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บทคัดย่อ 
  
 โครงการวจิยัน้ีท าการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาสหกิจศึกษา และผูป้ระกอบการ
ท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาท่ีมีต่อการประยกุตใ์ชค้วามรู้จากวชิาต่างๆตามหลกัสูตรสาขาวชิาการตลาดในระหวา่งการฝึก
ปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของ
สถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาท่ีมีต่อการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ี
เขา้ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการและความตอ้งการบุคลากรดา้นการตลาดของสถาน
ประกอบการ โดยใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทุติยภูมิจากรายงานการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการรวม 37 ราย และ
แบบประเมินการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการรวม 21 บริษทัเป็นผู ้
ประเมิน ร่วมกบัการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลจากสถานประกอบการรวม 21 บริษทั ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
                               ทางดา้นความคิดเห็นของนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีต่อการประยุกตใ์ชค้วามรู้จาก
วชิาต่างๆตามหลกัสูตรสาขาวชิาการตลาดระหวา่งการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วม
โครงการสหกิจศึกษา พบว่าหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปส่วนใหญ่ใช้ความรู้จากวิชาทกัษะการส่ือสาร
ภาษาไทย  และวิชาสารสนเทศเพื่อการคน้ควา้ กลุ่มวิชาแกนได้แก่วิชาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
วชิาหลกัการตลาด และวิชาดา้นภาษาองักฤษ กลุ่มวิชาเอกไดแ้ก่วิชาพฤติกรรมผูบ้ริโภค วิชาระบบ
สารสนเทศทางการตลาด  และวิชาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  ในกลุ่มวิชาเลือกไดแ้ก่วิชา 
การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ และการฝึกปฏิบติังานดา้นการขาย  ในระหวา่งการฝึกงานนกัศึกษาส่วน
ใหญ่พบวา่ตนเองมีขอ้บกพร่องในเร่ืองของ ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ การใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน 
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และทกัษะการส่ือสารภาษาไทย  ส่วนทางดา้นผูป้ระกอบการเห็นว่านักศึกษาควรมีการปรับปรุง
ทกัษะด้านภาษาองักฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรื ความละเอียด
รอบคอบในการท างาน การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ทกัาะในการตดัสินใจ การให้ความส าคญักบั
งาน การตรงต่อเวลา การควบคุมอารมณ์ และการกลา้แสดงออก 
                               ผลการวจิยัในส่วนของการศึกษาความตอ้งการบุคลากรดา้นการตลาดของสถาน
ประกอบการ ซ่ึงท าการส ารวจสถานประกอบการ 21 บริษทัใน 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ ผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการคา้และตวัแทนจ าหน่าย พบว่า สถานประกอบการส่วน
ใหญ่เห็นวา่คุณสมบติัส าคญัของพนกังานดา้นการตลาดอนัเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการใน
ระดบัผูบ้ริหารการตลาดควรเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ มีความรู้ดา้นการตลาด และมีความเป็นผูน้ า เช่ือมัน่ใน
ตนเอง ส่วนพนกังานระดบัปฏิบติัการควรมีความรู้ความสามารถดา้นการตลาด มีความรู้ดา้นการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ ซ่ึง
สถานประกอบการมีความเห็นวา่พนกังานดา้นการตลาดของสถานประกอบการและนกัศึกษาท่ีเขา้
ฝึกงานมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ข้างต้นไม่ถึงระดับดีมากดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุง
รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกซ่ึงเป็นพื้นฐานความรู้ความสามารถ และทกัษะดา้นการตลาดท่ีส าคญัของ
นกัศึกษา โดยเนน้ให้เน้ือหาให้มีความทนัสมยัมากข้ึน และเนน้การฝึกปฏิบติั ปรับปรุงรายวิชาใน
กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ และเพิ่มทกัษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มาก ปรับปรุงรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใชค้อมพิวเตอร์ รวมทั้งสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาเลือกท่ีเก่ียวขอ้ง 
                                  จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติไคสแควร์(Chi-Square Test)พบว่า
ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีเกณฑ์ในการคดัเลือกพนักงานด้านการตลาดในระดบัผูบ้ริหาร
การตลาด และระดับพนักงานปฏิบติัการด้านการตลาดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 และจากการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติค่าความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว(One-
Way ANOVA) พบวา่ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อพนกังานดา้นการตลาด
ในดา้นความรู้ความสามารถ ในดา้นการปฏิบติังาน หรือในดา้นบุคลิกภาพ เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญั ท่ีระดบันยัส าคญั0.05  
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ฝึกงานดา้นการตลาดและไดส้ละเวลาในการใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
ขอขอบพระคุณคณาจารยผ์ูร่้วมงานในภาควชิาการตลาด และในคณะบริหารธุรกิจ ท่ีใหค้วาม
ช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า และใหก้ าลงัใจในการท างานวจิยัช้ินน้ีจนส าเร็จ 
 

 ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ไดก้รุณาใหทุ้นอุดหนุน
การวจิยัมา ณ โอกาสน้ี 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
        จากนโยบายของมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ท่ีต้องการให้มีการท าวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อน า
ผลการวิจยัมาบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  ซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอนมี
การพฒันาให้เขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนั  และสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน  ภาควิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัตามแนวทางขา้งตน้  และเห็นว่าโครงการสหกิจศึกษา  
เป็นโครงการท่ีนักศึกษาซ่ึงเข้าร่วมโครงการจะต้องน าเอาความรู้จากหลากหลายสาขาวิชามา
ประยกุตใ์ชใ้นการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการอยา่งบูรณาการนกัศึกษาแต่ละรุ่นท่ีไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ เม่ือไปฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการมกัพบปัญหาในหลายดา้นแตกต่างกนัไป เช่น  
ปัญหาดา้นความรู้ความสามารถ  ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน  และดา้นบุคลิกภาพและการปรับตวั  
เป็นตน้  ท าให้ผลการฝึกปฏิบติังานต ่ากว่าความคาดหวงัของสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาเขา้
ฝึกงาน  ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนถูกถ่ายทอดโดนผา่นทางอาจารยนิ์เทศซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาดูแลและให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาแต่ละคน  ผ่านทางรายงานการปฏิบติังาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน รวมทั้งผ่านทางแบบประเมินการปฏิบติังานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาท่ีสถานประกอบการเป็นผูป้ระเมินและให้ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริงท่ีได้รับถือเป็นข้อมูล
ส าคญัท่ีสามารถน ามาบูรณาการ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาในแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
         จากประเด็นขา้งตน้จึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการท าวิจยัเร่ืองการพฒันาบณัฑิตทางดา้นการตลาด
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อน าเอา
ผลการวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาท่ีคน้พบอยา่งบูรณาการ เพื่อให้นกัศึกษาในโครงการสหกิจศึกษารุ่นต่อไป มีคุณสมบติัที
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงาน และตลาดแรงงานใน
อนาคต
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 1.ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีต่อการประยกุตใ์ชค้วามรู้จากวชิาต่าง ๆ 
ตามหลกัสูตรสาขาวชิาการตลาด ในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วม
โครงการสหกิจศึกษาในเร่ืองของ 

  1 ความเช่ือมโยงกบัสาขาวชิา 
  2. ความรู้และทกัษะท่ียงัขาดอยู ่
  3.ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรสาขาการตลาด 
 2.ศึกษาความคิดเห็นของผู ้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีเขา้ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการจากเอกสารแบบ
ประเมินการปฏิบติังานนกัศึกษาสหกิจศึกษาในส่วนของ 

  1.ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา ทั้งส่วนท่ีเป็นจุดเด่นของนกัศึกษา และ   
                           ขอ้ควรปรับปรุงของนกัศึกษา 

  2.ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

 3.ศึกษาความตอ้งการบุคลากรดา้นการตลาดของสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสห
กิจศึกษา โดยนกัศึกษาในแง่ของ 

  1.ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติัของพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาด 

  2.เกณฑท่ี์ใชพ้ฒันาในการคดัเลือกพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดในปัจจุบนั 

  3.ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานในปัจจุบนัของพนกังานในบริษทัท่ีเก่ียวกบั 

                           งานการตลาด 

 4.ศึกษาแนวทางในการพฒันาบณัฑิตภาคการตลาด ให้มีคุณสมบติัสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ 

สมมติฐานของการวจิัยและกรอบแนวคดิของการวจิัย 
สมติฐานการวจัิย 

1. ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีเกณฑใ์นการคดัเลือกพนกังานดา้นการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

2. ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจต่อพนกังานด้านการตลาดในแต่ละ
เกณฑท่ี์แตกต่างกนั  
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 ตัวแปรอสิระ 

 
 
 

      
 
 

                              ตัวแปรตาม 

 
 

 

    ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ 

    การประยกุตใ์ชค้วามรู้จากรายวชิา 

- ความเช่ือมโยงกบัสาขาวชิา 

- ความรู้และทกัษะท่ียงัขาดอยู ่

- ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง

หลกัสูตรสาขาการตลาด 

 

     ความตอ้งการบณัฑิตทางดา้นการตลาดของสถานประกอบการ 

- คุณสมบติัท่ีควรมีของพนกังานการตลาด 

- เกณฑใ์นการคดัเลือก 

- ความพึงพอใจในผลการปฏิบติังานของพนกังานการตลาดปัจจุบนั 

- แนวโนม้ความตอ้งการรับบณัฑิต สาขาการตลาด เขา้ท างานในอนาคต     ความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อ
การฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษา 

- ประเภทธุรกิจของสถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจต่อผลการฝึกงานของ

นกัศึกษา 

รูปภาพที ่1.1กรอบแนวคิดของงานวจัิย DPU
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นิยามศัพท์ 

 1. สหกิจศึกษา  หมายถึงวิชาท่ีทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเปิดสอน เพื่อให้
นกัศึกษาปฏิบติังานในสถานประกอบการ  1 ภาคการศึกษาโดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในหน่วยงาน
อย่างแน่นอนเสมือนหน่ึงเป็นพนกังานของสถานประกอบการ การปฏิบติังานดงักล่าวน้ีตอ้งเป็น
งานหรือต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดน้ าความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีไดศึ้กษาในสถานศึกษาไปใชใ้น
การปฏิบติังานจริง เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบติังานนักศึกษาต้องจดัท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังาน ก าหนดรหัสวิชา BA404 สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ มีจ านวนหน่วยกิจรวม 6 
หน่วยกิต 
 2.  สถานประกอบการ หมายถึงบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษากบัภาควชิาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยแ์ละรับนกัศึกษาเขา้ฝึกปฏิบติังาน 1 ภาคการศึกษา 

จ านวน 21 บริษทั  
 3.  อาจารยนิ์เทศ หมายถึง  อาจารยซ่ึ์งท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ดูแลและให้ค  าปรึกษาแก่
นกัศึกษาแต่ละรายท่ีเขา้ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 

  ส่วนที ่1 ด้านนักศึกษา 

 จะท าการศึกษาเฉพาะนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาและไดท้  าการฝึกปฏิบติังาน
ในสถานประกอบการในภาคเรียนท่ี 2/2553 ซ่ึงเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี  4 ภาควิชาการตลาด  คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยเป็นนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษารุ่นท่ี 17 รวม  37  
ราย ท่ีไดเ้ขา้ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการรวม  21 บริษทั ระหวา่งวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2553 
ถึงวนัท่ี  17  กุมภาพนัธ์  2554  

ส่วนที ่2  ด้านสถานประกอบการ  
 1.  ท าการศึกษาในส่วนสถานประกอบการท่ีได้ร่วมในโครงการสหกิจศึกษา และรับ
นกัศึกษาของภาควชิาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เขา้ฝึกปฏิบติังานใน
สถานประกอบการระหวา่งภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  รวม  21 บริษทั    
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงคุณสมบติัอนัพึงประสงค์ของบณัฑิตทางด้านการตลาดอนัเป็นท่ีต้องการของสถาน
ประกอบการ                                                                                                                                       

2. ทราบถึงรายวิชาความรู้ และทกัษะท่ีตอ้งพฒันาบณัฑิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน
ประกอบการซ่ึงจะโยงไปสู่การปรับปรุงหลกัสูตรและเน้ือหารายวิชาให้สามารถประยุกตใ์ชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริงทางดา้นการตลาดในปัจจุบนั 

3. นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์จากการท างานจริงและสามารถน าค าแนะน าจากหัวหน้างานและ
อาจารยนิ์เทศน์ ไปใชใ้นการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานจริงได ้
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

        การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาบณัฑิตทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมา
โครงการสหกิจศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาใช้
ประโยชน์ในการกาํหนดสมมติฐาน กาํหนดตวัแปรในการวิจยั กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 
และแนวทางในการดาํเนินการวจิยั ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ความเป็นมาโครงการสหกิจศึกษา 
ตอนท่ี 2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                           
ตอนท่ี 3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ตอนที ่1 ความเป็นมาโครงการสหกจิศึกษา 

1. ประวตัิความเป็นมาของสหกจิศึกษา 

        คาํวา่ “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) เป็นศพัทบ์ญัญติัท่ีศาสตราจารย ์ดร. วิจิตร ศรี
สอา้น ซ่ึงเป็นบุคคลแรกท่ีนาํระบบสหกิจศึกษาเขา้มาใชใ้นประเทศไทยท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารีเม่ือปี พ.ศ. 2536 ไดบ้ญัญติัข้ึนโดยถอดความจากคาํ Cooperative Education มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารีไดจ้ดัการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบติังานสหกิจศึกษาสองคร้ัง คือ 
ในชั้ นปีท่ี 3 และชั้ นปีท่ี 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติ โดยนักศึกษาได้เร่ิมไป
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์เป็นมหาวิทยาลยัยุคแรก
เช่นกนัท่ีจดัสหกิจศึกษาโดยเร่ิมในปี พ.ศ. 2541 จากนั้นแนวคิดดงักล่าวไดข้ยายไปสู่มหาวิทยาลยั
ของรัฐและเอกชนอย่างกวา้งขวาง เช่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้
จดัสหกิจศึกษาเป็นสามช่วงระยะเวลาคือ 4-2-4 เดือน รวม10 เดือน โดยจดัในชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 
ทาํใหร้ะยะเวลาเรียนในหลกัสูตรสหกิจศึกษามากกวา่หลกัสูตรปกติหน่ึงปีการศึกษา โดยสรุป อาจ
กล่าวไดว้า่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถานศึกษาแรกท่ีริเร่ิมสหกิจศึกษาในประเทศไทย
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        ในปี พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลยัในขณะนั้น (นายสุวจัน์ ลิปตพลัลภ) ได้
ประกาศนโยบายให้การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่สถาบนัการศึกษาท่ีจดัสหกิจศึกษาโดยไดจ้ดัสรร
เงินอุดหนุนเป็นรายหวัให้แก่สถาบนัการศึกษา 17 แห่ง ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตรสห
กิจศึกษาและใหใ้ชห้ลกัสูตรสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีเป็นตน้แบบจากนั้น สห
กิจศึกษาได้ขยายสู่ระดบัชาติโดยรัฐบาลได้ก้าวเขา้มาสนับสนุนผ่านทบวงมหาวิทยาลยัและสืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นภาคีสําคัญของภาครัฐ 
        การดาํเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเร่ิมตน้อยูใ่นรูปของทวภิาคี คือ สถานศึกษาร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการ โดยภาครัฐมิได้เขา้มาเก่ียวข้องโดยตรง หากแต่มีหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการคา้ไทยท่ีไดส้นบัสนุนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารีในระยะเร่ิมตน้ การดาํเนินงานสหกิจศึกษาไดพ้ฒันาเขา้สู่ลกัษณะพหุภาคีเม่ือปี 
พ.ศ. 2545 กล่าวคือ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนไดร่้วมกนัรับผิดชอบดาํเนินงานสหกิจศึกษา ไดแ้ก่ 
สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ท่ีทาํหน้าท่ีดูแลด้านนโยบายและให้การสนับสนุนด้านการเงินองค์กรเอกชน เช่น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการคา้ไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทยไดแ้ก่ สมาคมสห
กิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education ‟ TACE) และสมาคมวิชาการระดบั
นานาชาติ ไดแ้ก่ สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education - WACE) 
นบัวา่ การจดัการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนัมีภาคีต่าง ๆ เขา้มามีบทบาทครบทุก 
ภาคส่วนในลกัษณะเครือข่ายพหุภาคี  

 
         สาํหรับสมาคมสหกิจศึกษาโลกนั้น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีไดส้มคัรเป็นสมาชิกตั้งแต่
เร่ิมจัด     สหกิจศึกษาและศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผูก่้อตั้ งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารีไดรั้บเชิญเป็นคณะกรรมการอาํนวยการของสมาคม (Board of Governors) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995) ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

2. แนวคิดและความหมายของสหกจิศึกษา  

        แนวคิดหลกัท่ีทาํให้เกิดรูปแบบของการดาํเนินงานสหกิจศึกษาประกอบดว้ยสองแนวคิดใหญ่ 
คือ 1) การตระหนักถึงความสําคญัของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ ( Career 
Preparation) และการเขา้สู่ระบบการทาํงานของบณัฑิต (Employability) ก่อนสําเร็จการศึกษา และ 
2) การพฒันาคุณภาพบณัฑิตตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
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       การจดัให้นกัศึกษามีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการเป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การทาํงานตามหลกั “เรียนจากการทาํ” (Learning by Doing) รูปแบบการจดั
การศึกษาตามแนวคิดน้ี จึงมีช่ือเรียกท่ีหลากหลาย อาทิ การศึกษาจากประสบการณ์ (Experiencial 
Education) โปรแกรมทาํงานและศึกษา (Work ‟ Study Program) การศึกษาท่ียึดการทาํงานเป็นฐาน 
(Work - based Education) โปรแกรมการศึกษาสลบักบัการทาํงาน (Sandwich Program) และการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ (Internship) โดยช่ือท่ีใช้แพร่หลายท่ีสุดทั่วโลกในปัจจุบัน คือ สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) และบูรณาการการทาํงานกบัการเรียนรู้ (Work Integrated Learning) 

        เม่ือมีการนาํรูปแบบสหกิจศึกษา มาเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ.2536 ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น อธิการบดีผูก่้อตั้งมหาวิทยาลยั
แห่งน้ี จึงไดถ้อดความจากช่ือ Cooperative Education เป็นศพัทบ์ญัญติัภาษาไทยวา่ “สหกิจศึกษา” 
และไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาท่ีจดัให้มี
การเรียนการสอนในสถานศึกษาสลบักับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติังานจริง ณ 
สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบติังาน (Work Integrated Learning)” 

รูปภาพที ่2.1 ความเช่ือมโยงของสหกจินักศึกษา 
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วตัถุประสงค์ของการสหกจิศึกษา 

 1. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพฒันาอาชีพ (Career Development) พร้อม
เสริมทกัษะและประสบการณ์ใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่ระบบการทาํงาน  
 2. เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพและการพฒันาตนเองแก่นักศึกษาใน
รูปแบบท่ีมีคุณค่าเหนือกวา่การฝึกงาน   
 3.  เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพบณัฑิต  
 4.  ให้เกิดการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัได้มาตรฐานและตรงกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงานมากยิง่ข้ึน  
 5.  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานประกอบการ และสถาบนัอุดมศึกษาผา่นนกัศึกษา
สหกิจศึกษาและคณาจารยนิ์เทศ อนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

3. ลกัษณะงานของสหกจิศึกษา 

1. นิสิต/นกัศึกษาปฏิบติังานในสถานประกอบการประหน่ึงลูกจา้งชัว่คราว  

2. มีหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีแน่นอนตรงตามสาขาวชิาท่ีนิสิต/นกัศึกษาเรียน  

3.  มีพนกังานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) ดูแลสอนงานนิสิต/นกัศึกษา  

4. ระยะเวลาปฏิบติังาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)  

5. ปฏิบติังานเต็มเวลา (Full time) ตามระเบียบท่ีสถานประกอบกาํหนด และตอ้งปฏิบติั
ตามระเบียบบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด  

6. นิสิต/นกัศึกษาตอ้งทาํรายงานวิชาการ 1 เล่ม ในหวัขอ้และเน้ือหาท่ีสถานประกอบการ
กาํหนดให ้

7. มีค่าตอบแทนและสวสัดิการตามท่ีสถานประกอบการกาํหนด ซ่ึงอาจจะปรับไปตาม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ตามสมคัรใจของนิสิต/นกัศึกษาและไดรั้บความเห็นชอบ
จากสถาบนัการศึกษา 
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          5.   ความส าคัญและประโยชน์ของสหกจิศึกษา 

         สหกิจศึกษาทวีความสําคญัมากข้ึน มีสถาบนัอุดมศึกษา ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ใช้สหกิจ
ศึกษาเป็นแนวการจดัการศึกษาระดบัปริญญากวา้งขวางข้ึนในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้า 
ประสงคต์รงกนั คือ การเสริมคุณภาพบณัฑิต ผา่นประสบการณ์ทาํงานในสถานประกอบการ เพื่อ
การพฒันาคุณภาพบณัฑิต ตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพ รวมทั้งตรงกบัความตอ้งการของตลาด 
แรงงาน ถือเป็นส่วนสําคญัของการเตรียมบณัฑิตให้พร้อมท่ีจะเลือกอาชีพ และเขา้สู่ระบบการ
ทาํงาน ทนัทีท่ีจบการศึกษา ทาํให้บณัฑิตสหกิจศึกษา “รู้จกัตน รู้จกัคน และรู้จกังาน” ผูท่ี้ได้
ประโยชน์จากสหกิจศึกษา ประมวลได้จากผลการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทย ของ
สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 1. นกัศึกษา 
  „ ไดป้ระสบการณ์วชิาชีพตรงตามสาขาวชิาเอก 
  „ มีผลการเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาหลงัสหกิจศึกษาดีข้ึน 
  „ เกิดการพฒันาตนเอง มัน่ใจในตนเองมากข้ึน 
  „ เกิดทกัษะการส่ือสารรายงานขอ้มูล 
  „ มีโอกาสไดรั้บการเสนองานก่อนสาํเร็จการศึกษา 
  „ เลือกสายงานอาชีพไดถู้กตอ้ง 
  „ ไดรั้บค่าตอบแทนขณะศึกษา 
  „ เป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการทาํงานสูง 
 2. สถาบนัอุดมศึกษา 
  „ เกิดความร่วมมือทางวชิาการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถานประกอบการ 
  „ ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
  „ สหกิจศึกษาช่วยใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บการยอมรับจากตลาดแรงงาน 
 3. สถานประกอบการ 
  „ มีนกัศึกษาช่วยปฏิบติังานตลอดปี 
  „ พนกังานประจาํมีเวลาท่ีจะทาํงานสาํคญัไดม้ากข้ึน 
  „ ใชเ้ป็นวธีิคดัเลือกพนกังานไดถู้กตอ้งเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  „ มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวชิาการกบัสถาบนัอุดมศึกษา 
  „ เกิดภาพพจน์ท่ีดีดา้นการส่งเสริมการศึกษา 
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 4. ผลสัมฤทธ์ิของสหกิจศึกษา                                                                                                                            
 ผลประเมินของสถาบนัอุดมศึกษาและสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา่ 
  „ บณัฑิตสหกิจศึกษาไดง้านเร็วกวา่และมากกวา่บณัฑิตท่ีไม่ไดร่้วมสหกิจศึกษา 
  „ ผูป้ระกอบการพอใจคุณภาพบณัฑิตสหกิจศึกษาสูงกวา่บณัฑิตท่ีไม่ไดร่้วมสหกิจ 
    ศึกษา 
  „ สถาบนัอุดมศึกษาเห็นวา่ ผูท่ี้ผา่นสหกิจศึกษามีวฒิุภาวะ ความรับผดิชอบและมี
    วนิยัสูงข้ึน 

ตอนที ่2  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง       

 ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียว ขอ้งกบังานวจิยัรวมทั้งผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ Learning Theory 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ 
4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพ 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบั การเรียนรู้ Learning Theory 

      1.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง "การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม อนัเป็นผลมา
จากการได้รับประสบการณ์" พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในท่ีน้ี มิได้หมายถึงเฉพาะพฤติกรรม
ทางกายเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงพฤติกรรมทั้งมวลท่ีมนุษยแ์สดงออกมาได ้ซ่ึงจะแยกได้เป็น 3 ดา้น
คือ 
 1. พฤติกรรมทางสมอง (Cognitive) หรือพุทธิพิสัย เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง 
(Fact) ความคิดรวบยอด (Concept) และหลกัการ (Principle) 
 2. พฤติกรรมดา้นทกัษะ (Psychromotor) หรือทกัษะพิสัย เป็นพฤติกรรมทางกลา้มเน้ือ 
แสดงออกทางดา้นร่างกาย เช่น การว่ายนํ้า การขบัรถ อ่านออกเสียง แสดงท่าทาง 
 3.พฤติกรรมทางความรู้สึก (Affective) หรือจิตพิสัย เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในเช่น 
การเห็นคุณค่า เจตคติ ความรู้สึกสงสาร เห็นใจเพื่อนมนุษย ์เป็นตน้  

1.2 ทฤษฎกีารเรียนรู้ Learning Theory 
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             นกัการศึกษา ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของ มนุษย ์โดยมีทฤษฎีการเรียนรู้
ท่ีสาํคญัดงัน้ี  
 1.2.1 ทฤษฎีส่ิงเร้าและการตอบสนอง  (S-R Theory) 
        ทฤษฎีน้ีมีช่ือเรียกหลายช่ือ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในภาษาองักฤษ 
มีช่ือเรียกต่างๆ เช่น Associative Theory, Associationism, Behaviorism เป็นตน้ นกัจิตวิทยาท่ี
สําคญัในกลุ่มน้ี คือ  พาฟลอฟ (Pavlov) วตัสัน (Watson) ธอร์นไดค์ (Thorndike) กทัธรี 
(Guthrie) ฮลั (Hull) และสกินเนอร์ (Skinner) ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า พื้นฐานการกระทาํซ่ึงเป็นผล
มาจากการเรียนรู้ของแต่ละคน ข้ึนอยู่กบัอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม หน้าที่ของผูส้อน คือ คอยเป็น
ผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน 
     หลักการของทฤษฎีส่ิงเร้าและการตอบสนอง  
 1.การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นตวักระตุน้ให้เกิดการตอบสนอง หรือให้เกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีตอ้งการเช่น การให้รางวลั หรือการทาํโทษ หรือการชมเชย เป็นตน้ 
ผูส้อนจึงควรจะหาวิธีจูงใจ ให้ผูเ้รียนมีความอยากเรียนให้มากท่ีสุด  
 2. การฝึกฝน (Practice) ไดแ้ก่การให้ทาํแบบฝึกหัดหรือการฝึกซํ้ า เพื่อให้เกิดทกัษะใน
การแกปั้ญหาท่ีสัมพนัธ์กนั โดยเฉพาะวิชาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั 
 3.การรู้ผลการกระทาํ (Feedback) ไดแ้ก่ การท่ีสามารถให้ผูเ้รียนได้รู้ผลการปฏิบติัได้
ทนัทีเพื่อจะทาํให้ผูเ้รียนได้ปรับพฤติกรรมไดถู้กตอ้งอนัจะเป็นหนทางการเรียนรู้ท่ีดี หน้าท่ีของ
ผูส้อนจึงควรจะตอ้งพยายามทาํให้วิธีสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์แห่ง
ความสาํเร็จ 
 4 .การสรุปเป็นกฎเกณฑ์ (Generaliation) ไดแ้ก่ การไดรั้บประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี
สามารถสร้างมโนทศัน์ (Concept) จนกระทัง่สรุปเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะนาํไปใช้ได้ 
 5. การแยกแยะ (Discrimination) ไดแ้ก่ การจดัประสบการณ์ ท่ีผูเ้รียนสามารถแยกแยะ
ความแตกต่างของขอ้มูลได้ชดัเจนยิ่งข้ึนอนัจะทาํให้เกิดความสะดวกต่อการเลือกตอบสนอง 
 6. ความใกลชิ้ด (Continuity) ไดแ้ก่ การสอนท่ีคาํนึงถึงความใกลชิ้ดระหว่าง ส่ิงเร้าและ
การตอบสนองซ่ึงเหมาะสาํหรับการสอนคาํ เป็นตน้  
 1.2.2 ทฤษฎสีนามความรู้ (Cognitive Field Theory) 
       แนวคิดของทฤษฎีน้ี จะเน้นความพอใจของผู ้เ รียน ผู ้สอนควรให้ผู ้เ รียนทํางานตาม
ความสามารถของเขาและคอยกระตุน้ให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จ การเรียนการสอนจะเน้นให้
ผูเ้รียนลงมือกระทาํดว้ยตวัเขาเอง ผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะ 
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 ทฤษฎีอธิบายวา่ พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นผลมาจากความตอ้งการภายในและส่ิงแวดลอ้ม 
(Interactive) ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดกระบวนการคิด ดงันั้น ผูส้อนควรจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
ตามความสนใจ ภายใตก้ารช่วยเหลือจากผูส้อน นกัจิตวิทยาท่ีสําคญัในกลุ่มน้ี คือ โคเลอร์ (Kohler) 
เลวนิ (Lewin) ออสซูเบล (Ausubel) และเพียเจท ์(Piajet) 

 

หลกัการของทฤษฎสีนามความรู้  

1. การสอนอยา่งมีจุดมุ่งหมาย ไดแ้ก่การสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัการตั้งจุดมุ่งหมายในการศึกษาและเห็น
ประโยชน์ท่ีจะกระทาํเพื่อบรรลุจุดประสงคน์ั้นเช่น การสอนใหรู้้จกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2. การสอนให้รู้จกัตดัสินใจได้แก่ การสอนให้รู้จกักระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยการ
ส่งเสริมใหคิ้ดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น 

3. การสอนให้รู้จกัคิดคาํนึง ได้แก่ การสอนท่ีทาํให้เกิดความเขา้ใจระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงดงันั้นผูส้อนจะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนแต่ละคน 
เพื่อใหผู้เ้รียนสนใจ เอาใจใส่กิจกรรมมากข้ึน 

4 การสอนให้เกิดความเขา้ใจ ไดแ้ก่ การจดัระเบียบประสบการณ์ไวใ้ห้ผูเ้รียน ไดส้ามารถเขา้ใจ 
เช่ือมโยงประสบการณ์เก่าและใหม่ ซ่ึงเป็นหนทางท่ีจะนาํไปสู่การแกปั้ญหา 

5 การสอนโดยการจดัเคา้โครง ไดแ้ก่การจดัลาํดบัเคา้โครงเน้ือหาในการเรียน ให้ผูเ้รียนไดเ้รียน
อย่างต่อเน่ืองจากความรู้พื้นฐานไปสู่ความรู้ท่ียากข้ึน และยงัเป็นการเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมายอีก
ดว้ย 

 1.2.3 แบบการเรียนรู้ของกาเย 
        กาเย (Gagne) ไดเ้สนอหลกัท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ว่า ไม่มีทฤษฎีหน่ึงหรือทฤษฎีใด
สามารถอธิบายการเรียนรู้ของบุคคลไดส้มบูรณ์ ดงันั้น กาเย จึงได้นาํทฤษฎีการเรียนรู้แบบส่ิง
เร้าและการตอบสนอง (S-R Theory) กบัทฤษฎีสนามความรู้ (Cognitive Field Theory) มา
ผสมผสานกนัในลกัษณะของการจดัลาํดบัการเรียนรู้ดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้แบบสัญญาณ (Signal Learning) เป็นการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไข เกิด
จากความใกลชิ้ดของส่ิงเร้าและการกระทาํซํ้ าผูเ้รียนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
 2. การเรียนรู้แบบการตอบสนอง (S-R Learning) คือการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถควบคุม
พฤติกรรมนั้นไดก้ารตอบสนองเป็นผลจากการเสริมแรงกบัโอกาสการกระทาํซํ้ า หรือฝึกฝน 
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 3. การเรียนรู้แบบลูกโซ่ (Chaining Learning) คือการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากการ
เช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนองติดต่อกนัเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองโดยเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบั
การเคล่ือนไหว เช่นการขบัรถ การใช้เคร่ืองมือ 
 4. การเรียนรู้แบบภาษาสัมพนัธ์ (Verbal Association Learning) มีลกัษณะเช่นเดียวกบั
การเรียนรู้แบบลูกโซ่ หากแต่ใช้ภาษา หรือสัญลกัษณ์แทน 
 5. การเรียนรู้แบบการจาํแนก (Discrimination Learning) ไดแ้ก่การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
สามารถมองเห็นความแตกต่าง สามารถเลือกตอบสนองได ้
 6. การเรียนรู้มโนทศัน์ (Concept Learning) ไดแ้ก่การเรียนรู้อนัเน่ืองมาจาก
ความสามารถในการตอบสนองส่ิงต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีเป็นส่วนรวมของส่ิงนั้น เช่นวงกลม
ประกอบดว้ยมโนทศัน์ย่อยท่ีเก่ียวกบั ส่วนโคง้ ระยะทาง ศูนยก์ลาง เป็นตน้ 
 7. การเรียนรู้กฎ (Principle Learning) เกิดจากความสามารถเช่ือมโยงมโนทศัน์ เขา้
ดว้ยกนัสามารถนาํไปตั้งเป็นกฎเกณฑ์ได้ 
 8. การเรียนรู้แบบปัญหา (Problem Solving) ไดแ้ก่ การเรียนรู้ในระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถ
รวมกฎเกณฑ์ รู้จกัการแสวงหาความรู้ รู้จกัสร้างสรรค์ นาํความรู้ไปแกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดจ้ากลาํดบัการเรียนรู้น้ีแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้แบบตน้ๆ จะเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ระดบัสูง  

        ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ สามารถนาํไปประยุกต์ใช้เป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอนได้
ในลกัษณะต่างๆ เช่น การจดัสภาพท่ีเหมาะสมสาํหรับการเรียนการสอน การจูงใจ การรับรู้ การ
เสริมแรง การถ่ายโยงการเรียนรู้ ฯลฯ 
 1.3  แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
         องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพฒันาองคก์ารโดยเนน้การ
พฒันาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผูน้าํในองคก์าร (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกนั ของคนใน
องคก์าร (Team Learning) เพื่อใหเ้กิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และทกัษะ
ร่วมกนั และพฒันาองคก์ารอยา่งต่อเน่ืองทนัต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั 
        การมีองคก์ารแห่งการเรียนรู้น้ีจะทาํให้องคก์ารและบุคลากร มีกระบวนการทาํงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล โดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบของการทาํงานเป็น
ทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเขา้ใจเตรียมรับกบัความ
เปล่ียนแปลง เปิดโอกาสใหที้มทาํงาน และมีการใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ (Empowerment) เพื่อ
เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศของการคิดริเร่ิม (Initiative) และการสร้างนวตักรรม (Innovation) 
ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดองคก์ารท่ีเขม้แขง็ พร้อมเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนั 
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         Chris Argyris ไดใ้หแ้นวคิดทางดา้น Organization Learning ร่วมกบั Donald Schon ไวว้า่ เป็น
กระบวนการท่ีสมาชิกขององคก์ารให้การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอก ดว้ยการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอ ๆ ในองคก์าร โดยให้คาํนิยาม
การเรียนรู้สองรูปแบบท่ีมีความสําคญัในการสร้าง Learning Organization คือ Single Loop 
Learning ( First Order / Corrective Learning) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนแก่องคก์ารเม่ือการ
ทาํงานบรรลุผลท่ีตอ้งการลกัษณะการเรียนรู้แบบท่ีสองเรียกวา่ Double Loop Learning (Second 
Oder/Generative Learning)หมายถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีตอ้งการให้บรรลุผลหรือเป้าหมาย
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการกระทาํ     

         Peter Senge ไดร้วบรวมจากแนวคิดของ Chris Argyris และ Donald Schon รวมถึงนกัวิชาการ
ท่านอ่ืน มาเขียนหนงัสือเล่มแรกเก่ียวกบั Learning Organization ซ่ึงมีช่ือวา่ ”The Fifth Discipline” 
ซ่ึงPeter Senge เช่ือวา่หวัใจของการสร้าง Learning Organization อยูท่ี่การสร้างวินยั 5 ประการใน
รูปของการนาํไปปฏิบติัของบุคคล ทีม และองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง วินยั 5 ประการท่ีเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองคก์ารมีดงัน้ี 

1. Personnal Mastery : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองให้ไปถึง
เป้าหมายดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ส่วนตน (Personal Vission) เม่ือลงมือกระทาํและตอ้ง
มุ่งมัน่สร้างสรรค์จึงจาํเป็นตอ้งมี แรงมุ่งมัน่ใฝ่ดี (Creative Tention) มีการใช้ขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะห์และตดัสินใจ (Commitment to the Truth) ท่ีทาํให้มีระบบการ
คิดตดัสินใจท่ีดี รวมทั้งใช้การฝึกจิตใตส้ํานึกในการทาํงาน (Using Subconciousness) 
ทาํงานดว้ยการดาํเนินไปอยา่งอตัโนมติั  

2.  Mental Model มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดจากรูปแบบ
แนวคิดน้ีจะออกมาในรูปของผลลพัธ์ 3 ลกัษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึก
ของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เหตุการณ์ หรือเร่ืองราวใด ๆ ทศันคติ แนวความคิดเห็นและ
กระบวนทศัน์ กรอบความคิด แนวปฏิบติัท่ีเราปฏิบติัตาม ๆ  กนัไป จนกระทัง่กลายเป็น
วฒันธรรมขององคก์าร   

3.  Shared Vission การสร้างและสานวิสัยทศัน์ วิสัยทศัน์องค์การ เป็นความมุ่งหวงัของ
องค์การท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนับูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต ลกัษณะวิสัยทศัน์
องคก์ารท่ีดี คือ กลุ่มผูน้าํตอ้งเป็นฝ่ายเร่ิมเนน้เขา้สู่กระบวนการพฒันาวิสัยทศัน์อยา่งจริงจงั 
วิสัยทัศน์นั้ นจะต้องมีรายละเอียดชัดเจน เพียงพอท่ีจะนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 
วสิัยทศัน์องคก์ารตอ้งเป็นภาพบวกต่อองคก์าร   
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4. Team Learn การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม องคก์ารควรมุ่งเนน้ให้ทุกคนในทีมมีสํานึกร่วมกนั
วา่ เรากาํลงัทาํอะไรและจะทาํอะไรต่อไป ทาํอยา่งไร จะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ลูกคา้ การเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีมข้ึนกบั 2 ปัจจยั คือ IQ และ EQ ประสานกบัการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และ
การสร้างภาวะผูน้าํแก่ผูน้าํองคก์ารทุกระดบั   

5.  System Thinking มีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการเขา้ใจ
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบสําคญัของระบบนอกจากมอง
ภาพรวมแลว้ ตอ้งมองรายละเอียดของส่วนประกอบยอ่ยในภาพนั้นให้ออกดว้ย วินยัขอ้น้ี
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีสลบัซบัซอ้นต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้  
        องคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของคนทาํงานบน
พื้นฐานของการเรียนรู้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี  
  1. กาํหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในเชิงปฏิบติัการ คือ   
 1.1 กลยทุธ์ช้ีนาํ (Surge Strategy) โดยคณะผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมรับผิดชอบและสนบัสนุน  
 1.2 กลยทุธ์ปลูกฝัง (Cultivate Strategy) โดยใหค้ณะทาํงานในสายงานดา้นทรัพยากรบุคคล     
เป็นผูรั้บผดิชอบ   
 1.3 กลยทุธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะทาํงานพิเศษจากทุก ๆ หน่วยงานใน    
                  องคก์ารมาร่วมกนัรับผดิชอบดาํเนินการ  

 2. กาํหนดแผนงานใหช้ดัเจน ดงัน้ี 
 2.1 ปรับโครงสร้างในการบริหารใหเ้ป็นการทาํงานแบบทีม  
 2.2 จดัทาํแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างในการบริหารงานให้มีลกัษณะ
เป็น การทาํงานเป็นทีม โดยวางแผนพฒันาองคค์วามรู้ โดยการฝึกอบรม  และพฒันาประสบการณ์
พร้อมทกัษะจากการเรียนรู้ในท่ีทาํงาน   
 2.3 จดัทาํแผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ประกอบการ
ฝึกอบรม และการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น หอ้งฝึกอบรม หอ้งประชุม โสตทศันูปกรณ์เป็นตน้  
 3. เปิดโอกาสให้ทุกคนไดรั้บรู้กลไกของการพฒันาและผลกระทบทุก ๆ  ดา้นท่ีจะเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลง  
  4. พฒันาพื้นฐานสาํคญัขององคก์ารเรียนรู้ดงัน้ี 
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 4.1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เพื่อใหเ้ก่งในทุก ๆ ดา้น เก่งในการเรียนรู้ เก่งคิด 
เก่งทาํ มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายามตั้งแต่เยาวว์ยัและใฝ่รู้อย่างเสมอตน้เสมอปลาย 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัโลกยุคโลกาภิวตัน์ซ่ึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based) ท่ีตอ้งมีการ
เรียนรู้ไปตลอดชีวติ โดยมีการคาํนึงถึงประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ี 

- การสร้างวสิัยทศัน์ส่วนตน (Personal Vission) ซ่ึงไดแ้ก่ความคาดหวงัของแต่ละคนท่ี   
  ตอ้งการจะใหส่ิ้งต่าง ๆ เกิดข้ึนจริงในชีวติของตน 
- มุ่งมัน่สร้างสรรค ์(Creative Tension) มีความขยนั ใฝ่ดี มีพฒันาการอยูต่ลอดเวลา 
- ใชข้อ้มูลเพื่อวเิคราะห์และตดัสินใจ เพื่อใหมี้ระบบคิด และการตดัสินใจท่ีดี 
- ฝึกใช้จิตใตส้ํานึก (Subconcious) สั่งงาน เพื่อให้การทาํงานเป็นไปโดยอตัโนมติั และ
ไดผ้ลงานท่ีดี 

 4.2 รูปแบบวธีิการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง (Mental Model) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์
ท่ีไดส้ะสมมาตั้งแต่เด็กกบัพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล ทาํให้ความคิดและ
ความเขา้ใจของแต่ละคนแตกต่างกนั และหากปล่อยใหต่้างคนต่างคิดจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะ
มีการยึดติด กบัรูปแบบและวิธีการท่ีตนเองคุน้เคย ทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงและการ
ปรับตวั  
 4.3  การสร้างและสานวสิัยทศัน์ (Share Value) ใหทุ้กคนไดรู้้ไดเ้ขา้ใจ จะไดส้นบัสนุนและ
มีส่วนร่วมในการดาํเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีการนาํวิสัยทศัน์ท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเป็นเป้าหมาย
ของการกาํหนดแผนกลยทุธ์ เพื่อสานใหว้สิัยทศัน์เป็นจริงดว้ยแผนการปฏิบติัต่อไป  
              4.4  การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learn) เป็นการเนน้การทาํงานเป็นทีมโดยให้ทุกคน
ในทีมงานใชว้ิจารณญาณร่วมกนัตลอดเวลาว่า กาํลงัทาํงานอะไร จะทาํให้ดีข้ึนอยา่งไร เป็นการ
เรียนรู้ร่วมกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลสามคัคี ขยนัคิด ขยนัเรียนรู้ 
และขยนัทาํดว้ยความเช่ือวา่การเรียนรู้ในลกัษณะน้ีจะช่วยเสริมสร้างอจัฉริยะภาพของทีมงาน   
 4.5 ความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อให้ทุกคนมีความเขา้ใจชดัเจนถึง
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ทาํให้มองทุกส่ิงทุกอย่างเป็นภาพรวม จะไดส้ามารถเผชิญกบัภาวะ
วกิฤติ และการแข่งขนัได ้ 
  5. พฒันาพนกังานในระดบัผูน้าํองคก์าร ไม่วา่จะเป็นหวัหนา้โครงการ หรือหวัหนา้ทีมงาน 
ให้มีความเข้าใจบทบาทของผูน้ําในองค์การเรียนรู้  จะได้มีการปฏิบัติให้มีคุณลักษณะเป็นผูมี้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ และเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนผูอ่ื้นในการปฏิบติังาน
ใหร้าบร่ืน  
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 6. มอบหมายพนัธกิจ (Mision) และกระบวนงานต่าง ๆ แก่ทีมงานเพื่อให้สามารถบริหาร
และรับผดิชอบดว้ยตวัเองได ้เป็นการเพิ่มอาํนาจใหแ้ก่พนกังาน จะไดเ้กิดความคล่องตวั  
 7. สร้างวฒันธรรมองค์การด้านการพัฒนา และปรับปรุงงานให้ดีข้ึนตลอดเวลา 
 8. ทาํการประเมินผล (Assessment) เพื่อปรับปรุงผลงานเสมอ  
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีและแนวคิดขา้งตน้และไดน้าํมาเช่ือมโยงกบังานวิจยัเพื่อทาํการศึกษา
ตวัแปรดา้นความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการประยุกตใ์ชค้วามรู้จากรายวิชาต่างๆในระหวา่งการ
ฝึกปฏิบัติงาน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

2.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

     Wolman(1973)กล่าวถึงความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางดา้น
พฤติกรรม โดยใหค้วามจาํกดัความไวว้า่หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราไดรั้บผลสาํเร็จ 
ตามความมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation)  

     Schermerhorn (1984) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่ ความพึงพอใจ เป็นระดบัหรือขั้นของ
ความรู้สึกในดา้นบวกหรือลบของคนท่ีมีต่อลกัษณะต่าง ๆ ของงาน รวมทั้งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การจดัระบบงาน และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

     Hornby (2000) กล่าววา่ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกท่ีดีเม่ือประสบความสาํเร็จ หรือไดรั้บ
ส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนเป็นความรู้สึกท่ีพอใจ 

     จากความหมายขา้งตนสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเรา
ไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation) ซ่ึงเป็น
ระดบัหรือขั้นของความรู้สึกทั้งในดา้นบวกหรือลบท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงาน 

2.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัความพงึพอใจ 

     นกัวชิาการไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีอธิบายองคป์ระกอบของความพึงพอใจ และอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไวห้ลายทฤษฎีซ่ึงทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดไดแ้ก่  
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ทฤษฎีจูงใจ( motivation theory) ของ Maslow (1970, pp. 80-81) หรือท่ีเรียกวา่ ทฤษฎีทัว่ไป
เก่ียวกบัการจูงใจ (Maslow’s general theory of human motivation)  หรือทฤษฎีความตอ้งการของ
มาสโลว ์(Maslow`s Theory) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

            
2.2.1 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow`s Theory) 

         ทฤษฎีการจูงใจ ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัสภาวะของบุคคลท่ีพร้อมจะสนองความตอ้งการหาก
ส่ิงนั้นมีอิทธิพลสาํหรับความตอ้งการของเขา ทฤษฎีการจูงใจที่สาํคญัคือ ทฤษฎีความตอ้งการ
ของมาสโลว ์(Maslow`s Theory) อบัราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ซ่ึงมาสโลวไ์ด้
ตั้งสมมติฐานส่ิงจูงใจจากความตอ้งการของมนุษยไ์วว้า่ มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอ ความ
ตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไป แต่ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองนั้นจะเป็นส่ิงจูงใจแทน และมาสโลวไ์ดล้าํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัตํ่าถึง
ระดบัสูง โดยแบ่งออกเป็น 5ขั้น ดงัน้ี 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปภาพที ่2.2 รูปแสดงล าดับขั้นตามความต้องการของมาสโลว์ 
      
 

     ความต้องการทางด้านร่างกาย  

  ความต้องการความปลอดภยัและมัน่คง 

   ความต้องการการยกยอ่ง 

       ความต้องการการยอมรับจากสงัคม 

ความต้องการ 
ความส าเร็จ 
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             1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานเพื่อความอยู่
รอดของชีวิต เช่น ความตอ้งการอาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 
             2. ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั (safety needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการความปลอดภยั
ทางดา้นร่างกาย เช่น ความลอดภยัจากอุบติัเหตุ อนัตรายต่างๆ และความมัน่คงในอาชีพ 
             3. ความตอ้งการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (belonging needs) ไดแ้ก่ความตอ้งการท่ีจะ
เขา้ร่วม และไดรั้บการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
             4. ความตอ้งการจะเห็นคุณค่าของตนเอง (esteem needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการอยากเด่นใน
สังคม เป็นท่ียอมรับ เป็นท่ียกยอ่งสรรเสริญของบุคคลอ่ืน 
             5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (self- actualization) เป็น
ความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์ท่ีคนส่วนมากอยากจะเป็นอยากจะได ้
 
        มาสโลวมี์ทรรศนะเหมือนกบัฟรอยด ์โดยมีความเช่ือเก่ียวกบัการจูงใจมนุษย ์แต่ทรรศนะของ
มาสโลวมี์เหตุผลท่ีมีความแตกต่างจากทรรศนะของฟรอยด์ท่ีมีความเช่ือในพลงัอาํนาจซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
บุคคลมีมาตั้งแต่แรกเกิดลว้นแต่เป็นการจูงใจในทางลบ แต่มาสโลวมี์ความเห็นวา่ จุดอ่อนในส่ิงท่ี
บุคคลมีมาตั้งแต่แรกเกิด ควรจะจดัให้เป็นแนวทางบวก และควรจะไดรั้บการสนบัสนุนให้เกิดการ
จูงใจ เพื่อให้มนุษยส์ามารถมีชีวิตอยูร่อดได ้จดัเป็นพลงัอาํนาจท่ีดีท่ีสุด และเป็นการจูงใจท่ีจะตอ้ง
กระทาํในทนัที มาสโลวมี์ความเช่ือว่าความตอ้งการตามลาํดบัขั้นทั้งหมดเป็นความตอ้งการของ
มนุษยท่ี์มีมาตั้งแต่แรกเกิด แต่มนุษยมี์ความตอ้งการตามลาํดบัขั้นในขั้นท่ีสูงข้ึน มนุษยจึ์งตอ้งการ
การช้ีนาํในการกระทาํ เม่ือมนุษย์ได้รับความพึงพอใจในลาํดับขั้นความต้องการขั้นพื้นฐานคือ
อาหาร ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีความอดอยากหิวโหยอยู ่ส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสุดสําหรับเขาก็คืออาหาร
นั่นเอง เม่ือได้รับอาหารเพียงพอแล้ว และมีความปลอดภยัในชีวิตแล้ว ก็เป็นส่ิงท่ีเช่ือแน่ได้ว่า 
มนุษยก์็จะถูกจูงใจให้มีความตอ้งการทางสังคม หรือมีความตอ้งการการยอมรับ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมและจะไดรั้บการยอมรับนบัถือเป็นอยา่งสูง เขาก็จะเป็นผูท่ี้รู้จกัและมีความเขา้ใจโลกของ
เขา หรือจดัเป็นการสร้างสุนทรียภาพแห่งความพอใจท่ีบริสุทธ์ิ มนุษยส์ามารถจะประสบผลสําเร็จ
ได้ตามเป้าหมาย เขาจะกลายเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถมากท่ีสุดตลอดไปและมีความสามารถ
หลายอย่าง หรือเป็นบุคคลท่ีประสบความสําเร็จชีวิต ดงันั้นแต่ละบุคคลจะมีความสามารถในการ
พฒันาตนเองไดเ้ป็นอยา่งดีท่ีสุด 
         ตามแผนการของมาสโลว์ สังคมควรจะมีส่วนช่วยทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ไดว้่า บุคคลทุกคน
สามารถจะไดรั้บความพึงพอใจในความตอ้งการขั้นพื้นฐานทางดา้นสรีระ แต่ควรจะให้เขาไดมี้การ
พฒันาความตอ้งการในลาํดบัความตอ้งการขั้นต่อไปอย่างเต็มท่ี เพื่อเป็นการรักษาและควบคุมทาง
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สังคมเหนือสัญชาตญาณของบุคคล มาสโลวมี์ความรู้สึกวา่ สังคมจะตอ้งให้การสนบัสนุนส่งเสริม
บุคคลท่ีมีความอ่อนแอ โดยการเพิ่มการจูงใจให้มากข้ึน การท่ีมนุษยมี์แต่การกระทาํความเลวก็เป็น
ส่ิงท่ีไม่อาจจะหลีกเล่ียงไดเ้น่ืองจากเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลถูกขดัขวางในความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐาน ดงันั้นบุคคลก็ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีตามแรงขบัท่ีเพิ่มข้ึนได ้ บุคคลอาจจะมีพฤติกรรมท่ีมี
ความเห็นแก่ตวั หรือกระทาํการก่อเหตุร้ายแรง เน่ืองจากบุคคลเหล่านั้นจะไม่เคยได้รับความ
ตอ้งการตามลาํดบัขั้นในระดบัขั้นท่ีตํ่าท่ีสุดเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมีความตอ้งการมากเกินไป ซ่ึง
เป็นสาเหตุท่ีทาํให้เขา้ตอ้งกลบัมาอยู่ในลาํดบัความตอ้งการขั้นตํ่าท่ีสุด แต่ก็ยงัเปิดโอกาสให้เขามี
แนวทางไปสู่ความสาํเร็จสูงสุดในชีวติได ้    

           หลกัการและแนวคิดท่ีสาํคญัของการจูงใจ คือ  
 1. การจูงใจเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีผลกัดนัให้บุคคลปฏิบติั กระตือรือร้น และปรารถนาท่ี
จะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพราะการตอบสนองใด ๆ จะเป็นผลเพื่อลดความตึงเครียดของบุคคล ท่ีมี
ต่อความตอ้งการนั้นๆ ดงันั้นคนเราจึงด้ินรนเพื่อให้ได้ตามความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้งอาศยัการจูงใจ 
 2. ความตอ้งการทางกาย อารมณ์ และสังคม เป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัต่อกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนจึงควรหาทางเสริมแรงหรือกระตุน้โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเหล่านั้น 
 3. การเลือกส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกบั ความสนใจ 
ความสามารถและความพึงพอใจแก่ผูเ้รียนจะเป็นกุญแจสาํคญัให้การจดักระบวนการเรียนรู้
ประสบความสาํเร็จไดง่้าย มีแรงจูงใจสูงข้ึน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเพิ่มข้ึน 
 4. การจูงใจผูเ้รียนให้มีความตั้งใจ และสนใจในการเรียน ย่อมข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพของ
ผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งทาํความเขา้ใจลกัษณะความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละระดบั แต่
ละสังคม แต่ละครอบครัว แลว้จึงพิจารณากิจกรรมการเรียนท่ีจะจดัให้สอดคล้องกนั 
 5. ผูส้อนควรจะพิจารณาส่ิงล่อใจหรือรางวลั รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขนั ให้รอบคอบ
และเหมาะสมเพราะเป็นแรงจูงใจท่ีมีพลงัรวดเร็ว ซ่ึงให้ผลทั้งทางดา้นเสริม สร้าง และการ
ทาํลายก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และวิธีการ 

     ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้และไดน้าํมาเช่ือมโยงกบังานวิจยัเพื่อทาํการศึกษาตวั
แปรดา้นความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการประยกุตใ์ชค้วามรู้จากรายวชิาต่างๆในระหวา่งการฝึก
ปฏิบติังาน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีเป็นแรงจูงใจต่อกระบวนการเรียนรู้
ของนกัศึกษาในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานในสถานการณ์จริง ซ่ึงมีผลทาํใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัตนเอง
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วา่มีจุดเด่นและดอ้ยอยา่งไร  และทางดา้นสถานประกอบการผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้
มาเช่ือมโยงกบังานวจิยัเพื่อทาํการศึกษาตวัแปรดา้นความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผล
การปฏิบติังานในปัจจุบนัของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาด ซ่ึงเป็นระดบัหรือขั้นของ
ความรู้สึกทั้งในดา้นบวกหรือลบท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงาน 

 
  3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัมนุษย์สัมพนัธ์ 

          3.1 ความหมายของมนุษย์สัมพนัธ์ 
 ความหมายทัว่ ๆ  ไป  มีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่มนุษยส์ัมพนัธ์  ดงัน้ี 
 ความหมายของมนุษยส์ัมพนัธ์ มีนกัจิตวทิยาใหค้วามหมายไวห้ลายท่านพอสรุปไดด้งัน้ี 

        อริสโตเติล ( Aristotle ) นักปราชญ์ชาวกรีก อธิบายว่า มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม มนุษยใ์ช ้
ชีวติอยูร่่วมกนั เป็นหมู่เป็นเหล่า เป็นกลุ่มเป็นพวก มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั การท่ีมนุษยอ์ยูร่่วมกนั ทาํ
ให้พวกเขารู้สึกปลอดภยั ซ่ึงเป็นสัญชาตญาณของมนุษย ์ดงันั้นเราอาจกล่าวไดว้่า การท่ี มนุษยมี์
สัมพนัธ์กนั มนุษยจึ์งเป็นสัตวส์ังคม ดงัท่ีนกัปราชญไ์ดก้ล่าวไว ้

         ดิวบริน  (Dubrin.   1981  :  4)  ให้ความหมายวา่    มนุษยส์ัมพนัธ์  หมายถึง  ศิลปะและการ
ปฏิบติัในการนาํความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยม์าใช้ในการติดต่อเก่ียวขอ้งกนัเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงคส่์วนตวัและส่วนรวม 

        นิพนธ์  คนัธเสว ี (2525  :  4)  ใหค้วามหมายวา่  มนุษยส์ัมพนัธ์  หมายถึง  สภาพความสัมพนัธ์
ของมนุษยท่ี์เอ้ืออาํนวยต่อการดาํรงชีวติร่วมกนัอยา่งราบร่ืนหรือทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
และทุกฝ่ายต่างก็มีความพึงพอใจทุกดา้น 
        วจิิตร  อาวะกุล  (2528  :  25)  กล่าววา่  มนุษยส์ัมพนัธ์  หมายถึง  การติดต่อเก่ียวขอ้งกนัเพื่อ
เป็นสะพานทอดไปสู่ความเป็นมิตร  รวมทั้งการท่ีพฒันาตนเองให้เป็นท่ีรักใคร่ชอบพอ  และไดรั้บ
ความร่วมมือสนบัสนุนจากผูอ่ื้น 
 ความหมายท่ีใชใ้นองคก์าร  มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
        คีธ เดวสิ  (Keith Davis.    1967  :  9)  ใหค้วามหมายวา่  มนุษยส์ัมพนัธ์  หมายถึง  
กระบวนการจูงใจคนใหท้าํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีความพอใจเป็น
พื้นฐาน 
        ฟลิปโป  (Flippo.    1969  :  15)  ใหค้วามหมายวา่  มนุษยส์ัมพนัธ์  หมายถึง  การรวมคนให้
ทาํงานร่วมกนัในลกัษณะท่ีมุ่งใหเ้กิดความร่วมมือ  สมานฉนัท ์เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย  หรือเป็น
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ารท่ีมุ่งหมายให้เกิดความร่วมมือในการทาํงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  

 จากความหมายต่าง ๆ  ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปลกัษณะของมนุษยส์ัมพนัธ์ไดด้งัน้ี  
 1.  มนุษยส์ัมพนัธ์ เนน้ตวับุคคลมากกวา่เคร่ืองจกัรกลหรือเศรษศาสตร์ 
 2. บุคคลดงักล่าวรวมกนัเป็นกลุ่มสังคมท่ีมีระบบ และความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล      
                     เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีระบบระเบียบ 
 3. กิจกรรมสาํคญัของมนุษยส์ัมพนัธ์ คือ การจูงใจใหบุ้คคลเกิดพลงัในการติดต่อสัมพนัธ์    
                   และแสดงพฤติกรรมตอบสนองใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
 
         3.2 ประวตัิความเป็นมาของมนุษย์สัมพนัธ์   

        อารี  เพชรผดุ  (ม.ป.ป.  :  4-9)  กล่าววา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยน์ั้นไม่สามารถระบุไดว้า่
เร่ิมเม่ือใด  แต่มนุษยเ์ร่ิมอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มสังคมก็ตอ้งมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัเพื่อความมัน่คง  
ปลอดภยั  และเพื่อความอยูร่อด  ฯลฯ  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้  ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์
ท่ีไม่เป็นทางการและเป็นไปโดยอตัโนมติั  เม่ือสังคมเร่ิมเปล่ียนแปลง  ประชาชนพลเมืองเพิ่มข้ึน  มี
การแข่งขนัดา้นธุรกิจมากข้ึน  มนุษยส์ัมพนัธ์เร่ิมมีความสําคญัยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในองค์การต่าง ๆ  
เช่น  องคก์ารอุตสาหกรรม  องคก์ารธุรกิจ  เป็นตน้  ทั้งน้ีเพราะการบริหารงานของนายจา้งนั้นตอ้ง
เก่ียวข้องกับกับคนท่ีเป็นลูกจ้างหรือผูใ้ช้แรงงาน  ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับมนุษย์สัมพนัธ์เร่ิม
เด่นชดักลางศตวรรษท่ี  19  โดยเร่ิมเปล่ียนแนวคิดการบริหารมาให้ความสําคญัแก่ตวับุคคล  ทั้งน้ี
ก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรม  นายจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมไม่เห็นความสําคญัของลูกจา้ง  ไม่
สนใจความตอ้งการ  และอารมณ์ความรู้สึกของคน  และไม่รู้วา่ความตอ้งการของคนมีอิทธิพลต่อ
ผลผลิตอย่างสูง  ผูบ้ริหารคิดแต่เพียงว่าแรงงานเปรียบเสมือนสินคา้สําหรับซ้ือขาย  คนก็กลายเป็น
เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งทาํงานตลอดเวลา โดยเขาไม่รู้วา่คนตอ้งการพกัผอ่น  ตอ้งการความเห็นอกเห็นใจ  
และอ่ืน ๆ  คนงานในสมัยนั้ นต้องทาํงานวนัละหลายชั่วโมงได้รับค่าจ้างในอัตราตํ่ า  อยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี  คนงานมีสุขภาพทรุดโทรมยากจน  เจ็บป่วยเสมอ  ทั้งน้ีเพราะนายจา้งขาด
ความเห็นอกเห็นใจ  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ  สภาพการทาํงานเลวร้ายลง  ผลผลิตเส่ือมคุณภาพ  
โรงงานประสบภาวการณ์ขาดทุน 
        ต่อมาจึงมีการปฏิวติัอุตสาหกรรม  หลังการปฏิวติัอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  แม้จะมีการจัด
ระบบงานท่ีดีข้ึนแต่สถานการณ์ต่าง ๆ  ยงัไม่ดีข้ึนเพราะคนงานยงัขาดอิสรภาพในการทาํงาน  ไม่มี
เวลาวา่งสําหรับพกัผอ่น  และยงัไม่มีความพอใจในการทาํงาน  ต่อมาประมาณปี  ค.ศ.  1800  โร
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เบิร์ท โอเวน  (Robert  Owen)  นกัอุตสาหกรรมชาวเวลล์  เป็นบุคคลแรกท่ีคาํนึกถึงความตอ้งการ
พื้นฐานของคนงาน  เช่น  เขาคิดวา่  เด็กยงัมีพฒันาการไม่เหมือนผูใ้หญ่  โอเวนจึงไม่ยอมรับเด็กเขา้
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  เขาเช่ือว่า  ความสะอาด  และความเหมาะสมของงานมี
ความสัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นอยา่งยิ่ง  เขาจึงไดจ้ดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาด  และจดัสภาพการ
ทาํงานใหเ้หมาะสมข้ึน  ซ่ึงนบัวา่เป็นการเร่ิมตน้การสร้างสัมพนัธภาพกบัคนงาน 
        ต่อมาปี  ค.ศ.  1835  แอนดรู  ยรีู  (Andreww Urie)  เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีให้ความสําคญัแก่คนซ่ึง
เป็นองค์ประกอบสําคญัในอุตสาหกรรมการผลิต  เช่น  การจดัให้มีการหยุดพกัด่ืมนํ้ าชา  ให้การ
รักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย  การปรับปรุงห้องทาํงาน  ให้มีพดัลมระบายอากาศ  จ่ายค่าจ้างเม่ือ
คนงานเจบ็ป่วย  เป็นตน้ 
        ตน้ปี  ค.ศ.1900  เทยเ์ลอร์  (Taylor)  วิศวกรชาวอเมริกาซ่ึงเป็นผูจ้ดัการโรงงานถลุงเหล็กได้
พฒันาทฤษฎีและการจดัการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ข้ึน  เขาจึงไดช่ื้อวา่เป็นบิดาแห่งการบริหารเชิง
วิทยาศาสตร์  (Owen.    1969  :  8-11)  โดยท่ีเขาไดริ้เร่ิมวางพื้นฐานมนุษยส์ัมพนัธ์ดา้นธุรกิจข้ึน  
เม่ือไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูค้วบคุมงานเขาไดพ้ยายามวางมาตรฐานเวลาท่ีใชใ้นการทาํงานแต่ละอยา่ง
ท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรกลทุกดา้น  (Spriege.   1955  :  2.1-2.6)  และพิจารณาศึกษาการทาํงานของ
คนงานในแต่ละวนัวา่ทาํงานวนัละก่ีชัว่โมงจึงจะเหมาะสมท่ีสุด  ระยะการพกังานแต่ละวนัควรมีก่ี
ระยะ  และระยะหน่ึง ๆ  นานเท่าใด  เขาไดท้าํการทดลองวิธีการทาํงานท่ีถูกตอ้งกบัคนกลุ่มหน่ึง
และพบวา่การทาํงานท่ีถูกวธีิจะทาํให้ผลผลิตสูงข้ึน  เขาเป็นบุคคลแรกท่ีเรียกร้องให้ผูบ้ริหารสนใจ
สภาพการทาํงานของคนงาน เพราะคนงานเป็นองค์ประกอบสําคญัในการผลิต  จึงนบัไดว้่าทาํให้
เ กิดการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอีกระดับหน่ึง  ต่อมาได้มีการจัด
ประชุมสัมมนาดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ในวงการอุตสาหกรรมข้ึนท่ีกรุงนิวยอร์กและไดจ้ดัเร่ือยมาจนถึง
ปัจจุบนัซ่ึงเป็นการจดัสัมมนาท่ีเร่ิมใชค้าํวา่  “มนุษยส์ัมพนัธ์” 
 
          3.3  แนวคิดเกีย่วกบัมนุษย์สัมพนัธ์ 
        แนวคิดเก่ียวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์เป็นความรู้เบ้ืองตน้ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์
แนวคิดของมนุษย์สัมพนัธ์แบ่งออกเป็น  3  แนวคิด  คือ  แนวคิดในเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ์ 
แนวคิดในเร่ืองของสังคมไทยและแนวคิดในเร่ืองขององคก์าร  ดงัน้ี  คือ 
  1.  แนวคิดในเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ์ ไดแ้ก่  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การ
คาํนึงถึงบุคคลในลกัษณะผลรวม  พฤติกรรมของมนุษยย์อ่มก่อให้เกิดข้ึนไดแ้ละจูงใจได ้ มนุษยมี์
คุณค่าและศกัด์ิศรี  มนุษยมี์ความซบัซอ้น  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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   1.1  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Individual differences)  นอกจากบุคคลจะมี
ความคลา้ยคลึงกนัแลว้บุคคลยงัมีความแตกต่างกนัมากมายหลายประการ 
   1.2  การคาํนึงถึงบุคคลในลกัษณะรวม  (A  whole person)  เราไม่อาจศึกษาบุคคล
โดยการแยกศึกษาเป็นส่วนยอ่ย ๆ  แต่ละส่วน 
   1.3  พฤติกรรมเป็นส่ิงก่อให้เกิดข้ึนไดแ้ละจูงใจได ้ (A caused behavior)  ทาง
จิตวิทยาเช่ือว่า  พฤติกรรมเกิดจากความตอ้งการ  ซ่ึงถือว่าความตอ้งการเป็นแรงขบัหรือแรงจูงใจ
ภายในท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรม  นอกจากพฤติกรรมจะเกิดจากแรงจูงใจภายในแลว้เรายงัสามารถทาํ
ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมโดยใชส่ิ้งจูงใจภายนอกได ้
   1.4  มนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรีของความเป็นคน  (Dignity)  มนุษยทุ์กคนเป็นคนมี
คุณค่า  มีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั  ฉะนั้นการปฏิบติัต่อผูร่้วมงานในองคก์ารควรเป็นไปในลกัษณะของ
การยกยอ่งใหเ้กียรติ  สุภาพ  อ่อนนอ้ม  ไม่วางอาํนาจ  หรือขู่บงัคบั  
   1.5  มนุษยมี์ความซับซ้อนและมีความผนัแปรเป็นอย่างมาก  (Complex)  มนุษย์
เป็นสัตว์ชั้ นสูงท่ีมีความซับซ้อนและพฤติกรรมผนัแปรอยู่ตลอดเวลาตามความต้องการหรือ
แรงจูงใจท่ีมีอยู ่
  2.  แนวคิดในเร่ืองลกัษณะของสังคมไทย ลกัษณะสังคมไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย์
สัมพนัธ์มีหลายประการ เช่น เป็นสังคมท่ีเน้นตวับุคคลมากกว่าปัญหาหรือหลักการ เป็นสังคม
อาํนาจนิยมเป็นไปในลกัษณะของผูใ้หญ่กบัผูน้อ้ย 
    3.  แนวคิดในเร่ืองธรรมชาติขององคก์าร มีขอ้สมมติฐานวา่ องคก์ารมีธรรมชาติ ดงัน้ี 
   3.1 องคก์ารเป็นระบบสังคม กิจกรรมทางสังคมภายในองคก์ารจึงอยูภ่ายใตก้ฎ 
     ของสังคม 
   3.2 องคก์ารเป็นศูนยร์วมความสนใจ องคก์ารเกิดข้ึนเพราะคนมีความสนใจ   
      ร่วมกนั   
 แนวคิดดงักล่าวจะเป็นแนวทางให้บุคคลในองค์การ  ในสังคม  ไดต้ระหนกัและใช้เป็น
ประโยชน์ในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบั
งานวจิยัในการศึกษาตวัแปรทางดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ของนกัศึกษา 
 

4. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบับุคลกิภาพ 

                บุคลิกภาพ(Personality) มาจากภาษาละตินว่า Persona หมายถึง หน้ากากท่ีตวัละครใช้
สวมเวลาออกแสดง เพื่อท่ีจะแสดงบทบาทตามท่ีถูกกาํหนดให ้
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 คาํจาํกดัความของ “บุคลิกภาพ” คือ ผลรวมอย่างมีระบบของพฤติกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
ทศันคติและค่านิยมซ่ึงแสดงให้เห็นถึงลกัษณะนิสัยเฉพาะตวับุคคล ดงันั้นจิตวิทยาบุคลิกภาพจึง
เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งศึกษานิสัยของบุคคลซ่ึงช่วยใหม้องเห็นวา่แต่ละคนแตกต่างกนัอยา่งไร 

        4.1  ส่ิงทีก่ าหนดบุคลกิภาพ (Personality Determinants) 
        ในการวจิยัเก่ียวกบับุคลิกภาพมีขอ้ถกเถียงมากมาย แต่ในท่ีสุด ก็สรุปวา่ บุคลิกภาพ มีผลมาจาก 
3 องคป์ระกอบ คือ พนัธุกรรม (Heredity), ส่ิงแวดลอ้ม (Environment Factors) และสถานการณ์ 
(Situation Conditions)  
        พนัธุกรรม (Heredity) จากการวจิยัพบวา่ ลกัษณะต่าง ๆ ทั้งทางชีวะภาพ กายภาพ และ 
จิตวทิยาภายใน จะถูกถ่ายทอดจากบิดามารดาสู่บุตรผา่นทางยนีท่ีอยูใ่นโครโมโซม ทั้งน้ีจากการ
สังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ในวยัเยาว ์ซ่ึงพบวา่ลกัษณะต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นความวติก ความกงัวล 
ความกลวั ฯลฯ จะถูกถ่ายทอดผา่นยนีพอ ๆ กบัลกัษณะทางกายภาพ เช่น ความสูง สีผม ฯลฯ 

ส่ิงแวดล้อม (Environment Factors) ในขณะท่ีผลจากพนัธุกรรมจะมีขีดจาํกดัในการสร้าง
บุคลิกภาพ ความต้องการของสังคมหรือส่ิงแวดล้อมท่ีบุคคลนั้ นดํารงอยู่ จะคอยปรับเปล่ียน    
บุคลิกภาพใหแ้ปรเปล่ียนไป 

สถานการณ์ (Situation Conditions) บุคลิกภาพท่ีมกัจะสมํ่าเสมอ อาจจะแปรเปล่ียนไป
ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  

          ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพ  (Personality theories)   มีมากมายหลายทฤษฎี  แต่ในท่ีน้ีจะ
ขอนาํมากล่าวพอเป็นสังเขปเพียงบางทฤษฎีท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
 
 4.2 ทฤษฏีบุคลกิภาพแบบจิตวเิคราะห์ (Psychoanalytic Theories) 

         ซิกมนัด์  ฟรอยด์ (Sigmund  Freud) เป็นบิดาของกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์  และเป็นผูต้ ั้งทฤษฎี
ท่ีเก่ียวกบับุคลิกภาพ   เรียกวา่  “ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เก่ียวกบับุคลิกภาพ”  (psychoanalytic  theory  of  
presonality) ข้ึน  ซ่ึงนับว่ามีอิทธิพลสําคญัอย่างยิ่งต่อการทาํความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย ์ 
ฟรอยด์ได้ให้ข้อคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพของมนุษย์ว่า  เป็นผลเกิดมาจากความด้ินรนพยายาม  
ระหวา่งแรงขบัอนัเกิดจากภายในร่างกาย  (Inner  physiological  drivers)  ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา เช่น  
ความหิว   อารมณ์เพศ  และความกา้วร้าว  เป็นตน้  กบัความกดดนัทางสังคม   (social  pressure)  ท่ี
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เป็นตวัคอยขดัขวาง เพื่อให้บุคคลประพฤติปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบั และ
ศีลธรรมจรรยาท่ีดีงาม  (Mowen  and  Minor.1998:202) 

          ฟรอยด ์ ไดอ้ธิบายวา่  มนุษยมี์จิต  3  ระดบั  คือ  (1)  จิตสํานึก (Coscious  mind)  (2)  จิตก่อน
สํานึก  หรือจิตใตส้ํานึก (Preconscious  or  Subconscious  mind)  และ  (3)  จิตไร้สํานึก 
(Unconscious  mind)  เป็นตวัคอยควบคุมกาํกบัพฤติกรรมของมนุษยใ์ห้แสดงพฤติกรรมออกมา
ต่างๆนานา ฟรอยด์กล่าววา่   พลงัผลกัดนัท่ีเป็นแรงขบัให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรมส่วนใหญ่แลว้มา
จากจิตไร้สํานึก  จึงไม่ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ   จากความคิดท่ีวา่บุคคลเกิดการ
รับรู้เพียงส่วนน้อยท่ีเก่ียวกับแรงผลักดันภายใน ท่ีจูงใจให้เกิดการกระทาํ    จึงเป็นจุดเปล่ียน
ความคิดท่ีสําคญัอนัยิ่งใหญ่ต่อการเขา้ใจบุคลิกภาพของมนุษย ์ (Rathus,  quoted  in  Mowen  and  
Minor.1998:202) 

        โครงสร้างของบุคลกิภาพ  (Structure  of  personality) 

         ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์  เขาได้บญัญติัศพัท์เฉพาะข้ึนมาเพื่ออธิบายโครงสร้าง
บุคลิกภาพวา่  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีเป็นระบบ   3 อยา่ง    คือ   อิด (id)    อีโก (ego)  และ
ซุปเปอร์อีโก  (superego)  ระบบทั้ง  3  อยา่งน้ีจะรวมกนัเขา้เป็นโครงสร้างของบุคลิกภาพข้ึน  แต่
จะต้องเข้าใจว่าโดยแท้จริงแล้ว  ระบบทั้ ง  3   อย่างน้ีไม่อาจแยกเป็นส่วน ๆ  ได้เป็นเพียง
องคป์ระกอบโครงสร้างของจิตตามสมมติฐานเท่านั้น ไม่ใช่ตามสภาพทางสรีระของมนุษย ์ ระบบ
ของจิตทั้ง  3  อยา่ง  ดงักล่าวอธิบายได ้ ดงัน้ี 

        1.  อิด (Id   หรือ  libido)   หมายถึง แรงขบัทางร่ายกายท่ีกาํกบับุคคลให้กระทาํการต่าง ๆ ซ่ึง
ติดตวัมาตั้งแต่เกิด และเป็นตวักระตุน้ท่ีค่อนขา้งรุนแรง    อนัเกิดจากภาวะของจิตไร้สํานึกเปรียบได้
กบักิเลส  ตณัหา  หรือโลภ  ท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง อิดจึงเป็นแรงกระตุน้ด้ินรนขวนขวายท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติั ไปตามหลกัท่ีเรียกว่า “หลกัแห่งความพอใจ” (pleasure principle) นัน่คือเพื่อ
หลีกเล่ียงความเครียด   (avoid  tension)   และแสวงหาความพึงใจในทนัที  เพื่อวา่ความรู้สึกและ
อารมณ์ท่ีจะไดรั้บเป็นไปในทางบวก 
        แต่อยา่งไรก็ตาม ภาวะของจิตท่ีคิดไปนั้น อยูร่ะดบัจิตไร้สํานึกหรือไม่รู้สึกตวั  ซ่ึงในโลกแห่ง
ความเป็นจริงแลว้ไม่อาจจะกระทาํไดอ้ย่างเต็มท่ี     จะเห็นไดว้า่ความคิดของจิตท่ีเกิดข้ึนในบดัดล
ฉับพลันหลายๆอย่าง    ไม่อาจจะรับหรือปฏิบัติได้ในสังคมท่ีเจริญ     ท่ีมีระเบียบแบบแผน  
ตวัอย่างเช่น  เม่ือบุคคลเกิดความรู้สึกร้อนและกระหายนํ้ า  จิตของบุคคลนั้นก็จะกระตุน้ให้บุคคล
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นั้นไปหยิบหรือฉกฉวยอะไรบางอย่างท่ีเยน็ๆมาด่ืม  โดยจะไม่คาํนึงถึงว่าจาํเป็นจะตอ้งซ้ือ  หรือ
ใครเป็นเจา้ของหรือไม่ (Loudon  and  Della  Bitta.1993:301) 
        2.  อีโก (Ego)  หมายถึง  จิตท่ีรู้สาํนึก ท่ีก่อตวัและพฒันาข้ึนมาเม่ือเด็กเจริญเติบโต  เป็นส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้  และความรู้สึกนึกคิด  จากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีสั่งสม  จึงทาํให้อีโก
ไดรั้บการพฒันาจนทาํใหบุ้คคลมีความสามารถ   ในการคิดท่ีอยูใ่นวิสัยแห่งความเป็นจริง  (realistic  
thinking) รวมทั้งมีความสามารถเผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้วา่อะไรควรหรือไม่ควร
กระทาํ  จึงทาํหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็นนกับริหารหรือเป็นผูจ้ดัการของอิด  (a  manager  for  the  id)    
โดยอีโกจะเป็นผูเ้ลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม เพื่อสนองความตอ้งการตามสัญชาตญาณให้เกิดความ
พอใจ โดยยดึถือความเป็นจริงมาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา  เน่ืองจากจิตไดก้าํหนดความตอ้งการข้ึน
มากจนเกินไป  อีโกจึงจดัลาํดบัความสําคญัให้อยูใ่นวิสัยท่ีสามารถจดัการได ้โดยยึดถือความสําคญั
ของความต้องการแต่ละอย่างเป็นหลัก  รวมทั้ งคอยขัดขวางยบัย ั้งควบคุมให้อิดแสดงออกท่ี
เหมาะสม (Onkvisit  and  Shaw.1994:108) 
        ดงันั้นจึงเห็นได้ว่า การปฏิบติัการของอีโก จึงเป็นการปฏิบติัตามหลกัท่ีเรียกว่า “หลกัแห่ง
ความเป็นจริง”  (Reality principle)  นัน่คือ ความสามารถท่ีจะเล่ือนเวลาปลดปล่อยความเครียด
ออกไปได ้ จนกว่าจะถึงเวลาท่ีเหมาะสม จากตวัอย่างขา้งตน้  แมว้่าบุคคลจะเกิดความหิว  ซ่ึงอิด
อาจจะกระตุน้ให้แย่งชิงอาหารจากเพื่อน  แต่อีโกก็จะห้ามปรามเอาไวโ้ดยให้เหตุผลวา่ เป็นส่ิงไม่
ควรปฏิบติัเพราะน่าเกลียดแสดงใหเ้ห็นถึงความตะกละและป่าเถือน  จึงควรหกัหา้มใจเอาไวร้อเวลา
อีกหน่อยอาจจะไดรั้บอาหารมากกวา่น้ี  เป็นตน้ 
        3.  ซุปเปอร์อีโก  (Superego)  หมายถึง  องคป์ระกอบส่วนท่ีสามของบุคลิกภาพเป็นส่วนของ
จิตท่ีเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของศีลธรรมจรรยา   และระเบียบประเพณีของสังคม  หรือเป็นมโน
ธรรมท่ีอยู่ในจิตของแต่ละบุคคล  อนัเกิดจากการเล้ียงดูอบรมของครอบครัวและสังคม  สามารถ
แยกออกได้ว่าอะไรคือ  ความถูกตอ้งและเป็นส่ิงดีงาม  อะไรควรหรือไม่กระทาํ   จึงทาํหน้าท่ี
ตรวจสอบและควบคุมทั้งอิดและอีโก เพื่อให้     อีโกประพฤติปฏิบติัให้อยู่ในทาํนองคลองธรรม 
เป็นท่ียอมรับของสังคม  ไม่ปฏิบติัตามท่ีจิตเรียกร้องทุกอยา่ง 
        ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งพลงัจิตทั้ง  3   ส่วนน้ี   นกัจิตวิทยาบางท่านไดเ้ปรียบเทียบไวว้า่ อิด
เปรียบเสมือนส่วนประกอบพื้นฐานของบุคลิกภาพทางด้านชีววิทยา ส่วน   อีโก เปรียบเสมือน
ส่วนประกอบของบุคลิกภาพทางดา้นจิตใจ  และ  ซุปเปอร์อีโก      เปรียบไดก้บัส่วนประกอบของ
บุคลิกภาพทางดา้นสังคม (นิภา  นิธยายน.2530:39)   บุคลิกภาพของคนจะมีลกัษณะเช่นใดนั้น  จึง
ข้ึนอยูก่บัพลงัใดมีอาํนาจถา้อิดมีอาํนาจสูง  บุคคลนั้นก็จะมีบุคลิกภาพแบบเด็ก เอาแต่ใจตนเอง ถา้อี
โกมีอาํนาจสูง  บุคคลนั้นก็จะมีบุคลิกภาพแบบผูใ้หญ่มีเหตุผล   ถา้ซุปเปอร์อีโกมีอาํนาจสูง    คน
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นั้นก็จะเป็นคนมีอุดมคติเป็นนกัทฤษฎี ความสัมพนัธ์ของพลงัจิตทั้ง 3  ส่วน  จึงสรุปได้ว่า  อีโก  
เป็นหน่วยปฏิบติัการ เป็นตวักลางในการแสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพ และจะปฏิบติัตามแรงผลกัดนัของ
อิด  โดยมีซุปเปอร์อีโกเป็นผูค้วบคุม ระบบจิตมนุษยท์ั้ง  3 ระดบัน้ี ในการทาํงานตามหน้าท่ีย่อม
จะตอ้งมีการต่อสู้ มีการยอมรับ มีการปรับตวักนั มีความขดัแยง้กนั เป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ ถา้ส่วน
ของจิตท่ีเป็น อิด อีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ ส่วนใดเป็นฝ่ายชนะ บุคลิกภาพของบุคคลก็จะแสดง
พฤติกรรมออกไปตามแนวของจิตฝ่ายท่ีชนะ 

4.3 ทฤษฎขีองกลุ่มฟรอยด์ใหม่ (The Neo-Freudian) 

        จากทฤษฎีของฟรอยด์  ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ในระยะต่อมาปรากฏว่าผูร่้วมงานและลูก
ศิษยข์องฟรอยด์บางคนไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของฟรอยด์บางประการบุคคลกลุ่มน้ีมีวิธี
จาํแนกบุคลิกภาพคน โดยอาศยัปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมไวแ้ตกต่างกนัแต่ท่ีไดรั้บการยอมรับ
ค่อนขา้งมาก  ขอนาํมากล่าวเพียง   3  ท่าน  คือ  คาร์ลจุง  (Carl  Jung)  คาเรน  ฮอร์นนีย ์ (Kare  
Horney )  และเดวดิ  ไรส์แมน   (David  Riesman)    
      คาร์ล จี จุง (Carl G. Jung) เป็นนกัจิตวทิยาชาวสวสิ ไดศึ้กษาและพฒันาทฤษฏีจิตวิทยาแบบจิต
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ทฤษฏีบุคลิกภาพของ จุง (Jung’s  Personality Theory)  จุงมีความคิดท่ีเช่ือวา่จิตใต้
สาํนึกทาํหนา้ท่ีบนัทึกความจาํและแรงกระตุน้ทั้งหลายไว ้และทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดส่ิงท่ีจิตใตส้ํานึกมี
การเก็บสะสมไว ้ซ่ึงจะเป็นการสะทอ้นกลบัใหเ้ป็นมโนภาพ เร่ืองราวในอดีตท่ีน่าต่ืนเตน้ของมนุษย์
ได ้ในขณะท่ีฟรอยด์มุ่งท่ีการเล้ียงดูวา่ตอนเด็กเป็นอยา่งไรโตมาก็จะเป็นอยา่งนั้น แต่จุงไม่เห็นดว้ย 
จุงมีความคิดวา่บุคลิกภาพเป็นผลจากการวางเป้าหมายอนาคต และประสบการณ์ปัจจุบนัมากกวา่             
        ทฤษฎีของจุงกล่าวว่า ชีวิตมนุษยเ์ป็นการพยายามบากบัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายในอนาคต คือ
ความมีเอกภาพและบูรณภาพ (unity and perfection) โดยท่ีระบบต่าง ๆ ของบุคลิกภาพสามารถ
ทาํงานร่วมกนัอย่างสอดคล้องและสมดุล สามารถแก้ปัญหาและดาํเนินชีวิตอย่างมีวุฒิภาวะและ
ปรับตวัได ้และจิตไร้สํานึกของบุคคลมีสองฝ่าย คือจิตไร้สํานึกส่วนตวั (Personal) และจิตไร้สํานึก
ส่วนรวม (Collective or Racial) ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีมีแตกต่างกนั เช่น เช่ือในเทพเจา้ ความรักแม่
และเอ้ือเฟ้ือต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั จุง แบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 2 แบบ คือ 
        แบบท่ี 1 บุคลิกภาพแบบปกปิด (Introverts) เป็นลกัษณะบุคคลท่ีไม่ชอบการเขา้สังคมมีเพื่อน
มาก ยึดมัน่ในความรู้สึกของตนเอง ไม่ชอบคบเพื่อนมาก บางขณะจะมีความรู้สึกวา้เหว่  ชอบอยู่
ตามลาํพงั สันโดษ ชอบอ่านหนงัสือ เหงา จิตใจไม่มีความมัน่คง อารมณ์หงุดหงิดหวัน่ไหวง่ายและ
ไม่ชอบการกา้วร้าวรุนแรง 
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        แบบท่ี 2 บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extroverts) เป็นลกัษณะบุคคลท่ีถูกครอบงาํโดยอิทธิพลจาก
ส่ิงภายนอก มีเป้าหมายท่ีเป็นความจริงมาก ชอบมีประสบการณ์ดว้ยตนเอง ชอบเขา้สังคม ชอบมี
เพื่อนมาก ชอบพูดมากกว่าฟัง ช่างพูด จิตใจมัน่คง ร่าเริง แจ่มใส ปรับตนเองได้ค่อนขา้งดี และ
สามารถท่ีจะแสดงความกา้วร้าวรุนแรงได ้โดยขาดการควบคุมอารมณ์ 

        ดงันั้น บุคลิกภาพทั้งแบบปกปิด และแบบเปิดเผยจะมีอยูใ่นตวัของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
โอกาสและสถานการณ์ จากการศึกษาต่อมาพบวา่บุคคลท่ีมีลกัษณะเก็บตวั หรือแสดงตวัอย่างใด
อยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียวพบนอ้ยในสังคม บุคคลส่วนใหญ่มกัจะมีลกัษณะท่ีกํ้าก่ึง (Ambiverts) คือ 
มีลกัษณะทั้งสองแบบถ่วงดุลกนัในคนหน่ึง ๆ แต่อาจมีแบบไหนมากกวา่กนัแลว้แต่สถานการณ์      

        คาเรน  ฮอร์นนีย์  (Kare  Horney)เป็นนกัทฤษฏีสังคมอีกผูห้น่ึงซ่ึงมีความเช่ือวา่บุคลิกภาพ
ไดรั้บการพฒันาตั้งแต่เม่ือเด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีจะเอาชนะความกงัวลใจต่าง ๆ  อนัเกิดจากเด็กไดมี้
ความสัมพนัธ์กบัพ่อแม่  ตามแนวความคิดของฮอร์นนีย ์  การจดัประเภทของคนแบ่งตามลกัษณะ 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3  แบบคือ  (Onkvisit  and  Shaw.1994:112) 

        (1)  พวกอ่อนนอ้มถ่อมตน  (Compliant  persons)   เป็นพวกนิยมคลอ้ยตามผูอ่ื้น  ไม่ชอบขดัใจ
ใคร  ชอบเขา้หาผูอ่ื้นเพื่อขอคาํแนะนาํขอความช่วยเหลือ    ลกัษณะสําคญัของกลุ่มน้ี    คือ  ความดี  
ความเห็นอกเห็นใจกนั   ความรัก   ความเสียสละ   ไม่เห็นแก่ตวั   และความนอบน้อมถ่อมตน     
พวกน้ีจะไม่ชอบบุคคลท่ีแสดงออก  เห็นแก่ตวั  กา้วร้าว  ระรานและแสวงหาอาํนาจ 

        (2)   พวกกา้วร้าว (Aggressive  persons) ปกติจะเป็นพวกต่อตา้นผูอ่ื้น ตอ้งการอาํนาจบารมี ไม่
ตอ้งการขอความช่วยเหลือจากใคร  มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง  (self ‟ confident)  และมีจิตใจท่ี
แขง็กร้าวเด็ดเด่ียว (tough ‟ minded)  ( Hoyer  and  Maclnnis.1997:426) 

        (3)  พวกถือสันโดษ    (Detached  persons)     กลุ่มน้ีชอบหลีกหนีจากผูค้นไม่ชอบเขา้ไปยุง่
เก่ียวกบัใคร ชอบเป็นตวัของตวัเอง    ชอบมีอิสระภาพและไม่อยากท่ีจะแสดงความสามารถของตน
อวดผูอ่ื้น  แมว้า่คนเองเช่ือวา่ตนมีความสามารถก็ตาม 

        เดวิด  ไรส์แมน   (David  Riesman) ไดใ้ชล้กัษณะทางสังคมและค่านิยม  มาใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งบุคลิกภาพของคน  โดยแบ่งคนออกเป็น  3  กลุ่ม  ดงัน้ีคือ  (Onkvisit  and  Shaw.1994:112-
113) 

        (1)   พวกยึดถือขนบธรรมเนียมดั้งเดิม  (Tradition ‟ directed  persons)    ไดแ้ก่  พวกท่ีชอบ
ประพฤติปฏิบติัไปตามแบบอย่างท่ีเคยปฏิบติักันมา  กลุ่มคนพวกน้ีจะขอคาํแนะนําจากผูใ้หญ่
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ผูสู้งอายุมาเป็นแนวทางในการปฏิบติั   และโดยทัว่ไปจะขดัขืนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือ  
จะยดึถือนิสัยความเคยชินเป็นหลกั  และจะไม่เป็นผูน้าํทางแฟชัน่  (fashion  leader) 

        (2)   พวกยึดถือตวัเองเป็นหลกั  (Inner -  directed  persons)  ไดแ้ก่ พวกท่ีมีระบบค่านิยมของ
ตนเอง  มาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมต่าง ๆ  ปฏิบติักิจกรรมตามคาํบญัชาของตนเอง
อยา่งเหน่ียวแน่น  มีความเป็นอิสระและผูอ่ื้นจะมามีอิทธิพลจูงใจไดย้าก  มีความเป็นตวัของตวัเอง
สูง 

        (3)  พวกยึดถือผูอ่ื้นเป็นแบบอยา่ง  (Other -  directed  persons)   ไดแ้ก่  พวกชอบทาํตามผูอ่ื้น
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่เขาตอ้งการความคุม้ครอง  ความปลอดภยั  และความรักจากกลุ่มอิทธิพลต่าง 
ๆ  ท่ีมีต่อเขา   บุคคลพวกน้ีจึงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผูต้ามแฟชัน่  (fashion  followers) จึงนิยมซ้ือ
ผลิตภณัฑต์ามอยา่งกลุ่ม 

 
           4.4 ทฤษฎลีกัษณะและองค์ประกอบ  (Trait  and  factor  theories) 

        อาจกล่าวไดว้่า  แนวความคิดของการใช้ลกัษณะและองค์ประกอบเพื่ออธิบายพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคได้รับความนิยมมากท่ีสุด นักทฤษฎีลกัษณะ(trait theorists) เช่ือว่าบุคลิกภาพของคน
ประกอบด้วยลักษณะเฉพาะต่างๆ   ท่ีจะอธิบายบรรยายออกมาได้   และเป็นตัวกาํหนดความ
แตกต่างของคน (Allport,  quoted  in  Hoyer  and  Maclnnis.1997:424)  ทฤษฎีลกัษณะยึดถือ
สมมติฐานหรือความเช่ือ  3  ประการ  คือ   (Loudon  and  Della  Bitta.1993:305) 

                   (1)  บุคคลแต่ละคนจะมีแนวโนม้ท่าทีท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งมัน่คงและ  
  แน่นอน 
                  (2)  บุคคลมีแนวโนม้ท่าทีท่ีจะแสดงพฤติกรรมในขนาดท่ีแตกต่างกนั 

                  (3)  ขนาดของแนวโนม้ท่าทีท่ีแตกต่างกนัระหวา่งบุคคลอนัเกิดจากการกาํหนดและการ
วดัจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบอกลกัษณะของบุคลิกภาพของเขาได ้

        จากสมมติฐานดงักล่าวน้ี  จึงอาจกล่าวสรุปไดว้า่  ลกัษณะนิสัยทัว่ไปอนัแสดงบุคลิกภาพของ
คนท่ีถาวร จะมีอิทธิพลต่อแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีสามารถทาํนายได ้ 

        อาร์. บี. แคทเทลล์ (R.B.Cattell)ซ่ึงเป็นนักทฤษฎีลักษณะผูห้น่ึงกล่าวว่า แต่ละบุคคลจะ
สามารถอธิบายไดต้ามคุณลกัษณะ ของบุคคลเช่น มีความเป็นมิตร ติดต่อสัมพนัธ์กนั ชอบเขา้สังคม 
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แจกแจงจากลกัษณะนิสัยซ่อนเร้น (Source traits) จากการศึกษาวิจยัลกัษณะของคนเป็นจาํนวนมาก 
เพื่อค้นหาลักษณะอนัเป็นท่ีมาของการเกิดพฤติกรรมท่ีปรากฏให้เห็น พบว่าลกัษณะแหล่งท่ีมา 
(source trait) ท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในอนัเป็นแหล่งก่อเกิดลกัษณะภายนอกท่ีปรากฎแสดงให้เห็น  
(surface  trait)  มี  16  ลกัษณะคู่กนั ซ่ึงแสดงถึงพฤติกรรมตน้จะมีอยู ่16 แบบ และมีลกัษณะคา้นกนั
เป็นคู่ เช่น พึ่งตนเองตรงขา้มกบัพึ่งพวกพอ้ง หรือใฝ่อิทธิพลกบัคลอ้ยตาม เรียกลกัษณะเหล่าน้ีว่า 
นิสัยทั้ง 16 ของบุคลิกภาพ 

       4.5 ทฤษฏีบุคลกิภาพแบบคุณลกัษณะ (Trait Personality Theory) 

        ทฤษฏีคุณลกัษณะ กล่าววา่ บุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีสามารถทาํความเขา้ใจ และระบุคุณสมบติัขั้น
พื้นฐานท่ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมมนุษย ์และนบัรวมไปถึงองคป์ระกอบของพฤติกรรม ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความอดทน พื้นฐานจิตใจ และรวมถึงพฤติกรรมในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ 

        กอร์ดอน ออลพอร์ท ( Gordon Allport)  อธิบายว่า คุณลกัษณะเป็นรากฐานของระบบ
ประสาทของบุคคล เป็นโครงสร้างของระบบจิตประสาท ซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุมบงัคบัหรือเป็นแกน
นาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และทาํให้บุคคลอ่ืนเกิดความรู้สึกยินดีและทาํ
ให้ครอบครัวอบอุ่น ถ้าบุคคลใดท่ีขาดคุณลักษณะเก่ียวกับความสามารถในการเข้าสังคมจะมี
พฤติกรรมท่ีผดิหวงั มีความรู้สึกแตกต่างกนัอยา่งมากในสภาวะเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

        คุณลกัษณะ คือบทบาทท่ีชกัจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมโดยตรง   มีลกัษณะเด่นเป็นพิเศษจะทาํ
หนา้ท่ีควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทุกรูปแบบ 

 ออลพอร์ท แบ่งคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลเป็น 3 ส่วน คือ 

 1.พวกมีลักษณะเด่น พวกน้ีมกัมีร่ายกายสูงใหญ่ หรือหน้าตาดี มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวั 
อาจจะเป็นนํ้าเสียง การพดู ท่าทาง หรือท่าทีท่ีปฏิบติัต่อผูอ่ื้น 

 2.พวกมีลักษณะด้อย พวกน้ีมกัมีรูปร่างเต้ียหรือตวัเล็ก หน้าตาไม่ดี หรือมีลกัษณะบาง
ประการท่ีเป็นปมดอ้ยของตน 

 3.พวกทีม่ีลกัษณะกลาง  พวกน้ีมกัมีร่างกายธรรมดาแบบคนทัว่ไป ลกัษณะเป็นกลาง ๆ ไม่
เด่น ไม่ด้อย แต่ก็ไม่มีลักษณะพิเศษท่ีน่าสนใจ มกัผสมผสานกลมกลืนไปกับคนคนส่วนใหญ่ 
        ลกัษณะต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ผูบ้ริหาร 
ถ้ามีลักษณะเด่นจะเป็นตัวส่งเสริมให้งานดีข้ึน แต่ถ้าไม่มีก็ต้องพยายามเพื่อท่ีจะสร้างความ
น่าเช่ือถือใหเ้กิดมากข้ึน 
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          แฮนส์ ไอเซงค์ (Hans Esenck) ไดมี้การพฒันาทฤษฏีท่ีจะอธิบายวา่ทาํไมแต่ละบุคคลจึงมี
ความแตกต่างกนัในทางบุคลิกภาพและพฤติกรรม คุณลกัษณะบุคลิกภาพท่ีสําคญั มี 4 คุณลกัษณะ 
คือ พฤติกรรมปกปิด(Introversion) พฤติกรรมเปิดเผย(Extroversion) และพฤติกรรมท่ีมัน่คง
(Stability) แนวโนม้โรคประสาท(Neuroticism) ต่างก็มีจุดเร่ิมตน้มาจากทางดา้นชีววิทยา ข้ึนอยูก่บั
จาํนวนกิจกรรมในระบบประสาทของแต่ละบุคคล กิจกรรมน้ีจะจูงใจใหแ้ต่ละบุคคลมีการพฒันาไป
ในแนวทางท่ีแน่นอน ขั้นสุดทา้ยบุคลิกภาพจะไดม้าจากระบบประสาทของแต่ละบุคคลท่ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม และจากประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บมาแลว้ 

        บุคลิกภาพท่ีมีพฤติกรรมเปิดเผย มีธรรมชาติระบบประสาทท่ีมีความสงบเงียบ เกิดจาก
ธรรมชาติของระบบประสาท ท่ีไม่ตอ้งการแสวงหาส่ิงเพิ่มเติมท่ีมีความต่ืนเตน้ จึงมีพฤติกรรมชอบ
อยูต่ามลาํพงั บุคคลทุกคนจะมีบุคลิกภาพเป็นแบบพฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมปกปิดก็ได ้หรือ
จะมีพฤติกรรมทั้งแบบเปิดเผยและปกปิดก็ได ้
 

4.6 ทฤษฏีบุคลกิภาพการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)  

        ความเขา้ใจ สภาพการณ์ และพฤติกรรม ทาํไมแต่ละบุคคลจึงแสดงการกระทาํท่ีแตกต่างกนั 
ทั้งท่ีในสภาพการณ์ท่ีเหมือนกนัและทาํไมในบุคคลคนเดียวกนัจะแสดงการการทาํดว้ยความ
ยติุธรรมในโอกาสท่ีต่างกนั นกัพฤติกรรมมีความเห็นวา่ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่แต่ละบุคคลจะรู้จกั
การใชล้กัษณะเฉพาะบุคคลตามแต่ละสภาพการณ์ 
        วอลเตอร์ มิสเชล (Walter Mischel) มีความเช่ือวา่ประวติัศาสตร์เป็นรางวลัท่ีบุคคลเคยไดรั้บ
และเป็นประสบการณ์ในสภาพการณ์ท่ีเหมือนกนั เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อ
สภาพการณ์ ความเขา้ใจท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะต่อสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน การใหคุ้ณค่าความสาํคญัต่อ
ส่ิงเร้าโดยเฉพาะ เช่น เงิน หรือการเขา้กบับุคคลอ่ืนได ้เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
ยอ่มข้ึนอยูก่บับุคคลท่ีอยูร่อบตวัเขา และความสาํคญัในการพยากรณ์บุคลิกภาพอีกดว้ย นกัทฤษฎี
ลทัธิ  พฤติกรรมเนน้บทบาทความคิดของแค่ละบุคคล ความรู้สึกและการคาดหวงัในบุคลิกภาพ 
เรียกวา่ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 

        การศึกษาบุคลิกภาพโดยใช้วิธีการเรียนรู้ทางสังคม เนน้ตวับุคคล ส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรม
ลว้นแต่เป็นส่วนประกอบท่ีมีความสําคญั ถึงแมว้่าพฤติกรรมจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีใช้การตดัสินโดย
อาศยัสภาพการณ์ท่ีมีตวับุคคลอยู่ในสภาพการณ์นั้น กระบวนการความเขา้ใจ ประสบการณ์ท่ีเคย
ผา่นมาแลว้และบุคคลอ่ืนจะช่วยทาํให้บุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และมีส่วนช่วยทาํให้แต่
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ละบุคคลเกิดแนวทางปรับปรุงพฤติกรรมตามสภาพการณ์นั้น นกัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็น
จาํนวนมากเห็นว่าพฤติกรรมคือ การมีปฏิสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ระหวา่งคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล
ของแต่ละบุคคลและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั 

 
4.7 ทฤษฏีพฒันาการบุคลกิภาพของอริีคสัน (Erikson’s Theory of development)  

        อีริคสัน  เอช อีริคสัน(Erikson H. Erikson) มีความคิดเป็นวา่พฒันาการทางบุคลิกภาพเป็นเร่ือง
ท่ีเกิดข้ึนในทุกช่วงของชีวิต มิใช่สําคัญเฉพาะพฤติกรรมในช่วงแรกของชีวิตท่ีอยู่ใน Critical   
Period เท่านั้น ซ่ึงพฒันาการของมนุษยมิ์ไดเ้ป็นไปเพื่อสนองความสุขความพึงพอใจทางดา้นสรีระ
เท่านั้ น แต่ยงัจะต้องข้ึนอยู่กับสภาพทางจิต ‟ สังคม ซ่ึงหมายถึงลักษณะการอบรม เล้ียงดู 
สัมพนัธภาพระหว่าง พ่อ ‟ แม่ ตลอดจนอิทธิพลของวฒันธรรมในสังคมนั้นๆ ซ่ึงเด็กจะแสดงให้
เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเองและส่ิงแวดลอ้ม (Self ‟ Concept) และความรู้สึกน้ีเป็นส่ิง
สาํคญัในการพฒันาทางบุคลิกภาพ ซ่ึงจะเป็นเร่ืองท่ีติดต่อสืบเน่ืองกนัไปตลอดชีวติ 

     ในแต่ละขั้นตอนของพฒันาการทางบุคลิกภาพท่ีอีริคสันเสนอไวมี้โอกาสท่ีจะพฒันาไปไดไ้ม่
ทางบวก  ก็ทางลบ ซ่ึงมี 8 ขั้นตอนดว้ยกนั อีริคสันมีความเห็นวา่พฒันาการทางบุคลิกภาพเกิดข้ึนได้
เน่ืองจากคนมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัสังคม ดงันั้นจึงเนน้ท่ีสัมพนัธ์ภาพระหวา่งบุคคลและสังคมใน
แต่ละขั้นของการพฒันาจะมี “ช่วงวิกฤต” (Critical Period) สําหรับท่ีจะพฒันาเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึง        อี
ริคสันหมายถึงผูท่ี้มีบุคลิกภาพจิตดี ซ่ึงจะเป็นลกัษณะของคนท่ีสามารถเผชิญปัญหาหรือแกปั้ญหา
ทั้งปัญหาท่ีเกิดจากภายในตนเองและปัญหาจากภายนอก ด้วยการท่ีสามารถจดัระบบระเบียบ
ความคิดและสามารถตดัสินใจได ้ 

        ในทางตรงกันข้ามถ้าในช่วงชีวิตใด พฒันาการเป็นไปในทางลบมากกว่า เด็กผูน้ั้ นจะมี
พฒันาการทางบุคลิกภาพไม่สมบูรณ์ ซ่ึงจะนาํไปสู่การเป็นผูท่ี้มีปัญหาในการปรับตวั นอกจากนั้น
ยงัอธิบายว่า ถา้พฒันาการของ ego ในตอนแรกเป็นไปดว้ยดีก็จะไปช่วยพฒันา ego ในขั้นท่ี 2 
ต่อไป แต่ถา้พฒันาการในขั้นแรกไม่ดี ขั้นท่ี 2 อาจจะพฒันาไปในทางดีได ้ถา้ไดรั้บประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมในช่วงนั้ น แต่ถึงอย่างไรก็ตามอีริคสันช้ีให้เห็นถึงอิทธิพลท่ีแต่ละขั้นมีต่อกันโดยท่ี
พฒันาการในขั้นหลงัจะไดรั้บอิทธิพลจากขั้นก่อนนั้น 
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         จากทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีกล่าวขา้งตน้ นั้นสามารถนาํไปใช้ในการประยุกต์ในการทาํงาน เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาพนักงาน พัฒนาองค์การ ซ่ึงแต่ละทฤษฎีก็สามารถนําไป
ประยกุตใ์ชไ้ดต่้าง ๆ กนั แลว้แต่มุมมองการเลือกนาํไปใช ้

 
4.8 การวดับุคลกิภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal) 

        บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลของพฒันาการ ซ่ึงต่อมาจะกลายเป็นลกัษณะรวมท่ีบุคคลแสดง
พฤติกรรมต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น บุคลิกภาพจึงเป็นผลของพฒันาการและผลของการ            เขา้
เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดล้อมผสมผสานกนั การจะเขา้ใจบุคลิกภาพจาํเป็นจะตอ้งรู้ เก่ียวกับประวติั
พฒันาการของบุคคล แต่การวดับุคลิกภาพ เราวดัจากการเข้าเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน       
เราคาํนึงถึงวา่ ปัจจุบนั บุคคลเขา้กบัคนอ่ืนไดดี้เพียงใด 

         บุคลิกภาพแสดงออกไดห้ลายทาง ฉะนั้น จิตวิทยาจึงแบ่งบุคลิกภาพไวแ้ตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล แต่ก็มีบางอย่างท่ีซ้อนกนัอยู่ ซ่ึงพอจะสรุปลกัษณะของบุคลิกภาพ
ของบุคคลไดด้งัน้ี 

1.ลักษณะทางร่างกายและอารมณ์ (Physique and Temperament) ซ่ึงไดแ้ก่ ขนาดของ
รูปร่าง ความสมบูรณ์แข็งแรง ท่าทาง ตลอดจนหน้าตา นอกจากนั้นยงัมีลกัษณะอารมณ์ของบุคคล 
เป็นคนมีความมัน่คง อ่อนไหวแค่ไหน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นลกัษณะหน่ึงของบุคลิกภาพของบุคคลซ่ึงมี  
ผลต่อคนอ่ืน และมีผลต่อตนเองดว้ย 

2.เชาวน์ปัญญาและความสามารถอื่น ๆ (Intellectual and Other Abilities) บุคลิกภาพรวม
ไปถึงส่ิงท่ีทาํใหบุ้คคลแตกต่างกนัดว้ย 

3.ค่านิยมและความสนใจ (Interests and Values) บุคลิกภาพจะสะทอ้นให้เห็นถึงความ
สนใจตลอดจนค่านิยมท่ีบุคคลยดึถือ 

4.ทัศนคติทางสังคม (Social Attitudes) ทศันคติเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพ เช่น แบบ
นิยมใชอ้าํนาจ จะเป็นคนท่ีชอบบงัคบั ใชอ้าํนาจ ไม่เช่ือใครง่ายๆ และมีอคติ พวก Dogmatism คิดวา่
ความเห็นของตนถูกตอ้งเสมอ หรือพวก Equalitarianism ท่ีเช่ือในเร่ืองความเสมอภาค เท่าเทียมกนั 

5.แรงจูงใจ (Motivational Disposition) บางคร้ังบุคคลทาํส่ิงใด เพราะมีแรงจูงใจซ่ึงอาจมี
ทั้งจิตสาํนึก (Conscious) และจิตใตส้าํนึก(Unconscious) ทาํใหแ้ต่ละคนมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั 
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6.ลักษณะการแสดงออก (Expressive and Stylistic Traits) บางคร้ังเราแบ่งบุคคลเป็น 
style เช่น เป็นคนสุภาพ ชอบสังคม มีเหตุผล และวจิารณญาณ 

7.แนวโน้มของความผิดปกติทางจิต (Pathological Trends) โดยพิจารณาจากโรคจิตว่า
บุคคลมีลกัษณะจิตใจแตกต่างจากบุคคลอ่ืนแค่ไหน 

 แนวคิดและทฤษฎีข้างต้นสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานวิจยัในการศึกษาตวัแปร
ทางดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 

ตอนที ่3  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

        นีรนุช ภาชนะทิพย ์และคณะ(2547)   ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การติดตามผลการเขา้ร่วมโครงการสห
กิจศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามผลการส่งนิสิตเขา้ร่วม
โ ค ร ง ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  ร ว ม ทั้ ง ศึ ก ษ า ทิ ศ ท า ง ก า ร พัฒ น า โ ค ร ง ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากผูเ้ ก่ียวข้อง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ริหารและคณาจารย์ท่ีดูแล
รับผดิชอบโครงการสหกิจศึกษา 28 คน ผูแ้ทนสถานประกอบการ 30 แห่ง นิสิตท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
รุ่นท่ี 1- รุ่นท่ี5 จํานวน 50 คน และนิสิตทั่วไปจากทุกวิทยาเขต 624 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการอภิปรายผลเชิงพรรณนาผลการวิจัยในภาพรวมพบว่าผูบ้ริหารและคณาจารย์ สถาน
ประกอบการและนิสิตส่วนใหญ่เห็นความสําคญัและประโยชน์ในการส่งนิสิตเขา้ร่วมโครงการ   
สหกิจศึกษา ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีความพึงพอใจดา้นการบริหารจดัการโครงการสหกิจศึกษาภาพรวม
ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัปีการศึกษาท่ีเหมาะสม
ในการส่งนิสิตเขา้ปฏิบติังานในชั้นปีท่ี 4 ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การส่งเสริมและพฒันา
โครงการสหกิจศึกษาอยา่งต่อเน่ือง นิสิตไดรั้บความรู้และการฝึกทกัษะจากสถานประกอบการ นิสิต
ไดรั้บประโยชน์ในการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ สําหรับทิศทางการพฒันาโครงการสหกิจศึกษา 
ประกอบดว้ยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร การส่งนิสิต
ปฏิบติังานตรงตามสาขาท่ีเรียน การประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิตอยา่งเป็นระบบ และการเห็น
ความสาํคญัของผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาในการสนบัสนุนโครงการสหกิจศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
         เสาวนีย ์ศรีจนัทร์นิล (2554)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลยั
ราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิของโครงการตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ ความพึงพอใจของนกัศึกษา คณะบญัชี สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัราช
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พฤกษ ์ท่ีร่วมโครงการสหกิจศึกษา ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการท่ีดูแลนกัศึกษาในโครงการสห
กิจศึกษา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาทุกคนท่ีร่วมโครงการ
สหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2553 คณะบญัชี สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัราชพฤกษ์ จาํนวน 5 คน 
และผูป้ระกอบการหรือหวัหนา้ท่ีดูแลนกัศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา จาํนวน 3 บริษทั เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์เจาะลึก และแบบสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยความถ่ีและการพรรณนาความ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
             1. นักศึกษาทุกคนเห็นว่า บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการทั้ง 4 ขอ้ โดยนักศึกษามีการ
เตรียมความพร้อมเร่ืองความรู้ ดา้นกิริยามารยาท การแต่งกาย การปรับตวั การเตรียมความพร้อม
ความรู้ในสาขาบญัชีก่อนออกปฏิบติังาน และเม่ือปฏิบติังานแลว้ นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ และ
พฒันาตนเองเพิ่มดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การวางตวั ความอดทน ความรับผิดชอบ ด้านการ
บญัชีทัว่ไป บญัชีท่ีจาํเป็น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจาํเป็นต่อการใชง้าน การทาํงานท่ีมีระบบ 
และคาดว่าจะพฒันาตนเองในอนาคตในเร่ืองมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีระเบียบของตนเอง ความ
ละเอียดรอบคอบ การตรงต่อเวลา การใชชี้วิตในองคก์ร การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ความรับผิดชอบ ความ
อดทน ซ่ือสัตยแ์ละการพฒันาตนเองต่อการเรียนรู้งานดา้นบญัชี และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
            2. นกัศึกษาพึงพอใจในส่วนของการอบรมเตรียมความพร้อมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ความ
เป็นกนัเองระหวา่งครูพี่เล้ียงและนกัศึกษา เอกสารท่ีใชใ้นการอบรม และโสตทศันูปกรณ์ นอกนั้น
อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด 
            3. ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานของนกัศึกษาในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ด้านวุฒิภาวะความอ่อนน้อมถ่อมตน ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบติัตาม
ระเบียบวนิยัขององคก์ร และระยะเวลาปฏิบติังานของนกัศึกษามีความเหมาะสม ส่วนระดบัมาก คือ 
บุคลิกภาพ การปรับตวั การวางแผนการทาํงาน ความสามารถในการส่ือสารมอบหมาย ความ
รับผิดชอบ ความอุตสาหพยายาม การทาํงานโดยไม่ตอ้งสั่ง ความเขา้ใจในหลกัสหกิจศึกษา และ
ความสะดวกรวดเร็วในการดาํเนินงานของโครงการ มนุษยส์ัมพนัธ์ ทศันคติต่องาน คุณภาพงานท่ี
ไดรั้บ ส่วนท่ีอยูร่ะดบัปานกลาง คือ การแสดงความคิดเห็น ความรู้วิชาการเพียงพอ ความสามารถ
ในการเรียนรู้งานใหม่ การตดัสินใจ ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และการ
ได้รับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามต้องการ ส่วนท่ีอยู่ในระดับไม่ค่อยดี คือ พัฒนาการด้าน
ภาษาองักฤษ และการทาํงานกบัชาวต่างชาติ 
            4. ปัญหาและอุปสรรคตามความเห็นของนกัศึกษา พบว่า อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่ทนัสมยั 
การส่ือสารท่ีเขา้ใจไม่ตรงกนัและไม่เขา้ใจงาน ทาํใหง้านผดิพลาดได ้สําหรับตวัแทนผูป้ระกอบการ
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เห็นวา่ มีปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจระบบบญัชี ภาษี ใบกาํกบั ภาษาองักฤษ และการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
         นฤมล ชินวุฒิโรจน์และคณะ(2553)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองมุมมองของสถานประกอบการท่ีมีต่อ
นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ท่ีเรียนสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2553 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงมุมมองของ
สถานประกอบการต่อสมรรถนะของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี
เขา้โครงการสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2553 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีนาํมาศึกษาคือ นักศึกษาสาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิศวกรรมโยธา 
จาํนวนรวมทั้งส้ิน 39 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแบบประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม SPSS ผลการวิจยัพบวา่ สถานประกอบการมีความเห็นต่อนกัศึกษา
สหกิจศึกษาในดา้นผลสําเร็จของงาน ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และลกัษณะ
ส่วนบุคคล อยูใ่นระดบั ดี ถึง ดีมาก และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ นกัศึกษามีจุดเด่น ดา้นความขยนั 
ความอดทน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ ส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงคือ การตรงต่อ
เวลา และการใชภ้าษาองักฤษ 
        เยาวพา ณ นคร และ ศกัด์ิชยั คีรีศรี(2554)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการสํารวจความตอ้งการของสถาน
ประกอบการต่อการฝึกงานในระบบสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ีคือสํารวจความตอ้งการของ
สถานประกอบการในการให้ความร่วมมือกับการฝึกงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั สงขลาในระบบสหกิจศึกษา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
ดา้นหลกั ประกอบดว้ย 1).ศึกษาความตอ้งการของสถานประกอบการในการให้ความร่วมมือท่ีมีต่อ
นกัศึกษาฝึกงาน 2).ศึกษาความตอ้งการของสถานประกอบการเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนกัศึกษาฝึกงาน การศึกษาประกอบดว้ยผูป้ระกอบการภาครัฐและเอกชนในการฝึกงานของ
นกัศึกษาใน 7 จงัหวดัภาคใต ้ไดแ้ก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา สตูล ยะลาและ
นราธิวาส จาํนวน 60 แห่ง โดยการส่งทางไปรษณียไ์ปยงัสถานประกอบการพร้อมทั้งแนบซองท่ีติด
ดวงตราไปรษณียอ์ากรเพื่อส่งกลบัคืนมาผลการวิจยัพบวา่สถานประกอบการส่วนใหญ่ตอ้งการให้
ความร่วมมือกบัการฝึกงานของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วชิยั สงขลาในระบบสหกิจศึกษา โดยมีความตอ้งการนกัศึกษาสาขาบญัชีมากท่ีสุดและคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาฝึกงานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ระหวา่งสถานประกอบการภาครัฐและ
ภาคเอกชน พบวา่ทั้งสถานประกอบการภาครัฐและเอกชนใหค้วามสาํคญัเร่ืองของความซ่ือสัตยม์าก
ท่ีสุด สําหรับความตอ้งการคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัศึกษาฝึกงานดา้นการทาํงานระหวา่ง
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สถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน พบวา่ สถานประกอบการภาครัฐตอ้งการคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องนกัศึกษาฝึกงานดา้นการทาํงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย ีซ่ึงแตกต่างจากสถานประกอบการภาคเอกชนท่ีตอ้งการคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัศึกษาฝึกงานดา้นการทาํงานในเร่ืองความรู้ความสามารถในวิชาชีพ นอกจากน้ียงัพบว่าสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีตั้งในจงัหวดัสงขลา สถานประกอบการส่วนใหญ่
ตอ้งการให้ความร่วมมือในการรับนกัศึกษาฝึกงานจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพราะลกัษณะการฝึกงานของสถานประกอบการมีความคล้ายคลึงกนั 
ความตอ้งการคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาฝึกงานทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้น
การทาํงาน นบัวา่มีความสําคญัต่อการปฏิบติังานของนกัศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งท่ีข้ึนอยูก่บั
แบบแผนและลกัษณะงานตามความตอ้งการของประเภทสถานประกอบการ ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สามารถพฒันารูปแบบของ
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา เพี่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายกบัสถานประกอบการ 
        ชลลดา มงคลวนิช และเยาวภรณ์ เลิศกุลธานนท์(2551)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อคุณลกัษณะของนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย การ
วิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการในธุรกิจบริการท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของไทย รวมทั้งเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลกัษณะของนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาโดยจาํแนก
ตามประเภทธุรกิจและตามกลุ่มสถาบนัการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากการส่งแบบสอบถาม
จาํนวน 400 ชุด ไปยงัสถานประกอบการต่าง ๆ ในธุรกิจบริการท่ีรับนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษา
เข้าปฏิบติังาน และคดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 198 ชุด โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ผลการวจิยัพบวา่ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการมีความ 
พึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลางต่อคุณลกัษณะของนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาจาก 4 กลุ่ม 
สถาบนัการศึกษา คือ กลุ่มมหาวทิยาลยัของรัฐ กลุ่มมหาวทิยาลยัเอกชน กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฎั 
และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยพบว่าสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการ
บริการมีความพึงพอใจมากต่อคุณลกัษณะของนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลยัราช
ภฎัในเร่ืองความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความซ่ือสัตย ์กริยามารยาท ความอ่อนน้อมถ่อมตน การทาํงาน
ร่วมกบัคนอ่ืนและการเคารพกฎระเบียบขององค์กร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มีความพึง
พอใจมากในเร่ืองความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความซ่ือสัตย ์กริยามารยาท ความขยนัหมัน่เพียร ความอ่อน
นอ้มถ่อมตน การทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน และการเคารพกฎระเบียบขององคก์ร สําหรับนกัศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเอกชนสถานประกอบการมีความพึงพอใจมากในเร่ืองบุคลิกภาพ ความมี มนุษย์
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สัมพนัธ์ ความซ่ือสัตย ์ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน แต่มีความพึงพอใจมาก 
ในเร่ืองบุคลิกภาพ ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความซ่ือสัตย ์กริยามารยาท ความรับผิดชอบ ความอ่อน
น้อมถ่อมตน ความเช่ือมั่นในตนเอง และการเคารพกฎระเบียบขององค์กรของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัของรัฐเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ
โรงแรมและธุรกิจการท่องเท่ียว พบวา่ สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจต่อคุณลกัษณะของนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษามากกว่าสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจการโรงแรม นอกจากน้ีเรายงัพบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
โดยรวมของนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาจากมหาวทิยาลยัของรัฐสูงกวา่มหาวิทยาลยัราชภฎั และ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล แต่ไม่มีความแตกต่างกบัมหาวิทยาลยัเอกชน อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
         ธวชัชยั ทีฆชุณหเถียรและคณะ(2543) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  ผลการดาํเนินงานโครงการสหกิจ
ศึกษา ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ระยะท่ี 2 เป็นการประเมินผลการดาํเนินการของโครงการสห
กิจศึกษาและพฒันาอาชีพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 1) ขั้นกระบวนการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 
1/2540 (มิถุนายน 2540) ถึงภาคการศึกษาท่ี 3/2540 (เมษายน 2541) 2) ขั้นผลผลิต กบับณัฑิตรุ่น 1 
และ 2 ท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539 และ2540 เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ประกอบดว้ย แบบประเมินผลการปฏิบติังานและแบบประเมินผลรายงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
ซ่ึงประเมินโดยสถานประกอบการ แบบสอบถามนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบสอบถามสถาน
ประกอบการ แบบสอบถามคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบบสอบถามบัณฑิต 
ผูบ้งัคบับญัชาและอาจารยท่ี์ปรึกษาบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีรวมทั้งส้ิน 
1,642 ฉบบั นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิตและร้อยละ ผลการประเมินเป็น
ดงัน้ี   
    1. รูปแบบและวธีิดาํเนินการของโครงการฯ   
        โครงการสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ (Co-operative Education and Career Development 
Project) เป็นหน่วยงานข้ึนตรงกบัรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทาํหนา้ท่ี ติดต่อประสานงานกบัสถาน
ประกอบการ เพื่อนาํเสนอแนวคิดในการจดัการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา จดัหาตาํแหน่งงาน
ให้แก่นักศึกษาท่ีออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ประสานงานและให้บริการ
คณาจารยแ์ละนกัศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริมและดาํเนินการให้กิจกรรมของ
โครงการดาํเนินไปดว้ยดี  
         การดาํเนินงานมีรูปแบบท่ีเน้นคุณภาพของนักศึกษา สถานประกอบการ และการนิเทศงาน
โดยคณาจารย ์โดยนกัศึกษาท่ีจะออกปฏิบติังานตอ้งผ่านการคดัเลือกจากคณาจารยว์่ามีคุณสมบติั
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ทางวิชาการและความประพฤติดีและต้องผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ครบถ้วน ส่วนสถาน
ประกอบการจะตอ้งมีพนกังานพี่เล้ียง (supervisor) ดูแลนกัศึกษาและลกัษณะงานท่ีมอบใหน้กัศึกษา
ปฏิบติัจะต้องผ่านการรับรองของคณาจารย์ในสาขาวิชาเสียก่อน อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา
จะตอ้งออกนิเทศงานนกัศึกษาทุกคนจนครบถว้น การดาํเนินการของโครงการจึงตอ้งประกอบไป
ดว้ย การวางแผน การประสานงาน และการจดัการท่ีดี นกัศึกษา คณาจารย ์และสถานประกอบการ 
ใหค้วามเห็นวา่รูปแบบการดาํเนินการโดยรวมของโครงการมีความเหมาะสมในระดบัดี และมีความ
เขา้ใจรูปแบบการดาํเนินการของโครงการเป็นอยา่งดี   
    2. คุณภาพของนกัศึกษาท่ีร่วมโครงการฯ   
        สถานประกอบการไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 239 คน ปรากฏวา่ นกัศึกษาทุก
คนผ่านการประเมินผลจากสถานประกอบการโดยท่ี ร้อยละ 69.04 และ 73.36 ไดรั้บการประเมิน
การปฏิบติังานและการทาํรายงานวิชาการ ตามลาํดบั ในระดบัท่ีสูงกวา่มาตรฐาน (คือ ดีมากและดี
เยีย่ม) คณาจารยแ์ละสถานประกอบการมีความคิดเห็นต่อคุณสมบติัของนกัศึกษาไปในดา้นเดียวกนั 
คือ นกัศึกษาในโครงการ มีคุณสมบติัในระดบัดี โดยเฉพาะบุคลิกภาพและวุฒิภาวะ ความรู้พื้นฐาน
เร่ืองการปฏิบติัตนในสถานประกอบการ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการใน
ระดบัท่ีสูงกว่าคุณสมบติัอ่ืนๆ ส่วนคุณสมบติัท่ีได้รับการประเมินในระดบัตํ่าท่ีสุด (ปานกลาง) 
ไดแ้ก่ ทกัษะการนาํเสนอ   
    3. คุณภาพของสถานประกอบการ   
        คณาจารยมี์ความพึงพอใจต่อสถานประกอบการท่ีร่วมโครงการในระดบัปานกลาง โดยท่ี 
Supervisor ให้ความสนใจ ดูแลนกัศึกษาในระดบัดี มีการปฐมนิเทศแก่นกัศึกษา และมีความพร้อม
ดา้นอุปกรณ์ แต่คุณภาพงานท่ีมอบหมายนกัศึกษายงัอยู่ในระดบัปานกลางและไดค้ะแนนตํ่าท่ีสุด 
ส่วนนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการในระดบัดี โดยประทบัใจในการดูแลและการ
มอบหมายงานของสถานประกอบการมากท่ีสุด   
    4. คุณภาพของสาขาวชิาท่ีร่วมโครงการ   
          สถานประกอบการ และนักศึกษา เห็นว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษามีความสําคญัต่อ
ความสําเร็จในการดาํเนินงานของโครงการในระดบัสูง การนิเทศงานเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
และการจดัแผนการเรียนการสอนของสาขาวิชา สอดคล้องต่อการไปปฏิบติังานของนักศึกษา 
อยา่งไรก็ตาม สถานประกอบการ เห็นวา่ จาํนวนอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาต่อจาํนวนนกัศึกษา มี
ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง   
    5. คุณภาพของบณัฑิต   
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         เม่ือเปรียบเทียบบณัฑิตหลกัสูตรสหกิจศึกษากบับณัฑิตหลกัสูตรปกติแลว้ บณัฑิตหลกัสูตร
สหกิจศึกษามีผลการเรียนเฉล่ียสะสม มีทกัษะการสมคัรงานและหางาน อตัราเงินเดือนแรกเขา้ และ
อตัราการเขา้ศึกษาต่อสูงกวา่บณัฑิตหลกัสูตรปกติทั้งส้ิน รวมทั้งความสามารถในการปฏิบติังาน มี
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของสถานสถานประกอบการและความสามารถในการเรียนในระดับ
ปริญญาโทท่ีดีกวา่  
        เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสหกิจศึกษาแลว้ คณาจารย ์นกัศึกษา และสถาน
ประกอบการ ต่างเห็นดว้ยอยา่งมาก ต่อหลกัการของการจดัการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาตอ้งการ
ใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ดาํเนินการเร่ืองสหกิจศึกษาต่อไป และมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ ควรนาํ
ระบบการศึกษาน้ีมาใชด้ว้ย 
         เฉลิมขวญั  ครุฑบุญยงค์(2552)  ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง  การติดตามผลสัมฤทธ์ิโครงการสหกิจ
ศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  พบว่า สถานศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบนส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จดา้นหลกัสูตรสหกิจศึกษามากท่ีสุด  มีสถานศึกษาเครือข่ายท่ี
จดัสหกิจศึกษาทั้งหมด  23  แห่ง มีหลกัสูตรทั้งหมด  334  หลกัสูตร  มีนักศึกษาเขา้ร่วมสหกิจ 
16,265  คน และมีสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายทั้งส้ิน  3,054  แห่ง การสร้างฐานขอ้มูล
เครือข่ายสถานประกอบการใหม่ยงัเป็นปัญหาสําหรับสถานศึกษาท่ีไม่สามารถขยายเครือข่ายได้
เน่ืองมาจากสถานประกอบการหลายแห่งท่ีเคยทาํสัญญารับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาในปี
น้ีขอยกเลิกสัญญาและสถานประกอบการรายใหม่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะไม่เขา้ร่วม โดยให้เหตุผลวา่เม่ือ
รับนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษาแลว้ตอ้งรับภาระมากข้ึน เช่น ตอ้งจดัหาพี่เล้ียงให้กบันกัศึกษาแต่ละ
คน ตอ้งมีการประเมินผลทั้งสถานประกอบการ คณาจารยนิ์เทศ และพนักงานพี่เล้ียง นอกจากน้ี
สถานประกอบการยงัพบกบัปัญหาดา้นความซบัซ้อนในการยื่นลดหยอ่นภาษี สถานศึกษาท่ีมีการ
จดัหลกัสูตรสหกิจศึกษาส่วนใหญ่พบปัญหาดา้นนกัศึกษาเลือกวิชาสหกิจศึกษานอ้ยเน่ืองมาจากมี
ความคิดวา่จะทาํให้ตนเองจบช้ากว่านกัศึกษาคนอ่ืน นกัศึกษาหลายคนมีวิชาท่ีติดคา้งหลายวิชาใน
เทอม 1 ปี 4 และถา้เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาแลว้จะทาํให้ไม่สามารถเรียนวิชาอ่ืน ๆ ไดอี้ก เพราะ
ตอ้งออกปฏิบติัสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา 

         สถานศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนส่วนใหญ่เห็นว่านกัศึกษาขาดความเช่ือมัน่
ในตัวเอง ขาดทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยยงัพบว่า
สถานศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนเห็นวา่สัดส่วนของคณาจารยนิ์เทศต่อนกัศึกษาสห
กิจศึกษาท่ีเหมาะสมควรมีสัดส่วนของคณาจารยนิ์เทศ 1 คนต่อนักศึกษาสหกิจ 10 คน ด้านการ
บริหารจดัการสถานศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนพบว่า สถานศึกษาท่ีมีการจัด
หลกัสูตรสหกิจศึกษาจะยึดมาตรฐานของสํานักกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษา
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ไทยท่ีร่วมมือกันกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการดาํเนินงานสหกิจศึกษาข้ึนในสถานศึกษาเพื่อ
ก่อให้เกิดการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการแต่พบ
ปัญหาเร่ืองมาตรฐานบางขอ้ของสถานศึกษาไม่สามารถทาํได ้เช่น คณาจารยนิ์เทศตอ้งผ่านการ
อบรมจากสมาคมสหกิจทุกคน  สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการจดัสัมมนากลุ่มย่อย ไม่มีการจดั
นิทรรศการ  แต่จะมีการจดัทาํแฟ้มของนกัศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนโดยให้เหตุผลวา่การจดัทาํแฟ้ม
จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลนักศึกษา แนวโน้มการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาข้ึนใน
สถานศึกษาส่วนใหญ่ใหก้ารสนบัสนุนในการจดัหลกัสูตรสหกิจศึกษาโดยให้เหตุผลวา่จะทาํให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกนัทั้งสามฝ่ายคือสถานศึกษา  นกัศึกษาและสถานประกอบการ แต่สถานศึกษาบาง
แห่งยงัไม่แน่ใจถึงทิศทางของภาครัฐเร่ืองการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ สถานศึกษาหลายแห่งยงั
เป็นห่วงเร่ืองวตัถุประสงคข์องภาครัฐท่ีตอ้งการเพิ่มหลกัสูตรสหกิจศึกษาและตอ้งการให้นกัศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาเพิ่มข้ึน ควรหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการไว้
รองรับดว้ย 

          พรพิมล วิกรัยพฒัน ์์และชูเกียรติ ศิริวงศ์(2553)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและ
ความตอ้งการความร่วมมือดา้นสหกิจศึกษาของผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว  การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการร่วมมือให้การสหกิจของ
ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว โดยการสํารวจดว้ยแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์สถาน
ประกอบการ จาํนวน 24 แห่ง ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อายุ เพศ ตาํแหน่งงาน อายุสถาน
ประกอบการ การรับนกัศึกษาเขา้สหกิจ ความรู้ ความเขา้ใจ และความตอ้งการการร่วมมือในการสห
กิจศึกษากบัสถาบนัอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมีอายุ 31-40 ปี มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย มากกวา่ 25,000 บาท และส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานอยูใ่น 
กลุ่มโรงแรม  ขอ้มูลใน การรับนกัศึกษาเขา้สหกิจของสถานประกอบการ พบวา่ อายุของสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มีอายกุารดาํเนินงาน 6 ปีข้ึนไปและรับนกัศึกษาสหกิจต่อปี 4 คร้ังต่อปีข้ึนไป 
ช่วงเวลาท่ีสถานประกอบการตอ้งการรับนกัศึกษาเขา้สหกิจส่วนใหญ่ ตอ้งการรับในฤดูหนาว โดย
ตอ้งการรับนกัศึกษาคร้ังละ 5 คนข้ึนไปและ พบวา่ สถานประกอบการเลือกนกัศึกษาเขา้สหกิจจาก
ความรู้ความสามารถของนกัศึกษา  ขอ้มูลในส่วนของความตอ้งการร่วมมือสหกิจศึกษาสามารถ
สรุปไดว้่าสถานประกอบการ มีความเขา้ใจว่าสหกิจเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
และพฒันาคน    และยงัพบวา่สถานประกอบการมีความตอ้งการร่วมมือสหกิจในการพฒันาทกัษะ
ดา้นธุรกิจนาํเท่ียว ความรู้ในงานรับจอง( Booking or Reservation) มากท่ีสุด, รองลงมาไดแ้ก่ 
ความรู้ในการจดัจาํหน่ายตัว๋ Ticketing, ความรู้ในการเป็น Tour Operator และความรู้ในการเป็น
มคัคุเทศก์ Tour Guide  ตามลาํดบั  และพบวา่ สถานประกอบการท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐเช่น การ
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ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีความตอ้งการร่วมมือในการพฒันาทกัษะในดา้นความรู้ในการให้ขอ้มูล
นกัท่องเท่ียว,ความรู้ในการทาํงานสาํนกังาน, ความรู้ในการประสานงาน ตามลาํดบั 
        ในส่วนของการร่วมมือพฒันาทกัษะงานดา้น Organizer สถานประกอบการตอ้งการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาทกัษะในดา้นความรู้ในเก่ียวกบังานสํานกังานมากท่ีสุด รองลงมาคือความรู้เก่ียวกบั
การทาํตลาดและงานขาย ความรู้เก่ียวกบัการจดังานเท่า ๆ กนัและความรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรคง์าน
ตามลาํดบั  สถานประกอบการดา้นการท่องเท่ียวตอ้งการมีส่วนร่วมสหกิจในการพฒันาทกัษะดา้น
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร โดยเฉพาะ ความรู้ดา้นภาษาองักฤษมากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ การใชE้-mail และการส่ือสารทาง Internet, ความรู้เก่ียวกบั Ms- Word, Excel, 
PowerPoint, และมีความรู้ในภาษาท่ี 3 ตามลาํดบั  และยงัพบวา่สถานประกอบการทุกแห่งตอ้งการ
ร่วมมือในการพฒันาดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์   บุคลิกภาพ และService มากท่ีสุด ไดแ้ก่ความมีนํ้ าใจ 
รองลงมาไดแ้ก่ การมีทศันะคติท่ีดีต่องาน การเขา้กบัเพื่อนร่วมงานเท่ากนั และทศันคติในทางบวก
ต่อปัญหาต่างๆ  สําหรับด้านจริยธรรมในอาชีพสถานประกอบการตอ้งการร่วมมือสหกิจในการ
พฒันาดา้นจริยธรรมดงัน้ีคือดา้นซ่ือสัตยต่์อตนเองและความขยนัและอดทนในการทาํงาน เท่า ๆกนั 
ความมีจริยธรรมในวชิาชีพ, และไม่ประพฤติผดิในเร่ืองชูส้าว ยาเสพติด การพนนั 
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ช่วยให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นตวัอย่างในการทาํวิจยัและตวัแปรท่ีได้
ทาํการศึกษาวิจยัมาแลว้ในอดีต ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถนาํความรู้ขา้งตน้มาประยุกต์ใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี
และสามารถเช่ือมโยงไปสู่การศึกษาตวัแปรในการวจิยัในเร่ืองของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาต่างๆในระหว่างการฝึกปฏิบติังาน ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษา รวมทั้งความตอ้งการบณัฑิตทางดา้นการตลาด
ของสถานประกอบการ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

        การวิจยัเร่ืองการพฒันาบณัฑิตทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา เป็นการวิจยัท่ีบูรณาการขอ้มูล 3 ส่วนเขา้ดว้ยกนัโดย

แบ่งการวจิยัออกเป็น 3 ส่วนและใชร้ะเบียบวธีิวจิยัท่ีต่างกนั รายละเอียดมีดงัน้ี 

 

ส่วนที่ 1  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชา  

ต่าง ๆ ตามหลักสูตรสาขาการตลาดในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการสหกจิศึกษา  โดยมีระเบียบวธีิวจัิยดังนี้ 

 

1.  รูปแบบการวจัิย 

 ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศยัขอ้มูลจากรายงานการฝึกปฏิบติังาน    

สหกิจศึกษาท่ีนกัศึกษาจดัท าส่งอาจารยนิ์เทศภายหลงัจากท่ีไดฝึ้กปฏิบติังานครบตามก าหนดเวลา

แลว้ 

2. ประชากร 

             ประชากรในการวิจยัส่วนน้ีไดแ้ก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  ภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ และได้ท าการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการรวม  21 บริษทั 

ระหวา่งวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2553 ถึงวนัท่ี  17  กุมภาพนัธ์  2554  จ  านวนนกัศึกษารวมทั้งส้ิน  37  

ราย โดยท าการเก็บขอ้มูลจากประชากรทุกราย 
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3. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

         งานวิจยัส่วนน้ีท าการเก็บขอ้มูลจากรายงานการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีนกัศึกษาจดัท าส่ง

อาจารยนิ์เทศภายหลงัจากการฝึกปฏิบติังานครบตามก าหนดเวลาแลว้  ในลกัษณะของขอ้มูลทุติยภูมิ 

โดยเลือกเก็บขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในหวัขอ้ (1)  ความเช่ือมโยงกบัสาขาวิชา (2) 

ความรู้และทกัษะท่ียงัขาดอยู ่และ(3) ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตร 

 

4. วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

          การวจิยัในส่วนน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพในลกัษณะของการวจิยัเอกสาร(Desk Research) 

ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นหลกัดว้ยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) 

โดยใชดุ้ลพินิจในการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล เช่ือมโยง และวเิคราะห์ขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคใ์นการท าวจิยั ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพบางส่วนซ่ึงสามารถท าการนบัจ านวนค าตอบ

ได ้ผูว้จิยัไดท้  าการแปลงขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณภาพ ให้เป็นขอ้มูลในรูปแบบท่ีสามารถ

ประมวลผลดว้ยค่าสถิติความถ่ี และร้อยละได ้ซ่ึงท าใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลมีความชดัเจนมากข้ึน 

 

ส่วนที ่2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้า

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซ่ึงมีระเบียบวธีิวจัิยดังนี้ 
 

1. รูปแบบการวจัิย 

        ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศยัขอ้มูลจากเอกสารแบบประเมินการ
ปฏิบติังานนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการท าการประเมินนกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกปฏิบติังาน

ครบตามก าหนดเวลาแลว้ 

2. ประชากร 

        ประชากรในการวจิยัส่วนน้ีไดแ้ก่ ตวัแทนจากสถานประกอบการท่ีไดเ้ขา้ร่วมในโครงการสหกิจ

ศึกษา และรับนกัศึกษาของภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เขา้

ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการในระหวา่งภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  รวม  21 บริษทั  โดย

ท าการเก็บขอ้มูลจากประชากรทุกรายจากตวัแทนผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงเป็นพนกังานในระดบัผูบ้ริหารของ

บริษัทซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานโดยตรงได้แก่ 1)ระดับผูช่้วยประธาน
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เจา้หน้าท่ีบริหาร/ ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการรวม 3 ราย 2)ระดบัผูจ้ดัการ/รองผูจ้ดัการ/ผู ้ ช่วย

ผูจ้ดัการ รวม 17 ราย และ3)ระดบัหัวหนา้ฝ่าย/ผูช่้วยหัวหน้าส่วน/เจา้หนา้ท่ีอาวุโสรวม 17 ราย ซ่ึง

ตวัแทนจากสถานประกอบการไดท าการตอบแบบประเมินการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา

ท่ีเขา้ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการแต่ละแห่งเป็นรายบุคคลซ่ึงมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 37 ราย

(เน่ืองจากสถานประกอบการบางบริษทั รับนกัศึกษาเขา้ฝึกงานมากกวา่ 1 ราย) 
 

3. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

        งานวจิยัส่วนน้ีท าการเก็บขอ้มูลจากแบบประเมินการปฏิบติังานนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีตวัแทน

จากสถานประกอบการท าการกรอกขอ้มูล และน าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาภายหลงัจากท่ี

นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบติังานครบตามก าหนดเวลาแล้ว ลกัษณะของขอ้มูลเป็นขอ้มูลปฐมภูมิโดยมี

ค าถามปลายเปิดให้สถานประกอบการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษา  

โดยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยัในหัวข้อ ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่

นกัศึกษาในแง่ของ (1) จุดเด่นของนกัศึกษา  (2) ขอ้ควรปรับปรุงของนกัศึกษาและ (3) ขอ้คิดเห็น

เพิ่มเติม 

4. วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

       เน่ืองจากเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพในลกัษณะของการวิจยัเอกสาร(Desk Research)  ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) และใชดุ้ลพินิจในการจดั

หมวดหมู่ขอ้มูล เช่ือมโยง และวเิคราะห์ขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยั 

 

ส่วนที ่ 3  การศึกษาความต้องการบุคลากรด้านการตลาดของสถานประกอบการ  

                  มีระเบียบวธีิวจัิยดังนี ้

1. รูปแบบการวจัิย 

        ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) เพื่ออธิบายลกัษณะความตอ้งการบุคลากรดา้น
การตลาดของสถานประกอบการ ในเร่ืองของคุณสมบติัอนัพึงประสงค์ เกณฑ์ในการพิจารณา

คดัเลือกพนกังาน ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานในปัจจุบนัของพนกังานในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานการตลาด และแนวโนม้ความตอ้งการบุคลากรดา้นการตลาดในอนาคต 
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2. ประชากร 

        ประชากรในการวิจยัส่วนน้ีไดแ้ก่ตวัแทนสถานประกอบการท่ีไดเ้ขา้ร่วมในโครงการสหกิจ

ศึกษา และรับนกัศึกษาของภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เขา้

ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  รวม  21 บริษทั  โดยท าการ

เก็บขอ้มูลจากประชากรทุกราย ซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเดียวกบัการวจิยัในส่วนท่ี 2  
 

3. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

        เน่ืองจากอาจารยนิ์เทศซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาแต่

ละรายจะต้องนัดหมายและเยี่ยมเยียนสถานประกอบการเพื่อสอบถามผลการปฏิบัติงานของ

นกัศึกษาในระหวา่งท าการฝึกปฏิบติังานอยู่เป็นระยะ ๆ ท าให้มีโอกาสพบกบัผูบ้ริหารของสถาน

ประกอบการ และหัวหนา้งานของนกัศึกษาโดยตรง  จึงสามารถขอความอนุเคราะห์จากบริษทัใน

การเก็บขอ้มูลในส่วนน้ีไดโ้ดยตรง 

  เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 

        เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงพฒันาข้ึนจากแบบสอบถามตน้แบบของส านกักิจการ

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และแบบสอบถามจากงานวจิยัเร่ือง ววิฒันาการและแนวโนม้

ของศาสตร์การตลาดและการประยกุตใ์ชศ้าสตร์การตลาดของธุรกิจในประเทศไทย , มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย,์พ.ศ. 2547 ของ ผศ.ยวุดี  ภู่ส าลี และท าการเพิ่มเติมบางค าถามท่ีตอ้งการขอ้มูลและ

รายละเอียดในบางส่วนมากข้ึน ดดัแปลงเป็นแบบสอบถามชุดใหม่เพื่อท าการเก็บขอ้มูล 

ประกอบดว้ย ค าถามปลายปิด และปลายเปิดท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยัโดยแบ่ง

ค าถามเป็นตอน ๆ รวม 3 ตอนไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับผูต้อบและสถานประกอบการได้แก่  ช่ือผูต้อบ อายุ เพศ 

การศึกษา อายุงาน ช่ือสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ ผลิตภณัฑ์หรือบริการหลัก จ านวน

พนกังานรวม ซ่ึงเป็นค าถามในลกัษณะปลายปิดประเภทเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

    ตอนท่ี 2  เป็นค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติัของพนกังานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานการตลาด ไดแ้ก่ จ  านวนพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาด ระดบัการศึกษาของพนกังาน 

เกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกพนักงานในระดบัผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการ ลกัษณะค าถาม
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ประกอบดว้ย ค าถามปลายปิดประเภทเลือกตอบเพียงขอ้เดียว ค าถามปลายปิดประเภทจดัอนัดบั 

และค าถามปลายปิดประเภทตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ และค าถามเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีต่อผลการ

ปฏิบติังานในปัจจุบนัของพนกังานดา้นการตลาด ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดประเภทมาตราส่วน

ประเมินค่า(Rating Scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert scale) ใหค้ะแนนความส าคญั 5 ระดบั โดยมี

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  ระดบัผลการปฏิบติังาน                      คะแนน 

   ดีมาก                          5 

   ดี    4 

   ปานกลาง   3 

   พอใช ้    2 

   ควรปรับปรุง   1  

    

 ตอนท่ี 3  เป็นค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัทิศทางและแนวโน้มความตอ้งการรับบณัฑิต

สาขาการตลาดเขา้งานในอนาคต ซ่ึงเป็นค าถามในลักษณะปลายปิดประเภทตอบได้มากกว่า1 

ค าตอบ และค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็น 

 

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        งานวจิยัส่วนน้ีท าการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิโดยขอความอนุเคราะห์อาจารยนิ์เทศท่ี

ดูแลนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาแต่ละราย ท าการแจกแบบสอบถามแก่ผูบ้ริหารของ

สถานประกอบการหรือหัวหน้างานของนักศึกษาโดยตรงในระหว่างการเยี่ยมเยียนสถาน

ประกอบการคร้ังสุดท้าย ให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 1- 2 สัปดาห์ และนัดหมายเก็บ

แบบสอบถามกลบัคืนจากสถานประกอบการโดยให้นกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการแต่

ละแห่งเป็นผูเ้ก็บรวบรวมน าส่งอาจารยนิ์เทศ เพื่อน ามาประมวลผลต่อไป 
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4. วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามผูว้ิจยัได้น ามาท าการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล ลงรหัส และ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์(Statistical Package for the 
Social Science : SPSS) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 

 

 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชค้่าสถิติในรูปของการแจกแจง 

ความถ่ี(Frequency)  ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉล่ีย(Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) 

 ส าหรับค าถามเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานในปัจจุบนัของพนักงานด้าน

การตลาด ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิดประเภทมาตราส่วนประเมินค่าตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert scale) 

ผูว้ิจ ัยท าการประมวลผลด้วยสถิติค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ดังน้ี

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ : 2549)  

 คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00  ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั   ดีมาก                          

 คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49  ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั   ดี                       

 คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49  ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั   ปานกลาง                         

 คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49  ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั   พอใช ้                        

              คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49  ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั   ควรปรับปรุง                         

 2.สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ        

ไคสแคว ์(Chi-Square Test) และ สถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance)  

เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานข้อต่างๆว่ามี

ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
 

แหล่งข้อมูลในการวจัิย 

        ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบในการท าวจิยัคร้ังน้ี  สามารถหาไดท้ั้งจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและ

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยด าเนินการดงัน้ี 
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 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดแ้ก่แหล่งท่ีไดข้อ้มูลโดยตรงจากผูท่ี้ให้ขอ้มูล  

ซ่ึงด าเนินการวิจยัดงัรายละเอียดของการวิจยัในส่วนท่ี 2 โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบ

ประเมินการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการเป็นผูต้อบค าถามปลายเปิด 

และในส่วนท่ี 3  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบไว ้เพื่อ

ใชเ้ก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี  

 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลเอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ ซ่ึงมี

ผูร้วบรวมหรือจดัท าเผยแพร่เอาไว ้ โดยจะด าเนินการรวบรวมคน้ควา้จากต ารา วารสาร นิตยสาร 

หนงัสือพิมพ ์เอกสารเผยแพร่ เอกสารทางดา้นการศึกษา ระเบียบการและหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน หรือองค์กร   

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้ 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

  
        การวิจยัในชั้นเรียนเร่ืองการพฒันาบณัฑิตทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ
ของสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาแบ่งผลการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีต่อการประยุกตใ์ชค้วามรู้จาก
วิชาต่างๆตามหลกัสูตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึกปฏิบติัท างานในสถานประกอบการท่ีเขา้
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาท่ีเขา้ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
 ส่วนท่ี 3 ศึกษาความต้องการบุคลากรด้านการตลาดของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา 
        ผลการวจิยัในแต่ละส่วนไดข้อ้สรุปแนวทางในการพฒันาบุคลากรดา้นการตลาดให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดมมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ผลการวจัิยส่วนที ่1 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสหกจิศึกษาทีม่ีต่อการประยุกต์ใช้
ความรู้จากวชิาต่างๆตามหลกัสูตรสาขาการตลาดในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 
 
        ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วมโครงการรวม 37 รายในหวัขอ้ 1) ความเช่ือมโยงกบัสาขาวชิา 2) ความรู้และทกัษะท่ียงัขาด
อยู ่และ3) ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรสาขาการตลาด มาท าการวิเคราะห์เพื่อสะทอ้นให้
เห็นถึงรายวชิาท่ีส าคญัต่อการประยกุตใ์ชใ้นการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา  
ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
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1.1 วชิาทีนั่กศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
        ผลการวจิยัในส่วนน้ีไดท้  าการวเิคราะห์โดยแยกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิตหลกัสูตร 4 ปี ของสาขาวิชาการตลาดประจ าปีการศึกษา 2553 ได้แก่ หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป กลุ่มวชิาแกน กลุ่มวชิาเอก และกลุ่มวชิาเลือก  ผลการวจิยัมีดงัน้ี 

  1.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงาน 
         จากการเก็บขอ้มูลนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษารวม 37 ราย พบว่านกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการไดน้ าเอาความรู้จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปประโยชน์ในระหว่างการฝึก
ปฏิบติังานรวม 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.1 ของนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด โดยพบว่า
นกัศึกษาในกลุ่มน้ีไดน้ าความรู้จากวชิาทกัษะการส่ือสารภาษาไทยไปใชป้ระโยชน์ในระหวา่งการ
ฝึกปฏิบติังานมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 70.0  รองลงมาใชค้วามรู้จากวิชา IL103 สารสนเทศเพื่อการ
คน้ควา้คิดเป็นร้อยละ 40.0 ใชว้ิชา GE121 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล และกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ คิด
เป็นร้อยละ 33.3 และร้อยละ 23.4 ตามล าดบั ส่วนวชิาอ่ืนท่ีนกัศึกษาบางส่วนน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ระหว่างการฝึกปฏิบติังานอยู่บา้งไดแ้ก่ วิชาLW102 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  MA103 
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั และวชิา GE139 องคร์วมแห่งชีวติ ตามล าดบั 

          นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาไดน้ าเอาความรู้ในแต่ละวชิาขา้งตน้ไปใชป้ระโยชน์
ในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 

         วชิาGE121 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล และวชิาGE139  องคร์วมแห่งชีวิต ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจ
ถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลในเร่ืองพฤติกรรม ความคิด และมุมมอง ช่วยใหส้ามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ รู้จกัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนอ่ืนและองคก์ร การส่ือสาร การใชภ้าษา การควบคุม
อารมณ์ รู้จกัคิดวเิคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล รวมทั้งการจดัการตนเอง การจดัการ
เวลา 

        วชิาIL 103 สารสนเทศเพื่อการคน้ควา้ ช่วยใหน้กัศึกษาสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ รวดเร็วและถูกตอ้ง สามารถจดัหมวดหมู่ของงานและเอกสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ สะดวกใน
การคน้หา รวมทั้งสามารถจดัท ารายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
       วชิาLW102 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย ช่วยใหน้กัศึกษา มีความเขา้ใจในเอกสารสัญญา
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในระหวา่งการฝึกปฏิบติังาน มีความละเอียดรอบคอบในการจดัท าเอกสาร
สัญญาต่างๆ 
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ตารางที่ 4.1สัดส่วนและร้อยละของนักศึกษาที่ใช้วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงาน 

การใชว้ชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ใช ้ 30 81.1 

ไม่ใช ้ 7 18.9 
รวม 37 100.0 

 
ตารางที ่4.2 รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปที่นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึก 
ปฏิบัติงาน  

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวนค าตอบ ร้อยละ 
ของจ านวนผูต้อบ 

1.กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
GE121  มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล 
IL 103  สารสนเทศเพื่อการคน้ควา้ 
GE139  องคร์วมแห่งชีวติ 

 
10 
12 
2 

 
33.3 
40.0 
6.7 

2.กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
LW102 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 

 
3 

 
10.0 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
MA103 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 

 
3 

 
10.0 

กลุ่มวชิาภาษา 
LA010  ภาษาองักฤษปรับพื้นฐาน 
LA101  ภาษาองักฤษ 1 
LA102  ภาษาองักฤษ 2 
TH103  ทกัษะการส่ือสารภาษาไทย 

 
2 
3 
2 
21 

 
6.7 
10.0 
6.7 
70.0 

จ านวนผูต้อบ 30  

         
       วชิาMA103 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั ช่วยใหน้กัศึกษาจดัท ารายงานและค านวณ
ตวัเลขต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการค านวณเช่นการค านวณค่าร้อยละ อตัราส่วน ดอกเบ้ีย ราคา
สินคา้ การจดัท ารายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเลขเช่นยอดขาย เอกสารทางบญัชี เป็นตน้ 
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       วชิาLA010 ภาษาองักฤษปรับพื้นฐาน วชิาLA101 ภาษาองักฤษ1 และวชิา LA102 ภาษาองักฤษ 
2 ช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะในการ อ่าน พดู ฟัง เขียน แปลความ ส่ือสาร และจดบนัทึกภาองักฤษได้
อยา่งถูกตอ้งในระหวา่งการฝึกงาน 
        
      วชิาTH103 ทกัษะการส่ือสารภาษาไทย ช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะในการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งในเร่ืองของการพดู ฟัง อ่าน เขียน เช่นการพิมพง์าน การท าจดหมาย การตรวจสอบค าผดิ 
การเรียบเรียงค า การใชค้  าศพัทเ์ฉพาะ การเช่ือมโยงค าและประโยค การส่ือสารกบับุคคล การจด
บนัทึก และการร่างเอกสารส าคญัต่างๆ การเขียนรายงานเชิงวเิคราะห์และแสดงความคิดเห็น เป็น
ตน้ 
 
 1.1.2 รายวชิาในกลุ่มวชิาแกนทีนั่กศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
         จากการเก็บขอ้มูลนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษารวม 37 ราย พบวา่นกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการไดน้ าเอาความรู้จากรายวชิาในกลุ่มวชิาแกนไปใชป้ระโยชน์ในระหวา่งการฝึก
ปฏิบติังานรวม 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.9 ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด โดยพบวา่ใน
การฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา นกัศึกษากลุ่มน้ีไดน้ าเอาความรู้จากหลายวชิาในกลุ่มวชิาแกนไปใช้
ประโยชน์ในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานโดยวชิาท่ีน าไปใชป้ระโยชน์มากท่ีสุดไดแ้ก่ วชิา IT206 
ส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมาไดแ้ก่วชิา MK201 หลกัการตลาดคิดเป็น
ร้อยละ 38.2 วชิาLA202ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ2 คิดเป็นร้อยละ 32.4 วชิาLA202
ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ1 คิดเป็นร้อยละ 20.6 วชิา GM201 องคก์ารและการจดัการคิด
เป็นร้อยละ 14.7 วชิา MK301 การจดัการการตลาด และวชิาIT20 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อย
ละ 11.8 เท่าๆกนั ตามล าดบั โดยท่ีบางส่วนไดใ้ชค้วามรู้ในวชิา วชิา BA203 การภาษีอากร วชิา 
FN201 การเงินธุรกิจ วชิา HR201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์วชิา BA204 การวจิยัธุรกิจ และวชิา 
ST201 หลกัสถิติ ในระหวา่งการฝึกปฏิบติังาน ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 สัดส่วนและร้อยละของนักศึกษาทีใ่ช้วชิาในกลุ่มวชิาแกนในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
การใชว้ชิาในกลุ่มวชิาแกน จ านวน ร้อยละ 

ใช ้ 34 91.9 
ไม่ใช ้ 3 8.1 
รวม 37 100.0 

 
 ตารางที ่4.4   รายวชิาในกลุ่มวชิาแกนทีนั่กศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน  
 

กลุ่มวชิาแกน จ านวนค าตอบ ร้อยละ 
ของจ านวนผูต้อบ 

BA203  การภาษีอากร 3 8.8 
BA204  การวจิยัธุรกิจ 2 5.9 
FN201   การเงินธุรกิจ 3 8.8 
GM201 องคก์ารและการจดัการ 5 14.7 
HR201  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3 8.8 
LA201   ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ1 7 20.6 
LA202   ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ2 11 32.4 
MK201  หลกัการตลาด 13 38.2 
MK301  การจดัการการตลาด 4 11.8 
ST201    หลกัสถิติ 1 2.9 
IT206    ส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ 24 70.6 
IT207     ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 4 11.8 

จ านวนผูต้อบ 34  
 

       นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาไดน้ าเอาความรู้ในแต่ละวิชาขา้งตน้ไปใชป้ระโยชน์ใน
ระหวา่งการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 

        วชิาBA203 การภาษีอากร ช่วยใหน้กัศึกษามีพื้นฐานในการค านวณภาษีประเภทต่างๆในแต่ละ
รายการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ค่าลดหยอ่น รวมทั้งการหกั
ภาษีของฝ่ายส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ 
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      วชิาFN201 การเงินธุรกิจ ช่วยใหน้กัศึกษามีพื้นฐานในการจดัท างบประมาณ และงบการเงินได้
ถูกตอ้ง  
     วชิาGM201 องคก์ารและการจดัการ ช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะในการวางแผนกระบวนการท างาน
ให้เป็นระบบ มีระเบียบ การควบคุมงาน การรู้จกัการปรับตวัให้เขา้กบัองคก์รการใชท้รัพยากรใน
องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเขา้ใจในการบริหารงานขององคก์ร 
     วิชาHR201 การจดัการทรัพยากรมนุษย์ ช่วยให้นักศึกษาเขา้ใจในการจดัการบุคคลในองค์กร 
และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
        วิชาLA201 ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ1 วิชาLA202   และภาษาองักฤษเพื่อ
จุดประสงคเ์ฉพาะ2 ช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะในการ อ่าน พดู ฟัง เขียน แปลความ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การส่ือสารภาษาองักฤษกบัลูกคา้และบุคคลอ่ืน และเขา้ใจในศพัทเ์ฉพาะทางธุรกิจไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ในระหวา่งการฝึกงาน 
        วิชาMK201 หลกัการตลาด ช่วยให้นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลการตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัและทฤษฎีทางการตลาดเช่นการวิเคราะห์SWOT การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 
การวเิคราะห์ตลาดในลกัษณะเปรียบเทียบ เรียบเรียงและท ารายงาน น าเสนอขอ้สรุป  
       วิชาMK301 การจดัการการตลาด ช่วยให้นักศึกษาเขา้ใจในส่วนประสมทางการตลาดของ
บริษทัมากข้ึนและสามารถวางแผนกลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม  
       วิชาST201    หลกัสถิติ ช่วยให้นกัศึกษาสามารถค านวณค่าสถิติต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเช่นการ
ค านวณค่าเปอร์เซ็นต ์
       วิชาIT206 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ และวิชาIT207 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้นักศึกษามี
ทกัษะในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปMicrosoft Office ในการพิมพง์านและการบนัทึกขอ้มูลเช่น การ
จดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ บนัทึกค าสั่งซ้ือ การคน้หาขอ้มูล การตกแต่งภาพโดยใชP้hotoshop การพิมพ์
จดหมาย การท านามบตัร การ์ดอวยพร และป้ายต่างๆเป็นตน้ 
 
 1.1.3 รายวชิาในกลุ่มวชิาเอกทีนั่กศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
 
         จากการเก็บขอ้มูลนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษารวม 37 ราย พบวา่นกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการไดน้ าเอาความรู้จากรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกไปใชป้ระโยชน์ในระหวา่งการฝึก
ปฏิบติังานรวม 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.4 ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด โดยพบวา่ใน 
การฝึกปฏิบติังานนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดน้ าเอาความรู้จากหลายวิชาในกลุ่มวิชาเอกไปใช้
ประโยชน์ในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานโดยวิชาท่ีน าไปใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ วิชา MK302
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาได้แก่ วิชา MK404 ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด คิดเป็นร้อยละ 44.8 วิชา MK312 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ร้อยละ 41.4  และ
วิชา MK306 การวิจยัตลาดร้อยละ 31.0 ตามล าดบั โดยมีบางส่วนไดใ้ชค้วามรู้ใน วิชา MK401 การ
สัมนาทางการตลาดในระหว่างการฝึกปฏิบติังานคิดเป็นร้อยละ13.8 วิชา MK403 การจดัการการ
กระจายสินคา้ และวชิา MK405 การคา้สมยัใหม่ ในสัดส่วนพอๆกนัคิดเป็นร้อยละ10.3 ส าหรับ วิชา 
MK311 การตลาดระดบัโลก และวิชา MK402 การจดัการผลิตภณัฑ์และตราสินคา้มีนกัศึกษาน า
ความรู้ในแต่ละวิชาข้างต้นไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 6.9 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5 สัดส่วนและร้อยละของนักศึกษาทีใ่ช้วชิาในกลุ่มวชิาเอกในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

การใชว้ชิาในกลุ่มวชิาเอก จ านวน ร้อยละ 
ใช ้ 29 78.4 

ไม่ใช ้ 8 21.6 
รวม 37 100.0 

 
 
ตารางที ่4.6   รายวชิาในกลุ่มวชิาเอกทีนั่กศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

 

กลุ่มวชิาเอก จ านวนค าตอบ ร้อยละ 
ของจ านวนผูต้อบ 

MK302 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 14 48.3 
MK306 การวจิยัตลาด 9 31.0 
MK311 การตลาดระดบัโลก 2 6.9 
MK312 การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 12 41.4 
MK401 การสัมมนาการตลาด 4 13.8 
MK402 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ 2 6.9 
MK403 การจดัการการกระจายสินคา้ 3 10.3 
MK404 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 13 44.8 
MK405 การคา้สมยัใหม่ 3 10.3 

จ านวนผูต้อบ 29  

DPU



59 
 

        นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาไดน้ าเอาความรู้ในแต่ละวิชาขา้งตน้ไปใช้ประโยชน์
ในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
       วิชาMK302 พฤติกรรมผูบ้ริโภค ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจลูกค้าและสามารถวางแผน
กิจกรรมการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่ม เช่น การน าเสนอ
สินคา้ การจดัวางสินคา้ การวางแผนโฆษณา การท าโปรโมชัน่ การจดัแสดงสินคา้ การจดักิจกรรม
พิเศษ การใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเป็นกนัเอง ยิม้แยม้แจ่มใส สะดวกรวดเร็ว 
       วชิาMK306 การวจิยัตลาด ช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะการท าวิจยัในแต่ละขั้นตอน สามารถปฏิบติั
งานวจิยัในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานได ้เช่น การสร้างค าถาม การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การท าProduct Test การศึกษาความพึงพอใจของผู ้บริโภค การป้อนข้อมูล การ
ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมSPSS การสรุปผลวจิยัจากขอ้มูลท่ีประมวลผลได ้ 
       วิชาMK312 การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ช่วยให้นกัศึกษามีทกัษะในการออกแบบ
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด การเลือกส่ือ การเลือกรูปแบบของการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ต่างๆ เช่นโบรชัวร์ แค็ตตาล็อคสินคา้ ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ 
อีเมล์ การประชาสัมพนัธ์ การเลือกส่ือโฆษณา การส่งเสริมการขาย การเช็คเรตต้ิง การขายโดยใช้
พนกังานขาย รวมทั้งมีทกัษะในการเตรียมงานกิจกรรมทางการตลาดและการวดัประสิทธิผลของ
การส่ือสารการตลาด  
        วชิาMK401 การสัมมนาการตลาด ช่วยให้นกัศึกษามีทกัษะในการน าเสนองานต่างๆดว้ยความ
มัน่ใจ กลา้แสดงความคิดเห็น และมีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
        วชิาMK403 การจดัการการกระจายสินคา้ ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจกระบวนการกระจายสินคา้ใน
ลกัษณะของการเขา้ก่อนออกก่อน (First in first out) 
        วชิาMK404 ระบบสารสนเทศทางการตลาด ช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมExcel
ในการออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเพื่อจดัท าฐานขอ้มูล การจดัท าฐานขอ้มูล การป้อนขอ้มูล
และจดัเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเช่นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลยอดขาย ขอ้มูลตวัเลขต่างๆ ขอ้มูลการ
ท างานของพนกังาน ขอ้มูลสินคา้คงเหลือ การสืบคน้ขอ้มูล และการประมวลผลขอ้มูล 
       วิชาMK405 การค้าสมยัใหม่ ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในระบบการค้าสมยัใหม่และมี
ทกัษะในการคดัเลือกวสัดุ ตูโ้ชวสิ์นคา้ ชั้นวางสินคา้ พื้นท่ีร้านคา้ การออกแบบร้านคา้ การจดัเรียง
สินคา้ภายในร้านให้มีความโดดเด่นและเป็นระเบียบเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ รวมทั้งการ
ประชุมพนกังานขายและการจดัท าPC Brief 
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 1.1.4รายวชิาในกลุ่มวชิาเลอืกทีนั่กศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
     จากการเก็บขอ้มูลนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษารวม 37 ราย พบว่านกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการไดน้ าเอาความรู้จากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกไปใชป้ระโยชน์ในระหวา่งการฝึกปฏิบติังาน
รวม 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.2 ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด โดยพบวา่ในการฝึกปฏิบติั  
 
ตารางที ่4.7  สัดส่วนและร้อยละของนักศึกษาทีใ่ช้วชิาในกลุ่มวชิาเลอืกในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

การใชว้ชิาในกลุ่มวชิาเลือก จ านวน ร้อยละ 
ใช ้ 33 89.2 

ไม่ใช ้ 4 10.8 
รวม 37 100.0 

 
 
ตารางที ่4.8  รายวชิาในกลุ่มวชิาเลอืกทีนั่กศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

กลุ่มวชิาเลือก จ านวนค าตอบ ร้อยละ 
ของจ านวนผูต้อบ 

MK406  การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ 18 54.5 
MK407  การฝึกปฏิบติังานดา้นการขาย 8 24.2 
HR303   พนกังานสัมพนัธ์ 2 6.1 
HR313   การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 1 3.0 
HR302   การวางแผนทรัพยากรมนุษยก์ารสรรหา 1 3.0 
HR304   พฤติกรรมองคก์าร 7 21.2 
BA102   การวเิคราะห์และการท าแผนธุรกิจ 3 9.1 
โครงการอบรมการพฒันาบุคลิกภาพ 4 12.1 
โครงการอบรมสหกิจศึกษา 6 18.2 

จ านวนผูต้อบ 33  
 
งานนกัศึกษากลุ่มน้ีไดน้ าเอาความรู้จากหลายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกไปใชป้ระโยชน์ในระหวา่งการ
ฝึกปฏิบติังานโดยวิชาท่ีน าไปใช้ประโยชน์มากท่ีสุดไดแ้ก่ วิชา MK406 การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ 
คิดเป็นร้อยละ54.5 รองลงมาไดแ้ก่วชิา MK407 การฝึกปฏิบติังานดา้นการขายร้อยละ 24.2  และวิชา 
HR304 พฤติกรรมองค์การ ร้อยละ21.2 ตามล าดับ โดยมีบางส่วนได้ใช้ความรู้จากโครงการ
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อบรมสหกิจศึกษาคิดเป็นร้อยละ 18.2 และโครงการอบรมการพฒันาบุคลิกภาพคิดเป็นร้อยละ 12.1 
ท่ีเหลือใช้ประโยชน์จากวิชาBA102 การวิเคราะห์และการท าแผนธุรกิจ วิชาHR303 พนักงาน
สัมพนัธ์ วิชาHR313 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และวิชาHR302 การวางแผนทรัพยากรมนุษยก์าร
สรรหามาใชป้ระโยชน์ในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานคิดเป็นร้อยละ 9.1 , ร้อยละ 6.1 ,ร้อยละ 3.0 และ
ร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
        นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาไดน้ าเอาความรู้ในแต่ละวิชาขา้งตน้ไปใช้ประโยชน์
ในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
        วชิาMK406 การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจวธีิการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพและน าไปใชใ้นระหวา่งการฝึกปฏิบติังานเช่นการให้ส่วนลด ของแถม ของขวญัตาม
เทศกาล การให้เงินหรือสินค้าสนับสนุนการจดักิจกรรมของลูกค้า บตัรสมาชิก  การจัดท า
ฐานขอ้มูลประวติัลูกคา้และการซ้ือสินคา้  การจดจ าลูกคา้รายบุคคล การบริการหนา้เคาน์เตอร์ การ
ให้ข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ การส่งข่าวสาร การโปรโมชัน่ ผ่านทางอีเมล์ จดหมาย หรือขอ้ความ
ทางโทรศพัท ์การจดัท าแบบประเมินพนกังาน การแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ 
        วิชาMK407 การฝึกปฏิบติังานดา้นการขาย ซ่ึงเป็นวิชาไม่นบัหน่วยกิตและบงัคบัให้นกัศึกษา
เรียนทุกคนซ่ึงช่วยให้นักศึกษามีทกัษะในการขายและสามารถน ามาปรับใช้ในระหว่างการฝึก
ปฏิบติังานในเร่ืองของการจดัร้านให้น่าสนใจ เทคนิคการพูดท่ีจูงใจลูกคา้ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
การเป็นพนกังานขายท่ีดี การประชาสัมพนัธ์ ณ.จุดขาย การปิดการขาย 
        วิชาHR302 การวางแผนทรัพยากรมนุษยก์ารสรรหา ช่วยให้นกัศึกษามีทกัษะในการวางแผน
และสรรหาพนกังานขายใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน 
       วิชาHR303 พนักงานสัมพนัธ์ ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในเร่ืองของการคิดเงินเดือน 
วนัหยดุ วนัลา ค่าล่วงเวลา และมนุษยส์ัมพนัธ์ในการท างาน 
        วชิาHR313 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ช่วยใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในเร่ืองของการฝึกอบรม
พนกังาน 
        วิชาHR304 พฤติกรรมองค์การ ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในวฒันธรรมองค์กร ท าให้
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัองค์กรไดอ้ย่างเหมาะสมในเร่ืองการแต่งกาย การวางตวั การแสดงออก 
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ทศันคติ ค่านิยม ความอดทนในการท างาน การเรียนรู้งาน  
        วิชาBA102   การวิเคราะห์และการท าแผนธุรกิจ ช่วยให้นกัศึกษามีทกัษะในดา้นการวิเคราะห์
จุดแขง็จุดอ่อน การจดัท าแผนธุรกิจและแผนการตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
        โครงการอบรมการพฒันาบุคลิกภาพช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับบุคลิกภาพของตนเองได้
อย่างเหมาะสมในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานในเร่ืองการวางตวั มารยาทในการพูด การเดิน การนัง่ 
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การไหว ้การวางตวั การแต่งกาย มนุษยสัมพนัธ์ มารยาทในการท างาน การรับโทรศพัท์ การจด
บนัทึก การติดต่อประสานงาน การส่งเอกสารเป็นตน้ 
        โครงการอบรมสหกิจศึกษา ช่วยให้นักศึกษามีทกัษะในการใช้อุปกรณ์ส านักงาน การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การวางตวัในองคก์ร การร่างจดหมาย การรับโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 
1.2 ความรู้และทกัษะซ่ึงนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษายงัมีความบกพร่อง 
 ในระหว่างการฝึกปฏิบติังานนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาพบว่าความรู้และ
ทกัษะท่ีตนเองยงับกพร่องและขาดอยู่มากท่ีสุดไดแ้ก่ ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษคิดเป็นร้อยละ 
51.4 รองลงมาได้แก่ทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและทกัษะการส่ือสารภาษาไทยคิดเป็น
ร้อยละ 45.9 และร้อยละ 29.7 ตามล าดบั และมีบางส่วนพบวา่ตนเองยงัขาดทกัษะเก่ียวกบัการบญัชี
ส าหรับธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 13.5  ท่ีเหลือพบวา่ขาดทกัษะทางดา้นการตลาดและการขาย ทกัษะดา้น
การแสดงออกในสัดส่วนพอๆกัน คิดเป็นร้อยละ 8.1 และขาดทักษะทางด้านการใช้อุปกรณ์
ส านกังานร้อยละ 5.4 ตามล าดบั 
 
 
ตารางที ่4.9    ความรู้และทกัษะซ่ึงนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษายงัมีความบกพร่อง 
 

2. ทกัษะท่ียงัขาดอยู ่ จ านวน
ค าตอบ 

ร้อยละ 
ของจ านวนผูต้อบ 

ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 19 51.4 
ทกัษะการส่ือสารภาษาไทย 11 29.7 
การใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน 17 45.9 
การบญัชีส าหรับธุรกิจ 5 13.5 
ทกัษะทางกราฟฟิก          2 5.4 
ทกัษะดา้นการตลาดและการขาย 3 8.1 
ทกัษะดา้นการแสดงออก 3 8.1 
ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์ส านกังาน 2 5.4 
ทกัษะดา้นอ่ืนๆ 2 5.4 
จ านวนผูต้อบ 37  
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1.3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรสาขาการตลาด 
        นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดยรวมมีความเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยควรมีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. การเพิ่มระยะเวลาอบรมการใชเ้คร่ืองใชส้ านกังาน  
2. การสอนควรเนน้การปฏิบติัจริงมากกวา่ทฤษฎี 
3. เพิ่มเน้ือหาการเรียนโปรแกรมส าเร็จรูปให้หลากหลายโปรแกรมมากข้ึน รวมทั้งการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เช่น Photoshop และ Illustrator  
4. เพิ่มหลกัสูตรการพิมพดี์ดภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
5. มีการอบรมภาษาองักฤษเพิ่มเติม  
6. เพิ่มหลกัสูตรดา้นเทคโนโลยใีหม้ากข้ึน  
7. เพิ่มทกัษะดา้นการส่ือสารและการวางตวั  
8. เพิ่มการใชศ้พัทท์างดา้นการบริหารในการเรียนการสอน และปรับเน้ือหาแต่ละวชิาใหมี้    
    ความทนัสมยัมากข้ึน 

 

ส่วนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา 
 
        ผูว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบประเมินการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา
ท่ีตวัแทนของสถานประกอบการรวม 21 บริษทั เป็นผูป้ระเมินการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการเป็นรายบุคคลรวม 37 ราย ค าถามใน แบบประเมินการ
ปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิดซ่ึงถามในเร่ืองของจุดเด่นของ
นกัศึกษา  และขอ้ควรปรับปรุงของนกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานรวมทั้งขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม น าขอ้มูลท่ีไดม้า
ท าการวิเคราะห์เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงคุณสมบติัท่ีนกัศึกษายงัมีความบกพร่อง ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีทาง
มหาวิทยาลัยจะต้องท าการปรับปรุง และพฒันาให้นักศึกษามีคุณสมบติัท่ีสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของสถานประกอบการมากข้ึน ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
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2.1 จุดเด่นของนักศึกษา 
        สถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาและรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงานมีความเห็นต่อ
นกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 ในดา้นจุดเด่นของนกัศึกษาดงัน้ี 

1. ดา้นความรู้ความสามารถ 
        สถานประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นวา่นกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานเป็นผูท่ี้รู้จกัแกปั้ญหาเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆไดง่้าย สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จ รวดเร็วและถูกตอ้ง สามารถไวว้างใจให้
ท างานต่างๆไดโ้ดยไม่ตอ้งติดตาม 

2. ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน  
        สถานประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่านักศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานเป็นผูมี้ความขยนัในการ
ท างาน ท างานไดร้วดเร็ว ชอบช่วยเหลือ มีความตั้งใจท างาน เรียนรู้งานไดเ้ร็ว มีความรับผิดชอบ มา
ฝึกงานอย่างสม ่ า เสมอ กล้าซักถามในส่ิงท่ีไม่ เข้าใจ ไม่ เ ก่ียงงาน เช่ือฟังผู ้บังคับบัญชา มี
ความสามารถในการดูแลงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ 

3. ดา้นบุคลิกภาพ  
        สถานประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่านักศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี มี
มารยาทดี เรียบร้อย แต่งกายเรียบร้อย สะอาด มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของบริษทั 
ตรงต่อเวลา อ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน ้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน รู้จกัการวางตวักบั
ผูอ่ื้น มีทศันะคติท่ีดี เป็นท่ีรักของเพื่อนร่วมงานและพนกังานในองคก์ร 
 
 
2.2 ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 

         สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานมี
ความเห็นต่อนกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกปฏิบติังานในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 ในดา้นขอ้ควรปรับปรุง
ของนกัศึกษาดงัน้ี 

1. ดา้นความรู้ความสามารถ 
         สถานประกอบการบางส่วนมีความเห็นว่านกัศึกษาบางรายควรปรับปรุงในเร่ืองของทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษทั้งการพดู ฟัง อ่าน เขียน เพราะปัจจุบนัมีการใชง้านอยา่งแพร่หลายและเป็นผลดี
ต่อการท างานในอนาคต รวมทั้งควรเพิ่มทกัษะดา้นโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point 
และประสบการณ์เพิ่มเติมดา้นการตลาดใหม้ากข้ึน 

 
 

DPU



65 
 

2. ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน  
        สถานประกอบการบางส่วนมีความเห็นว่านกัศึกษาบางรายควรปรับปรุงในเร่ืองของความ
ละเอียดรอบคอบในการท างาน เน่ืองจากงานมกัมีขอ้ผิดพลาด นอกจากน้ียงัขาดทกัษะในการ
ตดัสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดทกัษะในการส่ือสารถ่ายทอดให้ผูร่้วมงานเขา้ใจ และควร
ปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดีข้ึน ล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของงานท่ีท า การให้ความส าคญักบั
เอกสารงาน นอกจากน้ียงัควรปรับปรุงการท างานท่ียงัค่อนขา้งล่าช้า ไม่กลา้ตดัสินใจ ขาดความ
กระตือรือร้นในการท างานไม่ค่อยเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

3. ดา้นบุคลิกภาพ  
        สถานประกอบการบางส่วนมีความเห็นวา่นกัศึกษาบางรายควรปรับปรุงในเร่ืองของการตรง
ต่อเวลา การควบคุมอารมณ์ การกลา้แสดงออกและกลา้แสดงความคิดเห็น ความมัน่ใจในตนเอง 
ความมีระเบียบวินยั การพูด การส่ือสารกบัคนภายในและนอกองค์กรเน่ืองจากงานดา้นการขาย
และการตลาดเป็นงานท่ีตอ้งติดต่อส่ือสาร นอกจากน้ียงัควรปรับปรุงในเร่ืองของการขาดน ้ าใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน การแต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่เคารพกฎระเบียบในการท างานของบริษทั 
 

ส่วนที ่3 การศึกษาความต้องการบุคลากรด้านการตลาดของสถานประกอบการทีเ่ข้า
ร่วมโครงการสหกจิศึกษา 
 
        ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาก
สถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาเขา้ฝึกปฏิบติังานรวม 21 แห่งโดยมีค าถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1)
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบและสถานประกอบการ 2)ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติัของพนกังานท่ีมี
หน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดและ  3)ความคิดเห็นเก่ียวกบัทิศทางและแนวโน้มความตอ้งการ
รับบณัฑิตสาขาการตลาดเขา้ฝึกงานในอนาคต  ผลการวจิยัมีดงัน้ี 

3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบและสถานประกอบการ 
        ผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีอยู่ในต าแหน่งหัวหน้างานหรือผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ
ดูแลนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์เขา้ฝึกปฏิบติังานโดยตรง ร้อยละ81.0 ของผูต้อบ
เป็นเพศหญิงท่ีเหลือเป็นเพศชาย โดยท่ีร้อยละ 33.3 มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี รองลงมามีอายุระหวา่ง 
31-35 ปี และ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.6 และร้อยละ 19.0 ตามล าดบั ส่วนท่ีเหลือมีอายุไม่เกิน 25 
ปี อาย ุ41-45 ปี อาย4ุ6-50 ปี และอายมุากกวา่ 50 ปีในสัดส่วนเท่าๆกนัคิดเป็นร้อยละ 4.8  
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ตารางที ่4.10  เพศของผู้ตอบ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 4 19.0 
หญิง 17 81.0 
รวม 21 100.0 

 
ตารางที ่4.11 อายุของผู้ตอบ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25ปี 1 4.8 
26-30ปี 7 33.3 
31-35ปี 6 28.6 
36-40ปี 4 19.0 
41-45ปี 1 4.8 
46-50ปี 1 4.8 
มากกวา่ 50ปี 1 4.8 

รวม 21 100.0 
 

ตารางที ่4.12  ระดับการศึกษาของผู้ตอบ 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 4.8 
ปริญญาตรี 14 66.7 
สูงกวา่ปริญญาตรี 6 28.6 

รวม 21 100.0 
       
  ระดับการศึกษาของผูต้อบอยู่ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมามี
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีร้อยละ 28.6  และต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 4.8 ผูต้อบส่วนใหญ่ร้อยละ 
31.6 มีอายกุารท างาน4-6 ปีและ10 ปีข้ึนไปในสัดส่วนเท่าๆกนั อีกร้อยละ 26.3 มีอายุการท างาน 7-
9 ปี และร้อยละ10.5 มีอายกุารท างาน 1-3 ปี  
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ตารางที ่4.13  อายุงานของผู้ตอบ 
อายงุาน จ านวน ร้อยละ 

1-3ปี 2 10.5 
4-6ปี 6 31.6 
7-9ปี 5 26.3 
10ปีข้ึนไป 6 31.6 

รวม 19 100.0 
 
         สถานประกอบการท่ีตอบแบบสอบถามในการท าวิจยัคร้ังน้ีร้อยละ 61.9 ด าเนินธุรกิจด้าน
บริการ ท่ีเหลือ เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้และท าธุรกิจดา้นการคา้ในสัดส่วนเท่าๆกนัคิดเป็น
ร้อยละ 19.0 โดยกลุ่มธุรกิจบริการไดแ้ก่ธุรกิจดา้น Organizer โทรคมนาคม สถาบนัการเงิน การท่า
อากาศยาน รถไฟฟ้า ธุรกิจบนัเทิง ส่ือ และร้านไอศกรีม ส่วนกลุ่มผูผ้ลิตไดแ้ก่ธุรกิจดา้นผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายขนม วสัดุก่อสร้าง สินคา้อุปโภค บริโภค และอาหาร ส าหรับกลุ่มธุรกิจการคา้ไดแ้ก่ธุรกิจ
ดา้นผูค้า้ปลีกคา้ส่ง ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และอาหารเสริม  

 
ตารางที ่4.14   ลกัษณะธุรกจิของสถานประกอบการ 

ลกัษณะธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้ 4 19.0 
ธุรกิจบริการ 13 61.9 
การคา้และตวัแทนจ าหน่าย 4 19.0 

รวม 21 100.0 
 

        สถานประกอบการร้อยละ 57.1 มีจ  านวนพนักงานในบริษทัมากกว่า 250 คน จดัเป็นธุรกิจ
ขนาดค่อนข้างใหญ่ อีกร้อยละ14.3 มีจ  านวนพนักงาน 51-100 คน ส่วนร้อยละ 9.5 มีจ  านวน
พนักงาน 151-200 คน และ201-250 คนในสัดส่วนเท่าๆกนั และร้อยละ 9.6 ของกลุ่มตวัอย่างมี
พนกังานไม่เกิน 50 คน 
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ตารางที ่4.15  จ านวนพนักงานในบริษัทของสถานประกอบการ 
จ านวนพนกังาน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10คน 1 4.8 
11-50 คน 1 4.8 
51-100 คน 3 14.3 
151-200คน 2 9.5 
201-250คน 2 9.5 
มากกวา่250คน 12 57.1 

รวม 21 100.0 
 
3.2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัคุณสมบัติของพนักงานทีม่ีหน้าทีเ่กีย่วข้องกบังานการตลาด 
        จ านวนพนกังานในฝ่ายการตลาดของสถานประกอบการร้อยละ 42.9 มีพนกังานไม่เกิน10 คน 
รองลงมาร้อยละ19.0 มีจ  านวนพนกังานมากกวา่ 60 คน และร้อยละ14.4 มีจ  านวนพนกังาน 31-60 
คน อีกร้อยละ 14.3 มีพนกังาน 21-30 คน ท่ีเหลือร้อยละ9.5 มีจ านวนพนกังาน 11-20 คน 
        ระดบัการศึกษาของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดของสถานประกอบการแต่ละบริษทั
มีทั้งระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี โดยท่ีส่วนใหญ่ร้อยละ 
95.2  ของสถานประกอบการมีพนกังานซ่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 90.5  
จบการศึกษาระดบัปริญญาโท ในขณะท่ีร้อยละ 57.1 จบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี และอีก
ร้อยละ19.1 จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 

ตารางที ่4.16   จ านวนพนักงานในฝ่ายการตลาดของสถานประกอบการ 
จ านวนพนกังาน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10คน 9 42.9 
11-20 คน 2 9.5 
21-30 คน 3 14.3 
31-40คน 1 4.8 
41-50คน 1 4.8 
51-60คน 1 4.8 
มากกวา่60คน 4 19.0 

รวม 21 100.0 
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ตารางที่  4 .17  ระดับการศึกษาของพนักงานที่ เกี่ยวข้องกับงานการตลาดของสถาน
ประกอบการ 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละของผูต้อบ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 12 57.1 
ปริญญาตรี 20 95.2 
ปริญญาโท 19 90.5 
ปริญญาเอก 4 19.1 

จ านวนผูต้อบ 21  
 

3.3 ความคิดเห็นเกีย่วกบัเกณฑ์ในการคัดเลอืกพนักงานทีเ่กีย่วข้องกบังานการตลาด 
        ผูว้ิจยัได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการเก่ียวกับเกณฑ์ในการคดัเลือก
พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับงานการตลาดทั้ งในระดับผูบ้ริหารการตลาด และในระดับพนักงาน
ปฏิบติัการ โดยใชค้  าถามประเภทจดัอนัดบัรวม 10 อนัดบัและมีเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้วม 20 เกณฑ ์ 
ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
  
3.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด ในระดับ
ผู้บริหาร 
       ในการคดัเลือกพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับงานการตลาดเข้าท างานในระดับผูบ้ริหาร สถาน
ประกอบการใหค้วามส าคญักบัคุณสมบติั 10 ประการแรกดงัต่อไปน้ี 

1. ร้อยละ 95.0 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ 
2. ร้อยละ 85.0 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการมีความรู้ดา้นการตลาด 
3. ร้อยละ 80.0 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
4. ร้อยละ 75.0 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความรับผิดชอบ 
5. ร้อยละ 70.0 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความมีประสบการณ์ 
6. ร้ อยละ  70.0 ของสถานประกอบการ ให้ความส าคัญใน เ ร่ืองของความ รู้ด้ าน

ภาษาต่างประเทศ 
7. ร้อยละ 60.0 ของสถานประกอบการให้ความส าคญัในเร่ืองของความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
8. ร้อยละ 60.0 ของสถานประกอบการให้ความส าคัญในเร่ืองของการมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
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9. ร้อยละ 60.0 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของบุคลิกภาพ 
10. ร้อยละ 50.0 ของสถานประกอบการให้ความส าคัญในเร่ืองของความสามารถในการ

วเิคราะห์และน าเสนอ 
 

ตารางที่ 4.18    เกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดในระดับผู้บริหารของ
สถานประกอบการ 

เกณฑใ์นการคดัเลือก จ านวน ร้อยละของผูต้อบ 
มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 14 70.0 
มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ 12 60.0 
มีความรู้ทางดา้นการตลาด 17 85.0 
มีความรู้รอบตวั 9 45.0 
มีความสามารถในการวเิคราะห์และน าเสนอ 10 50.0 
เป็นผูมี้วสิัยทศัน์ 19 95.0 
มีความเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง 16 80.0 
กลา้แสดงความคิดเห็น 4 20.0 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 12 60.0 
มีมนุษยสัมพนัธ์ 8 40.0 
มีความสามารถในการส่ือสาร 8 40.0 
บุคลิกภาพ 12 60.0 
ความมีประสบการณ์ 14 70.0 
มีจริยธรรมและมีความซ่ือสัตย ์ 8 40.0 
มีความรับผดิชอบ 15 75.0 
มีความพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี 2 10.0 
มีความขยนัอดทนในการท างาน 4 20.0 
มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 7 35.0 
สถาบนัการศึกษาท่ีจบ 3 15.0 
วฒิุการศึกษา/สาขาท่ีจบ 6 30.0 

จ านวนผูต้อบ 20   
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 3.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดใน 
ระดับปฏิบัติการ 

             ในการคกัเลือกพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดเขา้ท างานในระดบัปฏิบติัการ สถาน 
     ประกอบการใหค้วามส าคญักบัคุณสมบติั 10 ประการแรกดงัต่อไปน้ี 

1. ร้อยละ 81.0 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการมีความรู้ดา้นการตลาด 
2. ร้อยละ 71.4 ของสถานประกอบการให้ความส าคัญในเร่ืองของการมีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ 

3. ร้อยละ 71.4 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4. ร้อยละ 71.4 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความรับผิดชอบ 
5. ร้อยละ 66.7 ของสถานประกอบการให้ความส าคัญในเร่ืองของความสามารถในการ

วเิคราะห์และน าเสนอ 
6. ร้อยละ 66.7 ของสถานประกอบการให้ความส าคญัในเร่ืองของมีความสามารถในการ

เรียนรู้และพฒันาตนเอง 
7. ร้อยละ 61.9 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการกลา้แสดงความคิดเห็น 
8. ร้อยละ 61.9 ของสถานประกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการมีมนุษยสัมพนัธ์ 
9. ร้อยละ 61.9 ของสถานประกอบการให้ความส าคญัในเร่ืองของมีความขยนัอดทนในการ

ท างาน 
10. ร้อยละ 47.6 ของสถานประกอบการให้ความส าคัญในเร่ืองของบุคลิกภาพ ความมี

จริยธรรมและความซ่ือสัตย ์
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ตารางที่ 4.19   เกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดในระดับปฏิบัติการของ
สถานประกอบการ 

เกณฑใ์นการคดัเลือก จ านวน ร้อยละของผูต้อบ 
มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 8 38.1 
มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ 15 71.4 
มีความรู้ทางดา้นการตลาด 17 81.0 
มีความรู้รอบตวั 8 38.1 
มีความสามารถในการวเิคราะห์และน าเสนอ 14 66.7 
เป็นผูมี้วสิัยทศัน์ 5 23.8 
มีความเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง 9 42.9 
กลา้แสดงความคิดเห็น 13 61.9 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 15 71.4 
มีมนุษยสัมพนัธ์ 13 61.9 
มีความสามารถในการส่ือสาร 9 42.9 
บุคลิกภาพ 10 47.6 
ความมีประสบการณ์ 9 42.9 
มีจริยธรรมและมีความซ่ือสัตย ์ 10 47.6 
มีความรับผดิชอบ 15 71.4 
มีความพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี 6 28.6 
มีความขยนัอดทนในการท างาน 13 61.9 
มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 14 66.7 
สถาบนัการศึกษาท่ีจบ 1 4.8 
วฒิุการศึกษา/สาขาท่ีจบ 6 28.6 

จ านวนผูต้อบ 21   
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3.4 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของพนักงานที่
เกีย่วข้องกบังานการตลาด 

        ในการประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานในปัจจุบนัของ

พนักงานในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาด ในด้านความรู้ความสามารถ ดา้นทกัษะในการ

ปฏิบติังาน และบุคลิกภาพ ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิดประเภทมาตราส่วนประเมินค่าตามวิธีของ

ลิเคอร์ท (Likert scale) ผูว้จิยัท าการประมวลผลดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของขอ้มูล 

 คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00  ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั   ดีมาก                          

 คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49  ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั   ดี                       

 คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49  ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั   ปานกลาง                         

 คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49  ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั   พอใช ้                        

                 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49  ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั   ควรปรับปรุง                         
 
                    ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
 
3.4.1 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของพนักงานในด้าน

ความรู้ความสามารถ   
        ผลการประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั
ของพนักงานในบริษทัท่ีเก่ียวข้องกับงานการตลาด ในด้านความรู้ความสามารถ พบว่ามี
คะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัดี ค่อนขา้งดี และปานกลาง เรียง
ตามล าดบัดงัน้ี 

   มีผลการปฏิบติังานดา้นความรู้ความสามารถอยูใ่นเกณฑดี์ในดา้น 
1. ความสามารถในการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
2. ความรู้และทกัษะเก่ียวกบังานท่ีรับผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

   มีผลการปฏิบติังานดา้นความรู้ความสามารถอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งดีในดา้น 
1. ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
2. ความรู้รอบตวัทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
3. ความสามารถในการน าเสนอ (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
4. ความรู้และทกัษะดา้นการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.77) 
5. ความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์วจิยั (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
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6. ประสบการณ์ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
7. มีวฒิุการศึกษาท่ีตรงกบังาน (ค่าเฉล่ีย 3.52) 

        อย่างไรก็ดีผลการประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานใน
ปัจจุบนัของพนักงานในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาด ในด้านความรู้ความสามารถ พบว่า
ความรู้ความสามารถของพนักงานในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดในบางด้านยงัมีคะแนน
ประเมินอยูใ่นเกณฑ์ต ่าระดบัปานกลางไดแ้ก่ความรู้ความสามารถในดา้น ความรู้ทางภาษาองักฤษ
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.19 

 
ตารางที่ 4.20 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ

พนักงานในบริษัททีเ่กีย่วข้องกบังานการตลาด ในด้านความรู้ความสามารถ 
เกณฑป์ระเมินดา้นความรู้ความสามารถ จ านวน

ผูต้อบ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
1.  มีความรู้และทกัษะทางดา้นการตลาด                   21 3.76 .831 
2. มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบังานท่ีรับผดิชอบ 21 4.00 .707 
3. มีความสามารถในการวเิคราะห์วจิยั 21 3.71 1.007 
4. มีความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 21 3.19 1.209 
5. มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ 21 3.90 .768 
6.  มีความสามารถในการส่ือสาร 21 4.05 .865 
7. มีความรู้รอบตวัทัว่ไป 21 3.90 .625 
8. มีความสามารถในการน าเสนอ 21 3.90 .768 
9. มีประสบการณ์ในการท างาน 21 3.71 .845 
10. มีวฒิุการศึกษาตรงกบังาน 21 3.52 .680 
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3.4.2 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของพนักงานในด้าน
ทกัษะในการปฏิบัติงาน   

        ผลการประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานในปัจจุบนัของ
พนกังานในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาด ในดา้นทกัษะการปฏิบติังาน พบว่ามีคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ค่อนขา้งดี และปานกลาง เรียงตามล าดบัดงัน้ี 

   มีผลการปฏิบติังานดา้นทกัษะในการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑดี์ในดา้น 
1. มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย 4.05) 

    มีผลการปฏิบติังานดา้นทกัษะในการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งดี ในดา้น 
1. คุณภาพของผลงานท่ีท าโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
2. มีความขยนัอดทนในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
3. มีความพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
4. มีวสิัยทศัน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
5. มีการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย 3.67) 
6. มีความสามารถในการท างานดว้ยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.62) 
7. มีการใชเ้วลาในการท างานใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย 3.62) 
8. มีความสามารถในการแกปั้ญหาและคิดเชิงวเิคราะห์ (ค่าเฉล่ีย 3.52) 
       อย่างไรก็ดีผลการประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานใน
ปัจจุบนัของพนกังานในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาด ในดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน พบว่า
ทกัษะในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดในบางดา้นยงัมีคะแนน
ประเมินอยูใ่นเกณฑต์ ่าระดบัปานกลางไดแ้ก่ทกัษะในการปฏิบติังานในดา้นการมีความสามารถใน
การบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.43 
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ตารางที่ 4.21  ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ
พนักงานในบริษัททีเ่กีย่วข้องกบังานการตลาด ในด้านทกัษะในการปฏิบัติงาน 

เกณฑป์ระเมินดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน จ านวน
ผูต้อบ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

1. มีความสามารถในการท างานดว้ยตนเอง 21 3.62 1.071 
2. มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 21 4.05 1.024 
3. มีความขยนัอดทนในการท างาน 21 3.86 1.108 
4. มีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ 21 3.43 1.076 
5. มีความสนใจในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 21 3.62 1.071 
6. มีความสามารถในการแกปั้ญหาและคิดเชิงวเิคราะห์ 21 3.52 1.030 
7. มีวสิัยทศัน์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 21 3.71 .956 
8. มีการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่วยงาน 21 3.67 .856 
9. มีการใชเ้วลาในการท างานใหเ้กิดประโยชน์กบั
หน่วยงาน 

21 3.62 .865 

10. มีความพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี 21 3.86 .655 
11. คุณภาพของผลงานท่ีท าโดยรวม 21 3.90 .889 
 
3.4.3 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของพนักงานในด้าน

บุคลกิภาพ   
        ผลการประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานในปัจจุบนัของ
พนกังานในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดในดา้นบุคลิกภาพ พบวา่มีคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และค่อนขา้งดี เรียงตามล าดบัดงัน้ี 

   มีผลการปฏิบติังานดา้นบุคลิกภาพอยูใ่นเกณฑดี์ในดา้น 
1. มีการปรับตวัและมนุษยสัมพนัธ์ดี (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
2. มีจริยธรรมและมีความซ่ือสัตย ์(ค่าเฉล่ีย 4.10) 
3. มีระเบียบวนิยัในการท างาน(ค่าเฉล่ีย 4.10) 
4. มีความภกัดีต่อองคก์ร (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
5. รับฟังความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือ(ค่าเฉล่ีย 4.05) 
6. มีความกระตือรือร้นในการท างาน(ค่าเฉล่ีย 4.05) 
7. มีความตรงต่อเวลาในการท างาน(ค่าเฉล่ีย 4.05) 
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8. และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
9. มีความแขง็แรงและสมบูรณ์ของร่างกาย (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

         มีบุคลิกภาพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดีในเร่ืองของ 
1. มีบุคลิกภาพดี (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
2. กลา้แสดงความคิดเห็น (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
3. มีความเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

 
ตารางที่ 4.22   ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ
พนักงานในบริษัททีเ่กีย่วข้องกบังานการตลาด ในด้านบุคลกิภาพ 
 

เกณฑป์ระเมินดา้นบุคลิกภาพ จ านวน
ผูต้อบ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

1. มีความเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง 21 3.62 .865 
2. กลา้แสดงความคิดเห็น 21 3.76 .944 
3. รับฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือ 21 4.05 .740 
4. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 21 4.05 1.071 
5. มีจริยธรรมและมีความช่ือสัตย ์ 21 4.10 .995 
6. มีความตรงต่อเวลาในการท างาน 21 4.05 1.071 
7. มีระเบียบวนิยัในการท างาน 21 4.10 .995 
8. มีการปรับตวัและมนุษยสัมพนัธ์ดี 21 4.24 .700 
9. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 21 4.05 .805 
10. ความแขง็แรงและสมบูรณ์ของร่างกาย 21 4.00 .707 
11. มีบุคลิกภาพดี 21 3.86 .910 
12. มีความภกัดีต่อองคก์ร 21 4.10 .831 
 
 
 
 
 

DPU



78 
 

3.5 ความคิดเห็นของสถานประกอบการเกีย่วกับทิศทางและแนวโน้มความต้องการรับบัณฑิต
สาขาการตลาดเข้าท างานในอนาคต 

         สถานประกอบการท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัทิศทางและแนวโน้มความ
ตอ้งการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบติังานในฝ่ายการตลาดในอนาคต ดงัน้ี 

3.5.1 แนวโน้มความต้องการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายการตลาดใน
อนาคต 

        สถานประกอบการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความตอ้งการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อ
ปฏิบติังานในฝ่ายการตลาด ในอนาคตเพิ่มข้ึน โดยท่ีร้อยละ 71.4 ตอ้งการบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี อีกร้อยละ 38.1 ตอ้งการบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาโท และมี
เพียงร้อยละ 14.3 ท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
         นอกจากน้ีสถานประกอบการยงัมีความเห็นว่าคุณสมบติัของบุคลากรสาขาการตลาดอนัพึง
ประสงคน์ั้นควรมีความสามารถในการน าเอาความรู้สมยัใหม่มาประยุกตใ์ชใ้นงาน มีความสามารถ
ทางการตลาดดา้นSocial Network   มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีทกัษะดา้นการน าเสนอ มีความ
กระตือรือร้น มีความรับผดิชอบและมีความตั้งใจในการท างาน มีการพฒันาตนเองตลอดเวลา และมี
จริยธรรมควบคู่กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 
ตารางที่ 4.23   แนวโน้มความต้องการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายการตลาดใน
อนาคต 

ความตอ้งการ จ านวน ร้อยละ 
ตอ้งการเพิ่มข้ึน 21 100.0 

รวม 21 100.0 
 
ตารางที่ 4.24  แนวโน้มความต้องการวุฒิการศึกษาของบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบัติงานใน
ฝ่ายการตลาดในอนาคต 

วฒิุการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3 14.3% 
ปริญญาตรี 15 71.4% 
ปริญญาโท 8 38.1% 

จ านวนผูต้อบ 21  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
       การวจิยัคร้ังน้ีมีการก าหนดสมมติฐานไว ้2 สมมติฐานคือ 
สมมติฐานท่ี 1 ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีเกณฑใ์นการคดัเลือกพนกังานดา้นการตลาดท่ี   
                        แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจต่อพนกังานดา้นการตลาดในแต่ 
                         ละเกณฑท่ี์แตกต่างกนั 
       ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งัน้ี 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1  
ประเภทธุรกจิทีแ่ตกต่างกนัจะมีเกณฑ์ในการคัดเลอืกพนักงานด้านการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 
 
        ผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้โดยใช้สถิติไคสแควร์(Chi - Square Test)เพื่อ
ทดสอบความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างประเภทธุรกิจกบัเกณฑ์ในการคดัเลือกพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานการตลาดทั้งในระดบัผูบ้ริหารการตลาด และในระดบัพนกังานปฏิบติัการ โดยท่ีค าถามเก่ียวกบั
เกณฑ์ในการคดัเลือกพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดเป็นค าถามประเภทจดัอนัดบัรวม 10 
อนัดบัและมีเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้วม 20 เกณฑ์  ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งประเภท
ธุรกิจกบัเกณฑ์ในการคดัเลือกพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดทั้งในระดบัผูบ้ริหารการตลาด 
และในระดบัพนกังานปฏิบติัการทั้ง 10 อนัดบั  ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งัน้ี 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที1่.1   

สมมติฐาน : ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานด้าน
การตลาดในระดับผู้บริหารการตลาดทีแ่ตกต่างกนั  

        ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่าประเภทธุรกิจมีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์ในการคดัเลือก
พนักงานด้านการตลาดในระดบัผูบ้ริหารการตลาดทั้ง 10 อนัดบั อย่างไม่มีนัยส าคญั  ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05  
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ตารางที ่4.25   ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1   
  สมมติฐาน :  ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีเกณฑ์ในการคดัเลือกพนกังานดา้นการตลาด
ในระดบัผูบ้ริหารการตลาดท่ีแตกต่างกนั           

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่าสถิติ

Significance 
(P-Value) 

ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบับริหารอนัดบั 1 0.38 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบับริหารอนัดบั 2 0.48 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบับริหารอนัดบั 3 0.324 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบับริหารอนัดบั 4 0.203 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบับริหารอนัดบั 5 0.329 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบับริหารอนัดบั 6 0.406 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบับริหารอนัดบั 7 0.148 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบับริหารอนัดบั 8 0.602 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบับริหารอนัดบั 9 0.376 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบับริหารอนัดบั 10 0.376 
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     ส าหรับเกณฑท่ี์สถานประกอบการใชใ้นการคดัเลือกพนกังานดา้นการตลาดในระดบัผูบ้ริหารทั้ง 
10 อนัดบั ซ่ึงมีทั้งหมดรวม 20 เกณฑเ์รียงตามล าดบัไดแ้ก่   
    อนัดบั 1 เป็นผูมี้วสิัยทศัน์ 
    อนัดบั 2 มีความรู้ทางดา้นการตลาด 
    อนัดบั 3 มีความเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง 
    อนัดบั 4 มีความรับผดิชอบ 
    อนัดบั 5 มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 
    อนัดบั 6 ความมีประสบการณ์ 
    อนัดบั 7 มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอรืและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
    อนัดบั 8 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
    อนัดบั 9 บุคลิกภาพ 
    อนัดบั 10 มีความสามารถในการวเิคราะหืและน าเสนอ 
    อนัดบั 11 มีความรู้รอบตวั 
    อนัดบั 12 มีมนุษยสัมพนัธ์ 
    อนัดบั 13 มีความสามารถในการส่ือสาร 
    อนัดบั 14 มีจริยธรรมและมีความซ่ือสัตย ์
    อนัดบั 15 มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
    อนัดบั 16 วฒิุการศึกษา/สาขาท่ีจบ 
    อนัดบั 17 กลา้แสดงความคิดเห็น 
    อนัดบั 18 มีความขยนัอดทนในการท างาน 
    อนัดบั 19 สถาบนัการศึกษาท่ีจบ 
    อนัดบั 20 มีความพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี 
     
                      รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.26 
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ตารางที่4.26   เกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดในระดับผู้บริหารจ าแนก
ตามประเภทธุรกจิ 

เกณฑค์ดัเลือกพนักงานระดบัผูบ้ริหาร
จ านวน

ค าตอบ

ร้อยละ จ านวน

ค าตอบ

ร้อยละ จ านวน

ค าตอบ

ร้อยละ จ านวน

ค าตอบ

ร้อยละ

มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 3 7.5% 10 8.3% 1 2.5% 14 7.0%

มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ 2 5.0% 9 7.5% 1 2.5% 12 6.0%

มีความรู้ทางดา้นการตลาด 4 10.0% 12 10.0% 1 2.5% 17 8.5%

มีความรู้รอบตวั 1 2.5% 5 4.2% 3 7.5% 9 4.5%

มีความสามารถในการวิเคราะห์และน าเสนอ 2 5.0% 6 5.0% 2 5.0% 10 5.0%

เป็นผูมี้วิสยัทศัน์ 3 7.5% 12 10.0% 4 10.0% 19 9.5%

มีความเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง 2 5.0% 11 9.2% 3 7.5% 16 8.0%

กลา้แสดงความคิดเห็น 0 .0% 2 1.7% 2 5.0% 4 2.0%

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 2 5.0% 8 6.7% 2 5.0% 12 6.0%

มีมนุษยสมัพนัธ์ 2 5.0% 4 3.3% 2 5.0% 8 4.0%

มีความสามารถในการส่ือสาร 3 7.5% 4 3.3% 1 2.5% 8 4.0%

บุคลิกภาพ 3 7.5% 5 4.2% 4 10.0% 12 6.0%

ความมีประสบการณ์ 2 5.0% 10 8.3% 2 5.0% 14 7.0%

มีจริยธรรมและมีความซ่ือสตัย์ 2 5.0% 6 5.0% 0 .0% 8 4.0%

มีความรับผิดชอบ 4 10.0% 8 6.7% 3 7.5% 15 7.5%

มีความพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี 1 2.5% 0 .0% 1 2.5% 2 1.0%

มีความขยนัอดทนในการท างาน 1 2.5% 1 .8% 2 5.0% 4 2.0%

มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 2 5.0% 2 1.7% 3 7.5% 7 3.5%

สถาบนัการศึกษาท่ีจบ 1 2.5% 1 .8% 1 2.5% 3 1.5%

วฒิุการศึกษา/สาขาท่ีจบ 0 .0% 4 3.3% 2 5.0% 6 3.0%

รวม 40 100.0% 120 100.0% 40 100.0% 200 100.0%

ประเภทธุรกิจ
รวมการผลิต บริการ การคา้

 
หมายเหตุ: จ านวนสถานประกอบการท่ีตอบค าถามรวม 20 บริษทั 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที1่.2  
สมมติฐาน : ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานด้าน
การตลาดในระดับพนักงานปฏิบัติการทีแ่ตกต่างกนั  

        ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่าประเภทธุรกิจมีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์ในการคดัเลือก
พนกังานดา้นการตลาดในระดบัปฏิบติัการทั้ง 10 อนัดบัอยา่งไม่มีนยัส าคญั  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 
ตารางที4่.27   ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1.2   
  สมมติฐาน :  ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีเกณฑ์ในการคดัเลือกพนกังานดา้นการตลาด
ในระดบัพนกังานปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนั           

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่าสถิติ

Significance 
(P-Value) 

ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการอนัดบั 1 0.183 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการอนัดบั 2 0.211 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการอนัดบั 3 0.293 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการอนัดบั 4 0.23 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการอนัดบั 5 0.201 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการอนัดบั 6 0.448 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการอนัดบั 7 0.502 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการอนัดบั 8 0.413 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการอนัดบั 9 0.209 
ประเภทธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานระดบัปฏิบติัการอนัดบั 10 0.499 
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     ส าหรับเกณฑท่ี์สถานประกอบการใชใ้นการคดัเลือกพนกังานดา้นการตลาดในระดบัปฏิบติัการ
ทั้ง 10 อนัดบั ซ่ึงมีทั้งหมดรวม 20 เกณฑเ์รียงตามล าดบัไดแ้ก่  
    อนัดบัท่ี 1 มีความรู้ทางดา้นการตลาด 
    อนัดบัท่ี 2 มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
    อนัดบัท่ี 3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
    อนัดบัท่ี 4 มีความรับผดิชอบ 
    อนัดบัท่ี 5 มีความสามารถในการวเิคราะห์และน าเสนอ 
    อนัดบัท่ี 6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
    อนัดบัท่ี 7 กลา้แสดงความคิดเห็น 
    อนัดบัท่ี 8 มีมนุษยสัมพนัธ์ 
    อนัดบัท่ี 9 มีความขยนัอดทนในการท างาน 
    อนัดบัท่ี 10 บุคลิกภาพ 
    อนัดบัท่ี 11 มีจริยธรรมและมีความซ่ือสัตย ์
    อนัดบัท่ี 12 มีความเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง 
    อนัดบัท่ี 13  มีความสามารถในการส่ือสาร 
    อนัดบัท่ี 14 ความมีประสบการณ์ 
    อนัดบัท่ี 15 มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 
    อนัดบัท่ี 16 มีความรู้รอบตวั 
    อนัดบัท่ี 17 มีความพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี 
    อนัดบัท่ี 18 วฒิุการศึกษา/สาขาท่ีจบ 
    อนัดบัท่ี 19 เป็นผูมี้วสิัยทศัน์ 
    อนัดบัท่ี 20 สถาบนัการศึกษาท่ีจบ 
 

                                  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.28    
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ตารางที่ 4.28  เกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดในระดับปฏิบัติการร
จ าแนกตามประเภทธุรกจิ 
 

จ านวน

ค าตอบ

ร้อยละ จ านวน

ค าตอบ

ร้อยละ จ านวน

ค าตอบ

ร้อยละ จ านวน

ค าตอบ

ร้อยละ

มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 2 5.0% 4 3.1% 2 5.0% 8 3.8%

มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ 2 5.0% 10 7.7% 3 7.5% 15 7.1%

มีความรู้ทางดา้นการตลาด 3 7.5% 10 7.7% 4 10.0% 17 8.1%

มีความรู้รอบตวั 0 .0% 5 3.8% 3 7.5% 8 3.8%

มีความสามารถในการวิเคราะห์และน าเสนอ 2 5.0% 10 7.7% 2 5.0% 14 6.7%

เป็นผูมี้วิสยัทศัน์ 0 .0% 4 3.1% 1 2.5% 5 2.4%

มีความเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง 2 5.0% 4 3.1% 3 7.5% 9 4.3%

กลา้แสดงความคิดเห็น 2 5.0% 9 6.9% 2 5.0% 13 6.2%

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 4 10.0% 8 6.2% 3 7.5% 15 7.1%

มีมนุษยสมัพนัธ์ 2 5.0% 9 6.9% 2 5.0% 13 6.2%

มีความสามารถในการส่ือสาร 3 7.5% 4 3.1% 2 5.0% 9 4.3%

บุคลิกภาพ 2 5.0% 7 5.4% 1 2.5% 10 4.8%

ความมีประสบการณ์ 2 5.0% 4 3.1% 3 7.5% 9 4.3%

มีจริยธรรมและมีความซ่ือสตัย์ 1 2.5% 9 6.9% 0 .0% 10 4.8%

มีความรับผิดชอบ 4 10.0% 10 7.7% 1 2.5% 15 7.1%

มีความพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี 1 2.5% 2 1.5% 3 7.5% 6 2.9%

มีความขยนัอดทนในการท างาน 4 10.0% 7 5.4% 2 5.0% 13 6.2%

มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 4 10.0% 9 6.9% 1 2.5% 14 6.7%

สถาบนัการศึกษาท่ีจบ 0 .0% 0 .0% 1 2.5% 1 0.5%

วฒิุการศึกษา/สาขาท่ีจบ 0 .0% 5 3.8% 1 2.5% 6 2.9%

รวม 40 100.0% 130 100.0% 40 100.0% 210 100.0%

การผลิต บริการ การคา้
เกณฑค์ดัเลือกพนักงานระดบัปฏิบติัการ

รวม
ประเภทธุรกิจ

 
        หมายเหตุ; จ  านวนสถานประกอบการท่ีตอบค าถามรวม 21 บริษทั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่2  
 สมมติฐาน  :  ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อพนักงานด้าน
การตลาดในแต่ละเกณฑ์ทีแ่ตกต่างกนั 
 
        ผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบสมมติฐานข้างตน้โดยใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อ
พนกังานดา้นการตลาดในแต่ละเกณฑเ์ปรียบเทียบตามประเภทธุรกิจ 3 ประเภทท่ีท าวจิยัไดแ้ก่ธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ประเภทธุรกิจบริการ และประเภทธุรกิจการค้า เกณฑ์ท่ีใช้
เปรียบเทียบไดแ้ก่ 1) ความพึงพอใจเฉล่ียของแต่ละประเภทธุรกิจท่ีมีต่อคุณสมบติัของพนกังานดา้น
การตลาดในด้านความรู้ความสามารถ 2) ความพึงพอใจเฉล่ียของแต่ละประเภทธุรกิจท่ีมีต่อ
คุณสมบติัของพนกังานดา้นการตลาดในดา้นการปฏิบติังาน และ3) ความพึงพอใจเฉล่ียของแต่ละ
ประเภทธุรกิจท่ีมีต่อคุณสมบัติของพนักงานด้านการตลาดในด้านบุคลิกภาพ ท าการทดสอบ
สมมติฐานดว้ยสถิติANOVA ท่ีระดบันยัส าคญั0.05  
        ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่าประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อ
พนักงานด้านการตลาดเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั  ท่ีระดบันัยส าคญั0.05 ไม่ว่าจะเป็น
ความพึงพอใจเฉล่ียในด้านความรู้ความสามารถ ในด้านการปฏิบติังาน หรือในด้านบุคลิกภาพ  
(ตารางท่ี 4.29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



52 
 

                          ตารางที ่4.29  ผลการทดสอบสมมติฐานที่2 
สมมติฐาน  :  ประเภทธุรกจิทีแ่ตกต่างกนัจะมีคะแนนความพงึพอใจต่อพนักงานด้านการตลาดในแต่ละเกณฑ์เฉลี่ยแตกต่างกนั 

 

ความรู้ความสามารถ Sig. ทักษะในการปฏิบัติงาน Sig. บุคลิกภาพ Sig.

1.  มีความรู้และทกัษะทางดา้นการตลาด                  .391 1. มีความสามารถในการท างานดว้ยตนเอง .488 1. มีความเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง .574
2. มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบังานท่ีรับผิดชอบ .741 2. มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย .510 2. กลา้แสดงความคิดเห็น .999
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์วิจยั .607 3. มีความขยนัอดทนในการท างาน .655 3. รับฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือ .976
4. มีความรู้ดา้นภาษาองักฤษ .641 4. มีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ .590 4. มีความกระตือรือร้นในการท างาน .542
5. มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ .901 5. มีความสนใจในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง .762 5. มีจริยธรรมและมีความช่ือสตัย์ .752
6.  มีความสามารถในการส่ือสาร .269 6. มีความสามารถในการแกปั้ญหาและคิดเชิงวิเคราะห์ .409 6. มีความตรงต่อเวลาในการท างาน .923
7. มีความรู้รอบตวัทัว่ไป .477 7. มีวิสยัทศัน์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน .349 7. มีระเบียบวินยัในการท างาน .868
8. มีความสามารถในการน าเสนอ .787 8. มีการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์กบัหน่วยงาน .456 8. มีการปรับตวัและมนุษยสมัพนัธดี์ .998
9. มีประสบการณ์ในการท างาน .445 9. มีการใชเ้วลาในการท างานให้เกิดประโยชน์กบัหน่วยงาน .574 9. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ .475
10. มีวฒิุการศึกษาตรงกบังาน .993 10. มีความพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี .493 10. ความแข็งแรงและสมบรูณ์ของร่างกาย .143

11. คุณภาพของผลงานท่ีท าโดยรวม .699 11. มีบคุลิกภาพดี .698
12. มีความภกัดีต่อองคก์ร .815
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

        การวิจยัในชั้นเรียนเร่ืองการพฒันาบุคลากรดา้นการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาต่างๆตามหลกัสูตรสาขาการตลาด ใน
ระหว่างการฝึกปฏิบติัท างานในสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 2)ศึกษาความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีเขา้ฝึกปฏิบติังานใน
สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และ 3)ศึกษาความต้องการบุคลากรด้าน
การตลาดของสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
        การวิจยัในส่วนของการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้
ความรู้จากวิชาต่างๆตามหลักสูตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึกปฏิบัติท างานในสถาน
ประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการรวม 37 รายในหวัขอ้ 1) ความเช่ือมโยงกบัสาขาวิชา 2) ความรู้และทกัษะท่ียงัขาดอยู ่และ
3) ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรสาขาการตลาด  
        การวิจยัในส่วนของการศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีเขา้ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ใช้
รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ท าการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบประเมิน
การปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการรวม 21รายเป็นผูต้อบค าถามปลายเปิด
ในเร่ืองของจุดเด่นของนกัศึกษา และขอ้ควรปรับปรุงของนกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานรวมทั้งขอ้คิดเห็น
เพิ่มเติม 
        การวจิยัในส่วนของการศึกษาความตอ้งการบุคลากรดา้นการตลาดของสถานประกอบการท่ี
เขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ท าการรวบ 
รวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ท าการเก็บขอ้มูลจากสถาน
ประกอบการท่ีรับนกัศึกษาเขา้ฝึกปฏิบติังานรวม 21 บริษทัโดยมีค าถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1)ขอ้มูล
เก่ียวกบัผูต้อบและสถานประกอบการ 2)ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติัของพนกังานท่ีมีหนา้ท่ี
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เก่ียวขอ้งกบังานการตลาด และ3)ความคิดเห็นเก่ียวกบัทิศทางและแนวโนม้ความตอ้งการรับบณัฑิต
สาขาการตลาดเขา้ท างานในอนาคต ผลการวจิยัไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
 
ส่วนที ่1 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสหกจิศึกษาทีม่ีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาต่างๆ
ตามหลักสูตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึกปฏิบัติท างานในสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการสหกจิศึกษา 
 
        นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาไดป้ระยุกตใ์ชค้วามรู้จากวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไปตามหลกัสูตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึกปฏิบติัท างานโดยส่วนใหญ่ไดน้ าเอาความรู้
จากวิชาทกัษะการส่ือสารภาษาไทยไปใช้ประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาใช้ความรู้จากวิชา IL103 
สารสนเทศเพื่อการค้นควา้ วิชา GE121 มนุษย์กับการใช้เหตุผล และกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 
ตามล าดบั  
        นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาไดป้ระยุกตใ์ช้ความรู้จากวิชาต่างๆในหมวดวิชาแกน
ตามหลกัสูตรสาขาการตลาด ในระหวา่งการฝึกปฏิบติัท างานโดยส่วนใหญ่ใชค้วามรู้จากวิชา IT206 
ส านกังานอิเล็กทรอนิกส์  รองลงมาไดแ้ก่ MK201 หลกัการตลาด วิชาLA202ภาษาองักฤษเพื่อ
จุดประสงคเ์ฉพาะ2  วชิาLA202ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ1 และวิชา GM201 องคก์ารและ
การจดัการ ตามล าดบั 
        นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาไดป้ระยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาต่างๆในหมวดวิชาเอก
ตามหลกัสูตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึกปฏิบติัท างานโดยส่วนใหญ่ได้ใช้ความรู้จากวิชา 
MK302พฤติกรรมผูบ้ริโภค รองลงมาไดแ้ก่ วิชา MK404 ระบบสารสนเทศทางการตลาด  วิชา 
MK312 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ และวชิา MK306 การวจิยัตลาด ตามล าดบั  
        นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาไดป้ระยุกต์ใชค้วามรู้จากวิชาต่างๆในกลุ่มวิชาเลือก
ตามหลกัสูตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึกปฏิบติัท างานโดยส่วนใหญ่ได้ใช้ความรู้จากวิชา 
วิชา MK406 การจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ รองลงมาได้แก่ วิชา HR304 พฤติกรรมองค์การ และ
โครงการอบรมสหกิจศึกษา ตามล าดบั 
 
        ในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาพบวา่ความรู้และทกัษะท่ี
ตนเองยงับกพร่องและขาดอยูส่่วนใหญ่ไดแ้ก่ ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ รองลงมาได้แก่ทกัษะใน
การใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน และทกัษะการส่ือสาร ตามล าดบั และตอ้งการให้ทางมหาวิทยาลยัมีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรในเร่ือง การสอนควรเน้นการปฏิบติัจริงมากกว่าทฤษฎี เพิ่มเน้ือหาการเรียน
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โปรแกรมส าเร็จรูปให้หลากหลายโปรแกรมมากข้ึน รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
เช่น Photoshop และ Illustrator เพิ่มหลกัสูตรการพิมพดี์ดภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีการอบรม
ภาษาองักฤษเพิ่มเติม เพิ่มหลกัสูตรดา้นเทคโนโลยีให้มากข้ึน เพิ่มทกัษะดา้นการส่ือสารและการ
วางตวั เพิ่มการใช้ศพัท์ทางด้านการบริหารในการเรียนการสอน และปรับเน้ือหาแต่ละวิชาให้มี
ความทนัสมยัมากข้ึน 

 
ส่วนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาทีเ่ข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 
 
        สถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาและรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงานมีความเห็นต่อ
นกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานในดา้นจุดเด่นของนกัศึกษาดงัน้ี 
        ดา้นความรู้ความสามารถ เป็นผูท่ี้รู้จกัแกปั้ญหาเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆไดง่้าย สามารถท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดส้ าเร็จ รวดเร็วและถูกตอ้ง สามารถไวว้างใจใหท้ างานต่างๆไดโ้ดยไม่ตอ้งติดตาม 
        ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน เป็นผูมี้ความขยนัในการท างาน ท างานไดร้วดเร็ว ชอบช่วยเหลือ 
มีความตั้งใจท างาน เรียนรู้งานไดเ้ร็ว มีความรับผดิชอบ มาฝึกงานอยา่งสม ่าเสมอ กลา้ซกัถามในส่ิง
ท่ีไม่เขา้ใจ ไม่เก่ียงงาน เช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา มีความสามารถในการดูแลงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ 
        ดา้นบุคลิกภาพ เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี มีมารยาทดี เรียบร้อย แต่งกายเรียบร้อย สะอาด มีความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องบริษทั ตรงต่อเวลา อ่อนนอ้ม ถ่อมตน สุภาพ มีสัมมาคารวะ 
มีน ้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน รู้จกัการวางตวักบัผูอ่ื้น มีทศันะคติท่ีดี เป็นท่ีรักของเพื่อนร่วมงานและ
พนกังานในองคก์ร 
 สถานประกอบการเห็นวา่นกัศึกษาควรมีการปรับปรุงในเร่ืองต่อไปน้ี 
        ดา้นความรู้ความสามารถควรปรับปรุงในเร่ืองของทกัษะดา้นภาษาองักฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน 
เขียน รวมทั้งควรเพิ่มทกัษะดา้นโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point และประสบการณ์
เพิ่มเติมดา้นการตลาดใหม้ากข้ึน 
        ดา้นทกัษะในการปฏิบติังานควรปรับปรุงในเร่ืองของความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
นอกจากน้ียงัขาดทกัษะในการตดัสินใจ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ขาดทกัษะในการส่ือสารถ่ายทอด
ใหผู้ร่้วมงานเขา้ใจ และควรปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดีข้ึน ล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของงานท่ี
ท า การให้ความส าคญักบัเอกสารงาน นอกจากน้ียงัควรปรับปรุงการท างานท่ียงัค่อนขา้งล่าช้า ไม่
กลา้ตดัสินใจ ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ไม่ค่อยเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
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        ด้านบุคลิกภาพควรปรับปรุงในเร่ืองของการตรงต่อเวลา การควบคุมอารมณ์ การกล้า
แสดงออกและกลา้แสดงความคิดเห็น ความมัน่ใจในตนเอง ความมีระเบียบวนิยั การพูด การส่ือสาร
กบัคนภายในและนอกองคก์ร นอกจากน้ียงัควรปรับปรุงในเร่ืองของการขาดน ้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
การแต่งกายไม่เรียบร้อย และไม่เคารพกฎระเบียบในการท างานของบริษทั 

 
ส่วนที ่3 การศึกษาความต้องการบุคลากรด้านการตลาดของสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ
สหกจิศึกษา 
 
        สถานประกอบการท่ีตอบแบบสอบถามในการท าวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่ ด าเนินธุรกิจดา้นบริการ 
ท่ีเหลือ เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้และท าธุรกิจดา้นการคา้ในสัดส่วนเท่าๆกนัสถานประกอบการ
เกือบร้อยละ 60.0 มีจ  านวนพนกังานในบริษทัมากกวา่ 250 คน ซ่ึงจดัเป็นธุรกิจขนาดค่อนขา้งใหญ่ 
ในขณะท่ีมีพนักงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับงานการตลาดไม่เกิน 10 คนเป็นส่วนใหญ่ ระดับ
การศึกษาของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดของสถานประกอบการส่วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาโทในสัดส่วนใกลคี้ยงกนั 
       ในการคัดเลือกพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับงานการตลาดเข้าท างานในระดับผูบ้ริหาร สถาน
ประกอบการให้ความส าคญัต่อคุณสมบติัในเร่ืองของการเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ การมีความรู้ด้าน
การตลาด การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มี
บุคลิกภาพดี และความสามารถในการวเิคราะห์และน าเสนอ ตามล าดบั 
        ส่วนการคดัเลือกพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดเขา้ท างานในระดบัปฏิบติัการ สถาน
ประกอบการให้ความส าคญัต่อคุณสมบติัในเร่ืองของการมีความรู้ดา้นการตลาด การมีความรู้ดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความรับผิดชอบ มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และน าเสนอ และมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความขยนัอดทนในการท างาน มีบุคลิกภาพดี มีจริยธรรมและความ
ซ่ือสัตยต์ามล าดบั 
        ส าหรับความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานในปัจจุบนัของพนกังาน
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาด ในด้านความรู้ความสามารถ ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน 
และบุคลิกภาพ สรุปไดด้งัน้ี 
        ผลการปฏิบติังานด้านความรู้ความสามารถพบว่ามีความสามารถในระดบัท่ีดีในเร่ืองการ
ส่ือสาร การมีความรู้และทกัษะเก่ียวกบังานท่ีรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในระดบัค่อนขา้งดี

DPU



92 
 

ในเร่ืองความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ ความรู้รอบตวัทัว่ไป ความสามารถในการ
น าเสนอ ความรู้และทกัษะด้านการตลาด การวิเคราะห์วิจยั มีประสบการณ์ในการท างาน มีวุฒิ
การศึกษาท่ีตรงกบังาน และมีความรู้ความสามารถระดบัปานกลางในดา้น ความรู้ทางภาษาองักฤษ 
        ผลการปฏิบติังานดา้นทกัษะในการปฏิบติังานพบวา่มีทกัษะในการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑ์ดีใน
ดา้นมีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีทกัษะในการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งดี ใน
ดา้นคุณภาพของผลงานท่ีท าโดยรวม ความขยนัอดทนในการท างาน มีความพร้อมในการปฏิบติังาน
นอกสถานท่ี มีวิสัยทศัน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์กบัหน่วยงาน มีความสามารถในการท างานดว้ยตนเอง  มีการใชเ้วลาในการท างานให้เกิด
ประโยชน์กบัหน่วยงาน  มีความสามารถในการแกปั้ญหาและคิดเชิงวิเคราะห์ และมีทกัษะในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑป์านกลางในดา้นการมีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ  
        ผลการปฏิบติังานดา้นบุคลิกภาพ พบว่ามีบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ดีในดา้นมีการปรับตวัและ
มนุษยส์ัมพนัธ์ดี  มีจริยธรรมและมีความซ่ือสัตย ์ มีระเบียบวินัยในการท างาน มีความภกัดีต่อ
องค์กร  รับฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือ มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความตรงต่อ
เวลาในการท างาน มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ของร่างกาย  
มีบุคลิกภาพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดีในดา้นการมีบุคลิกภาพดี กลา้แสดงความคิดเห็น และมีความเป็น
ผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง  
        สถานประกอบการทุกรายมีความความตอ้งการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบติังานในฝ่าย
การตลาดเพิ่มข้ึนในอนาคต โดยท่ีกวา่ร้อยละ70 ตอ้งการบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี อีกเกือบร้อยละ 40 ตอ้งการบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาโท และเกือบร้อยละ 15 
ตอ้งการบุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
        นอกจากน้ีสถานประกอบการยงัมีความเห็นว่าคุณสมบติัของบุคลากรสาขาการตลาดอนัพึง
ประสงคน์ั้นควรมีความสามารถในการน าเอาความรู้สมยัใหม่มาประยุกตใ์ชใ้นงาน มีความสามารถ
ทางการตลาดดา้นSocial Network   มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีทกัษะดา้นการน าเสนอ มีความ
กระตือรือร้น มีความรับผดิชอบและมีความตั้งใจในการท างาน มีการพฒันาตนเองตลอดเวลา และมี
จริยธรรมควบคู่กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
        ผูว้ิจยัไดท้ดสอบสมมติฐานความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งประเภทธุรกิจกบัเกณฑ์ในการคดัเลือก
พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับงานการตลาดทั้ งในระดับผู ้บริหารการตลาด และในระดับพนักงาน
ปฏิบติัการรวม 10 อนัดบั ประเภทธุรกิจ 3 ประเภทท่ีท าวิจยัไดแ้ก่ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิต ประเภทธุรกิจบริการ และประเภทธุรกิจการคา้ ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติไคสแควร์(Chi 
Square Test) ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่าประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีเกณฑ์ในการ
คดัเลือกพนักงานด้านการตลาดในระดับผูบ้ริหารการตลาด และระดับพนักงานปฏิบติัการด้าน
การตลาดไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
       ผูว้ิจยัไดท้ดสอบสมมติฐานประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจต่อพนกังาน
ดา้นการตลาดในแต่ละเกณฑท่ี์แตกต่างกนัโดยใชค้่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อพนกังาน
ด้านการตลาดในแต่ละเกณฑ์ได้แก่ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการปฏิบัติงาน และด้าน
บุคลิกภาพ เปรียบเทียบตามประเภทธุรกิจ 3 ประเภทท่ีท าวิจยัไดแ้ก่ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิต ประเภทธุรกิจบริการ และประเภทธุรกิจการคา้ ท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติANOVA ผล
การทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้า่ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อพนกังานดา้น
การตลาดในด้านความรู้ความสามารถ ในด้านการปฏิบติังาน หรือในด้านบุคลิกภาพ  เฉล่ียไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั0.05  
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 การอภิปรายผล 
 
        ผลการวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาบูรณาการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสหกิจศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาในโครงการสหกิจ
ศึกษารุ่นต่อไปมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาเขา้
ฝึกงานและตลาดแรงงานในอนาคต โดยสามารถสรุปประเด็นส าคญัจากผลการวิจยัในส่วนของ           
1) คุณสมบติัอนัพึงประสงค์ของพนกังานดา้นการตลาดอนัเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ         
2)ขอ้บกพร่องของบุคลากรดา้นการตลาดท่ีควรปรับปรุง 3)แนวโน้มความตอ้งการบุคลากรดา้น
การตลาดในอนาคตของสถานประกอบการ  4)ขอ้บกพร่องของนกัศึกษาท่ีพบในระหว่างการฝึก
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา และ5)ผลของการทดสอบสมมติฐานซ่ึงพบวา่ประเภทธุรกิจมีความเก่ียวขอ้ง
กบัเกณฑใ์นการคดัเลือกพนกังานดา้นการตลาดในระดบัผูบ้ริหารการตลาดและพนกังานการตลาด
ในระดบัปฏิบติัการทั้ง 10 อนัดบั อย่างไม่มีนยัส าคญั  รวมทั้งประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจต่อพนกังานดา้นการตลาดเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั  ท่ีระดบันยัส าคญั0.05 
ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจเฉล่ียในดา้นความรู้ความสามารถ ในด้านการปฏิบติังาน หรือในดา้น
บุคลิกภาพ ซ่ึงผลวิจยัในแต่ละส่วนขา้งตน้สามารถน ามาบูรณาการเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การปรับปรุง
วชิาความรู้และทกัษะท่ีตอ้งพฒันาบณัฑิตเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ
ต่อไปในอนาคตโดยไม่เจาะจงประเภทธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
  1.ดา้นความรู้ความสามารถ 
 พนกังานดา้นการตลาดอนัเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการควรมีความรู้ความสามารถ   
            ท่ีส าคญัคือ 

1. ความรู้ความสามารถดา้นการตลาด การขาย ความรู้รอบตวั และวุฒิการศึกษาท่ีตรงกบั
งาน 

 2.ความรู้ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษทั้งการฟัง อ่านพดูและ   
               เขียน 
 3.ความรู้ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ เช่นSocial  
               Network คอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่นMicrosoft Office และขั้นสูง  
 4.มีความคิดสร้างสรรค ์
 5.มีวสิัยทศัน์ 
 6.มีความสามารถและทกัษะในการส่ือสารโดยเฉพาะการส่ือสารภาษาไทย การถ่ายทอด 
               งานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
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ตารางที ่5.1     สรุปคุณสมบัตขิองพนักงานการตลาดอนัเป็นทีต้่องการของสถานประกอบการและข้อบกพร่องที่
ควรแก้ไข 
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        สถานประกอบการเห็นวา่คุณสมบติัดา้นความรู้ความสามารถของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

การตลาดในปัจจุบนัส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ค่อนขา้งดีและดี เท่านั้นยงัไม่ถึงระดบัดีมาก 

และในส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการเองก็ยงัพบจุดดอ้ยในหลายคุณสมบติั

ขา้งตน้ ดงันั้นในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสห

กิจศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาในโครงการสหกิจศึกษารุ่นต่อไป และบณัฑิตสาขาการตลาดมีคุณสมบติั

ดา้นความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการจึงควรมีการปรับปรุง

รายวชิาต่างๆดงัน้ี 

        เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถดา้นการตลาด การขาย ความรู้รอบตวั การมีวิสัยทศัน์และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ของนกัศึกษาสหกิจศึกษาและบณัฑิตสาขาการตลาด จึงควรมีการปรับปรุง
รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกซ่ึงเป็นพื้นฐานความรู้ความสามารถ และทกัษะดา้นการตลาดท่ีส าคญัของ
นกัศึกษา โดยเนน้ใหเ้น้ือหาของแต่ละรายวชิามีความทนัสมยัมากข้ึน และเนน้การฝึกปฏิบติัเพื่อเพิ่ม
ทกัษะใหม้ากข้ึน 
        เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษซ่ึงพบวา่เป็นจุด
ดอ้ยท่ีส าคญัของนกัศึกษาสหกิจศึกษาและบณัฑิตสาขาการตลาด รวมทั้งพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานด้านการตลาดในปัจจุบนัของสถานประกอบการ จึงควรมีการปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาองักฤษทั้งในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป และวิชาแกนโดยเน้นการเพิ่มความรู้ในเชิงทฤษฎี และ
เพิ่มทกัษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มากข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรดา้นการตลาดโดย
เพิ่มรายวชิาท่ีเนน้การฝึกทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษมากข้ึนซ่ึงไดแ้ก่ วชิาการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ 
        เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น
Social Network คอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่นMicrosoft Office และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ของนกัศึกษาสห
กิจศึกษา และบณัฑิตสาขาการตลาด จึงควรมีการปรับปรุงรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะข้างต้น ซ่ึงได้แก่วิชา MK404 ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด วชิาMK328การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวขอ้งไดแ้ก่วิชา IT201คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ IT206ส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ และIT207
ธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งจดัโครงการอบรมพิเศษทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆเป็น
ตน้ 
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       เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการส่ือสารโดยเฉพาะการส่ือสารภาษาไทย  และ
การถ่ายทอดงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาและบณัฑิตสาขาการตลาด จึงควรมีการ
ปรับปรุงรายวิชา TH103ทกัษะการส่ือสารภาษาไทย โดยเนน้ทกัษะการใช้ภาษาไทยท่ีถูกตอ้งใน
ดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน การพิมพง์าน การจดบนัทึก การร่างเอกสาร และการท ารายงาน เป็นตน้ 
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ตารางที่ 5.2     รายวิชาที่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 

คุณสมบติัดา้นความรู้ความสามารถ 
ท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 

รายวชิาท่ีควรมีการปรับปรุง 

1.ความรู้ความสามารถดา้นการตลาด การขาย 
ความรู้รอบตวั และวฒิุการศึกษาท่ีตรงกบังาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
วชิาMA103คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 
วชิาMK201หลกัการตลาด 
วชิาMK301การจดัการการตลาด 
วชิาMK302พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
วชิาMK306การวจิยัตลาด 
วชิาMK311การตลาดระดบัโลก 
วชิาMK312การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 
วชิาMK314การตลาดระหวา่งธุรกิจ 
วชิาMK324การจดัการการขาย 
วชิาMK401การสัมมนาการตลาด 
วชิาMK402การจดัการผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ 
วชิาMK403การจดัการการกระจายสินคา้ 
วชิาMK405การคา้สมยัใหม ่

2. การมีวสิัยทศัน์และมีความคิดสร้างสรรค ์
 
 
 
 
3. ความรู้ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาองักฤษทั้งการฟัง อ่านพูดและ
เขียน 
 

LA010ภาษาองักฤษปรับพื้นฐาน 
LA101ภาษาองักฤษ 1 
LA102ภาษาองักฤษ 2 
LA201ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 1 
LA202ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 2 
 

4. ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นSocial 
Networkคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่นMicrosoft 
Office และขั้นสูง 

IL103สารสนเทศเพื่อการคน้ควา้ 
MK404ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
MK328การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
IT206ส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ 
IT207ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

5. มีความสามารถและทักษะในการส่ือสาร 
การถ่ายทอดงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจโดยเฉพาะการ
ส่ือสารภาษาไทย 

TH103ทกัษะการส่ือสารภาษาไทย 
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2.ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน 
       พนกังานดา้นการตลาดอนัเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการควรมีทกัษะการปฏิบติังานท่ี
ส าคญัคือ 

1. มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใชท้รัพยากรและเวลาใหเ้กิดประโยชน์กบั 
        หน่วยงาน มีความละเอียดรอบคอบ 
2. มีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ การเรียนรู้งานใหม่ๆ การท างานดว้ย   
        ตนเอง การพฒันาตนเอง และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
3. มีระเบียบวนิยัในการท างาน การตรงต่อเวลา 
4. มีความเป็นผูน้ า เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้ตดัสินใจ รับฟังความคิดเห็น 

และใหค้วามร่วมมือ 
5. มีความสามารถในการแกปั้ญหา การคิดเชิงวเิคราะห์ การน าเสนอ และการวจิยั 
6. มีประสบการณ์ในการท างาน 

        สถานประกอบการเห็นว่าคุณสมบติัดา้นทกัษะการปฏิบติังานขา้งตน้ของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานการตลาดในปัจจุบนัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่อนขา้งดี และดีเท่านั้นยงัไม่ถึงระดบัดี
มาก และในส่วนของนักศึกษาท่ีเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเองก็ยงัพบจุดด้อยในหลาย
คุณสมบติัขา้งตน้ ดงันั้นในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการสหกิจศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาในโครงการสหกิจศึกษารุ่นต่อไป และบณัฑิตสาขาการตลาด
มีคุณสมบติัดา้นทกัษะการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการจึงควรมี
การปรับปรุงรายวชิาต่างๆดงัน้ี 

        การพฒันาทกัษะการปฏิบติังานในดา้นการมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การใช้
ทรัพยากรและเวลาให้เกิดประโยชน์กบัหน่วยงาน การมีความละเอียดรอบคอบ มีการเรียนรู้งาน
ใหม่ๆ การท างานดว้ยตนเอง การพฒันาตนเอง การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การมีระเบียบวินยัในการ
ท างาน การตรงต่อเวลา มีความเป็นผูน้ า และเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้ตดัสินใจ 
รับฟังความคิดเห็น และการให้ความร่วมมือ และท่ีส าคญัคือการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ เพื่อให้
นกัศึกษาสหกิจศึกษา และบณัฑิตสาขาการตลาด มีทกัษะดงักล่าวขา้งตน้เพิ่มมากข้ึนจึงควรมีการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบติัการท ารายงานด้วยตนเอง การท า
รายงานกลุ่ม การรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งรายวิชาท่ีมีการฝึกภาคปฏิบติัจริง เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับการฝึกทกัษะดังกล่าวข้างตน้ในทางอ้อมจากการปฏิบติังานจริงโดยผ่านกระบวนการท า
รายงาน และการฝึกภาคปฏิบติัจริง ซ่ึงไดแ้ก่วิชาในกลุ่มวิชาเอกทุกวิชา วิชาBA204การวิจยัธุรกิจ 
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และวิชาBA102การวิเคราะห์และการท าแผนธุรกิจ รวมทั้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรดา้นการตลาด
โดยเพิ่มรายวิชาท่ีเนน้การฝึกทกัษะขา้งตน้ไดแ้ก่วิชาการวางแผนการตลาด โดยอาจารยผ์ูส้อนควร
เน้นให้นกัศึกษาเห็นความส าคญัของทกัษะขา้งตน้ และควรมีการปรับปรุงระบบการประเมินผล
เพื่อใหส้ามารถวดัผลการพฒันาทกัษะขา้งตน้เป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจน 
        เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในด้านการมีความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดเชิง
วิเคราะห์ การน าเสนอ และการวิจยัของนกัศึกษาสหกิจศึกษา และบณัฑิตสาขาการตลาด จึงควรมี
การปรับปรุงวิชาMK306 การวิจยัตลาด วิชาMK401การสัมมนาการตลาด และวิชาMK404ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด รวมทั้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรดา้นการตลาดโดยเพิ่มรายวชิาท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะขา้งตน้ได้แก่ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ และวิชาการวางแผนการตลาด วิชา
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นวชิาท่ีเนน้ใหน้กัศึกษารู้จกัคิดเชิงวเิคราะห์ รู้จกัการแกปั้ญหา และมีทกัษะในการ
น าเสนอ  โดยอาจารยผ์ูส้อนควรเน้นให้นกัศึกษาเห็นความส าคญัของทกัษะขา้งตน้ และควรมีการ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลเพื่อให้สามารถวดัผลการพฒันาทกัษะขา้งตน้เป็นรายบุคคลไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
        เพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานในดา้นประสบการณ์ในการท างานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
และบณัฑิตสาขาการตลาด จึงควรมีการปรับปรุงวิชาBA204การวิจยัธุรกิจ วิชาBA102การวิเคราะห์
และการท าแผนธุรกิจ วิชาMK407การฝึกปฏิบติังานด้านการขาย วิชาMK306การวิจยัตลาด และ
โครงการสหกิจศึกษา ซ่ึงวิชาดงักล่าวขา้งตน้เป็นวิชาท่ีเน้นการปฏิบติัจริง โดยอาจารยผ์ูส้อนควร
เนน้ใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัของทกัษะขา้งตน้ ซ่ึงจะช่วยให้นกัศึกษามีประสบการณ์จริงในการ
ท างานดา้นการขายและการตลาดเพิ่มมากข้ึน  
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ตารางที่5.3       รายวิชาที่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติด้านทักษะการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ 

คุณสมบติัดา้นทกัษะการปฏิบติังาน 
ท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 

รายวชิาท่ีควรมีการปรับปรุง 

1.  มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใช้ทรัพยากรและเวลาให้เกิดประโยชน์กับ
หน่วยงาน มีความละเอียดรอบคอบ 

รายวชิาท่ีมีการท ารายงานและฝึกปฏิบติัจริงไดแ้ก่ 
วชิาMK201หลกัการตลาด 
วชิาMK301การจดัการการตลาด 
วชิาMK302พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
วชิาMK306การวจิยัตลาด 
วชิาMK311การตลาดระดบัโลก 
วชิาMK312การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 
วชิาMK314การตลาดระหวา่งธุรกิจ 
วชิาMK324การจดัการการขาย 
วชิาMK401การสัมมนาการตลาด 
วชิาMK402การจดัการผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ 
วชิาMK403การจดัการการกระจายสินคา้ 
วชิาMK404ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
วชิาMK405การคา้สมยัใหม ่
วชิาMK407การฝึกปฏิบติังานดา้นการขาย 
วชิาMK306การวจิยัตลาด 
วชิาBA204การวจิยัธุรกิจ 
วชิาBA102การวเิคราะห์และการท าแผนธุรกิจ 

2.  มีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีเป็น
ระบบ การเรียนรู้งานใหม่ๆ การท างานด้วย
ตนเอง การพฒันาตนเอง และการแก้ปัญหา
เฉพาะหนา้ 
3.มีระเบียบวนิยัในการท างาน การตรงต่อเวลา 
4. มีความเป็นผูน้ า เช่ือมัน่ในตนเอง  
กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้ตดัสินใจ  
รับฟังความคิดเห็น และใหค้วามร่วมมือ 

5.มีความสามารถในการแกปั้ญหา  
การคิดเชิงวเิคราะห์ การน าเสนอ และการวจิยั 

วชิาM306การวจิยัตลาด 
วชิาMK401การสัมมนาการตลาด 
วชิาMK404ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
 

6. มีประสบการณ์ในการท างาน รายวชิาท่ีมีการฝึกปฏิบติังานจริงไดแ้ก่ 
วชิาBA204การวจิยัธุรกิจ 
วชิาBA102การวเิคราะห์และการท าแผนธุรกิจ 
วชิาMK407การฝึกปฏิบติังานดา้นการขาย 
วชิาMK306การวจิยัตลาด 
โครงการสหกิจศึกษา 
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3.ดา้นบุคลิกภาพ 
           พนกังานดา้นการตลาดอนัเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการควรมีบุคลิกภาพท่ีส าคญัคือ 
 1.มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มารยาทดี รู้จกัวางตวั  มีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน รู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบั 
               องคก์ร รู้จกัควบคุมอารมณ์ 
 2.มีความตั้งใจในการท างาน ขยนั อดทน กระตือรือร้น ภกัดีต่อองคก์ร 
 3.มีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อย 
 4.มีจริยธรรมและมีความซ่ือสัตยค์วบคู่กบัเทคโนโลยใีหม่ๆ 
 5.มีความแขง็แรงสมบูรณ์ของร่างกาย และพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี 
        สถานประกอบการเห็นว่าคุณสมบติัด้านบุคลิกภาพขา้งตน้ของพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
การตลาดในปัจจุบนัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี และค่อนขา้งดี เท่านั้นยงัไม่ถึงระดบัดีมาก ในส่วนของ
นกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการเองก็ยงัพบจุดดอ้ยในหลายคุณสมบติัขา้งตน้ ดงันั้นใน
การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสหกิจศึกษา เพื่อให้
นกัศึกษาในโครงการสหกิจศึกษารุ่นต่อไป และบณัฑิตสาขาการตลาดมีคุณสมบติัดา้นทกัษะการ
ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการจึงควรมีการปรับปรุงรายวิชาต่างๆ
ดงัน้ี 
        เพื่อพฒันาดา้นบุคลิกภาพตามคุณสมบติัขา้งตน้ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา และบณัฑิตสาขา
การตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ จึงควรมีการปรับปรุงเน้ือหาของ
โครงการอบรมการพฒันาบุคลิกภาพโดยเนน้อบรมเร่ืองของบุคลิกภาพ มารยาท การวางตวั เทคนิค
การปรับตวัให้เขา้กบัองคก์ร การควบคุมอารมณ์ การแต่งกายท่ีเรียบร้อย ปลูกฝังในเร่ืองของความ
ขยนั อดทน กระตือรือร้น ความตั้งใจในการท างาน ความมีจริยธรรมและความซ่ือสัตย ์ความภกัดี
ต่อองค์กร และความพร้อมในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  เพื่อให้นักศึกษามีการพฒันาด้าน
บุคลิกภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการมากข้ึน นอกจากน้ีในรายวิชาท่ีมีการท า
รายงานและฝึกปฏิบติัจริงอาจารยผ์ูส้อนควรเนน้ใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัของทกัษะขา้งตน้ และ
ควรมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลเพื่อใหส้ามารถวดัผลการพฒันาทกัษะขา้งตน้เป็นรายบุคคล
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 
 
 

DPU



103 
 

ตารางที ่ 5.4 รายวิชาที่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
 

คุณสมบติัดา้นบุคลิกภาพ 
ท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 

รายวชิาท่ีควรมีการปรับปรุง 

1.มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มารยาทดี รู้จกัวางตวั  มี
น ้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน รู้จกัปรับตวัให้เขา้กบั
องคก์ร รู้จกัควบคุมอารมณ์ 

 
 
 
 

โครงการอบรมการพฒันาบุคลิกภาพ 
2.มีความตั้ งใจในการท างาน ขย ัน อดทน 
กระตือรือร้น ภกัดีต่อองคก์ร 
3.มีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อย 
4.มีจริยธรรมและมีความซ่ือสัตย์ควบคู่กับ
เทคโนโลยใีหม่ๆ 
5.มีความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย และ
พร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ควรมีการท าวิจยัโครงการสหกิจศึกษาในสาขาอ่ืนๆของคณะหรือมหาวิทยาลยั  โดยใช้

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นแนวทาง เพื่อใช้ประโยชน์จากผลวิจัยในการพฒันาบณัฑิตของแต่ละสาขาให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการบณัฑิตของสถานประกอบการต่อไปในอนาคต 

 2.ควรประสานความร่วมมือกนัระหว่างสถานประกอบการกบัสถาบนัการศึกษาเพื่อคอย

ติดตามพฒันาการทางทกัษะในด้านต่างๆ ของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละรุ่นอย่างต่อเน่ือง 

ภายหลงัจากการน าผลวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร ปรับปรุงการเรียนการสอน และเน้ือหา

แต่ละรายวชิาท่ีส าคญั 

 3.ในการเลือกสถานประกอบการให้แก่นกัศึกษาควรประสานงานกบัสถานประกอบการ

เพื่อใหแ้น่ใจวา่นกัศึกษาไดฝึ้กงานท่ีมีลกัษณะงานตรงตามสาขาวิชาท่ีไดเ้รียนมา เพื่อให้ผลการวิจยั

มีความแม่นย  ามากข้ึน 
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บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

      ผลงานวชิาการ 1. งานวจิยัเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษของชาว 

    กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พ.ศ. 2547 

2.  เอกสารประกอบการสอนวชิาหลกัการตลาด พ.ศ. 2546 -2553 

3.  เอกสารประกอบการสอนวชิาการวเิคราะห์และการท าแผนธุรกิจ พ.ศ.  

    2548 -2553  

ประสบการณ์            การสอน 

สอนในสาขาวชิาการตลาด (2541- ปัจจุบนั) ในวชิาการจดัการผลิตภณัฑ์

และตราสินคา้  การจดัการการตลาด  หลกัการตลาด  การจดัการการขาย 

การฝึกปฏิบติังานดา้นธุรกิจและการวเิคราะห์และการท าแผนธุรกิจ    

   การท างาน 

1. ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์บริษทั แอสตา้ เมดิกา้ ประเทศไทย จ ากดั (2531-
2540)        

2. ผูเ้ช่ียวชาญผลิตภณัฑ ์บริษทั แปซิฟิค เฮลทแ์คร์ ประเทศไทย 
จ ากดั (2528-2531)      
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ประวตัิผู้วจิัย 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวยวุดี ภู่ส าลี 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ า ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

การศึกษา วทิยาศาสตร์บณัฑิต (บริหารธุรกิจ-การเงิน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  พฒันาบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ-การตลาด) สถาบนับณัฑิตพฒัน 

  บริหารศาสตร์ 

ผลงานวชิาการ     1. ไดรั้บทุนจากมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยใ์นการท าวจิยั เร่ืองการศึกษา  
                                พฤติกรรมและแนวโนม้การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
                                ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2553 

2. งานวจิยัเร่ือง การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : เปรียบเทียบกบั
ต่างประเทศ  โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์กรกฎาคม 
2552 

3. บทความวชิาการเร่ืองการปรับตวัหลกัสูตรสาขาการตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวโนม้ของศาสตร์การตลาดในหลกัสูตรปริญญาตรีและความตอ้งการ
บุคลากรดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการ,วารสาร สออ. ประเทศไทย ,พ.ศ. 
2551 

4. งานวจิยัเร่ือง โครงการตลาดหนงัสือเด็ก, ส านกังานกองทุนสนนัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ  วจิยัโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
พฤษภาคม 2551 

5. บทความวชิาการเร่ืองระบบสารสนเทศทางการตลาดเคร่ืองมือส าคญัของ
การตลาดยคุปัจจุบนั,การประชุมวชิาการการบริหารและการจดัการ ,
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พ.ศ. 2550 

6. งานวจิยัเร่ือง โครงการความเป็นไปไดใ้นการก าหนดขอบเขตสภาพการจา้ง
งาน   ท่ีเก่ียวกบัการเงินส าหรับรัฐวสิาหกิจแต่ละแห่งท่ีด าเนินการเองและแนว
ทางการ พฒันา พรบ. แรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์   พ.ศ. 2543 กรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน วจิยัโดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กนัยายน 2548 
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7. งานวจิยัเร่ือง โครงการแนวทางการบริหารแรงงานสัมพนัธ์ในรัฐวสิาหกิจโดย
ผูบ้ริหารสูงสุด  ท่ีมาจากการจา้ง , กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน   วิจยัโดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กนัยายน 2548 

8. งานวจิยัเร่ือง วิวฒันาการและแนวโนม้ของศาสตร์การตลาดและการ
ประยกุตใ์ชศ้าสตร์ การตลาดของธุรกิจในประเทศไทย , การประชุมวชิาการ
การบริหารและการจดัการ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พ.ศ. 2548 

9. เอกสารค าสอนการพยากรณ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาด                     
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์,พ.ศ.2545-2548 

ประสบการณ์ การสอน 

  สอนวชิาในสาขาการตลาด (พ.ศ. 2541-ปัจจุบนั)ในวชิา ระบบสารสนเทศทาง

การตลาด การวิจยัธุรกิจ  การวจิยัตลาด และการวจิยัและวเิคราะห์งานส่ือสารการตลาด 

  การท างาน 

1. ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจกรรมการตลาดพิเศษ บริษทั เน็กซ์แอนดท์ริพเลท แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากดั (2538-2539) 

2. ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั รัตนะการเคหะ จ ากดั (มหาชน) (2537-2538)  
3. ผูจ้ดัการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน บริษทัเอสทีซี คอร์ปอเรชัน่จ  ากดั  
       (2532-2537) 

4. นกัวจิยัอาวุโส บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยน์ครหลวงเครดิต จ ากดั (2531-2532) 
5. ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยั บริษทั ซีเอสเอน็ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั (2530-2531) 
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แบบส ารวจความต้องการบุคลากรด้านการตลาดของสถานประกอบการ  
 

                    แบบส ารจ ฉบบัน้ีมีจตัถุประสงคเ์พื่อส ารจ คจามตอ้งการบุคลากรดา้นการตลาดของสถานประกอบการ
โดยมีประเด็นค าถามแบ่งเป็น 3 ส่จน คือ ส่จนท่ี 1ขอ้มูลเก่ียจกบัผูต้อบและสถานประกอบการ  ส่จนท่ี 2  คจามคิดเห็น
เก่ียจกบัคุณสมบติัของพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียจขอ้งกบังานการตลาด  ส่จนท่ี 3 คจามคิดเห็นเก่ียจกบัทิศทางและแนจโนม้
คจามตอ้งการรับบณัฑิตสาขาการตลาดเขา้ท างานในอนาคต ค าตอบของท่าน ะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ท่ี ะใชเ้ป็น
แนจทางในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนทางสาขาการตลาดในระดบัอุดมศึกษา รจมทั้งพฒันาบณัฑิตให้
สอดคลอ้งกบัคจามตอ้งการของตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต 

ทางคณะท างานขอขอบพระคุณทีท่่านได้กรุณาสละเวลาในการตอบแบบส ารวจฉบับนี้ 
ส่วนที ่1 : ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบและสถานประกอบการ 
1.  ช่ือผูต้อบแบบสอบถาม (ช่ือ – สกุล)  ต  าแหน่ง    
2. อาย ุ         1. ไม่เกิน 25 ปี             2. 26 - 30 ปี           3. 31 – 35 ปี              4. 36 - 40 ปี        
                    5. 41 – 45 ปี                 6. 46 – 50 ปี          7. มากกจา่ 50 ปี 
3. เพศ  1.  ชาย          2. หญิง 
4. การศึกษา  1. ต ่ากจา่ปริญญาตรี       2.  ปริญญาตรี          3.  สูงกจา่ปริญญาตรี   4.  อ่ืนๆ   
5. อายงุาน  1. ต ่ากจา่ 1 ปี                 2. 1-3 ปี                  3. 4-6 ปี                    4. 7-9 ปี                    
                     5. 10ปีข้ึนไป 
6. ช่ือสถานประกอบการ    
7. ประเภทธุรกิ    1. อุตสาหกรรมการผลิต     2. บริการ     3. การคา้                      4.อ่ืนๆ (ระบุ)..... 
8. ผลิตภณัฑห์รือบริการหลกั     
9.   านจนพนกังานของบริษทัรจมทั้งส้ินก่ีคน 
                  1. ไม่เกิน 10 คน            2. 11 - 50 คน        3. 51 – 100 คน           4. 101 - 150 คน        
                  5. 151 – 200 คน            6. 201 –250 คน     7. มากกจา่ 250 คน 
ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัคุณสมบัติของพนักงานทีม่ีหน้าทีเ่กีย่วข้องกบังานการตลาด 
10.   านจนพนกังานในฝ่ายการตลาด/ท่ีเก่ียจขอ้งกบังานการตลาด 
                 1. ไม่เกิน 10 คน             2. 11 - 20 คน        3. 21 – 30 คน            4. 31 - 40 คน        
                 5. 41 – 50 คน                6. 51 –60 คน         7. มากกจา่ 60 คน 
11. ระดบัการศึกษาของพนกังานท่ีเก่ียจขอ้งกบังานการตลาดท่ีมีอยูภ่ายในบริษทัปั  ุบนัเรียงตามล าดบั  านจน     
      พนกังานในแต่ละระดบัการศึกษามากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก                 
                    1)  ต ่ากจา่ปริญญาตรี       อนัดบัท่ี………. 
                       2)  ปริญญาตรี                 อนัดบัท่ี………. 
                  3)  ปริญญาโท                อนัดบัท่ี………. 
                       4)  ปริญญาเอก                อนัดบัท่ี………. 

ชุดท่ี............ 
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12.เกณฑส์ าคญัท่ีใชพ้ิ ารณาในการคดัเลือกพนกังานท่ีเก่ียจขอ้งกบังานการตลาดในปั  ุบนั 
     กรุณาเรียงตามล าดบั 10 อนัดบัแรก โดยใส่เลขอนัดบัในขอ้ท่ีเลือก 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการคัดเลอืก 
ระดับของพนักงาน 

ผูบ้ริหารการตลาด พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

1.  มีคจามรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ(เช่นองักฤษ  ีน)   

2.  มีคจามรู้ดา้นคอมพิจเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ   

3.  มีคจามรู้ทางดา้นการตลาด   

4. มีคจามรู้รอบตจั   

5.  มีคจามสามารถในการจเิคราะห์และน าเสนอ   

6.  เป็นผูมี้จสิัยทศัน์   

7.  มีคจามเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง   

8.  กลา้แสดงคจามคิดเห็น   

9.  มีคจามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   

10.  มีมนุษยสัมพนัธ์   

11. มีคจามสามารถในการส่ือสาร   

12. บุคลิกภาพ   

13. คจามมีประสบการณ์   

14. มี ริยธรรมและมีคจามซ่ือสัตย ์   

15. มีคจามรับผดิชอบ   

16. มีคจามพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี   

17. มีคจามขยนัอดทนในการท างาน   

18. มีคจามสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง   

19. สถาบนัการศึกษาท่ี บ   

20. จฒิุการศึกษา/สาขาท่ี บ   

21. อ่ืน ๆ (ระบุ)...........................................................   
 
 
 
 
 
 
 

2 
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13.คจามคิดเห็นท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานในปั  ุบนัของพนกังานในบริษทัท่ีเก่ียจขอ้งกบังานการตลาด 

การปฏบิัตงิาน 
ระดบัผลการปฏบิัตงิาน 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช ้
2 

คจรปรับปรุง 
 1 

1. ด้านความรู้ความสามารถ 
1.  มีคจามรู้และทกัษะทางดา้นการตลาด 

     

2. มีคจามรู้และทกัษะเก่ียจกบังานท่ีรับผิดชอบ      
3. มีคจามสามารถในการจเิคราะห์จ ิยั      
4. มีคจามรู้ดา้นภาษาองักฤษ      
5. มีคจามรู้ดา้นคอมพิจเตอร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ      
6.  มีคจามสามารถในการส่ือสาร      
7. มีคจามรู้รอบตจัทัจ่ไป      
8. มีคจามสามารถในการน าเสนอ      
9. มีประสบการณ์ในการท างาน      
10. มีจฒิุการศึกษาตรงกบังาน      
2. ด้านทกัษะในการปฏิบัตงิาน 
1. มีคจามสามารถในการท างานดจ้ยตนเอง 

     

2. มีคจามรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
3. มีคจามขยนัอดทนในการท างาน      
4. มีคจามสามารถในการบริหาร ดัการท่ีเป็นระบบ      
5. มีคจามสนใ ในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง      
6. มีคจามสามารถในการแกปั้ญหาและคิดเชิงจเิคราะห์      
7. มีจสิยัทศัน์ และคจามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน      
8. มีการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่จยงาน      
9. มีการใชเ้จลาในการท างานใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่จยงาน      
10. มีคจามพร้อมในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี      
11. คุณภาพของผลงานท่ีท าโดยรจม      
3. ด้านบุคลกิภาพ 
1. มีคจามเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ในตนเอง 

     

2. กลา้แสดงคจามคิดเห็น      
3. รับฟังคจามคิดเห็นและใหค้จามร่จมมือ      
4. มีคจามกระตือรือร้นในการท างาน      
5. มี ริยธรรมและมีคจามช่ือสตัย ์      
6. มีคจามตรงต่อเจลาในการท างาน      
7. มีระเบียบจนิยัในการท างาน      
8. มีการปรับตจัและมนุษยสมัพนัธ์ดี      
9. มีคจามสามารถในการคจบคุมอารมณ์      
10. คจามแขง็แรงและสมบูรณ์ของร่างกาย      
11. มีบุคลิกภาพดี      
12. มีคจามภกัดีต่อองคก์ร      
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ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกีย่วกับทศิทางและแนวโน้มความต้องการรับบัญฑิตสาขาการตลาดเข้าท างานในอนาคต 
14.  แนจโนม้คจามตอ้งการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบติังานในฝ่ายการตลาดในอนาคต 
                 1)  ตอ้งการเพิ่มข้ึน ในระดบั 1.1  ต ่ากจา่ปริญญาตรี 
                    1.2  ปริญญาตรี 
                    1.3  ปริญญาโท 
       1.4  ปริญญาเอก 
                   2)  ไม่ตอ้งการ 
                     3)  ลด  านจนบุคลากรใหน้อ้ยลง 
 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกีย่วกับทศิทางและแนวโน้มของความต้องการบัณฑิตสาขาการตลาดเข้าท างานใน 
               อนาคต 
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 .........................................................................................................................................................................  
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ล าดบัท่ี บริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการ นกัศึกษาท่ีฝึกปฏิบติังาน
1 บ.ซูพรีโมจ ากดั                                                                                     นส. ปรียานุช เพ่ิมพนู

บ.ซูพรีโมจ ากดั                                                                                     นส.บุษรา ปาวงศ ์
2 บ.ยนิูซิต้ีมาร์เก็ตต้ิงจ ากดั                                                                       น.ส.นิรชา      จนัศรี 

บ.ยนิูซิต้ีมาร์เก็ตต้ิงจ ากดั                                                                       นายธีรวฒิุ      เขียวปัญญา 
3 บ.ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)                                                                     น.ส.ศุภลกัษณ์       ธญัญวชัร์ 

บ.ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)                                                                     น.ส.ศุภกาญจน์    รักษาพราหมณ์ 
4 บ. ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน)                                                                     น.ส.สุภารัตน์     พดัเยน็ 
5 บ. กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)                                                                     นายกฤษดา ตนัทวีทรัพยสิ์น  

บ. กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)                                                                     น.ส.พิมพิดา    สุทธวงศ ์
บ. กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)                                                                     น.ส.ศุภกานต ์  วีระเนตร 

6 บ. ทรู  คอร์ปอเรชัน่  จ  ากดั (มหาชน)                                                                นายชนะ  อินตะ๊กนั 
บ. ทรู  คอร์ปอเรชัน่  จ  ากดั (มหาชน)                                                                น.ส.วนัฤทยั  ยอดธงชยั 
บ. ทรู  คอร์ปอเรชัน่  จ  ากดั (มหาชน)                                                                นายเอกชยั  ค  าตัน๋ 

7 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)                                                                        น.ส อทิตยา ศาลางาม  
8 บ. วฏัฏะคลาส สิฟายดส์ จ  ากดั                                                                        น.ส.วรรณี         ชินนอก 

บ. วฏัฏะคลาส สิฟายดส์ จ  ากดั                                                                        น.ส.จินตหรา     สาวแสง 
9 บ. ดรีมทีม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                                                               นายธีระทศัน์  ยชุนะเจริญสิน 

บ. ดรีมทีม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                                                               น.ส.พณัณ์ชิตา  ภิรมยก์นกรัตน์
10 บ. ทรู วิชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั                                                                   นายพิเชฐ   เอ่ียมสุนทรชยั 
11 บ. บุญรอดบริวเวอร่ี  จ  ากดั                                                                         น.ส.อรวิภา  รักษาแกว้ 

บ. บุญรอดบริวเวอร่ี  จ  ากดั                                                                         น.ส.กนกพร  อินทรชิต
บ. บุญรอดบริวเวอร่ี  จ  ากดั                                                                         นายอุกฤต  ทรัพยบ์ุญมี

12 บ. ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั                                                                       น.ส.วาสินี  ชาติทอง
บ. ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั                                                                       น.ส.วรินดา    แกว้พิจิตร 

13 ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                               นายชยัณรงค ์ เจะ๊อุเซ็ง
14 บริษทั เจ เอส แอล จ ากดั                                                                            น.ส.ปิยะธิดา       สระมณี 

บริษทั เจ เอส แอล จ ากดั                                                                            น.ส.กนัยารัตน์    จ  าปา
15 บ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)                                                              น.ส.ภรณ์ทิพย ์พาระหอม 
16 บ.สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                        น.ส.กาญจนา  อุดมทิพย ์

รายช่ือบริษทัที่เข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษาและรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน
ของภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ ประจ าภาค 2 /2553
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ล าดบัท่ี บริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการ นกัศึกษาท่ีฝึกปฏิบติังาน

รายช่ือบริษทัที่เข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษาและรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน
ของภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ ประจ าภาค 2 /2553

17 บ. มโนห์รา  มาเก็ตต้ิง จ  ากดั                                                                       นายสันติ   แสนปาง 
18 บริษทั โอสถสภา จ ากดั                                                                               น.ส.ศุลีพรรณ  บุษราคมั
19 บริษทั  โชวโ์ซน  จ  ากดั                                                                             น.ส.อรอนงค ์   บุญคง

บริษทั  โชวโ์ซน  จ  ากดั                                                                             น.ส.พจนีย ์        กิจกลา้ 
20 บ. ซี.เอส.เอ็น.แอนด ์แอสโซซิเอท  จ  ากดั                                                             นายบณัทิต  ส่ีสมประสงค ์

บ. ซี.เอส.เอ็น.แอนด ์แอสโซซิเอท  จ  ากดั                                                             นายภูมิพฒัน์   ภกัดีชาติ 
บ. ซี.เอส.เอ็น.แอนด ์แอสโซซิเอท  จ  ากดั                                                             นายวิภพ  บุตรสิงห์ 

21 บริษทั Swen's (Thai) จ ากดั                                                                         นายอ านาจ  ยงัศรี DPU



เกณฑค์วามพึงพอใจดา้น ประเภท จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน ค่า ค่า
บุคลิกภาพ ธุรกิจ ผูต้อบ ความพึงพอใจ มาตรฐาน F Sig.

1. มีความเป็นผูน้ าเช่ือมัน่ การผลิต 4 3.25 .500 .573 .574
ในตนเอง บริการ 13 3.77 1.013

การคา้ 4 3.50 .577
รวม 21 3.62 .865

2. กลา้แสดงความคิดเห็น การผลิต 4 3.75 .500 .001 .999
บริการ 13 3.77 1.166
การคา้ 4 3.75 .500
รวม 21 3.76 .944

3. รับฟังความคิดเห็นและ การผลิต 4 4.00 .816 .024 .976
ให้ความร่วมมือ บริการ 13 4.08 .862

การคา้ 4 4.00 .000
รวม 21 4.05 .740

4. มีความกระตือรือร้น การผลิต 4 4.25 .957 .634 .542
ในการท างาน บริการ 13 3.85 1.214

การคา้ 4 4.50 .577
รวม 21 4.05 1.071

5. มีจริยธรรมและมีความช่ือสตัย์ การผลิต 4 4.25 .500 .289 .752
บริการ 13 4.15 1.144
การคา้ 4 3.75 .957
รวม 21 4.10 .995

6. มีความตรงต่อเวลาในการ การผลิต 4 4.00 .816 .080 .923
ท างาน บริการ 13 4.00 1.225

การคา้ 4 4.25 .957
รวม 21 4.05 1.071

7. มีระเบียบวินยัในการท างาน การผลิต 4 4.25 .500 .143 .868
บริการ 13 4.00 1.155
การคา้ 4 4.25 .957
รวม 21 4.10 .995

8. มีการปรับตวัและ การผลิต 4 4.25 .500 .002 .998
มนุษยสมัพนัธ์ดี บริการ 13 4.23 .832

การคา้ 4 4.25 .500
รวม 21 4.24 .700

9. มีความสามารถในการ การผลิต 4 4.00 .816 .777 .475
ควบคุมอารมณ์ บริการ 13 3.92 .862

การคา้ 4 4.50 .577
รวม 21 4.05 .805

10. ความแข็งแรงและสมบูรณ์ การผลิต 4 4.25 .500 2.169 .143
ของร่างกาย บริการ 13 3.77 .725

การคา้ 4 4.50 .577
รวม 21 4.00 .707

11. มีบุคลิกภาพดี การผลิต 4 3.50 1.000 .366 .698
บริการ 13 3.92 .954
การคา้ 4 4.00 .816
รวม 21 3.86 .910

12. มีความภกัดีต่อองคก์ร การผลิต 4 4.25 .500 .206 .815
บริการ 13 4.00 1.000
การคา้ 4 4.25 .500
รวม 21 4.10 .831

สมมติฐาน: ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันจะมคีะแนนความพึงพอใจต่อพนักงานด้านการตลาดในด้านทกัษะในการ

ปฏิบัติงานเฉลี่ยแตกต่างกัน

ตารางผลลัพธ์การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตAิNOVA

DPU



การแก้ไขตามค าแนะน าในเล่ม 1 
1.ความชัดเจนของหัวข้อการวจัิย (การก าหนดปัญหา, วตัถุประสงค์, ขอบเขตและสมมติฐาน) 

ตวัแปรตน้ในสมมติฐานงานวจิยัควรจะระบุในกรอบแนวคิดงานวจิยัดว้ย 

 : แก้ไขแล้วในรายงานหน้า 3 

2.การศึกษาเอกสารและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูว้จิยัไม่ไดอ้า้งอิงช่ือผูแ้ต่งในหนา้ 21 26 27 28 30 และ31 ลงในบรรณานุกรม ผูป้ระเมินเขา้ใจวา่ผูจ้ดัท ารายงาน

สรุปความหรือคดัลอกมาจากฐานขอ้มูลออนไลน์ซ่ึงไดร้ะบุอยูใ่นบรรณานุกรม อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัจะเขียน

อา้งอิงใหถู้กตอ้ง 

 : แก้ไขแล้วในรายงานส่วนบรรณานุกรม 

3.ความเหมาะสมของข้อมูล (ความเหมาะสมของวธีิเกบ็ข้อมูล/หรือความน่าเช่ือของข้อมูล) 

ไม่มีประเด็นท่ีตอ้งแก ้

4.ความเหมาะสมของวธีิทีใ่ช้วเิคราะห์ (ข้ันตอนและวธีิวเิคราะห์ การแปรความ, การอภิปรายและการสรุปผล) 

4.1 รายงานวจิยัระบุวา่ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แต่เคร่ืองมือวจิยัคือ แบบสอบถาม 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกนั เคร่ืองมือวจิยัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม (Focus 

group) เป็นตน้ ดงันั้นงานวจิยัช้ินน้ีควรจะอยูใ่นรูปแบบเชิงส ารวจ (Exploratory research) 

 : การวจัิยมีทั้งหมด 3 ส่วน การวจัิยเชิงคุณภาพใช้การศึกษาจากเอกสาร การวจัิยเชิงปริมาณใช้แบบสอบ

 ถามได้เขียนอธิบายชัดเจนแล้วในรายงานบทที ่3 

4.2 เพื่อใหง้านวิจยัเป็นไปในทิศทางเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัอาจจะน าขอ้มูลอนัไดจ้ากการสัมภาษณ์อาจารยนิ์เทศซ่ึงมี

บทบาทในการเยีย่มนกัศึกษาสหกิจในสถานประกอบการเขา้มาประกอบในการวิเคราะห์ดว้ย 

 : ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของงานวจัิย ไม่มีข้อมูล ไม่สามารถแก้ไขได้ 

5.การรายงานผลการวจัิย (การเรียบเรียง, ความสอดคล้องของเนือ้หา, การบรรยายหรืออภิปรายการใช้ภาษา) 

5.1 ผูว้จิยัความแสดงตารางการประมวลค่าไคสแควร์และ ANOVA จากโปรแกรมท่ีใชล้งในภาคผนวกเพื่อให้

สอบทานได ้

 : แก้ไขแล้วโดยเพิม่เติมไว้ในรายงานส่วนภาคผนวก ง. 

5.2 โปรดตรวจสอบเกณฑท่ี์ใชใ้นการท าสอบสมมติฐาน ผูว้จิยัเขียนไม่สอดคลอ้งกนั ดงัน้ี ในค าอธิบายหนา้ 77 
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ระบุวา่มีเกณฑ ์21 ประการ แต่ขอ้มูลในตารางท่ี 4.22 และ 4.24 ในหนา้ 79 และ 81 มีเพียง 20 ประการ 

 : ตรวจสอบแล้วเกณฑ์ที ่21 คืออืน่ๆระบุ ไม่มีผู้ตอบได้แก้ไขค าอธิบายหลงัใบรายงานหน้า 69,79,81 

 และ84 

6.ประโยชน์และคุณค่าของวิชาการ (เสนอแนวความคิดใหม่ในการหาความรู้หรือความรู้ใหม่) 

ผูว้จิยัน าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 มาสังเคราะห์กบังานวจิยัช้ินน้ีเพื่อการอภิปรายผล

ค่อนขา้งนอ้ย 

 : ได้อภิปรายผลแล้วในบทที ่5 

7.ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

ดี 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

1.ควรตรวจทานตวัสะกดให้ถูกตอ้ง ตามหนา้ท่ี 12 14 18 และ 89 

 : ได้แก้ไขแล้วในหน้า 12, 14, 18 และ 93 

2.การจดัตวัอกัษรในหนา้ 8 ยอ่หนา้แรก แตกต่างจากยอ่หนา้ถดัมา 

 : ปรับแก้แล้วในหน้า 8 

3.ตามหลกัวธีิเขียนบรรณานุกรม ต าแหน่งทางวชิาการ เช่น รศ. จะไม่ระบุน าหนา้ช่ือผูแ้ต่ง 

 : แก้ไขแล้วในส่วนบรรณานุกรม 

 

การแก้ไขตามค าแนะน าในเล่ม2 
ค าแนะน าส าหรับการแกไ้ขเพื่อใหไ้ดร้ะดบัดี 

1.ปรับช่ืองานวจิยัใหร้ะบุประเภทบุคลาการใหช้ดัเจนข้ึนเป็น “การพฒันาบณัฑิตดา้นการตลาด” และปรับช่ือ

งานภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งช่ือภาษาไทย ดงัน้ี 

“The Development of Undergraduate Marketing Students to Serve the Needs of Companies that Participate in 

the Cooperation Education Program” 

 : ได้ปรับแก้ตามที่แนะน าแล้วในหน้าปก และในส่วนรายงาน 
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2.ปรับความยาวบทคดัยอ่ใหเ้หลือไม่เกิน 1-2 หนา้ และระบุ sample size ของสถานประกอบการในบทคดัยอ่ 

 : ได้ปรับแก้ตามที่แนะน าแล้ว 

3.แกไ้ขการเขียนกรอบแนวคิด ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บไม่ควรอยูใ่นกรอบแนวคิด 

 : แก้ไขแล้วในรายงานหน้า 3 

4.แกไ้ขการเรียงล าดบัหวัขอ้ยอ่ยใหช้ดัเจน เช่น 1.1 ความหมาย 1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ 1.2.1 S-R Theory และให้

เพิ่มวรรณกรรมส าหรับตวัแปรความพึงพอใจเพราะมีการทดสอบตวัแปรน้ีในสมมุติฐาน 

 : แก้ไขเรียงล าดับหัวข้อย่อยแล้วในบทที่ 2 และได้เพิม่ทฤษฎคีวามพงึพอใจแล้วในบทที ่2  

5.แกไ้ขประชากรในส่วนท่ี 2 เป็นตวัแทนสถานประกอบการท่ีมีต าแหน่งงานอะไรบา้ง เช่น ระดบัหวัหนา้ฝ่าย

ข้ึนไป 

 : แก้ไขแล้วในหน้า  46 และ 47 

6.เพิ่มค าอธิบายทา้ยตารางในการอธิบายผลสมมติฐานเช่นตาราง4.21ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1โดยให้ระบุวา่

แต่ละอนัดบั1-10แทนเกณฑใ์ด 

: แก้ไขแล้วในหน้า  81 และ 84 

7.เพิ่มการอภิปรายผลโดยเฉพาะในส่วนท่ีสมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ไม่ไดรั้บการยอมรับพร้อมนยัจากผลลพัธ์ 

: แก้ไขแล้วในหน้า  83 และ 86 
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