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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความท้าทายและปัญหาที่พบจากบัณฑิตหลังจากจบการศึกษา 
เพ่ือสำรวจช่องว่างของสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานจริง  และสำรวจสมรรถนะที่จำเป็นใน
อุตสาหกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใน
อนาคตของสาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดย
การศึกษานี้ได้ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรคือบัณฑิตที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2553 – 2558 
โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 11 คน ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการ
สนทนากลุ่มย่อยกับกลุ่มศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้ว โดยเป็นจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์  จากผล
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การศึกษาพบว่า ประเด็นท้าทายและปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างพบในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมนั้นส่วน
ใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากช่องว่างของสมรรถนะของการทำงานและองค์ความรู้ใหม่ที่ต้องอัพเดทอยู่เสมอ 
โดยสมรรถนะที่สำคัญต่อการทำงานหลังจบการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ 
ประกอบด้วย ความรู้ด้านกฎหมายอาหาร ความรู้ด้านเครื่องจักร ความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัล 2) ด้านทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการเอื้ออำนวย ทักษะการแก้ไขปัญหาและทักษะ
การตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะ
การจัดการอารมณ์ 3) ด้านทัศนคติ ประกอบด้วย จริยธรรมในการทำงานและความอดทนอดกลั้น โดยผล
จากการวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
คำสำคัญ: สมรรถนะ, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, อุตสาหกรรมอาหาร  
 
Abstract  

This research aims to study the challenges and problems graduates face after 
graduation and explore the competency gaps required in practice, including the necessary 
competencies in the food manufacturing and innovation industries. This research will 
help improve and develop future curricula in the food production and innovation of 
Rajamangala University of Technology Lanna. This study selected a sample from a population 
of 11 graduates who graduated from 2010-2015 by purposive sampling. This research was 
a qualitative process using focus group discussions with graduating alumni groups. It used 
the online activity to conduct the session to collect data. According to the study's 
findings, the informants' greatest challenge and problem in working in the industry is a 
skill gap problem, which includes the new knowledge that they need to pursue in order 
to work effectively. The research also revealed that competencies that are important for 
working after graduation are divided into three areas: 1) Knowledge consists of knowledge 
of food law, machine, supply chain, digital literacy 2) Skills consist of facilitating skills, 
problem-solving and decision-making skills, communication skills, planning skills, leadership 
skills, system thinking skills, emotional intelligence skills 3) Attitude consists of work 
ethics and resilience. This research can be used as a guideline for planning to improve 
and develop curricula to meet industry needs in the future. 
Keywords: Competencies, Bachelor of Engineering, Food Industry 
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บทนำ 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหลักสูตรวิชาการที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โดยมุ่งเน้นให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ใน
อุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหลักสูตรนี้จะผนวกองค์ความรู้ที่
เน้นไปทางนวัตกรรมเข้ามาทั้งในแง่ของนวัตกรรมกระบวนการผลิต หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนมา
ตั้งแต่หลักสูตรเริ่มแรกคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ปี พ.ศ. 2550 
จนถึงปัจจุบัน โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มากกว่า 200 คน และได้เข้าทำงานในอุตสาหกรรม
ต่างกัน ในปี 2564 ซึ่งเป็นวาระของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนไป ทางหลักสูตรจึงได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดจากศิษย์เก่าจำนวนทั้งหมด 11 คน ที่
ทำงานอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกร หัวหน้าฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร (ผลิตภัณฑ์ชา-กาแฟ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง และผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง) เพ่ือศึกษา
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศิษย์เก่ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ศิษย์เก่ากำลังทำงานอยู่ 
  ทั้งนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ได้ทำการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเสมอมา เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
โดยหลักสูตรเริ่มแรก คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2550 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้หลักวิชาทางด้าน
วิศวกรรมอาหาร เพ่ือดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นการปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องจักรกลในงานวิศวกรรมอาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการ
สำหรับงานออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถ
ขอใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้  

จากข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี รวมถึง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของทางหลักสูตรมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหารอย่างแท้จริง รวมทั้ง จากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย
กลุ่ม โดยเฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว พบว่า เมื่อไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารยังมีอง ค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารค่อนข้างน้อย และรายวิชาในหลักสูตรค่อนข้างเน้นหนักไปทางรายวิชา
ทางวิศวกรรม โดยเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล แต่เมื่อนำไปใช้ในงานจริงนั้น ทางภาคอุตสาหกรรมอาหารจะ
เน้นกำลังคนทางด้านกระบวนการผลิตอาหารมากกว่ากำลังคนที่ควบคุมดูแลเครื่องจัก ร ดังนั้น ทาง
หลักสูตรจึงได้มีการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555) ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ การศึกษาเพ่ือสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิศวกรรมกระบวนการอาหาร สามารถบูรณาการวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และ
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เทคโนโลยีการอาหาร และเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศสู่ผู้นำเทคโนโลยีการผลิตอาหารระดับโลก 
รวมทั้งเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้หลักวิชาทางด้านวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
ให้สามารถดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้จะ
ลดทอนรายวิชาทางด้านวิศวกรรมลงจากหลักสูตรดั้งเดิม แต่จะเน้นไปในทางผสานองค์ความรู้ทาง
วิศวกรรมที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร และเพ่ิมรายวิชาทางด้านศาสตร์อาหารมากขึ้น พร้อม
กันนี้ ในปีการศึกษา 2560 ก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้จนถึงปัจจุบัน คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร โดยมีปรัชญาของหลักสูตร คือ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
สามารถบูรณาการศาสตร์แห่งวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือบริหารจัดการการผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหารให้มีประสิทธิผลและคุ้มค่าสูงสุดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้จรรยาบรรณ
วิชาชีพเพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการใช้หลักวิชาทางด้านวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรม
อาหารในการดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นการควบคุมและบริหารจัดการตลอดจนการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสำหรับการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  
ซึ่งหลักสูตรนี้จะผนวกองค์ความรู้ที่เน้นไปทางนวัตกรรมเข้ามาทั้งในแง่ของนวัตกรรมกระบวนการผลิต 
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับนโยบายระดับประเทศ 4.0 นั่นเอง พร้อมกันนี้ 
จะเห็นได้ว่าหลักสูตรมีการเปลี่ยนไปมาระหว่าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กับ วิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งหลัก
คิดสืบเนื่องมาจากจำนวนรายวิชาในภาพรวมของทั้งโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ซึ่งเริ่มแรกในปี 2550 เป็นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เนื่องจาก รายวิชาในโครงสร้างเน้นหนัก
ไปทางวิศวกรรมเสียส่วนใหญ่ รวมทั้งต้องการสร้างวิศวกรอาหาร สำหรับในปี 2555 ปรับเป็นวิทยาศาสตร
บัณฑิต สืบเนื่องจาก มีการเพ่ิมรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารมากขึ้น และเมื่อถึงหลักสูตรปรับปรุง  
ปี 2560 ได้กลับมาเป็นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อีกครั้งเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างรายวิชา 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมได้นั้น ถือเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอน เนื่องจากในปัจจุบันยังพบว่า มีความไม่สอดคล้องของสมรรถนะที่เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว (Linkedln, 2019) รวมถึงเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดในระยะเวลาที่ผ่านมาจึงมี
ความต้องการทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ิมเติมจากที่เคยมีมาในอดีต นอกจากนี้องค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทำให้องค์ความรู้หรือทักษะที่เคยศึกษามานั้นล้าสมัยได้ อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่องค์กรธุรกิจ
เท่านั้นที่จำเป็นต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับทักษะที่ขาดแคลนหรือเปลี่ยนแปลงไป พนักงานในองค์กรเองก็ต้อง
พยายามพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะที่จำเป็นไม่ว่าจะด้วยวิธีการ Reskill หรือ Upskill เพ่ิมเติมด้วย 
(ประสิทธิ์ เดชนครินทร, 2562) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความท้าทายและปัญหาที่พบจากบัณฑิตหลังจากจบการศึกษา เพ่ือสำรวจช่องว่าง
ของสมรรถนะท่ีจำเป็นต้องใช้ในการทำงานจริง  
 2. สำรวจสมรรถนะที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์
ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

สมรรถนะนั้นได้รับการนิยามไว้หลากหลายแตกต่างกัน เดวิด แมคเคิลแลนด์ (McClelland, 
1973) และ โบยาทซีส (Boyatzis, 1982) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้คล้ายคลึงกัน คือ บุคลิกและ
คุณลักษณะที่อยู่ภายในปัจเจกบุคคล อาจหมายถึง แรงจูงใจ บุคลิกที่ค่อนข้างถาวร บทบาททางสังคมหรือ
การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะหรือองค์ความรู้ที่บุคคลต้องนำมาใช้ ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น
สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีในงานที่ตนรับผิดชอบ โดยแนวคิดเรื่ององค์ประกอบสมรรถนะมีการอธิบายด้วย
โมเดลภูเขาน้ำแข็ง ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

ภาพที่ 1 โมเดลภูเขาน้ำแข็ง 
ที่มา: ขจรศักดิ์ ศิริมัย, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมรรถนะ (2557) 
 
  ส่วนบนที่โผล่พ้นน้ำเป็นส่วนที่สังเกตได้ง่าย ได้แก่ ทักษะและองค์ความรู้ต่างๆ ส่วนที่อยู่ใต้น้ำเป็น
ส่วนของสมรรถนะที่มองเห็นยากได้แก่ ภาพลักษณ์ภายในซึ่งรวมถึง ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และส่วนที่
อยู่ด้านล่างสุดของภูเขาน้ำแข็ง จะประกอบไปด้วย บุคลิกลักษณะ อุปนิสัยของบุคคลนั้น รวมไปถึงแรงดล
ใจหรือแรงบันดาลใจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการไปสู่การกระทำ เพ่ือให้ได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ (สังเวียน นิ่มนวล, 2561)  
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สมรรถนะในการทํางาน (Competency) หรือสมรรถนะวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ (Knowledge, Skills, Personal Attribute) ของบุคคลที่จําเป็นต้องมี เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ประสบผลสําเร็จตามที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดนิยามไว้ ได้แก่  

1) ความรู้ คือ ความรู้ซึ่งได้จากการศึกษา อบรม สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นข้อมูล
ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ซึ่งถ้าพนักงานไม่มีความรู้ก็จะไมส่ามารถปฏิบัติงานได้  

2) ทักษะ คือ ความสามารถเฉพาะที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ มักจะได้มาจากการฝึกฝน หรือ
กระทําซำ้อย่างต่อเนื่องจนเกิดความชํานาญ  

3) คุณลักษณะส่วนบุคคล รวมถึง คุณลักษณะ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจและความ
ต้องการส่วนตัวของบุคคล (competency.rmutp.ac.th) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สมรรถนะนั้นมี
ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและจะส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กรอีกด้วย  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในองค์กรนั้นจะแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 
ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะหลักๆ ที่กำหนดมาจากวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร พนักงานทุกคนจะต้องมีเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นต้องมีมาก เช่น 
การมีวิสัยทัศน์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) สมรรถนะในงาน (Functional 
Competency) ประกอบด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจ มุ่งจัดการเทคโนโลยี 3) สมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) ประกอบด้วย การบริหารคน ภาวะผู้นำ (ประสิทธิ์ 
เดชนครินทร, 2562) โดยองค์กรสามารถใช้สมรรถนะที่ต้องการในการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถและทัศนคติที่สอดคล้องกับองค์กร วางแผนการอบรมพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานทราบถึงระดับความรู้และทักษะของตนเองรวมไปถึง
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายได้อีกด้วย  

เมื่อเชื่อมโยงมาสู่การพัฒนากำลังคนเพ่ือให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการแรงงานใน
อนาคต พบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่นักเรียนนักศึกษาควรมีในยุคที่มีการเติบโตของเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดนั้นได้แก่   
  1. สมรรถนะด้านมโนทัศน์ (Conceptual Competence) ได้แก่ การรู้หลักทฤษฎีของแต่ละ
วิชาชีพ เข้าใจความรู้ที่เป็นส่วนต่อยอดของวิชาชีพนั้นและพยายามหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างสม่ำเสมอ 
  2. สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competence) ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานของวิชาชีพนั้น ซึ่งสมรรถนะด้านเทคนิคนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสมรรถภาพด้านมโนทัศน์ และ
สามารถเพ่ิมเติมได้โดยการฝึกอบรม เป็นต้น  
  3. สมรรถนะด้านบริบท (Contextual Competence) ได้แก่ ความเข้าใจในสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีความสามารถในการพืจารณาได้จากหลายแง่มุม ทั้งประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจและสังคม  
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  4. สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร (Interpersonal Communication Competence) คือ 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ย่างมีประสิทธิภาพโดยเลือกใช้สื่อหรือวิธีการต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   
  5. สมรรถนะด้านบูรณาการ (Integrative Competence) คือ ความสามารถในการหล่อหลอม
สมรรถนะทางด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 
  6. สมรรถนะด้านการปรับตัว (Adaptive Competence) ได้แก่ ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงตัวให้เข้ากับองค์ประกอบของการประกอบวิชาชีพนั้นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
พบว่า ได้มีการศึกษา สมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 – 
2567) จัดทำโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (2562) 
ระบุว่า อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะนำมาสู่แหล่ง
รายได้ในการพัฒนาประเทศ และได้มีการศึกษาสมรรถนะจำเป็นต่อสายอาชีพดังกล่าวไว้แล้วเบื้องต้น  
เช่น สมรรถนะด้านการออกแบบอาหาร สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์อาหาร สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
อาหาร สมรรถนะด้านโภชนาการ สมรรถนะด้านกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องการอาหาร เป็นต้น รวมถึงงานวิจัย 

Non-Cognitive Competency และสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่สำคัญของอาชีพยุคอุตสาหกรรม 4.0 
จัดทำโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (2563) 
 ได้กล่าวถึงสมรรถนะท่ีสำคัญสำหรับอาชีพนักออกแบบอาหาร ดังนี้ 1) จิตสำนึกด้านการบริการ 2) การให้
คำปรึกษา 3) ความคิดเชิงนวัตกรรมด้านอาหาร 4) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5) ความเป็นผู้ประกอบการ  
6) การวิเคราะห์แนวโน้มของอาหาร ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารใน
ระดับประเทศ และเพ่ือให้สามารถนำงานวิจัยมาต่อยอดเพ่ือปรับให้เหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่และเข้าใจ
ภาคอุตสาหกรรมและสามารถใช้ในการออกแบบหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น ทางคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพด้านการผลิตอาหารและนวัตกรรมอาหาร  
 โดยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ  ซึ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ ที่จำเป็นต่อการผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมการ
ผลิตและนวัตกรรมอาหาร เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคตให้
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่อไป 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 รูปแบบการทำวิจัย 
 ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
group) เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องความท้าทายและปัญหาที่พบจากบัณฑิตหลังจากจบ
การศึกษาเพ่ือสำรวจช่องว่างของสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานจริงและสมรรถนะที่จำเป็นใน
อุตสาหกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร โดยมีขอบเขตดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดเลือกจากประชากรคือบัณฑิตที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2553 – 2558 ซึ่ง
มีจำนวนประชากรทั้งหมด 169 คน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา, มปป.) โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา
ที่มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 11 คน อายุ 28 – 33 ปี จากสาขา
วิศวกรรมอาหารและวิศวกรรมกระบวนการอาหาร โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1  

 
 ตารางท่ี 1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัย  

เพศ ตำแหน่งงาน อายุการทำงาน อุตสาหกรรม 
ชาย วิศวกร 10 ปี อาหาร 
ชาย Service engineer 8 ปี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ชาย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 3 ปี 5 เดือน หน่วยงานราชการ 
ชาย หัวหน้าฝ่ายผลิต 6 ปี อาหาร 
ชาย หัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุต่างประเทศ 5 ปี อาหาร 
หญิง หัวหน้าฝ่ายผลิต 9 ปี 7 เดือน อาหาร 
หญิง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 8 ปี หน่วยงานราชการ 
หญิง ฝ่ายผลิต 7 ปี อาหาร 
หญิง หัวหน้าฝ่ายผลิต 6 ปี อาหาร 
หญิง พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ปี หน่วยงานราชการ 
หญิง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาหาร 5 ปี อาหาร 

 
 วิธีการเก็บข้อมูล  
 แนวทางในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด้วย
กระบวนการสนทนากลุ่มย่อย (focus group) กับกลุ่มศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้ว โดยเป็นจัดกิจกรรม
ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ Zoom เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และได้ทำการบันทึกเป็นวีดีโอ มีการสังเกต 
จดบันทึก และรวบรวมข้อมูลโดยใช้คำถามปลายเปิด ดังต่อไปนี้ 
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  1. ความท้าทายและปัญหาที่พบหลังจากจบการศึกษาและเริ่มทำงานในอุตสาหกรรม 
  2. สมรรถนะใดที่จำเป็นต่อการเตรียมตัวเพ่ือให้สามารถทำงานในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าด้านผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยแต่ละคนจะรวบรวมข้อมูลผ่านทั้งการสัมภาษณ์และการสังเกต 
(บุษกร เชี่ยวจินดากานต์, 2561) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สำหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโดยการจัดการสนทนากลุ่มย่อยนั้น 

ทางทีมผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้ทำการถอดประเด็นจากคลิปวีดีโอที่ได้ทำการบันทึก โดยพิจารณาประเด็น
หลัก (major themes) ที่พบในข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จากนั้นนำประเด็นหลักมาถอดเป็นประเด็นย่อย 
(sub-themes) และหัวข้อย่อยตามลำดับ 
 
ผลการวิจัย 
1. ความท้าทายและปัญหาที่พบหลังจากจบการศึกษาและเริ่มทำงานในอุตสาหกรรม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 11 คน กลุ่มผู้วิจัยได้สรุปประเด็นท้าทายและปัญหาที่กลุ่ม
ตัวอย่างพบในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทั้งหมด 8 ประเด็น ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 จำนวนประเด็นท้าทายและปัญหาที่พบในการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง  
หัวข้อที่ รายละเอียด 

1 “การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนจำเป็นต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะเราต้องทำงานกับคนหลายคน” 
2 “การทำงานกับคนที่ต่างภาค ต่างพ้ืนที ่ซึ่งมีวัฒนธรรมและพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่เข้าใจ

กันและเกิดความขัดแย้งในการทำงาน” 
3 “ความไม่เข้าใจในกระบวนการทำงานโดยภาพรวม ทำให้ไม่เข้าใจในภาพรวมของการทำงาน 

ซึ่งควรเป็นความรู้พ้ืนฐานในการทำงานในอุตสาหกรรม” 
4 “กฎหมายอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด บางครั้งไม่สามารถตามอัพเดทได้ทันและไม่รู้ว่า

จะหาข้อมูลจากไหน” 
5 “ปัญหาด้านการสื่อสารกับผู้อ่ืน เช่น เมื่อตอนเรียนจบใหม่ๆยังไม่มีทักษะในการพูดให้ผู้อื่น

สามารถคล้อยตามหรือให้ความร่วมมือในการทำงานได้” 
6 “การประยุกต์ใช้ความรู้จากที่ได้เรียนมา เนื่องจากตอนที่เรียนอาจารย์จะเป็นคนคิดและ

วางแผนให้เราทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถคิดเองได้ว่าต้องทำอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจาก
เกิดผลกระทบในวงกว้างหากเราไม่สามารถ” 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
หัวข้อที่ รายละเอียด 

7 “ปัญหาหน้างานที่อยู่ในไลน์ผลิตและเกิดอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราแก้ไขปัญหาได้เร็วก็ส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือที่มีต่อลูกน้องด้วย” 

8 “ความกดดันในการทำงานที่มีมากโดยเฉพาะคนที่อยู่มาก่อนหน้าเราที่มีอำนาจมากกว่าและเรา
ไม่สามารถรับมือกับเรื่องนั้นได้ทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน” 

 
2. สมรรถนะใดที่จำเป็นต่อการเตรียมตัวเพื่อให้สามารถทำงานในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อช่วยในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ  
  2.1 ด้านความรู้ 
   2.1.1 ความรู้ด้านกฎหมายอาหารและมาตรฐานต่าง ๆ (GMP/ HACCP) – มีการเปลี่ยนแปลง
และอัพเดทหลายฉบับต่อปี มีประกาศกระทรวงออกมาใหม่อย่างต่อเนื่องและจำเป็นต้องตามให้ทัน ซึ่งเป็น
ความรู้พื้นที่ฐานที่จำเป็นต่อคนทำงานในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะตำแหน่งควบคุมคุณภาพ เช่น QC 
   2.1.2 ความรู้ด้านเครื่องจักร – เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทำ
ให้องค์ความรู้ด้านเครื่องจักรที่ทันสมัยจำเป็นต่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาตั้งแต่ช่วงของการ
ฝึกงานหรือการเรียนในมหาวิทยาลัย 
   2.1.3 ความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) - ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาค
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมโดยภาพรวมโดยต้องรู้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนั้นจะทำให้นักศึกษา
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงานที่ตนเองทำไปยังภาพรวมขององค์กร ทำให้สามารถมองเห็นปัญหา
ได้กว้างขึ้นและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงหาทางในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
   2.1.4 ความรู้ด้านดิจิทัล เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft office – เป็นองค์ความรู้ที่
สำคัญในยุคปัจจุบันและเป็นพ้ืนฐานที่ทุกองค์กรในภาคอุตสาหกรรมต้องการ  เนื่องจากทุกบริษัทจะมี
โปรแกรมพ้ืนฐานสำเร็จรูปใช้อยู่แล้ว หากเข้าไปทำงานและสามารถเรียนรู้และเข้าใจใช้ได้ทันทีจะเป็น
ประโยชน์และทำให้งานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  2.2 ด้านทักษะ 
   2.2.1 ทักษะการเอ้ืออำนวย (Facilitation skill) – เป็นทักษะสำคัญที่ใช้ในการประชุม 
การหารือ หรือการระดมความคิดเห็นในที่ทำงาน เนื่องจากจะช่วยทำให้ทีมงานและเพ่ือนร่วมงานสามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างเปิดกว้าง สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานได้ 
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   2.2.2 ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (problem solving and decision 
making skill) – เป็นทักษะจำเป็นในการทำงานโดยเฉพาะงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มักมีปัญหาเกิดขึ้น
เสมอ และบางครั้งจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หาทางเลือกที่ดีที่สุดและตัดสินใจทันที ผู้มีทักษะนี้
จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และอย่างน้อยหากไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ด้วย
ตนเองก็ต้องทราบได้ว่า จะต้องประสานงานและรายงานให้ผู้ใดดำเนินการต่อเพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ในที่สุด 
   2.2.3 ทักษะการสื่อสาร (communication skill) – เป็นทักษะพ้ืนฐานที่สำคัญโดยการ
สื่อสารในที่นี้ หมายถึง การนำเสนอผลงานด้วยการพูด ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจให้เพ่ือนร่วมงาน
หรือหัวหน้างานเข้าใจความคิดเห็นของตน ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการอ่านและการ
เขียนรายงานอีกด้วย 
   2.2.4 ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน (collaboration skill) – เป็นทักษะที่ใช้ในการ
ทำงานโดยพ้ืนฐานเนื่องจากทุกตำแหน่งงานมีความจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืน ทั้งบุคคลในทีม
รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ในองค์กร โดยทักษะนี้หมายรวมถึงความเข้าใจในการแตกต่างของบริบทของผู้คนในแต่
ละพ้ืนที่ สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยความเข้าใจในความหลากหลายของบุคคล ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทีมงาน 
   2.2.5 ทักษะการวางแผน (planning and monitoring skill) – เป็นทักษะที่งานด้าน
สายอุตสาหกรรมและโรงงานจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนทำงานจำเป็นต้องสามารถบริหารจัดการระบบ
ความคิด หรือความสามารถในการคิดวางแผนหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย เช่น 
การจัดลำดับขั้นตอนความสำคัญ การกำหนดหรือมอบหมายงาน การวางแผนการจัดการ เป็นต้น 
   2.2.6 ทักษะความเป็นผู้นำ (leadership skill) – เป็นทักษะที่จำเป็นไม่เฉพาะผู้ที่เป็น
หัวหน้างานแต่ผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับขั้นต้นก็จำเป็นต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ เนื่องจากบางสถานการณ์ที่
ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในการทำงาน ผู้มีความเป็นผู้นำจะสามารถใช้ทักษะนี้ใน
การจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ รวมถึงการเป็นผู้นำทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรหรือ
อุตสาหกรรมที่ทำงานอยู่ได้ 
   2.2.7 ทักษะการคิดเชิงระบบ (system thinking skill) - เป็นทักษะการคิดในภาพรวมที่
เป็นระบบ และมีส่วนประกอบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เป็นเหตุเป็นผล เน้นการ
แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วในองค์รวมของการทำงานได้ 
   2.2.8 ทักษะการจัดการอารมณ์ (emotional intelligence skill) – เป็นทักษะที่สำคัญ
เนื่องจากการทำงานอาจมีความเครียดและความกดดันเกิดข้ึน ผู้มีทักษะนี้ต้องสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ของ
ตนเองได้ ระบุความคิดและความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและการทำงานได้ 
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  2.3 ด้านทัศนคติ 
   2.3.1 จริยธรรมในการทำงาน - เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ให้คุณค่ากับหลักการทาง
ศีลธรรม และมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม เคารพกฎข้อบังคับที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้การ
ทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีระเบียบ รวมถึงการมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ การรักษาความลับในองค์กร
รวมถึงลูกค้า เป็นต้น 
   2.3.2 ความอดทนอดกลั้น – เป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต่อทุกหน้าที่เนื่องจากแต่ละงาน
อาจมีความกดดัน ความละเอียดและซับซ้อน ผู้ที่มีความอดทนต่อการทำงานจะช่วยให้สามารถก้าวผ่าน
อุปสรรคและความท้าทาย ทำให้งานบรรลุผลสำเร็จได้ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
  ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างเต็ม
รูปแบบ และการผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไปสู่การแข่งขันด้วยฐานองค์ความรู้และการใช้นวัตกรรม ทำให้ปัจจัยด้านทุนทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยในการรับมือกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงได้ โดยการ
พัฒนาบุคคลนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เนื่องจากการศึกษายังคงเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ แต่การจะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ มีความรู้และความสามารถที่ตอบโจทย์และตรงกับความ
ต้องการของแรงงานตลาดของประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายสถาบันการศึกษ าในปัจจุบันอย่างมาก 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้น จำเป็นต้องศึกษาปัญหา
และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป  
  สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มองเห็น
ความสำคัญในการปรับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถต่อการ
ทำงานในปัจจุบัน โดยได้ทำการศึกษาความท้าทายและปัญหาที่พบจากบัณฑิตหลังจากจบการศึกษา  
เพ่ือสำรวจช่องว่างของสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานจริง และสำรวจสมรรถนะที่จำเป็นใน
อุตสาหกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใน
อนาคต โดยการจัดกระบวนการสนทนากลุ่มย่อย (focus group) กับกลุ่มศิษย์เก่าที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 
2553 – 2558 จากสาขาวิศวกรรมอาหารและวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ซึ่งพบว่า ศิษย์เก่ากลุ่ม
ดังกล่าวพบความท้าทายและปัญหาในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบตามบริบทของ
การทำงาน ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่สำคัญต่อ
การทำงาน เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านกฎหมายหรือมาตรฐานทางด้านอาหารที่ จำเป็นต้อง
ติดตามและศึกษาข้อมูลใหม่อยู่ตลอดเวลา ทักษะทางสังคม (Social skill) เช่น ปัญหาในการสื่อสาร 
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ปัญหาจากการทำงานร่วมกับคนในที่ทำงานที่มีความหลากหลายในช่วงอายุ ประสบการณ์ ภูมิหลังและ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจที่แตกต่างกัน และรวมถึงทักษะในการทำงาน (Functional 
skill) เช่น การวางแผนงาน การบริหารจัดการ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจต่างๆ เป็นต้น ตลอดจน
คุณลักษณะของการมีจริยธรรมในการทำงานและความอดทนอดกลั้น ล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้
การทำงานในองค์กรมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้สมรรถนะที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างนั้นสอดคล้องกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่นักเรียนนักศึกษาควรมีในยุคที่มีการเติบโตของเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว (ประสิทธิ์ เดชนครินทร, 2562) อีกทั้งยังประกอบด้วยข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสมรรถนะ
เฉพาะอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ทางด้านกฎหมายอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (2562)  ได้กล่าวถึง
สมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานด้านอาหารในอนาคตว่า สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ เป็นต้น 
  จากข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหารให้สามารถผลิตบัณฑิตออกไปอย่างมีคุณภาพและตรงตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น ยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนและรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ที่ เกิด
ประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
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