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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานในจังหวัดกําแพงเพชร 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้นจํานวน 95 หน่วยงาน โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานภายในจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงแบ่งเป็นด้านสังคม (คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์) และด้าน
ความรู้ความสามารถ (ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้านละปัญญา) โดยด้านสังคม (คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์) 
คือด้านท่ีผู้ประกอบการเห็นว่ามีความสําคัญและต้องการมากท่ีสุด(4.83) รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถ(4.31) 
(ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้านละปัญญา) จากน้ันผู้วิจัยร่วมกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาได้ดําเนินการพัฒนาทักษะแก่
นักศึกษาท้ังทางด้านสังคม (คุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์) ความรู้ความสามารถ (ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะ
ด้านและปัญญา) รวมถึงให้ความสําคัญต่อกระบวนการได้มาของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและความรู้ความสามารถพิเศษ 
โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นว่า สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านทักษะวิชาการวิชาชีพ
ให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วย 
 
คําสําคัญ: คุณลักษณะบัณฑิต, ตลาดแรงงาน, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 

Abstract 

The purposes of this research were: 1) to study characteristics of graduates holding a Bachelor 
of Economics according to the needs of the labor market in Kamphaeng Phet province.   2) to study 
the guidelines in order to improve Economics curriculum in accordance with the requirements of the 
labor market by collecting data from a sample group, 95 agencies with use of purposive sampling.   
The  research  instrument  was  a  five – rating – scale  questionnaire  and  the  data  were  analysed  
by using  the statistics of  percentage, and mean The results of the study indicated the characteristics 
of the graduates with a Bachelor of Economics according to the needs of the labor market in 
Kamphaeng Phet province, they were divided into social aspects (virtue, ethics, human relations) and 
ability aspects (general knowledge, specific knowledge and wisdom). The social aspects (virtue, ethics, 

* วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557)  
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human relations), in the agencies’s opinions (4.83), were the most important and needed qualification 
and the second most were ability aspects (4.31) (general knowledge, specific knowledge and wisdom). 
After that, the researcher had cooperated with the lecturers of the fields to develop the students’ 
skills, both social aspects ( virtue, ethics, human relations)  and ability aspects ( general knowledge, 
specific knowledge and wisdom), including the value of the acquisition process of average grade point 
and special skills. Overall, the students thought that the Economics field focuses on the development 
of professional skills to meet their needs and conforms to the requirements of the labor market in 
Thailand 4.0 model. 
 
Keywords: Characteristics of Graduates, Labor Market, Business Economic 
 

บทนํา  
ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือกล่าวได้ว่า เป็นโมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลบนวิสัยทัศน์ท่ีว่า “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ซ่ึงถือเป็นภารกิจท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้สามารถรับมือ
กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ในศตวรรษท่ี 21 ได้ ดังน้ันการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
จะเกิดข้ึนและสําเร็จได้จึงใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร เป็น
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ อีกท้ังต้องมีหน้าท่ีเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการของท้องถ่ิน สังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนการมีจิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมและถือได้ว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีอยู่กลางนํ้า 

และ StartUps ต่างๆ ท่ีอยู่ปลายนํ้า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน (สุวิทย์ เมษินทรีย์., 2560) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งหวังให้บัณฑิต ท่ีสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรน้ี มีคุณสมบัติเป็นท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการโดยเฉพาะในช่วงท่ีประเทศไทยกําลัง
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตให้นําความรู้
ความสามารถไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้มีคุณภาพ
ท่ีดีควรจะต้องคํานึงถึงคุณลักษณะและความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างและบริหาร
หลักสูตรตลอดจนตลาดแรงงาน เพ่ือให้คุณลักษณะบัณฑิตท่ีจบในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากท่ีสุด และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีก้าวเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงานในจังหวัด

กําแพงเพชร 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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กรอบแนวคิด 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรระดับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนผู้หรือสถานประกอบการของผู้ท่ีมีต้องการใช้บัณฑิตหรือผู้จ้างบัณฑิต 
ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการบริษัทจํากัด จํานวน 120 แห่ง หน่วยงานราชการ จํานวน 27 แห่ง รัฐวิสาหกิจ จํานวน 
4 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 89 แห่ง และธนาคาร จํานวน 57 แห่ง รวมท้ังสิ้น 297 แห่ง โดย
คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรท่ีทําการศึกษา จากสูตรของทาโร ยามาเน่ ค่าความคลาดเคลื่อนท่ีร้อย
ละ 10 จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 75 หน่วยงาน แต่สามารถเก็บข้อมูลได้จริง 95 หน่วยงาน และนักศึกษาช้ันปีท่ี 
2-3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วยแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ระบบการรับสมัคร/คัดเลือกและความจําเป็นของการใช้บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แบบสอบถาม
เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีหน่วยงานต้องการและข้อเสนอแนะ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในรูปของสถิติพรรณาเป็นจํานวนค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

คุณลักษณะตามความคิดเห็นของ
สถานประกอบการ 

เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, ตําแหน่งงาน, 
ประเภทสถานประกอบ, ขนาดสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 

 

คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้ายความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของลาดแรงงาน 

1. ด้านสังคม (คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์)  
2. ด้านความรู้ความสามารถ(ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะ
ด้านละปัญญา) 
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2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ท่ีหน่วยงานต้องการโดยใช้
การจัดอันดับความสัมพันธ์ (Ranking relation) และมีเกณฑ์การแปลความหมายท่ีตั้งไว้ตามหลักสถิตแิบ่งเป็น 5 ระดบั 

ดังน้ี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2547) 

ตารางท่ี 1 แสดงตารางความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในระดับต่างๆ ตามคะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในระดับ 
4.50-5.00 มากท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49 น้อยท่ีสุด 

3. ข้อเสนอแนะด้านความต้องการเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) และนําเสนอเป็นความถ่ี 
 

ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานในจังหวัดกําแพงเพชร 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการในจังหวัดกําแพงเพชร เก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดกําแพงเพชร มีระดับความต้องการซ่ึงประกอบไปด้วย ด้าน
สังคม (คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์) ด้านความรู้ความสามารถ (ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้านและปัญญา) และ
ปัจจัยสําคัญท่ีหน่วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้าทํางาน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตท่ีหน่วยงานต้องการ (โดยรวม) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านสังคม(4.37) (คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์) เป็นด้านท่ีผู้ประกอบการต้องการ
มากท่ีสุด(4.83) รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถ(4.31) (ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้านละปัญญา) และปัจจัย
สําคัญท่ีหน่วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้าทํางาน(3.97) ตามลําดับ ซ่ึงในรายละเอียดในแต่ละระดับความต้องการ
สรุปผลตามระดับค่าเฉลี่ยได้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในจังหวัดกําแพงเพชร 

รายการ 

หน่วยงาน 
ของรัฐ 

หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 

บริษัทลิสซ่ิง 
บริษัทเอกชน

อ่ืนๆ 
สถาบัน
การเงิน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
รว

ม 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ด้านสังคม(คุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์) 

4.74 94.80 5 100.00 4.78 95.60 4.76 95.20 4.89 97.80 4.83 

2. ด้านความรู้ความสามารถ
(ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะ
ด้านละปัญญา) 

4.29 85.80 4.64 92.80 4.05 81.00 4.08 81.60 4.47 89.40 4.31 

3. ปัจจัยสําคัญท่ีหน่วยงาน
พิจารณารับบัณฑิตเข้าทํางาน 

4.13 82.60 4.6 92.00 3.66 73.20 3.39 67.80 4.06 81.20 3.97 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 87.73 4.75 94.93 4.16 83.27 4.08 81.53 4.47 89.47 4.37 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
ก. ด้านสังคม (คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตย์สุจริต รองลงมาคือ ความตรงต่อเวลา มีความขยันหมั่นเพียร อดทน สู้
งานและมีจิตอาสา/มีสัมมาคาราวะ สุภาพ ตามลําดับ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ การปรับตัว/มีทักษะในการทํางาน
เป็นทีม 

ข. ด้านความรู้ความสามารถ (ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้านละปัญญา) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในสถานการณ์
ต่างๆ ได้และความสามารถในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเข้าใจง่าย (ทักษะการพูด ทักษะการเขียน) รองลงมาคือ 
ความสามารถในการใช้รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกัน ความสามารถในการใช้
โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) SPSS และอินเตอร์เน็ต ความรู้ทางกฎหมายทางธุรกิจ/
เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านงานวิจัย/การเขียนแผนธุรกิจ ตามลําดับ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ  

ค. ปัจจัยสําคัญท่ีหน่วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้าทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก) รองลงมาคือ ความรู้
ความสามารถพิเศษ ผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม) และสาขาวิชาเอก ตามลําดับ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 
สถาบันการศึกษา. 2. สรุปกิจกรรมการเสริมทักษะท่ีนักศึกษาต้องการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

จากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานท้ัง 3 ด้าน โดย
ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นว่า สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านทักษะวิชาการวิชาชีพให้
ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย อาทิ กิจกรรมการออกบริการ
วิชาการ ซ่ึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านความรู้ความสามารถ (ความรู้ในด้าน
วิชาการเศรษฐศาสตร์) ด้านสังคม (คุณธรรม จริยธรรมและการมีมนุษยสัมพันธ์ท้ังในกลุ่มเพ่ือนและน้องๆ ในโรงเรียนท่ี
ตนเองออกไปบริการวิชาการ) กิจกรรมศึกษาดูงาน ซ่ึงนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงจาก
สถานท่ีจริง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการพระราชดําริปลวกแดง และตันแลนด์ เป็นต้น 
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อภิปรายผล 
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีตลาดแรงงานในจังหวัดกําแพงเพชรต้องการ ในภาพรวมมี

ความต้องการบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะด้านสังคม (คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์) อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 96.60 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถ(ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้านละปัญญา) คิดเป็นร้อยละ 86.21
การศึกษาในครั้งน้ีสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเพียงใดหรือสายอาชีพใดก็ตาม สิ่งท่ีหน่วยงานต่างๆ
ต้องการคือ คุณลักษณะท่ีสะท้อนคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน จะเห็นได้จาก
การศึกษาของสิริพร วาสนาประเสริฐและวิศินี ไชยรักษ์(สิริพร วาสนาประเสริฐและวิศินี ไชยรักษ์, 2555) ซ่ึงได้
ทําการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก็พบว่า ด้านท่ี
ผู้ประกอบการต้องการมากท่ีสุดคือ คุณธรรม จริยธรรม รองลงคือ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรู้ตามลําดับ นอกจากน้ัน คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลตามความต้องการของ
สังคม ยั งคงสะท้อนให้เ ห็นว่า คุณธรรม จริยธรรมคือ คุณลักษณะท่ีสํา คัญและจําเ ป็นใน 3 อันดับแรก  
(เพ็ญจมาศ คําธนะ มาลินี จําเนียรและรจนารถ ชูใจ, 2554). นอกจากงานวิจัยท้ัง 2 เรื่องแล้วยังมีงานวิจัยของวิลัยพร 
(วิลัยพร ยาขามป้อม, 2555). ดวงตา สราญรมย์(ดวงตา สราญรมย์, 2546) ดวงมณี ทองคําและคณะ (ดวงมณี ทองคํา, 
ทิฆัมพร อาบสุวรรณ, กฤษณะ จันทสิทธ์ิ, 2554) ก็ได้ผลการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

แต่สิ่งท่ีเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ด้านความรู้ความสามารถ (ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้านและปัญญา) 
โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาเป็นอย่างมาก 
ดังน้ันสถานบันการศึกษารวมถึงสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ จึงจัดโครงการและกิจกรรมท่ีมีส่วนสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาเป็นสําคัญ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย 
โครงการจัดค่ายวิชาการในประเทศจีน เป็นต้น แต่ผลการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดกําแพงเพชร ด้านความรู้ความสามารถ (ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้านและ
ปัญญา) ในหัวข้อย่อยข้อความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ กลับพบว่า ทุกหน่วยงานมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตใน
ด้านน้ีน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้ออ่ืนๆ ในด้านเดียวกัน ผู้วิจัยจึงกลับมาวิเคราะห์ภาพรวมของกําแพงเพชร จึงได้ข้อ
สรุปว่า จังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดท่ีมีชาวต่างประเทศมาท่องเท่ียวค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น 
พิษณุโลก สุโขทัย ทําให้หน่วยงานส่วนใหญ่ภายในจังหวัดกําแพงเพชรมีโอกาสติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศน้อย ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อทําธุรกิจกับคนไทยด้วยกันเองเท่าน้ัน จึงส่งผลให้ความต้องการด้านภาษาต่างประเทศมีค่าน้อย
ท่ีสุดเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ยังคงมองว่าทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
เป็นทักษะท่ีสําคัญต่อการทํางานในอนาคตท้ังในจังหวัดกําแพงเพชรหรือจังหวัดอ่ืนๆ ดังน้ันการเตรียมความพร้อม
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะเมืองเศรษฐกิจซ่ึงทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็น
ทักษะท่ีสําคัญอย่างมาก ดังน้ันสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาจึงควรให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมให้กับว่า
ท่ีบัณฑิตทุกคน ในส่วนของการศึกษาประเด็นเก่ียวกับ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน พบว่า 
หน่วยงานส่วนใหญ่เลือกเศรษฐศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ น้อยกว่าร้อยละ 50  ซ่ึงสะท้อนได้เป็น 2 ประเด็นคือ 1) 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานภายในจังหวัดกําแพงเพชรหรือ 2) หน่วยงานต่างๆ มี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับทักษะหรือความรู้ความสามารถของนักเศรษฐศาสตร์ว่ามีความสามารถเฉพาะหรือมี
ความแตกต่างจากสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น การบัญชี การจัดการ การเงินการธนาคารหรือสาขาบริหารธุรกิจอย่างไร จึงส่งผล
ให้ความต้องการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์น้อยตามไปด้วย ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของยศวีร์ อ่ิมอโนทัย (ยศวีร์ อ่ิมอ
โนทัยและคณะ, 2547) และดวงตา สราญรมย์ (ดวงตา สราญรมย์, 2546) ไม่พบว่า บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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ตลาดแรงงานมีความน้อยอย่างมีนัยสําคัญ ดังน้ัน ผลการศึกษาครั้งน้ีนอกจากจะเป็นไปตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 แล้ว ยังเป็นแนวทางให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา  
1. ด้านสังคม (คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์) สถาบันการศึกษาและสาขาวิขาควรให้ความสําคัญโดยการ

จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์หรือการเข้าค่ายธรรมะ อบรมคุณธรรม จริยธรรม หรือการบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
รู้จักคุณธรรม จริยธรรม เน่ืองจากคุณลักษณะน้ีเกิดจากการสั่งสมทักษะแนวคิดและหล่อหลอมความดีในจิตใจให้แก่
นักศึกษาและแสดงออกมาเป็นคุณลักษณะของแต่ละบุคคล 

2. ด้านความรู้ความสามารถ (ความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้านละปัญญา) สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้มี
การจัดหาวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญพิเศษในแต่ละสาขาวิชามาให้ความรู้ตามลักษณะของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์ในสาขาท่ีตนเองกําลังศึกษาอยู่ มีการถ่ายทอดความรู้ท้ังทางทฤษฏีและปฏิบัติ
ควบคู่กันไปจะส่งเสริมให้เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานทางอาชีพท่ีดีข้ึน ตลอดจนการจัดการอบรมการใช้เครื่องใช้สํานักงาน
ให้แก่นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ตามตัวช้ีวัด TQF ท้ัง 5 ด้าน 
2. ควรมีการกระจายการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้มีความสมดุลหรือใกล้เคียงกันมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะ

หน่วยงานท่ีนักศึกษาต้องการเข้าไปทํางานเป็นจํานวนมาก เช่น หน่วยงานของรัฐ 
3. ควรมีการเก็บข้อมูลท้ังในส่วนของนายจ้าง บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ อาจารย์ภายใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากท่ีสุด  
4. ควรศึกษาการรับรู้หรือความรู้จักสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จากหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกจังหวัด

กําแพงเพชร 
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