัยอ่ยประกอบด้วย  (2.1) 

ทกัษะด้านฮาร์ดแวร์  (2.2) ทกัษะด้าน

ซอร์ฟแวร์และ (2.3) ทกัษะด้านอินเทอร์เน็ต

(3) ความสามารถด้านวิชาชีพมีปัจจยัยอ่ย

ประกอบด้วย (3.1)  ทกัษะด้านวิชาชีพบงัคบั

และ (3.2) ทกัษะด้านวิชาชีพเลือก 

 ซึง่ปัจจยัหลกัทัง้ 3 ด้านเป็น

ตวักําหนดความสมัพนัธ์กบัข้อมลูท่ีจะนําไป

เป็นสว่นท่ีสําคญัในการจดัทํารายงานเพ่ือ

สนบัสนนุการตดัสนิใจ โดยท่ีข้อมลูท่ีรองรับ

ปัจจยัในแตล่ะด้านจะต้องเป็นข้อมลูถกูต้อง 

สมบรูณ์และเป็นรูปแบบและระบบเดียวกนั 

ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจยั

หลกัทัง้  3 ด้าน ภาพรวมมีระดบัความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ( = 4.91, 

S.D.=0.55) 

 

 
 

รูปที่ 1 ปัจจยัซึง่สง่ผลตอ่การก้าวสูอ่าชีพอยา่งสากลของนกัศกึษา รูปที่	1 ปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

 2.	 ผลของการพัฒนารูปแบบของ

ระบบธรุกจิอจัฉรยิะเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจ

ส�าหรบัผูบ้รหิารในการก้าวสูอ่าชพีอย่างสากล

ของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้น แสดงดังรูปที่  2 

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ (1) ส่วนการเตรียม

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา 

หลักสูตร ทะเบียน เกณฑ์การตัดสินใจ (2)  

ขั้นตอนกระบวนการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

ประกอบด้วย (2.1)การจัดเตรียมข้อมูลส�าหรับ

การน�าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลโดยกระบวนการ 

ETL (Extract TransformLoad) (2.2) ออกแบบ

คลังข้อมูล (Data Warehouse Design) โดยใช้

คลังข้อมูลแบบ Star Schema (2.3) การจัดท�า

ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลหลายมิติ (Cube) 

(2.4) การน�าเสนอรายงานใน 3 ลักษณะคือ 

(2.4.1) รูปแบบรายงาน (Reporting Tools) 

(2.4.2) รายงานการวิเคราะห์ (Analysis Tools) 

และ (2.4.3) รายงานข้อมลูแนวโน้ม (Forecasting 
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Tools) (3) การตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร

เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษาในแต่ละระดับการบริหารจากรูปแบบ

ของระบบที่พัฒนาผลการประเมินความเหมาะ

สมของรูปแบบในทุกด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิโดย

ภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู ่ในระดับ

มาก( = 4.48, S.D.=0.21)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 6  ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2560 
201 

 

 

 2. ผลของการพฒันารูปแบบของ

ระบบธุรกิจอจัฉริยะเพ่ือสนบัสนนุการ

ตดัสนิใจสําหรับผู้บริหารในการก้าวสูอ่าชีพ

อยา่งสากลของนกัศกึษาท่ีพฒันาขึน้ แสดง

ดงัรูปท่ี 2ประกอบด้วย 3 สว่นหลกัคือ (1) 

สว่นการเตรียมข้อมลูในสว่นนีป้ระกอบด้วย

ข้อมลูนกัศกึษา หลกัสตูร ทะเบียน เกณฑ์

การตดัสนิใจ (2) ขัน้ตอนกระบวนการของ

ระบบธุรกิจอจัฉริยะ ประกอบด้วย (2.1)การ

จดัเตรียมข้อมลูสําหรับการนําข้อมลูเข้าสู่

คลงัข้อมลูโดยกระบวนการ ETL (Extract 

TransformLoad) (2.2)  ออกแบบคลงัข้อมลู 

(Data Warehouse Design)โดยใช้

คลงัข้อมลูแบบ Star Schema (2.3) การ

จดัทําข้อมลูให้อยูใ่นรูปแบบข้อมลูหลายมิต ิ

(Cube) (2.4) การนําเสนอรายงานใน 3 

ลกัษณะคือ (2.4.1) รูปแบบรายงาน 

(Reporting Tools)  (2.4.2) รายงานการ

วิเคราะห์ (Analysis Tools)  และ (2.4.3) 

รายงานข้อมลูแนวโน้ม (Forecasting Tools) 

(3)การตดัสนิใจในการจดัการทรัพยากรเพ่ือ

สนบัสนนุการก้าวสูอ่าชีพอยา่งสากลของ

นกัศกึษาในแตล่ะระดบัการบริหารจาก

รูปแบบของระบบท่ีพฒันาผลการประเมิน

ความเหมาะสมของรูปแบบในทกุด้านจาก

ผู้ทรงคณุวฒุิโดยภาพรวมมีระดบัความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก( = 4.48, 

S.D.=0.21) 

 

 
 

รูปที่ 2  รูปแบบของระบบธุรกิจอจัฉริยะเพ่ือสนบัสนนุการตดัสนิใจสําหรับผู้บริหารในการก้าวสู่

อาชีพอยา่งสากลของนกัศกึษา 

 

 3. ผลของการพฒันา ระบบธุรกิจ

อจัฉริยะเพ่ือสนบัสนนุการตดัสนิใจสําหรับ

ผู้บริหารในการก้าวสูอ่าชีพอยา่งสากลของ

นกัศกึษา 

รูปที่	2 รูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร

ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

 3.	 ผลของการพัฒนาระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ

ผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษา

 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา  

ที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาตามรูปแบบของระบบธุรกิจ

อจัฉรยิะฯ ตามผลลพัธ์ของวตัถปุระสงค์การวจิยั

ข้อที่  2 โดยข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร 

ข้อมูลงานทะเบียน และเกณฑ์การตัดสินใจ 

ที่ใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิซึ่งสอดคล้องกับ

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ และโปรแกรมท่ีใช้

เป็นเคร่ืองมอืในการวจิยัคร้ังน้ีคอื Open Source 

Pentaho BI Suiteตัวอย่างผลลัพธ์รายงานจาก

การท�างานของระบบทีพ่ฒันาขึน้แสดงดงัรปูที ่3
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 ระบบธุรกิจอจัฉริยะเพ่ือสนบัสนนุ

การตดัสนิใจก้าวสูอ่าชีพอยา่งสากลของ

นกัศกึษา  ท่ีผู้วจิ ยัได้พฒันาตามรูปแบบของ

ระบบธุรกิจอจัฉริยะฯ ตามผลลพัธ์ของ

วตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 2โดยข้อมลู

นกัศกึษา ข้อมลูหลกัสตูร ข้อมลูงานทะเบียน 

และเกณฑ์การตดัสนิใจท่ีใช้ในงานวจิยัเป็น

ข้อมลูของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

สวุรรณภมูซิึง่สอดคล้องกบักลุม่ตวัอยา่ง

ผู้ใช้งานระบบ และโปรแกรมท่ีใช้เป็น

เคร่ืองมือในการวจิยัครัง้นีคื้อ  Open Source 

Pentaho BI Suiteตวัอยา่งผลลพัธ์รายงาน

จากการทํางานของระบบ ท่ีพฒันาขึน้แสดง

ดงัรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปที่ 3 รูปแบบรายงานข้อมลูแนวโน้ม 

 

ท่ี 3เป็นตวัอยา่งรายงานข้อมลู

แนวโน้มซึง่แสดงปัจจยัด้านภาษาองักฤษ

ของนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาระหวา่งปี 2554-

2557โดยแสดงจํานวนนกัศกึษาลงทะเบียน

ทัง้หมดในหลกัสตูร นกัศกึษาผา่นเกณฑ์ท่ี

กําหนด และนกัศกึษาท่ีไมผ่า่นเกณฑ์ ซึง่

เกณฑ์ผา่นดงักลา่วนํามาจากข้อมลูเกณฑ์

การตดัสนิใจในแหลง่ข้อมลูของระบบ 

 ซึง่ระบบธุรกิจอจัฉริยะท่ีพฒันา

ผู้วิจยัได้ดําเนินการออกแบบรายงาน

สอดคล้องกบับริบทการบริหารงานในแตล่ะ

ระดบัโดยระบบธุรกิจอจัฉริยะสามารถให้

ผู้ใช้งานในแตล่ะระดบัสามารถดําเนินการ

จดัทํารายงานท่ีเหมาะสมกบับริบทการ

บริหารภายใต้ข้อมลูท่ีได้ดําเนินการออกแบบ

และกําหนดได้ด้วยตนเอง ผลการประเมิน

ความเหมาะสมของระบบในภาพรวมมีระดบั

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

( = 4.63, S.D.=0.22) 

4.ผลการใช้งาน ระบบธุรกิจอจัฉริยะ

เพ่ือสนบัสนนุการตดัสนิใจสําหรับผู้บริหารใน

การก้าวสูอ่าชีพอยา่งสากลของนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

 ผลการประเมินการใช้งาน ระบบของ

ผู้บริหารระดบัหลกัสตูรผู้บริหารระดบัคณะ 

และผู้บริหารระดบัมหาวิทยาลยัแสดง

ผลการวิจยัดงัตารางท่ี 1 

ที ่3 เป็นตวัอย่างรายงานข้อมลูแนวโน้ม

ซึ่งแสดงปัจจัยด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ที่เข้าศึกษาระหว่างปี2554-2557โดยแสดง

จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดในหลักสูตร 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด และนักศึกษา 

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์ผ่านดังกล่าวน�ามา 

จากข้อมลูเกณฑ์การตดัสนิใจในแหล่งข้อมลูของ

ระบบ

 ซึง่ระบบธรุกจิอจัฉรยิะทีพ่ฒันาผูว้จิยัได้

ด�าเนนิการออกแบบรายงานสอดคล้องกบับรบิท

การบริหารงานในแต่ละระดับโดยระบบธุรกิจ

อัจฉริยะสามารถให้ผู ้ใช้งานในแต่ละระดับ

สามารถด�าเนนิการจดัท�ารายงานทีเ่หมาะสมกบั

บริบทการบริหารภายใต้ข้อมูลที่ได้ด�าเนินการ

ออกแบบและก�าหนดได้ด้วยตนเอง ผลการ

ประเมินความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 

มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( = 4.63, S.D.=0.22)

4.ผลการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร

ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 ผลการประเมินการใช้งานระบบของ 

ผูบ้รหิารระดบัหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัคณะ และ

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยแสดงผลการวิจัย 

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	 1	ผลการประเมินการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผู้บริหำร

หัวข้อกำรประเมิน

หลักสูตร คณะ มหำวิทยำลัย

S.D.
แปล

ผล
S.D.

แปล

ผล
S.D.

แปล

ผล

ด้ า น ที่  1 . ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ

ธุรกิจอัจฉริยะเพื่ อสนับสนุน

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร

4.31 0.37 มาก 4.26 0.35 มาก 4.72 0.18 มาก

ที่สุด

ด้านที่ 2. รูปแบบรายงานของ

ระบบธรุกจิอจัฉรยิะเพือ่สนบัสนนุ

การตัดสินใจในการบริหาร

4.73 0.46 มาก

ที่สุด

4.80 0.42 มาก

ที่สุด

4.80 0.45 มาก

ที่สุด

ด้านที่  3 .  ความถูกต้องของ

รายงานระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 

ในการบริหาร

4.53 0.52 มาก

ที่สุด

4.50 0.53 มาก

ที่สุด

4.70 0.41 มาก

ที่สุด

ด้านที่  4 .การนำาระบบธุร กิจ

อั จ ฉ ริ ย ะ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร 

ตัดสินใจไปใช้งานในการบริหาร

4.87 0.27 มาก

ที่สุด

4.85 0.32 มาก

ที่สุด

4.85 0.34 มาก

ที่สุด

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้

งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ

อย ่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลโดยภาพรวมรายด้านจาก

กลุ่มผู ้บริหาร 3 กลุ่มคือ (1) ผู ้บริหารระดับ

หลักสูตรจ�านวน 15 คน (2) ผู้บริหารระดับคณะ 

จ�านวน10 คน(3) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 

จ�านวน5 คนพบว่า ด้านที่ 1 การใช้งานระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ

บริหาร ผู้บริหารระดับหลักสูตรและผู้บริหาร

ระดับคณะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

( =4.31, S.D.=0.37, =4.26, S.D.=0.35)

ตามล�าดับและในผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย

มีความเหมาะอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72, 

S.D.=0.18) ด้านที่ 2 รูปแบบรายงานของระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน 

การบริหาร พบว่า ผู ้บริหารระดับหลักสูตร  
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ระดบัคณะและมหาวทิยาลยั มคีวามเหมาะสมอ

ยู่ในระดับมากที่สุด ( =473, S.D.=0.46, 

=4.80, S.D.=0.42, =4.80,S.D.=0.45)  

ตามล�าดับด้านที่ 3 ความถูกต้องของรายงาน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ในการบริหารพบว่า ผู ้บริหารระดับหลักสูตร

ระดบัคณะและมหาวทิยาลยั มคีวามเหมาะสมอ

ยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53, S.D.=0.52, 

=4.50, S.D.=0.53, =4.70, S.D.=0.41) 

ตามล�าดับด้านที่ 4 การน�าระบบธุรกิจอัจฉริยะ

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้งานในการ

บริหารพบว่า ผู ้บริหารระดับหลักสูตร ระดับ 

คณะและ ระดับมหาวิทยาลัย มีความเหมาะ

สมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.87, S.D.=0.27, 

=4.85,S.D.=0.32, =4.85, S.D.=0.34) 

ตามล�าดับ

 จากการน�าผลการใช้งานของผู้บริหาร 

ทั้ง 3 กลุ่ม มาหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างกลุ ่มโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (One-way ANOVA)ทีร่ะดบันยัส�าคญั

ทางสถิติที่ 0.01 พบว่าผู ้บริหารทั้ง 3 กลุ ่ม

สามารถใช้งานระบบ	ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่แตก

ต่างกันซึ่งหมายถึงระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนนั้น

สามารถรองรับการใช้งานของกลุ ่มผู ้บริหาร 

ทั้ง 3 ระดับได้เป็นอย่างดี โดยไม่จ�าเป็นจะต้อง

พัฒนาระบบแยกเพ่ือใช้งานเฉพาะผู ้บริหาร

แต่ละกลุ่ม

อภิปรายผล

 การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารใน 

การก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

 1.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพ

อย ่างสากลของนักศึกษา โดยภาพรวมม ี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ซึง่ประกอบ

ด้วยปัจจัยหลัก 3 ด้านดังน้ี (1) ด้านความ

สามารถด้านภาษาอังกฤษ (2) ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(3) ความสามารถด้านวชิาชพี ซึง่ปัจจยัทัง้ 3 ด้าน

เป็นตวัก�าหนดความสัมพนัธ์กบัข้อมลูท่ีจะน�าไป

เป็นส่วนที่ส�าคัญในการจัดท�ารายงาน ในการ

พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพ 

อย่างสากลของนักศึกษาโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา

ระบบให้เป็นเคร่ืองมือส�าหรับผู้บริหารใช้ใน 

การสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับการพัฒนา

นักศึกษาให ้สามารถท�างานได ้ในอาชีพท่ี

ต้องการท้ังในประเทศและต่างประเทศตรง 

ตามความต้องการของสถานประกอบการ  

ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาก่อนที่จะ

ส�าเร็จการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสในการแข่ง

กันให้กับนักศึกษา โดยสอดคล้องกับงานวิจัย

ของธิติมา พลับพลึง และคณะ (2551) ซึ่งได้

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีงานท�า

ของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน

บัณฑิตคณะบริหารธุ รกิจ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัย 

พบว่า บณัฑติแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจัย

ที่มีผลต่อการมีงานท�าของบัณฑิต คือ การมี

บุคลิกภาพท่ีดี  ความคิดริ เริ่มสร ้างสรรค ์  
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เชื่อมั่นในตนเอง และมีความรู้และทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของ 

ผู ้ ใช ้บัณฑิตที่มีต ่อบัณฑิต ผู ้ ใช ้บัณฑิตม ี

ความพึงพอใจในตัวบัณฑิตด้านจริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นอันดับหนึ่ง และ 

รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความ

สามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความ

สามารถในวิชาชีพ ด้านการพัฒนาตนเอง และ

ความรูค้วามสามารถทางวชิาการตามล�าดบัและ

สอดคล้องกับรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 

2557 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ,2557) ซึ่งพบว่า ความสามารถ 

ที่ช่วยให้บัณฑิตมีงานท�าจากการส�ารวจบัณฑิต 

จ�านวน 2,173 คน ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์(ร้อย

ละ 52.86) และภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ 4.52)

 2.  ผลการพฒันารปูแบบของระบบธรุกจิ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษา มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก  

ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการ

ก�าหนดแหล่งข้อมูลเป็นส่วนของข้อมูลหลัก 

ในการน�าเข้าสู ่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ซึ่งได้แก่

ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ความสามารถ 

ด้านภาษาองักฤษ ความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และความสามารถ

ด้านวิชาชีพในหลักสูตรที่ศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการ

ก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา ส่วนที่  

2 เป็นส่วนของกระบวนการของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะและส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของการน�า

รายงาน แนวโน้มต่างๆ จากกระบวนการของ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะน�าเสนอต่อผู ้บริหารของ

มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในการจดัการทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนการก้าวสู่

อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

 3.  ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ

อย่างสากลของนักศึกษา โดยการออกแบบและ

พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะในงานวิจัยนี้เป็นไป

ตามกระบวนการจัดท�าระบบธุรกิจอัจฉริยะซึ่ง

สอดคล้องกบั Mohammad Hassan Falakmasir 

และคณะ(2010 ) ซึ่งได้น�าเทคนิค Business 

Intelligence (BI) มาประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูล

ของระบบ e-Learning ในการพัฒนาเคร่ืองมือ

ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ของ 

ผู้เรียนกับสภาพแวดล้อมโดยประยุกต์เทคนิค

ของ Business Intelligence (BI) และ On Line 

Analytical Processing (OLAP)

 4.  ผลการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารใน

การก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษา 

จากผลการวจิยั การใช้งานในแต่ละกลุม่ผูบ้รหิาร 

ท้ัง 3 ระดับ กล่าวคือ ระดับหลักสูตรระดับ 

คณะและระดับมหาวิทยาลัยการน�าระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้งานใน

การบริหารในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุดซึ่งเป ็นข ้อมูลในการพัฒนา

นักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษาให้มีความพร้อม

ในการท�างานตามอาชีพของตนเองท่ีเรียนตาม

หลักสูตรที่ก�าหนด อีกทั้งรายงานที่แสดงผ่าน

ระบบใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้งานใน
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การบริหารจัดการทรัพยากรในระดับหลักสูตร 

คณะมหาวิทยาลัย ที่มีข ้อมูลที่ เชื่อมต่อกัน 

อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาด เพิ่มความ

รวดเร็ว ถูกต้อง ในการน�าเสนอรายงานเพื่อการ

ตัดสินใจของผู ้บริหารแต่ละระดับและเมื่อ

พิจารณาด้านการใช้งานระบบระหว่างกลุ ่ม 

สามารถใช ้งานระบบที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นไม  ่

แตกต่างกันซึ่งการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารใน

การก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษานั้น  

ผลรายงานจากระบบสามารถน�าไปสนับสนุน

การตดัสินใจในการจดัการทรพัยากรเพือ่พฒันา

นักศึกษาในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลได้ 

สอดคล้องกับ Sirawit Kleesuwan และคณะ 

(Kleesuwan, Falakmasir et al., 2009) ซึ่งได้

วจิยัในส่วนของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย 

พบว่า ในการน�าระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) มาใช้

สนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหารแหล่งเงิน

ทุนงบประมาณในการให้การสนับสนุนและการ

จัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล 

ครอบคลุม กระบวนการ เทคโนโลยีและองค์

ประกอบตลอดจนปัจจัยที่จะน�าพาไปสู่ความ

ส�าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ

 การเตรียมข้อมูลเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ

ของระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็นส่วนที่ส�าคัญมาก 

จะต้องก�าหนดรูปแบบและตรวจสอบความถกูต้อง

ให้ครบถ้วน ดังนั้นการน�าระบบที่พัฒนาไปใช้

งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

แต่ละแห่งจ�าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของข้อมูลก่อนน�าข้อมูลเข้าสู ่ระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเนื่องจากจะส่งผลต่อรายงานของ

ระบบและการสนับสนุนการตัดสินใจของ 

ผู้บริหารในแต่ละระดับ
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