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โครงการวิจยั นี้ทาการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา และผูป้ ระกอบการ
ที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้ความรู ้จากวิชาต่างๆตามหลักสู ตรสาขาวิชาการตลาดในระหว่างการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของ
สถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่
เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการและความต้องการบุคลากรด้านการตลาดของสถาน
ประกอบการ โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิจากรายงานการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการรวม 37 ราย และ
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการรวม 21 บริ ษทั เป็ นผู้
ประเมิน ร่ วมกับการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการรวม 21 บริ ษทั ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ทางด้านความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จาก
วิชาต่างๆตามหลักสู ตรสาขาวิชาการตลาดระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่เข้าร่ วม
โครงการสหกิ จศึกษา พบว่าหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนใหญ่ใช้ความรู้จากวิชาทักษะการสื่ อสาร
ภาษาไทย และวิชาสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า กลุ่มวิชาแกนได้แก่ วิชาสานักงานอิเล็กทรอนิ กส์
วิชาหลักการตลาด และวิชาด้านภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาเอกได้แก่วิชาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค วิชาระบบ
สารสนเทศทางการตลาด และวิชาการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในกลุ่มวิชาเลือกได้แก่วิชา
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการขาย ในระหว่างการฝึ กงานนักศึกษาส่ วน
ใหญ่พบว่าตนเองมีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องของ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน
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และทักษะการสื่ อสารภาษาไทย ส่ วนทางด้านผูป้ ระกอบการเห็นว่านักศึกษาควรมีการปรับปรุ ง
ทัก ษะด้านภาษาอัง กฤษทั้งการฟั ง พูด อ่ า น เขีย น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรื ความละเอี ย ด
รอบคอบในการทางาน การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ทักาะในการตัดสิ นใจ การให้ความสาคัญกับ
งาน การตรงต่อเวลา การควบคุมอารมณ์ และการกล้าแสดงออก
ผลการวิจยั ในส่ วนของการศึกษาความต้องการบุคลากรด้านการตลาดของสถาน
ประกอบการ ซึ่ ง ท าการส ารวจสถานประกอบการ 21 บริ ษ ทั ใน 3 กลุ่ ม ธุ รกิ จได้แก่ ผูผ้ ลิ ตและ
จาหน่ ายสิ นค้า ธุ รกิจบริ การ และธุ รกิ จการค้าและตัวแทนจาหน่ าย พบว่า สถานประกอบการส่ วน
ใหญ่เห็นว่าคุณสมบัติสาคัญของพนักงานด้านการตลาดอันเป็ นที่ตอ้ งการของสถานประกอบการใน
ระดับผูบ้ ริ หารการตลาดควรเป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์ มีความรู้ดา้ นการตลาด และมีความเป็ นผูน้ า เชื่อมัน่ ใน
ตนเอง ส่ วนพนักงานระดับปฏิบตั ิการควรมีความรู้ความสามารถด้านการตลาด มีความรู้ดา้ นการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความคิดสร้ างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ ซึ่ ง
สถานประกอบการมีความเห็นว่าพนักงานด้านการตลาดของสถานประกอบการและนักศึกษาที่เข้า
ฝึ กงานมี ค วามรู ้ ค วามสามารถตามเกณฑ์ข ้า งต้นไม่ ถึ ง ระดับ ดี ม ากดัง นั้น จึ ง ควรมี ก ารปรั บปรุ ง
รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกซึ่ งเป็ นพื้นฐานความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการตลาดที่สาคัญของ
นักศึกษา โดยเน้นให้เนื้ อหาให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเน้นการฝึ กปฏิบตั ิ ปรับปรุ งรายวิชาใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และเพิ่มทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มาก ปรับปรุ งรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสนับสนุนให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง
จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ส ถิ ติไคสแควร์ ( Chi-Square Test)พบว่า
ประเภทธุ รกิ จที่ แตกต่า งกันจะมี เกณฑ์ใ นการคัดเลื อกพนักงานด้านการตลาดในระดับผูบ้ ริ หาร
การตลาด และระดับ พนัก งานปฏิ บตั ิ ก ารด้านการตลาดแตกต่ า งกันอย่า งไม่ มี นัย ส าคัญที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 และจากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าความแปรปรวนจาแนกทางเดียว(OneWay ANOVA) พบว่าประเภทธุ รกิจที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อพนักงานด้านการตลาด
ในด้านความรู้ความสามารถ ในด้านการปฏิบตั ิงาน หรื อในด้านบุคลิกภาพ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สาคัญ ที่ระดับนัยสาคัญ0.05

ข

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้รับการสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์
ดร.
อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์ คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
รวมทั้งกรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการทาวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ ี
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วลั ย์ สัตยารักษ์วทิ ย์ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ที่ได้ให้
โอกาสผูว้ จิ ยั ได้ทางานวิจยั ชิ้นนี้
ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ ริ หารจากสถานประกอบการที่เข้าร่ วม
โครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 รวม 21
บริ ษทั ที่เล็งเห็นความสาคัญของโครงการสหกิจศึกษาและยินดีรับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเข้า
ฝึ กงานด้านการตลาดและได้สละเวลาในการให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผรู ้ ่ วมงานในภาควิชาการตลาด และในคณะบริ หารธุรกิจ ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และให้กาลังใจในการทางานวิจยั ชิ้นนี้จนสาเร็ จ
ท้ายที่สุดนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ได้กรุ ณาให้ทุนอุดหนุน
การวิจยั มา ณ โอกาสนี้
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จากนโยบายของมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ที่ต้องการให้มี การท าวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่ อนา
ผลการวิจยั มาบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่ งจะทาให้การเรี ยนการสอนมี
การพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยปั จจุบนั และสอดคล้องกับตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น ภาควิชาการตลาด
คณะบริ หารธุ รกิ จ ได้เล็งเห็ นความสาคัญตามแนวทางข้างต้น และเห็ นว่าโครงการสหกิ จศึกษา
เป็ นโครงการที่ นัก ศึ ก ษาซึ่ งเข้า ร่ วมโครงการจะต้องนาเอาความรู้ จากหลากหลายสาขาวิช ามา
ประยุกต์ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่างบูรณาการนักศึกษาแต่ละรุ่ นที่ได้เข้าร่ วม
โครงการ เมื่อไปฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการมักพบปั ญหาในหลายด้านแตกต่างกันไป เช่น
ปัญหาด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน และด้านบุคลิกภาพและการปรับตัว
เป็ นต้น ทาให้ผลการฝึ กปฏิ บตั ิงานต่ากว่าความคาดหวังของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้า
ฝึ กงาน ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นถูกถ่ายทอดโดนผ่านทางอาจารย์นิเทศซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของ
นักศึกษาสหกิ จศึกษาดูแลและให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาแต่ละคน ผ่านทางรายงานการปฏิบตั ิงาน
สหกิ จศึ กษาของนักศึ กษาแต่ละคน รวมทั้งผ่านทางแบบประเมินการปฏิ บตั ิงานนักศึกษาสหกิ จ
ศึกษาที่ สถานประกอบการเป็ นผูป้ ระเมินและให้ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริ งที่ไ ด้รับถื อ เป็ นข้อมูล
สาคัญที่สามารถนามาบูรณาการ เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาในแต่ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
จากประเด็นข้างต้นจึงเป็ นมูลเหตุจูงใจในการทาวิจยั เรื่ องการพัฒนาบัณฑิตทางด้านการตลาด
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อนาเอา
ผลการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับปั ญหาที่คน้ พบอย่างบูรณาการ เพื่อให้นกั ศึกษาในโครงการสหกิจศึกษารุ่ นต่อไป มีคุณสมบัติที
สอดคล้องกับความต้องการสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึ กงาน และตลาดแรงงานใน
อนาคต
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1.ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาต่าง ๆ
ตามหลักสู ตรสาขาวิชาการตลาด ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่เข้าร่ วม
โครงการสหกิจศึกษาในเรื่ องของ
1 ความเชื่อมโยงกับสาขาวิชา
2. ความรู ้และทักษะที่ยงั ขาดอยู่
3.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรสาขาการตลาด
2.ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ป ระกอบการที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา ที่ มี ต่ อ การ
ปฏิ บ ตั ิงานของนักศึก ษาสหกิ จศึ ก ษาที่ เข้า ฝึ กปฏิ บ ตั ิงานในสถานประกอบการจากเอกสารแบบ
ประเมินการปฏิบตั ิงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในส่ วนของ
1.ข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษา ทั้งส่ วนที่เป็ นจุดเด่นของนักศึกษา และ
ข้อควรปรับปรุ งของนักศึกษา
2.ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
3.ศึกษาความต้องการบุคลากรด้านการตลาดของสถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสห
กิจศึกษา โดยนักศึกษาในแง่ของ
1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด
2.เกณฑ์ที่ใช้พฒั นาในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดในปั จจุบนั
3.ความคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั ของพนักงานในบริ ษทั ที่เกี่ยวกับ
งานการตลาด
4.ศึ กษาแนวทางในการพัฒนาบัณฑิ ตภาคการตลาด ให้มีคุ ณสมบัติส อดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ

สมมติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดของการวิจัย

สมติฐานการวิจัย

1. ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานด้านการตลาดที่แตกต่างกัน
2. ประเภทธุ รกิจที่แตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อพนักงานด้านการตลาดในแต่ละ
เกณฑ์ที่แตกต่างกัน

รู ปภาพที่ 1.1กรอบแนวคิดของงานวิจัย
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ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชา
- ความเชื่อมโยงกับสาขาวิชา
-

ความรู ้และทักษะที่ยงั ขาดอยู่

-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
หลักสู ตรสาขาการตลาด

ความต้องการบัณฑิตทางด้านการตลาดของสถานประกอบการ
- คุณสมบัติที่ควรมีของพนักงานการตลาด
- เกณฑ์ในการคัดเลือก
- ความพึงพอใจในผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานการตลาดปั จจุบนั
- แนวโน้มความต้องการรับบัณฑิต สาขาการตลาด เข้าทางานในอนาคต

PU

ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อ
การฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
- ประเภทธุ รกิจของสถานประกอบการ
- ความพึงพอใจต่อผลการฝึ กงานของ
นักศึกษา

ตัวแปรตาม
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นิยามศัพท์
1. สหกิ จศึ ก ษา หมายถึ ง วิช าที่ ท างมหาวิท ยาลัย ธุ รกิ จบัณฑิ ต ย์มี ก ารเปิ ดสอน เพื่อ ให้
นักศึ กษาปฏิ บตั ิ งานในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษาโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในหน่ วยงาน
อย่างแน่ นอนเสมือนหนึ่ งเป็ นพนักงานของสถานประกอบการ การปฏิบตั ิงานดังกล่ าวนี้ ตอ้ งเป็ น
งานหรื อตาแหน่งงานที่นกั ศึกษาได้นาความรู้และศาสตร์ ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ใน
การปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง เมื่ อเสร็ จสิ้ นการปฏิ บ ตั ิ ง านนัก ศึ ก ษาต้องจัดท ารายงานและนาเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงาน กาหนดรหัสวิชา BA404 สหกิ จศึกษาประสบการณ์ทางธุ รกิ จ มีจานวนหน่ วยกิ จรวม 6
หน่วยกิต
2. สถานประกอบการ หมายถึงบริ ษทั ที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษากับภาควิชาการตลาด
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์และรับนักศึกษาเข้าฝึ กปฏิบตั ิงาน 1 ภาคการศึกษา
จานวน 21 บริ ษทั
3. อาจารย์นิเทศ หมายถึ ง อาจารย์ซ่ ึ งท าหน้า ที่เป็ นที่ ปรึ กษา ดูแลและให้คาปรึ กษาแก่
นักศึกษาแต่ละรายที่เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่เข้าร่ วมร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
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ส่ วนที่ 1 ด้ านนักศึกษา
จะทาการศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาและได้ทาการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ในสถานประกอบการในภาคเรี ยนที่ 2/2553 ซึ่ งเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ภาควิชาการตลาด คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ โดยเป็ นนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษารุ่ นที่ 17 รวม 37
ราย ที่ได้เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการรวม 21 บริ ษทั ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ส่ วนที่ 2 ด้ านสถานประกอบการ
1. ท าการศึ ก ษาในส่ วนสถานประกอบการที่ ไ ด้ร่ว มในโครงการสหกิ จศึ ก ษา และรั บ
นักศึกษาของภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการระหว่างภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 รวม 21 บริ ษทั
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึ ง คุ ณสมบัติอนั พึ งประสงค์ของบัณฑิ ตทางด้านการตลาดอันเป็ นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ
2. ทราบถึงรายวิชาความรู ้ และทักษะที่ตอ้ งพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการซึ่ งจะโยงไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตรและเนื้อหารายวิชาให้สามารถประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานจริ งทางด้านการตลาดในปัจจุบนั
3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทางานจริ งและสามารถนาคาแนะนาจากหัวหน้างานและ
อาจารย์นิเทศน์ ไปใช้ในการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการทางานจริ งได้
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

D

การศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบัณฑิตทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการสหกิ จศึ ก ษา ผูว้ ิจ ัย ได้ศึ ก ษาข้อ มูล เกี่ ย วกับ ความเป็ นมา
โครงการสหกิ จศึ กษา แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ในการกําหนดสมมติ ฐาน กําหนดตัวแปรในการวิจยั กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
และแนวทางในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ความเป็ นมาโครงการสหกิจศึกษา
ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

PU
ตอนที่ 1 ความเป็ นมาโครงการสหกิจศึกษา

1. ประวัติความเป็ นมาของสหกิจศึกษา

คําว่า “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) เป็ นศัพท์บญั ญัติที่ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรี
สอ้าน ซึ่ งเป็ นบุคคลแรกที่นาํ ระบบสหกิ จศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ รนารี เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้บญั ญัติข้ ึนโดยถอดความจากคํา Cooperative Education มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้จดั การศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาสองครั้ง คือ
ในชั้น ปี ที่ 3 และชั้น ปี ที่ 4 มี ภ าคสหกิ จ ศึ ก ษาสลับ กับ ภาคเรี ย นปกติ โดยนัก ศึ ก ษาได้เ ริ่ ม ไป
ปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็ นมหาวิทยาลัยยุคแรก
เช่นกันที่จดั สหกิ จศึกษาโดยเริ่ มในปี พ.ศ. 2541 จากนั้นแนวคิดดังกล่าวได้ขยายไปสู่ มหาวิทยาลัย
ของรั ฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง เช่ น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อได้
จัดสหกิจศึกษาเป็ นสามช่วงระยะเวลาคือ 4-2-4 เดือน รวม10 เดือน โดยจัดในชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4
ทําให้ระยะเวลาเรี ยนในหลักสู ตรสหกิจศึกษามากกว่าหลักสู ตรปกติหนึ่ งปี การศึกษา โดยสรุ ป อาจ
กล่าวได้วา่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็ นสถานศึกษาแรกที่ริเริ่ มสหกิจศึกษาในประเทศไทย
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ในปี พ.ศ. 2545 รั ฐมนตรี ว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น (นายสุ วจั น์ ลิ ปตพัลลภ) ได้
ประกาศนโยบายให้การสนับสนุ นด้านการเงินแก่สถาบันการศึกษาที่จดั สหกิจศึกษาโดยได้จดั สรร
เงินอุดหนุ นเป็ นรายหัวให้แก่สถาบันการศึกษา 17 แห่ ง ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ตรสห
กิจศึกษาและให้ใช้หลักสู ตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็ นต้นแบบจากนั้น สห
กิ จศึ กษาได้ขยายสู่ ระดับชาติ โดยรัฐบาลได้ก้าวเข้ามาสนับสนุ นผ่านทบวงมหาวิทยาลัยและสื บ
ต่ อ มาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน โดยมี สํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเป็ นภาคี สํา คัญ ของภาครั ฐ
การดําเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่ มต้นอยูใ่ นรู ปของทวิภาคี คือ สถานศึกษาร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการ โดยภาครั ฐมิ ได้เข้ามาเกี่ ยวข้องโดยตรง หากแต่มีหน่ วยงานภาคเอกชน อาทิ สภา
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยที่ได้สนับสนุนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในระยะเริ่ มต้น การดําเนิ นงานสหกิจศึกษาได้พฒั นาเข้าสู่ ลกั ษณะพหุ ภาคีเมื่อปี
พ.ศ. 2545 กล่าวคือ มีหน่วยงานหลายภาคส่ วนได้ร่วมกันรับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่
สถานศึ กษา สถานประกอบการ หน่ วยงานของรั ฐ คื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา
(สกอ.) ที่ท าํ หน้า ที่ดูแลด้านนโยบายและให้ก ารสนับสนุ นด้านการเงิ นองค์กรเอกชน เช่ น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทยได้แก่ สมาคมสห
กิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education ‟ TACE) และสมาคมวิชาการระดับ
นานาชาติ ได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education - WACE)
นับว่า การจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั มีภาคีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทครบทุก
ภาคส่ วนในลักษณะเครื อข่ายพหุ ภาคี
สําหรับสมาคมสหกิจศึกษาโลกนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สมัครเป็ นสมาชิกตั้งแต่
เริ่ ม จัด สหกิ จ ศึ ก ษาและศาสตราจารย์ ดร.วิจิ ต ร ศรี ส อ้า น อธิ ก ารบดี ผูก้ ่ อ ตั้ง มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเชิญเป็ นคณะกรรมการอํานวยการของสมาคม (Board of Governors) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั
2. แนวคิดและความหมายของสหกิจศึกษา

แนวคิดหลักที่ทาํ ให้เกิดรู ปแบบของการดําเนินงานสหกิจศึกษาประกอบด้วยสองแนวคิดใหญ่
คื อ 1) การตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการเตรี ย มความพร้ อมด้า นการประกอบอาชี พ ( Career
Preparation) และการเข้าสู่ ระบบการทํางานของบัณฑิต (Employability) ก่อนสําเร็ จการศึกษา และ
2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน
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การจัดให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการเป็ นการ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์การทํางานตามหลัก “เรี ยนจากการทํา” (Learning by Doing) รู ปแบบการจัด
การศึกษาตามแนวคิดนี้ จึงมีชื่อเรี ยกที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาจากประสบการณ์ (Experiencial
Education) โปรแกรมทํางานและศึกษา (Work ‟ Study Program) การศึกษาที่ยึดการทํางานเป็ นฐาน
(Work - based Education) โปรแกรมการศึกษาสลับกับการทํางาน (Sandwich Program) และการฝึ ก
ปฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ (Internship) โดยชื่ อ ที่ ใ ช้ แ พร่ ห ลายที่ สุ ด ทั่ว โลกในปั จ จุ บ ัน คื อ สหกิ จ ศึ ก ษา
(Cooperative Education) และบูรณาการการทํางานกับการเรี ยนรู้ (Work Integrated Learning)
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เมื่อมีการนํารู ปแบบสหกิจศึกษา มาเป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ.2536 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน อธิ การบดีผกู้ ่อตั้งมหาวิทยาลัย
แห่ งนี้ จึงได้ถอดความจากชื่ อ Cooperative Education เป็ นศัพท์บญั ญัติภาษาไทยว่า “สหกิจศึกษา”
และได้ให้ความหมายไว้ว่า “สหกิ จศึกษา (Cooperative Education) เป็ นระบบการศึกษาที่จดั ให้มี
การเรี ยนการสอนในสถานศึ ก ษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ ตรงจากการปฏิ บตั ิง านจริ ง ณ
สถานประกอบการอย่างมี ระบบ ด้วยความร่ วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง
เป็ นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรี ยนกับการปฏิบตั ิงาน (Work Integrated Learning)”
รู ปภาพที่ 2.1 ความเชื่ อมโยงของสหกิจนักศึกษา
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วัตถุประสงค์ ของการสหกิจศึกษา
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1. เตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชี พ (Career Development) พร้ อม
เสริ มทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ ระบบการทํางาน
2. เพิ่ม เติ มประสบการณ์ ท างด้า นวิชาการ วิชาชี พ และการพัฒนาตนเองแก่ นัก ศึก ษาใน
รู ปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึ กงาน
3. เปิ ดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
4. ให้เกิ ดการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยได้มาตรฐานและตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานมากยิง่ ขึ้น
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษา
สหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ อันจะนําไปสู่ ความร่ วมมือที่กว้างขวางยิง่ ขึ้น
3. ลักษณะงานของสหกิจศึกษา

1. นิสิต/นักศึกษาปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการประหนึ่งลูกจ้างชัว่ คราว
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2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตรงตามสาขาวิชาที่นิสิต/นักศึกษาเรี ยน
3. มีพนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor) ดูแลสอนงานนิสิต/นักศึกษา
4. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)

5. ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา (Full time) ตามระเบียบที่สถานประกอบกําหนด และต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบบริ หารงานบุคคลของสถานประกอบการโดยเคร่ งครัด
6. นิสิต/นักศึกษาต้องทํารายงานวิชาการ 1 เล่ม ในหัวข้อและเนื้ อหาที่สถานประกอบการ
กําหนดให้

7. มีค่าตอบแทนและสวัสดิการตามที่สถานประกอบการกําหนด ซึ่ งอาจจะปรับไปตาม
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ ตามสมัครใจของนิ สิต/นักศึกษาและได้รับความเห็นชอบ
จากสถาบันการศึกษา
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5. ความสาคัญและประโยชน์ ของสหกิจศึกษา

D

สหกิจศึกษาทวีความสําคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ใช้สหกิ จ
ศึ กษาเป็ นแนวการจัดการศึ กษาระดับปริ ญญากว้างขวางขึ้ นในเกื อบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้ า
ประสงค์ตรงกัน คือ การเสริ มคุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์ทาํ งานในสถานประกอบการ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาด
แรงงาน ถือเป็ นส่ วนสําคัญของการเตรี ยมบัณฑิ ตให้พร้อมที่จะเลือกอาชี พ และเข้าสู่ ระบบการ
ทํางาน ทันที ที่ จบการศึ กษา ทํา ให้บ ณ
ั ฑิ ตสหกิ จศึกษา “รู้ จกั ตน รู้ จกั คน และรู้ จกั งาน” ผูท้ ี่ ไ ด้
ประโยชน์ จ ากสหกิ จ ศึ ก ษา ประมวลได้จ ากผลการจัด สหกิ จ ศึ ก ษาในประเทศไทย ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

PU

1. นักศึกษา
„ ได้ประสบการณ์วชิ าชีพตรงตามสาขาวิชาเอก
„ มีผลการเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษาหลังสหกิจศึกษาดีข้ ึน
„ เกิดการพัฒนาตนเอง มัน่ ใจในตนเองมากขึ้น
„ เกิดทักษะการสื่ อสารรายงานข้อมูล
„ มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสําเร็ จการศึกษา
„ เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง
„ ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา
„ เป็ นบัณฑิตที่มีศกั ยภาพและความพร้อมในการทํางานสู ง
2. สถาบันอุดมศึกษา
„ เกิดความร่ วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถานประกอบการ
„ ได้ขอ้ มูลย้อนกลับมาปรับปรุ งหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
„ สหกิจศึกษาช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน
3. สถานประกอบการ
„ มีนกั ศึกษาช่วยปฏิบตั ิงานตลอดปี
„ พนักงานประจํามีเวลาที่จะทํางานสําคัญได้มากขึ้น
„ ใช้เป็ นวิธีคดั เลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิง่ ขึ้น
„ มีโอกาสสร้างความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
„ เกิดภาพพจน์ที่ดีดา้ นการส่ งเสริ มการศึกษา
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4. ผลสัมฤทธิ์ ของสหกิจศึกษา
ผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า
„ บัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็ วกว่าและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา
„ ผูป้ ระกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสู งกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจ
ศึกษา
„ สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า ผูท้ ี่ผา่ นสหกิจศึกษามีวฒ
ุ ิภาวะ ความรับผิดชอบและมี
วินยั สู งขึ้น
ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

D

ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยว ข้องกับงานวิจยั รวมทั้งผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การเรี ยนรู้ Learning Theory
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

PU

1.
2.
3.
4.
5.

1. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับ การเรียนรู้ Learning Theory

1.1 ความหมายของการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ (Learning) หมายถึง "การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม อันเป็ นผลมา
จากการได้รับประสบการณ์ " พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในที่น้ ี มิได้หมายถึงเฉพาะพฤติกรรม
ทางกายเท่านั้น แต่ยงั รวมถึ งพฤติกรรมทั้งมวลที่มนุ ษย์แสดงออกมาได้ ซึ่ งจะแยกได้เป็ น 3 ด้าน
คือ
1. พฤติกรรมทางสมอง (Cognitive) หรื อพุทธิ พิสัย เป็ นการเรี ยนรู้เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง
(Fact) ความคิดรวบยอด (Concept) และหลักการ (Principle)
2. พฤติกรรมด้านทักษะ (Psychromotor) หรื อทักษะพิสัย เป็ นพฤติกรรมทางกล้ามเนื้ อ
แสดงออกทางด้านร่ างกาย เช่ น การว่ายนํ้า การขับรถ อ่านออกเสี ยง แสดงท่าทาง
3.พฤติกรรมทางความรู้สึก (Affective) หรื อจิตพิสัย เป็ นพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นภายในเช่ น
การเห็ นคุ ณค่า เจตคติ ความรู ้ สึกสงสาร เห็นใจเพื่อนมนุ ษย์ เป็ นต้น
1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ Learning Theory
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นักการศึกษา ได้ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของ มนุ ษย์ โดยมีทฤษฎี การเรี ยนรู้
ที่สาํ คัญดังนี้
1.2.1 ทฤษฎีสิ่งเร้ าและการตอบสนอง (S-R Theory)
ทฤษฎี น้ ี มีชื่อเรี ยกหลายชื่ อ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษ
มีชื่อเรี ยกต่างๆ เช่ น Associative Theory, Associationism, Behaviorism เป็ นต้น นักจิตวิทยาที่
สํา คัญในกลุ่ม นี้ คือ พาฟลอฟ (Pavlov) วัตสัน (Watson) ธอร์ นไดค์ (Thorndike) กัท ธรี
(Guthrie) ฮัล (Hull) และสกิ นเนอร์ (Skinner) ทฤษฎีน้ ี อธิ บายว่า พื้นฐานการกระทําซึ่ งเป็ นผล
มาจากการเรี ยนรู้ ของแต่ละคน ขึ้นอยู่กบั อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม หน้าที่ของผูส้ อน คือ คอยเป็ น
ผูจ้ ดั ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน
หลักการของทฤษฎีสิ่งเร้ าและการตอบสนอง
1.การเสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นตัวกระตุ น้ ให้เกิ ดการตอบสนอง หรื อให้เกิ ด
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ตามที่ ตอ้ งการเช่ น การให้รางวัล หรื อการทําโทษ หรื อการชมเชย เป็ นต้น
ผูส้ อนจึงควรจะหาวิธีจูงใจ ให้ผเู้ รี ยนมีความอยากเรี ยนให้มากที่สุด
2. การฝึ กฝน (Practice) ได้แก่การให้ทาํ แบบฝึ กหัดหรื อการฝึ กซํ้า เพื่อให้เกิ ดทักษะใน
การแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กนั โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิ
3.การรู ้ผลการกระทํา (Feedback) ได้แก่ การที่สามารถให้ผเู้ รี ยนได้รู้ผลการปฏิบตั ิได้
ทันทีเพื่อจะทําให้ผูเ้ รี ยนได้ปรับพฤติกรรมได้ถูกต้องอันจะเป็ นหนทางการเรี ยนรู้ที่ดี หน้าที่ของ
ผูส้ อนจึงควรจะต้องพยายามทําให้วิธีสอนที่ ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้รับประสบการณ์แห่ ง
ความสําเร็ จ
4 .การสรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์ (Generaliation) ได้แก่ การได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
สามารถสร้างมโนทัศน์ (Concept) จนกระทัง่ สรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์ที่จะนําไปใช้ได้
5. การแยกแยะ (Discrimination) ได้แก่ การจัดประสบการณ์ ที่ผูเ้ รี ยนสามารถแยกแยะ
ความแตกต่างของข้อมูลได้ชดั เจนยิ่งขึ้นอันจะทําให้เกิ ดความสะดวกต่อการเลือกตอบสนอง
6. ความใกล้ชิด (Continuity) ได้แก่ การสอนที่คาํ นึ งถึงความใกล้ชิดระหว่าง สิ่ งเร้าและ
การตอบสนองซึ่ งเหมาะสําหรับการสอนคํา เป็ นต้น
1.2.2 ทฤษฎีสนามความรู้ (Cognitive Field Theory)
แนวคิ ด ของทฤษฎี น้ ี จะเน้ น ความพอใจของผู้เ รี ยน ผู้ส อนควรให้ ผู้เ รี ยนทํา งานตาม
ความสามารถของเขาและคอยกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จ การเรี ยนการสอนจะเน้นให้
ผูเ้ รี ยนลงมือกระทําด้วยตัวเขาเอง ผูส้ อนเป็ นผูช้ ้ ีแนะ
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ทฤษฎีอธิ บายว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็ นผลมาจากความต้องการภายในและสิ่ งแวดล้อม
(Interactive) ซึ่ งจะทําให้เกิดกระบวนการคิด ดังนั้น ผูส้ อนควรจะต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา
ตามความสนใจ ภายใต้การช่วยเหลือจากผูส้ อน นักจิตวิทยาที่สําคัญในกลุ่มนี้ คือ โคเลอร์ (Kohler)
เลวิน (Lewin) ออสซูเบล (Ausubel) และเพียเจท์ (Piajet)
หลักการของทฤษฎีสนามความรู้
1. การสอนอย่างมีจุดมุ่งหมาย ได้แก่การสอนให้ผเู้ รี ยนรู้จกั การตั้งจุดมุ่งหมายในการศึกษาและเห็น
ประโยชน์ที่จะกระทําเพื่อบรรลุจุดประสงค์น้ นั เช่น การสอนให้รู้จกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

D

2. การสอนให้รู้จกั ตัดสิ นใจได้แก่ การสอนให้รู้จกั กระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยการ
ส่ งเสริ มให้คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น
3. การสอนให้รู้จกั คิ ดคํานึ ง ได้แก่ การสอนที่ทาํ ให้เกิ ดความเข้าใจระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ งดังนั้นผูส้ อนจะต้องสร้างสัมพันธภาพให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนแต่ละคน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสนใจ เอาใจใส่ กิจกรรมมากขึ้น
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4 การสอนให้เกิ ดความเข้าใจ ได้แก่ การจัดระเบียบประสบการณ์ไว้ให้ผเู้ รี ยน ได้สามารถเข้าใจ
เชื่อมโยงประสบการณ์เก่าและใหม่ ซึ่ งเป็ นหนทางที่จะนําไปสู่ การแก้ปัญหา

5 การสอนโดยการจัดเค้าโครง ได้แก่การจัดลําดับเค้าโครงเนื้ อหาในการเรี ยน ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยน
อย่างต่อเนื่ องจากความรู ้ พ้ืนฐานไปสู่ ความรู้ที่ยากขึ้น และยังเป็ นการเรี ยนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมายอีก
ด้วย

1.2.3 แบบการเรี ยนรู้ ของกาเย
กาเย (Gagne) ได้เสนอหลักที่สาํ คัญเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ว่า ไม่มีทฤษฎีหนึ่ งหรื อทฤษฎีใด
สามารถอธิ บายการเรี ยนรู ้ ของบุคคลได้สมบูรณ์ ดังนั้น กาเย จึงได้นาํ ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบสิ่ ง
เร้าและการตอบสนอง (S-R Theory) กับทฤษฎี สนามความรู้ (Cognitive Field Theory) มา
ผสมผสานกันในลักษณะของการจัดลําดับการเรี ยนรู ้ดงั นี้
1. การเรี ยนรู้แบบสัญญาณ (Signal Learning) เป็ นการเรี ยนรู้แบบการวางเงื่ อนไข เกิ ด
จากความใกล้ชิดของสิ่ งเร้ าและการกระทําซํ้าผูเ้ รี ยนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
2. การเรี ยนรู้แบบการตอบสนอง (S-R Learning) คือการเรี ยนรู้ที่ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุม
พฤติกรรมนั้นได้การตอบสนองเป็ นผลจากการเสริ มแรงกับโอกาสการกระทําซํ้า หรื อฝึ กฝน
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3. การเรี ยนรู ้ แบบลูกโซ่ (Chaining Learning) คือการเรี ยนรู้อนั เนื่ องมาจากการ
เชื่ อมโยงสิ่ งเร้ ากับการตอบสนองติดต่อกันเป็ นกิ จกรรมต่อเนื่ องโดยเป็ นพฤติกรรมที่เกี่ ยวกับ
การเคลื่ อนไหว เช่ นการขับรถ การใช้เครื่ องมือ
4. การเรี ยนรู้แบบภาษาสัมพันธ์ (Verbal Association Learning) มีลกั ษณะเช่ นเดียวกับ
การเรี ยนรู ้ แบบลูกโซ่ หากแต่ใช้ภาษา หรื อสัญลักษณ์ แทน
5. การเรี ยนรู้แบบการจําแนก (Discrimination Learning) ได้แก่การเรี ยนรู้ที่ผูเ้ รี ยน
สามารถมองเห็ นความแตกต่าง สามารถเลือกตอบสนองได้
6. การเรี ยนรู้มโนทัศน์ (Concept Learning) ได้แก่การเรี ยนรู้อนั เนื่ องมาจาก
ความสามารถในการตอบสนองสิ่ งต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็ นส่ วนรวมของสิ่ งนั้น เช่ นวงกลม
ประกอบด้วยมโนทัศน์ย่อยที่เกี่ ยวกับ ส่ วนโค้ง ระยะทาง ศูนย์กลาง เป็ นต้น
7. การเรี ยนรู้กฎ (Principle Learning) เกิ ดจากความสามารถเชื่ อมโยงมโนทัศน์ เข้า
ด้วยกันสามารถนําไปตั้งเป็ นกฎเกณฑ์ได้
8. การเรี ยนรู้แบบปั ญหา (Problem Solving) ได้แก่ การเรี ยนรู้ในระดับที่ผูเ้ รี ยนสามารถ
รวมกฎเกณฑ์ รู้ จกั การแสวงหาความรู้ รู้ จกั สร้างสรรค์ นําความรู้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้จากลําดับการเรี ยนรู ้ น้ ี แสดงให้เห็ นว่า พฤติกรรมการเรี ยนรู้ แบบต้นๆ จะเป็ นพื้นฐาน
ของการเรี ยนรู้ระดับสู ง

ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ต่างๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอนได้
ในลักษณะต่างๆ เช่ น การจัดสภาพที่เหมาะสมสําหรับการเรี ยนการสอน การจูงใจ การรับรู้ การ
เสริ มแรง การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ ฯลฯ
1.3 แนวคิดองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ (Learning Organization)
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) เป็ นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการ
พัฒนาการเรี ยนรู้สภาวะของการเป็ นผูน้ าํ ในองค์การ (Leadership) และการเรี ยนรู้ร่วมกัน ของคนใน
องค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่ วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
การมีองค์การแห่งการเรี ยนรู ้น้ ีจะทําให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทํางานที่มี
ประสิ ทธิภาพและมีผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรู ปแบบของการทํางานเป็ น
ทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรี ยนรู้และสร้างความเข้าใจเตรี ยมรับกับความ
เปลี่ยนแปลง เปิ ดโอกาสให้ทีมทํางาน และมีการให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจ (Empowerment) เพื่อ
เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศของการคิดริ เริ่ ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
ซึ่งจะทําให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน
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Chris Argyris ได้ให้แนวคิดทางด้าน Organization Learning ร่ วมกับ Donald Schon ไว้วา่ เป็ น
กระบวนการที่สมาชิกขององค์การให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในองค์การ โดยให้คาํ นิยาม
การเรี ยนรู้ สองรู ปแบบที่มีความสําคัญในการสร้ าง Learning Organization คือ Single Loop
Learning ( First Order / Corrective Learning) หมายถึง การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ้นแก่องค์การเมื่อการ
ทํางานบรรลุ ผลที่ตอ้ งการลักษณะการเรี ยนรู้แบบที่สองเรี ยกว่า Double Loop Learning (Second
Oder/Generative Learning)หมายถึงการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่ งที่ตอ้ งการให้บรรลุผลหรื อเป้ าหมาย
ไม่สอดคล้องกับผลการกระทํา

D

Peter Senge ได้รวบรวมจากแนวคิดของ Chris Argyris และ Donald Schon รวมถึงนักวิชาการ
ท่านอื่น มาเขียนหนังสื อเล่มแรกเกี่ยวกับ Learning Organization ซึ่ งมีชื่อว่า ”The Fifth Discipline”
ซึ่ งPeter Senge เชื่ อว่าหัวใจของการสร้าง Learning Organization อยูท่ ี่การสร้างวินยั 5 ประการใน
รู ปของการนําไปปฏิบตั ิของบุคคล ทีม และองค์การอย่างต่อเนื่อง วินยั 5 ประการที่เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิเพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ท้ งั องค์การมีดงั นี้
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1. Personnal Mastery : มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึง
เป้ าหมายด้วย การสร้ างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vission) เมื่อลงมือกระทําและต้อง
มุ่งมัน่ สร้ างสรรค์จึงจําเป็ นต้องมี แรงมุ่งมัน่ ใฝ่ ดี (Creative Tention) มีการใช้ขอ้ มูล
ข้อเท็จจริ งเพื่อคิดวิเคราะห์และตัดสิ นใจ (Commitment to the Truth) ที่ทาํ ให้มีระบบการ
คิ ดตัดสิ นใจที่ ดี รวมทั้ง ใช้การฝึ กจิ ตใต้สํานึ กในการทํา งาน (Using Subconciousness)
ทํางานด้วยการดําเนินไปอย่างอัตโนมัติ
2. Mental Model มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิ ดกว้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิ ดจากรู ปแบบ
แนวคิดนี้ จะออกมาในรู ปของผลลัพธ์ 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรื อความรู้สึก
ของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เหตุการณ์ หรื อเรื่ องราวใด ๆ ทัศนคติ แนวความคิดเห็นและ
กระบวนทัศน์ กรอบความคิด แนวปฏิบตั ิที่เราปฏิบตั ิตาม ๆ กันไป จนกระทัง่ กลายเป็ น
วัฒนธรรมขององค์การ
3. Shared Vission การสร้างและสานวิสัยทัศ น์ วิสัยทัศน์องค์การ เป็ นความมุ่งหวังของ
องค์การที่ทุกคนต้องร่ วมกันบูรณาการให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศน์
องค์การที่ดี คือ กลุ่มผูน้ าํ ต้องเป็ นฝ่ ายเริ่ มเน้นเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์อย่างจริ งจัง
วิ สั ย ทัศ น์ น้ ัน จะต้อ งมี ร ายละเอี ย ดชัด เจน เพี ย งพอที่ จ ะนํา ไปเป็ นแนวทางปฏิ บ ัติ ไ ด้
วิสัยทัศน์องค์การต้องเป็ นภาพบวกต่อองค์การ
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4. Team Learn การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม องค์การควรมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมีสํานึกร่ วมกัน
ว่า เรากําลังทําอะไรและจะทําอะไรต่อไป ทําอย่างไร จะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้า การเรี ยนรู้
ร่ วมกันเป็ นทีมขึ้นกับ 2 ปั จจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม และ
การสร้างภาวะผูน้ าํ แก่ผนู ้ าํ องค์การทุกระดับ
5. System Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการเข้าใจ
ถึ งความสัม พันธ์ ระหว่างสิ่ งต่ าง ๆ ที่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของระบบนอกจากมอง
ภาพรวมแล้ว ต้องมองรายละเอียดของส่ วนประกอบย่อยในภาพนั้นให้ออกด้วย วินยั ข้อนี้
สามารถแก้ไขปั ญหาที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี

D
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องค์ ประกอบขององค์ การแห่ งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทํางานบน
พื้นฐานของการเรี ยนรู ้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1. กําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบตั ิการ คือ
1.1 กลยุทธ์ช้ ีนาํ (Surge Strategy) โดยคณะผูบ้ ริ หารระดับสู งร่ วมรับผิดชอบและสนับสนุน
1.2 กลยุทธ์ปลูกฝัง (Cultivate Strategy) โดยให้คณะทํางานในสายงานด้านทรัพยากรบุคคล
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
1.3 กลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะทํางานพิเศษจากทุก ๆ หน่วยงานใน
องค์การมาร่ วมกันรับผิดชอบดําเนินการ

2. กําหนดแผนงานให้ชดั เจน ดังนี้
2.1 ปรับโครงสร้างในการบริ หารให้เป็ นการทํางานแบบทีม
2.2 จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการบริ หารงานให้มีลกั ษณะ
เป็ น การทํางานเป็ นทีม โดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึ กอบรม และพัฒนาประสบการณ์
พร้อมทักษะจากการเรี ยนรู้ในที่ทาํ งาน
2.3 จัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ประกอบการ
ฝึ กอบรม และการเรี ยนรู ้ประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องฝึ กอบรม ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์เป็ นต้น
3. เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้กลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุก ๆ ด้านที่จะเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาพื้นฐานสําคัญขององค์การเรี ยนรู้ดงั นี้
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4.1 มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ (Personal Mastery) เพื่อให้เก่งในทุก ๆ ด้าน เก่งในการเรี ยนรู้ เก่งคิด
เก่ งทํา มี ไหวพริ บปฏิ ภาณ มี ความเพียรพยายามตั้งแต่เยาว์วยั และใฝ่ รู้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวตั น์ซ่ ึ งเป็ นโลกแห่ งการเรี ยนรู้ (Knowledge-based) ที่ตอ้ งมีการ
เรี ยนรู ้ไปตลอดชีวติ โดยมีการคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้
- การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vission) ซึ่ งได้แก่ความคาดหวังของแต่ละคนที่
ต้องการจะให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นจริ งในชีวติ ของตน
- มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ (Creative Tension) มีความขยัน ใฝ่ ดี มีพฒั นาการอยูต่ ลอดเวลา
- ใช้ขอ้ มูลเพื่อวิเคราะห์และตัดสิ นใจ เพื่อให้มีระบบคิด และการตัดสิ นใจที่ดี
- ฝึ กใช้จิตใต้สํานึ ก (Subconcious) สั่งงาน เพื่อให้การทํางานเป็ นไปโดยอัตโนมัติ และ
ได้ผลงานที่ดี
4.2 รู ปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิ ดกว้าง (Mental Model) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับประสบการณ์
ที่ได้สะสมมาตั้งแต่เด็กกับพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล ทําให้ความคิดและ
ความเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกัน และหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่เพราะ
มีการยึดติด กับรู ปแบบและวิธีการที่ตนเองคุน้ เคย ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัว
4.3 การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจ จะได้สนับสนุนและ
มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการให้เป็ นรู ปธรรม โดยมีการนําวิสัยทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมาเป็ นเป้ าหมาย
ของการกําหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อสานให้วสิ ัยทัศน์เป็ นจริ งด้วยแผนการปฏิบตั ิต่อไป
4.4 การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learn) เป็ นการเน้นการทํางานเป็ นทีมโดยให้ทุกคน
ในทีมงานใช้วิจารณญาณร่ วมกันตลอดเวลาว่า กําลังทํางานอะไร จะทําให้ดีข้ ึนอย่างไร เป็ นการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลสามัคคี ขยันคิด ขยันเรี ยนรู้
และขยันทําด้วยความเชื่อว่าการเรี ยนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยเสริ มสร้างอัจฉริ ยะภาพของทีมงาน
4.5 ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนถึ ง
ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ทําให้มองทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นภาพรวม จะได้สามารถเผชิ ญกับภาวะ
วิกฤติ และการแข่งขันได้
5. พัฒนาพนักงานในระดับผูน้ าํ องค์การ ไม่วา่ จะเป็ นหัวหน้าโครงการ หรื อหัวหน้าทีมงาน
ให้มี ค วามเข้า ใจบทบาทของผูน้ ํา ในองค์ก ารเรี ย นรู้ จะได้มี ก ารปฏิ บ ัติใ ห้มี คุณ ลัก ษณะเป็ นผูม้ ี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้ และเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนผูอ้ ื่นในการปฏิบตั ิงาน
ให้ราบรื่ น
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6. มอบหมายพันธกิจ (Mision) และกระบวนงานต่าง ๆ แก่ทีมงานเพื่อให้สามารถบริ หาร
และรับผิดชอบด้วยตัวเองได้ เป็ นการเพิ่มอํานาจให้แก่พนักงาน จะได้เกิดความคล่องตัว
7. สร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก ารด้า นการพัฒ นา และปรั บ ปรุ ง งานให้ ดี ข้ ึ น ตลอดเวลา
8. ทําการประเมินผล (Assessment) เพื่อปรับปรุ งผลงานเสมอ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดข้างต้นและได้นาํ มาเชื่อมโยงกับงานวิจยั เพื่อทําการศึกษา
ตัวแปรด้านความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาต่างๆในระหว่างการ
ฝึ กปฏิ บ ัติ ง าน ซึ่ งสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การเรี ย นรู้ ข องนัก ศึ ก ษาในระหว่า งการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านใน
สถานการณ์จริ ง
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2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
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Wolman(1973)กล่าวถึงความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้าน
พฤติกรรม โดยให้ความจํากัดความไว้วา่ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุ ข เมื่อคนเราได้รับผลสําเร็ จ
ตามความมุ่งหมาย (goals) ความต้องการ (need) หรื อแรงจูงใจ (motivation)
Schermerhorn (1984) ได้แสดงความคิดเห็นไว้วา่ ความพึงพอใจ เป็ นระดับหรื อขั้นของ
ความรู ้สึกในด้านบวกหรื อลบของคนที่มีต่อลักษณะต่าง ๆ ของงาน รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย
การจัดระบบงาน และความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน

Hornby (2000) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความสําเร็ จ หรื อได้รับ
สิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นเป็ นความรู ้สึกที่พอใจ

จากความหมายข้างตนสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุ ข เมื่อคนเรา
ได้รับผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย (goals) ความต้องการ (need) หรื อแรงจูงใจ (motivation) ซึ่งเป็ น
ระดับหรื อขั้นของความรู ้สึกทั้งในด้านบวกหรื อลบที่มีต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูร้ ่ วมงาน
2.2 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ

นักวิชาการได้พฒั นาทฤษฎีที่อธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจกับปั จจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎีซ่ ึงทฤษฎีที่มีชื่อเสี ยงที่สุดได้แก่
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ทฤษฎีจูงใจ( motivation theory) ของ Maslow (1970, pp. 80-81) หรื อที่เรี ยกว่า ทฤษฎีทวั่ ไป
เกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow’s general theory of human motivation) หรื อทฤษฎีความต้องการของ
มาสโลว์ (Maslow`s Theory) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ทฤษฎีความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow`s Theory)
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ทฤษฎีการจูงใจ ได้อธิ บายเกี่ ยวกับสภาวะของบุคคลที่พร้อมจะสนองความต้องการหาก
สิ่ งนั้นมีอิทธิ พลสําหรับความต้องการของเขา ทฤษฎีการจูงใจที่สาํ คัญคือ ทฤษฎีความต้องการ
ของมาสโลว์ (Maslow`s Theory) อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ซึ่งมาสโลว์ได้
ตั้งสมมติฐานสิ่ งจูงใจจากความต้องการของมนุษย์ไว้วา่ มนุษย์มีความต้องการอยูเ่ สมอ ความ
ต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการ
ตอบสนองนั้นจะเป็ นสิ่ งจูงใจแทน และมาสโลว์ได้ลาํ ดับขั้นความต้องการของมนุษย์จากระดับตํ่าถึง
ระดับสู ง โดยแบ่งออกเป็ น 5ขั้น ดังนี้

ความต้ องการ
ความสาเร็จ

ความต้ องการการยกย่อง

ความต้ องการการยอมรับจากสังคม

ความต้ องการความปลอดภัยและมัน่ คง

ความต้ องการทางด้ านร่างกาย

รู ปภาพที่ 2.2 รู ปแสดงลาดับขั้นตามความต้ องการของมาสโลว์
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1. ความต้องการด้านร่ างกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยู่
รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (safety needs) ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัย
ทางด้านร่ างกาย เช่น ความลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ อันตรายต่างๆ และความมัน่ คงในอาชีพ
3. ความต้องการที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม (belonging needs) ได้แก่ความต้องการที่จะ
เข้าร่ วม และได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็ นมิตร และความรักจากเพื่อนร่ วมงาน
4. ความต้องการจะเห็นคุณค่าของตนเอง (esteem needs) ได้แก่ ความต้องการอยากเด่นใน
สังคม เป็ นที่ยอมรับ เป็ นที่ยกย่องสรรเสริ ญของบุคคลอื่น
5. ความต้องการที่จะได้รับความสําเร็ จตามความนึกคิดของตนเอง (self- actualization) เป็ น
ความต้องการขั้นสู งสุ ดของมนุษย์ ที่คนส่ วนมากอยากจะเป็ นอยากจะได้
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มาสโลว์มีทรรศนะเหมือนกับฟรอยด์ โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับการจูงใจมนุษย์ แต่ทรรศนะของ
มาสโลว์มีเหตุผลที่มีความแตกต่างจากทรรศนะของฟรอยด์ที่มีความเชื่อในพลังอํานาจซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
บุคคลมีมาตั้งแต่แรกเกิดล้วนแต่เป็ นการจูงใจในทางลบ แต่มาสโลว์มีความเห็นว่า จุดอ่อนในสิ่ งที่
บุคคลมีมาตั้งแต่แรกเกิด ควรจะจัดให้เป็ นแนวทางบวก และควรจะได้รับการสนับสนุนให้เกิดการ
จูงใจ เพื่อให้มนุ ษย์สามารถมีชีวิตอยูร่ อดได้ จัดเป็ นพลังอํานาจที่ดีที่สุด และเป็ นการจูงใจที่จะต้อง
กระทําในทันที มาสโลว์มีความเชื่ อว่าความต้องการตามลําดับขั้นทั้งหมดเป็ นความต้องการของ
มนุ ษย์ที่มีมาตั้งแต่แรกเกิด แต่มนุ ษย์มีความต้องการตามลําดับขั้นในขั้นที่สูงขึ้น มนุษย์จึงต้องการ
การชี้ นาํ ในการกระทํา เมื่อมนุ ษย์ได้รับความพึ งพอใจในลํา ดับขั้นความต้องการขั้นพื้ นฐานคื อ
อาหาร ตราบใดที่มนุษย์ยงั มีความอดอยากหิ วโหยอยู่ สิ่ งที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับเขาก็คืออาหาร
นัน่ เอง เมื่อได้รับ อาหารเพีย งพอแล้ว และมีค วามปลอดภัย ในชี วิตแล้ว ก็ เป็ นสิ่ ง ที่ เชื่ อแน่ ไ ด้ว่า
มนุ ษย์ก็จะถูกจูงใจให้มีความต้องการทางสังคม หรื อมีความต้องการการยอมรับ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสังคมและจะได้รับการยอมรับนับถือเป็ นอย่างสู ง เขาก็จะเป็ นผูท้ ี่รู้จกั และมีความเข้าใจโลกของ
เขา หรื อจัดเป็ นการสร้างสุ นทรี ยภาพแห่ งความพอใจที่บริ สุทธิ์ มนุษย์สามารถจะประสบผลสําเร็ จ
ได้ตามเป้ าหมาย เขาจะกลายเป็ นบุคคลที่มีความสามารถมากที่สุดตลอดไปและมีความสามารถ
หลายอย่าง หรื อเป็ นบุคคลที่ประสบความสําเร็ จชี วิต ดังนั้นแต่ละบุคคลจะมีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองได้เป็ นอย่างดีที่สุด
ตามแผนการของมาสโลว์ สังคมควรจะมีส่วนช่ วยทําให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ได้ว่า บุคคลทุกคน
สามารถจะได้รับความพึงพอใจในความต้องการขั้นพื้นฐานทางด้านสรี ระ แต่ควรจะให้เขาได้มีการ
พัฒนาความต้องการในลําดับความต้องการขั้นต่อไปอย่างเต็มที่ เพื่อเป็ นการรักษาและควบคุมทาง
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สังคมเหนือสัญชาตญาณของบุคคล มาสโลว์มีความรู้สึกว่า สังคมจะต้องให้การสนับสนุนส่ งเสริ ม
บุคคลที่มีความอ่อนแอ โดยการเพิ่มการจูงใจให้มากขึ้น การที่มนุษย์มีแต่การกระทําความเลวก็เป็ น
สิ่ งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เนื่ องจากเป็ นผลสื บเนื่องมาจากการที่บุคคลถูกขัดขวางในความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน ดังนั้นบุคคลก็ไม่สามารถทําหน้าที่ตามแรงขับที่เพิม่ ขึ้นได้ บุคคลอาจจะมีพฤติกรรมที่มี
ความเห็ นแก่ ตวั หรื อ กระทํา การก่ อเหตุ ร้า ยแรง เนื่ องจากบุ ค คลเหล่ า นั้น จะไม่ เคยได้รับ ความ
ต้องการตามลําดับขั้นในระดับขั้นที่ต่าํ ที่สุดเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมีความต้องการมากเกินไป ซึ่ ง
เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เข้าต้องกลับมาอยู่ในลําดับความต้องการขั้นตํ่าที่สุด แต่ก็ยงั เปิ ดโอกาสให้เขามี
แนวทางไปสู่ ความสําเร็ จสู งสุ ดในชีวติ ได้
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หลักการและแนวคิดที่สาํ คัญของการจูงใจ คือ
1. การจูงใจเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ผลักดันให้บุคคลปฏิบตั ิ กระตือรื อร้ น และปรารถนาที่
จะร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ เพราะการตอบสนองใด ๆ จะเป็ นผลเพื่อลดความตึงเครี ยดของบุคคล ที่มี
ต่อความต้องการนั้นๆ ดังนั้นคนเราจึงดิ้ นรนเพื่อให้ได้ตามความต้องการที่เกิ ดขึ้นต่อเนื่ อง
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนจึ งต้องอาศัยการจูงใจ
2. ความต้องการทางกาย อารมณ์ และสังคม เป็ นแรงจูงใจที่สาํ คัญต่อกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจึงควรหาทางเสริ มแรงหรื อกระตุน้ โดยปรับกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ที่สอดคล้องกับความต้องการเหล่านั้น
3. การเลื อกสื่ อและกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้เหมาะสมกับ ความสนใจ
ความสามารถและความพึงพอใจแก่ผูเ้ รี ยนจะเป็ นกุญแจสําคัญให้การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ประสบความสําเร็ จได้ง่าย มี แรงจูงใจสู งขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนเพิ่มขึ้น
4. การจูงใจผูเ้ รี ยนให้มีความตั้งใจ และสนใจในการเรี ยน ย่อมขึ้ นอยู่กบั บุคลิกภาพของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน ซึ่ งผูส้ อนจะต้องทําความเข้าใจลักษณะความต้องการของผูเ้ รี ยนแต่ละระดับ แต่
ละสังคม แต่ละครอบครัว แล้วจึงพิจารณากิ จกรรมการเรี ยนที่จะจัดให้สอดคล้องกัน
5. ผูส้ อนควรจะพิจารณาสิ่ งล่อใจหรื อรางวัล รวมทั้งกิ จกรรมการแข่งขัน ให้รอบคอบ
และเหมาะสมเพราะเป็ นแรงจูงใจที่มีพลังรวดเร็ ว ซึ่ งให้ผลทั้งทางด้านเสริ ม สร้าง และการ
ทําลายก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์ และวิธีการ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีขา้ งต้นและได้นาํ มาเชื่อมโยงกับงานวิจยั เพื่อทําการศึกษาตัว
แปรด้านความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาต่างๆในระหว่างการฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักศึกษาที่เป็ นแรงจูงใจต่อกระบวนการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง ซึ่ งมีผลทําให้นกั ศึกษาได้รู้จกั ตนเอง
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ว่ามีจุดเด่นและด้อยอย่างไร และทางด้านสถานประกอบการผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีขา้ งต้น
มาเชื่อมโยงกับงานวิจยั เพื่อทําการศึกษาตัวแปรด้านความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผล
การปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด ซึ่งเป็ นระดับหรื อขั้นของ
ความรู้สึกทั้งในด้านบวกหรื อลบที่มีต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูร้ ่ วมงาน
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับมนุษย์ สัมพันธ์

D

3.1 ความหมายของมนุษย์ สัมพันธ์
ความหมายทัว่ ๆ ไป มีผใู้ ห้ความหมายของคําว่ามนุษย์สัมพันธ์ ดังนี้
ความหมายของมนุษย์สัมพันธ์ มีนกั จิตวิทยาให้ความหมายไว้หลายท่านพอสรุ ปได้ดงั นี้

อริ ส โตเติ ล ( Aristotle ) นัก ปราชญ์ชาวกรี ก อธิ บายว่า มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม มนุ ษ ย์ใ ช้
ชีวติ อยูร่ ่ วมกัน เป็ นหมู่เป็ นเหล่า เป็ นกลุ่มเป็ นพวก มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การที่มนุษย์อยูร่ ่ วมกัน ทํา
ให้พวกเขารู ้ สึกปลอดภัย ซึ่ งเป็ นสัญชาตญาณของมนุ ษย์ ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า การที่ มนุ ษย์มี
สัมพันธ์กนั มนุษย์จึงเป็ นสัตว์สังคม ดังที่นกั ปราชญ์ได้กล่าวไว้
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ดิวบริ น (Dubrin. 1981 : 4) ให้ความหมายว่า มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะและการ
ปฏิ บตั ิในการนําความรู ้ เกี่ ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มาใช้ในการติดต่อเกี่ ยวข้องกันเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ส่วนตัวและส่ วนรวม

นิพนธ์ คันธเสวี (2525 : 4) ให้ความหมายว่า มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง สภาพความสัมพันธ์
ของมนุษย์ที่เอื้ออํานวยต่อการดํารงชีวติ ร่ วมกันอย่างราบรื่ นหรื อทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และทุกฝ่ ายต่างก็มีความพึงพอใจทุกด้าน
วิจิตร อาวะกุล (2528 : 25) กล่าวว่า มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องกันเพื่อ
เป็ นสะพานทอดไปสู่ ความเป็ นมิตร รวมทั้งการที่พฒั นาตนเองให้เป็ นที่รักใคร่ ชอบพอ และได้รับ
ความร่ วมมือสนับสนุนจากผูอ้ ื่น
ความหมายที่ใช้ในองค์การ มีผใู้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
คีธ เดวิส (Keith Davis. 1967 : 9) ให้ความหมายว่า มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง
กระบวนการจูงใจคนให้ทาํ งานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลโดยมีความพอใจเป็ น
พื้นฐาน
ฟลิปโป (Flippo. 1969 : 15) ให้ความหมายว่า มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การรวมคนให้
ทํางานร่ วมกันในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่ วมมือ สมานฉันท์ เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมาย หรื อเป็ น
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การที่มุ่งหมายให้เกิดความร่ วมมือในการทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปลักษณะของมนุษย์สัมพันธ์ได้ดงั นี้
1. มนุษย์สัมพันธ์ เน้นตัวบุคคลมากกว่าเครื่ องจักรกลหรื อเศรษศาสตร์
2. บุคคลดังกล่าวรวมกันเป็ นกลุ่มสังคมที่มีระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป็ นความสัมพันธ์ที่มีระบบระเบียบ
3. กิจกรรมสําคัญของมนุษย์สัมพันธ์ คือ การจูงใจให้บุคคลเกิดพลังในการติดต่อสัมพันธ์
และแสดงพฤติกรรมตอบสนองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
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3.2 ประวัติความเป็ นมาของมนุษย์สัมพันธ์
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อารี เพชรผุด (ม.ป.ป. : 4-9) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์น้ นั ไม่สามารถระบุได้วา่
เริ่ มเมื่ อใด แต่ม นุ ษย์เริ่ มอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ มสังคมก็ตอ้ งมีการติดต่อสัมพันธ์กนั เพื่อความมัน่ คง
ปลอดภัย และเพื่อความอยูร่ อด ฯลฯ ดังได้กล่าวมาแล้ว ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์
ที่ไม่เป็ นทางการและเป็ นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อสังคมเริ่ มเปลี่ยนแปลง ประชาชนพลเมืองเพิ่มขึ้น มี
การแข่งขันด้านธุ รกิ จมากขึ้น มนุ ษย์สัมพันธ์เริ่ มมีความสําคัญยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในองค์การต่าง ๆ
เช่น องค์การอุตสาหกรรม องค์การธุ รกิจ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพราะการบริ หารงานของนายจ้างนั้นต้อง
เกี่ ยวข้องกับกับ คนที่ เป็ นลู ก จ้างหรื อผูใ้ ช้แรงงาน ความเคลื่ อนไหวเกี่ ยวกับมนุ ษย์สัมพันธ์เริ่ ม
เด่นชัดกลางศตวรรษที่ 19 โดยเริ่ มเปลี่ยนแนวคิดการบริ หารมาให้ความสําคัญแก่ตวั บุคคล ทั้งนี้
ก่อนการปฏิ วตั ิอุตสาหกรรม นายจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมไม่เห็นความสําคัญของลูกจ้าง ไม่
สนใจความต้องการ และอารมณ์ความรู้สึกของคน และไม่รู้วา่ ความต้องการของคนมีอิทธิ พลต่อ
ผลผลิตอย่างสู ง ผูบ้ ริ หารคิดแต่เพียงว่าแรงงานเปรี ยบเสมือนสิ นค้าสําหรับซื้ อขาย คนก็กลายเป็ น
เครื่ องจักรที่ตอ้ งทํางานตลอดเวลา โดยเขาไม่รู้วา่ คนต้องการพักผ่อน ต้องการความเห็นอกเห็นใจ
และอื่ น ๆ คนงานในสมัย นั้น ต้อ งทํา งานวัน ละหลายชั่ว โมงได้รั บ ค่ า จ้า งในอัต ราตํ่า อยู่ใ น
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี คนงานมีสุขภาพทรุ ดโทรมยากจน เจ็บป่ วยเสมอ ทั้งนี้ เพราะนายจ้างขาด
ความเห็ นอกเห็ นใจ ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นคือ สภาพการทํางานเลวร้ ายลง ผลผลิ ตเสื่ อมคุ ณภาพ
โรงงานประสบภาวการณ์ขาดทุน
ต่ อ มาจึ ง มี ก ารปฏิ ว ตั ิ อุ ต สาหกรรม หลัง การปฏิ ว ตั ิ อุ ต สาหกรรมใหม่ ๆ แม้จ ะมี ก ารจัด
ระบบงานที่ดีข้ ึนแต่สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ดีข้ ึนเพราะคนงานยังขาดอิสรภาพในการทํางาน ไม่มี
เวลาว่างสําหรับพักผ่อน และยังไม่มีความพอใจในการทํางาน ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1800 โร
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เบิร์ท โอเวน (Robert Owen) นักอุตสาหกรรมชาวเวลล์ เป็ นบุคคลแรกที่คาํ นึกถึงความต้องการ
พื้นฐานของคนงาน เช่น เขาคิดว่า เด็กยังมีพฒั นาการไม่เหมือนผูใ้ หญ่ โอเวนจึงไม่ยอมรับเด็กเข้า
ทํา งานในโรงงานอุ ต สาหกรรม เขาเชื่ อ ว่ า ความสะอาด และความเหมาะสมของงานมี
ความสัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นอย่างยิ่ง เขาจึงได้จดั สถานที่ทาํ งานให้สะอาด และจัดสภาพการ
ทํางานให้เหมาะสมขึ้น ซึ่ งนับว่าเป็ นการเริ่ มต้นการสร้างสัมพันธภาพกับคนงาน
ต่อมาปี ค.ศ. 1835 แอนดรู ยูรี (Andreww Urie) เป็ นอีกผูห้ นึ่ งที่ให้ความสําคัญแก่คนซึ่ ง
เป็ นองค์ประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิต เช่ น การจัดให้มีการหยุดพักดื่มนํ้าชา ให้การ
รั ก ษาพยาบาลเมื่ อเจ็บ ป่ วย การปรั บ ปรุ ง ห้องทํา งาน ให้มี พ ดั ลมระบายอากาศ จ่ ายค่ าจ้า งเมื่ อ
คนงานเจ็บป่ วย เป็ นต้น
ต้นปี ค.ศ.1900 เทย์เลอร์ (Taylor) วิศวกรชาวอเมริ กาซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั การโรงงานถลุงเหล็กได้
พัฒนาทฤษฎีและการจัดการบริ หารเชิงวิทยาศาสตร์ ข้ ึน เขาจึงได้ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่ งการบริ หารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ (Owen. 1969 : 8-11) โดยที่เขาได้ริเริ่ มวางพื้นฐานมนุษย์สัมพันธ์ดา้ นธุ รกิจขึ้น
เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูค้ วบคุมงานเขาได้พยายามวางมาตรฐานเวลาที่ใช้ในการทํางานแต่ละอย่าง
ที่ตอ้ งใช้เครื่ องจักรกลทุกด้าน (Spriege. 1955 : 2.1-2.6) และพิจารณาศึกษาการทํางานของ
คนงานในแต่ละวันว่าทํางานวันละกี่ชว่ั โมงจึงจะเหมาะสมที่สุด ระยะการพักงานแต่ละวันควรมีกี่
ระยะ และระยะหนึ่ ง ๆ นานเท่าใด เขาได้ทาํ การทดลองวิธีการทํางานที่ถูกต้องกับคนกลุ่มหนึ่ ง
และพบว่าการทํางานที่ถูกวิธีจะทําให้ผลผลิตสู งขึ้น เขาเป็ นบุคคลแรกที่เรี ยกร้องให้ผบู้ ริ หารสนใจ
สภาพการทํางานของคนงาน เพราะคนงานเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการผลิต จึงนับได้ว่าทําให้
เกิ ด การสร้ า งมนุ ษ ย์ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งนายจ้ า งกั บ ลู ก จ้ า งอี ก ระดั บ หนึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ก ารจัด
ประชุมสัมมนาด้านมนุษย์สัมพันธ์ในวงการอุตสาหกรรมขึ้นที่กรุ งนิวยอร์ กและได้จดั เรื่ อยมาจนถึง
ปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นการจัดสัมมนาที่เริ่ มใช้คาํ ว่า “มนุษย์สัมพันธ์”
3.3 แนวคิดเกีย่ วกับมนุษย์ สัมพันธ์
แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์เป็ นความรู้เบื้องต้นที่ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
แนวคิ ดของมนุ ษ ย์สั ม พันธ์ แบ่ ง ออกเป็ น 3 แนวคิ ด คื อ แนวคิ ดในเรื่ องธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์
แนวคิดในเรื่ องของสังคมไทยและแนวคิดในเรื่ องขององค์การ ดังนี้ คือ
1. แนวคิดในเรื่ องธรรมชาติของมนุ ษย์ ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
คํานึ งถึ งบุคคลในลักษณะผลรวม พฤติกรรมของมนุษย์ยอ่ มก่อให้เกิ ดขึ้นได้และจูงใจได้ มนุษย์มี
คุณค่าและศักดิ์ศรี มนุษย์มีความซับซ้อน มีรายละเอียดดังนี้
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1.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences) นอกจากบุคคลจะมี
ความคล้ายคลึงกันแล้วบุคคลยังมีความแตกต่างกันมากมายหลายประการ
1.2 การคํานึงถึงบุคคลในลักษณะรวม (A whole person) เราไม่อาจศึกษาบุคคล
โดยการแยกศึกษาเป็ นส่ วนย่อย ๆ แต่ละส่ วน
1.3 พฤติกรรมเป็ นสิ่ งก่อให้เกิ ดขึ้นได้และจูงใจได้ (A caused behavior) ทาง
จิตวิทยาเชื่ อว่า พฤติกรรมเกิ ดจากความต้องการ ซึ่ งถือว่าความต้องการเป็ นแรงขับหรื อแรงจูงใจ
ภายในที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรม นอกจากพฤติกรรมจะเกิดจากแรงจูงใจภายในแล้วเรายังสามารถทํา
ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมโดยใช้สิ่งจูงใจภายนอกได้
1.4 มนุ ษย์ทุกคนมีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นคน (Dignity) มนุ ษย์ทุกคนเป็ นคนมี
คุณค่า มีศกั ดิ์ศรี เท่าเทียมกัน ฉะนั้นการปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานในองค์การควรเป็ นไปในลักษณะของ
การยกย่องให้เกียรติ สุ ภาพ อ่อนน้อม ไม่วางอํานาจ หรื อขู่บงั คับ
1.5 มนุ ษย์มีความซับซ้อนและมีความผันแปรเป็ นอย่างมาก (Complex) มนุษย์
เป็ นสั ต ว์ช้ ัน สู ง ที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นและพฤติ ก รรมผัน แปรอยู่ต ลอดเวลาตามความต้อ งการหรื อ
แรงจูงใจที่มีอยู่
2. แนวคิดในเรื่ องลักษณะของสังคมไทย ลักษณะสังคมไทยที่เกี่ ยวข้องกับมนุ ษย์
สัมพันธ์ มีหลายประการ เช่ น เป็ นสัง คมที่เน้นตัวบุ คคลมากกว่า ปั ญหาหรื อหลักการ เป็ นสั งคม
อํานาจนิยมเป็ นไปในลักษณะของผูใ้ หญ่กบั ผูน้ อ้ ย
3. แนวคิดในเรื่ องธรรมชาติขององค์การ มีขอ้ สมมติฐานว่า องค์การมีธรรมชาติ ดังนี้
3.1 องค์การเป็ นระบบสังคม กิจกรรมทางสังคมภายในองค์การจึงอยูภ่ ายใต้กฎ
ของสังคม
3.2 องค์การเป็ นศูนย์รวมความสนใจ องค์การเกิดขึ้นเพราะคนมีความสนใจ
ร่ วมกัน
แนวคิดดังกล่าวจะเป็ นแนวทางให้บุคคลในองค์การ ในสังคม ได้ตระหนักและใช้เป็ น
ประโยชน์ในการสร้ างมนุ ษย์สัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ซึ่ งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั
งานวิจยั ในการศึกษาตัวแปรทางด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษา
4. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ(Personality) มาจากภาษาละตินว่า Persona หมายถึง หน้ากากที่ตวั ละครใช้
สวมเวลาออกแสดง เพื่อที่จะแสดงบทบาทตามที่ถูกกําหนดให้
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คําจํากัดความของ “บุคลิกภาพ” คือ ผลรวมอย่างมีระบบของพฤติกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
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เป็ นศาสตร์ ที่มุ่งศึกษานิสัยของบุคคลซึ่ งช่วยให้มองเห็นว่าแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไร
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4.1 สิ่ งทีก่ าหนดบุคลิกภาพ (Personality Determinants)
ในการวิจยั เกี่ยวกับบุคลิกภาพมีขอ้ ถกเถียงมากมาย แต่ในที่สุด ก็สรุ ปว่า บุคลิกภาพ มีผลมาจาก
3 องค์ประกอบ คือ พันธุกรรม (Heredity), สิ่ งแวดล้อม (Environment Factors) และสถานการณ์
(Situation Conditions)
พันธุกรรม (Heredity) จากการวิจยั พบว่า ลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางชีวะภาพ กายภาพ และ
จิตวิทยาภายใน จะถูกถ่ายทอดจากบิดามารดาสู่ บุตรผ่านทางยีนที่อยูใ่ นโครโมโซม ทั้งนี้จากการ
สังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ในวัยเยาว์ ซึ่ งพบว่าลักษณะต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นความวิตก ความกังวล
ความกลัว ฯลฯ จะถูกถ่ายทอดผ่านยีนพอ ๆ กับลักษณะทางกายภาพ เช่น ความสู ง สี ผม ฯลฯ
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สิ่ งแวดล้อม (Environment Factors) ในขณะที่ผลจากพันธุ กรรมจะมีขีดจํากัดในการสร้าง
บุ ค ลิ ก ภาพ ความต้อ งการของสั ง คมหรื อ สิ่ ง แวดล้อ มที่ บุ ค คลนั้น ดํา รงอยู่ จะคอยปรั บ เปลี่ ย น
บุคลิกภาพให้แปรเปลี่ยนไป
สถานการณ์ (Situation Conditions) บุคลิกภาพที่มกั จะสมํ่าเสมอ อาจจะแปรเปลี่ยนไป
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ (Personality theories) มีมากมายหลายทฤษฎี แต่ในที่น้ ีจะ
ขอนํามากล่าวพอเป็ นสังเขปเพียงบางทฤษฎีที่สาํ คัญ ดังนี้
4.2 ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theories)

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็ นบิดาของกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ และเป็ นผูต้ ้ งั ทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เรี ยกว่า “ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ” (psychoanalytic theory of
presonality) ขึ้ น ซึ่ ง นับ ว่า มี อิทธิ พลสํา คัญอย่างยิ่ง ต่อการทํา ความเข้าใจพฤติ กรรมของมนุ ษ ย์
ฟรอยด์ ไ ด้ใ ห้ ข ้อ คิ ด เกี่ ย วกับ บุ ค ลิ ก ภาพของมนุ ษ ย์ว่ า เป็ นผลเกิ ด มาจากความดิ้ น รนพยายาม
ระหว่างแรงขับอันเกิดจากภายในร่ างกาย (Inner physiological drivers) ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น
ความหิ ว อารมณ์เพศ และความก้าวร้าว เป็ นต้น กับความกดดันทางสังคม (social pressure) ที่
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เป็ นตัวคอยขัดขวาง เพื่อให้บุ ค คลประพฤติ ปฏิ บตั ิ เป็ นไปตามกฎหมายระเบี ย บ ข้อบังคับ และ
ศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม (Mowen and Minor.1998:202)
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ฟรอยด์ ได้อธิ บายว่า มนุษย์มีจิต 3 ระดับ คือ (1) จิตสํานึก (Coscious mind) (2) จิตก่อน
สํานึ ก หรื อจิตใต้สํานึ ก (Preconscious or Subconscious mind) และ (3) จิตไร้สํานึ ก
(Unconscious mind) เป็ นตัวคอยควบคุมกํากับพฤติกรรมของมนุ ษย์ให้แสดงพฤติกรรมออกมา
ต่างๆนานา ฟรอยด์กล่าวว่า พลังผลักดันที่เป็ นแรงขับให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมส่ วนใหญ่แล้วมา
จากจิตไร้ สํานึ ก จึงไม่ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จากความคิดที่วา่ บุคคลเกิ ดการ
รั บ รู ้ เพี ย งส่ ว นน้อ ยที่ เ กี่ ย วกับ แรงผลัก ดันภายใน ที่ จูง ใจให้เกิ ด การกระทํา จึ ง เป็ นจุ ดเปลี่ ย น
ความคิดที่สําคัญอันยิ่งใหญ่ต่อการเข้าใจบุคลิกภาพของมนุษย์ (Rathus, quoted in Mowen and
Minor.1998:202)
โครงสร้ างของบุคลิกภาพ (Structure of personality)
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ตามทฤษฎี จิตวิเคราะห์ข องฟรอยด์ เขาได้บญ
ั ญัติศพั ท์เฉพาะขึ้ นมาเพื่ออธิ บายโครงสร้ า ง
บุคลิกภาพว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็ นระบบ 3 อย่าง คือ อิด (id) อีโก (ego) และ
ซุ ปเปอร์ อีโก (superego) ระบบทั้ง 3 อย่างนี้ จะรวมกันเข้าเป็ นโครงสร้างของบุคลิกภาพขึ้น แต่
จะต้อ งเข้า ใจว่ า โดยแท้จ ริ ง แล้ว ระบบทั้ง 3 อย่ า งนี้ ไม่ อ าจแยกเป็ นส่ ว น ๆ ได้เ ป็ นเพี ย ง
องค์ประกอบโครงสร้างของจิตตามสมมติฐานเท่านั้น ไม่ใช่ตามสภาพทางสรี ระของมนุษย์ ระบบ
ของจิตทั้ง 3 อย่าง ดังกล่าวอธิ บายได้ ดังนี้

1. อิด (Id หรื อ libido) หมายถึง แรงขับทางร่ ายกายที่กาํ กับบุคคลให้กระทําการต่าง ๆ ซึ่ ง
ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และเป็ นตัวกระตุน้ ที่ค่อนข้างรุ นแรง อันเกิดจากภาวะของจิตไร้สํานึกเปรี ยบได้
กับกิเลส ตัณหา หรื อโลภ ที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนอง อิดจึงเป็ นแรงกระตุน้ ดิ้นรนขวนขวายที่จะ
ประพฤติปฏิ บตั ิ ไปตามหลักที่ เรี ยกว่า “หลักแห่ งความพอใจ” (pleasure principle) นัน่ คือเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเครี ยด (avoid tension) และแสวงหาความพึงใจในทันที เพื่อว่าความรู้สึกและ
อารมณ์ที่จะได้รับเป็ นไปในทางบวก
แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะของจิตที่คิดไปนั้น อยูร่ ะดับจิตไร้สํานึกหรื อไม่รู้สึกตัว ซึ่ งในโลกแห่ ง
ความเป็ นจริ งแล้วไม่อาจจะกระทําได้อย่างเต็มที่ จะเห็นได้วา่ ความคิดของจิตที่เกิดขึ้นในบัดดล
ฉับ พลัน หลายๆอย่า ง ไม่ อ าจจะรั บ หรื อ ปฏิ บ ัติ ไ ด้ใ นสั ง คมที่ เ จริ ญ ที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผน
ตัวอย่างเช่ น เมื่อบุคคลเกิ ดความรู ้ สึกร้อนและกระหายนํ้า จิตของบุคคลนั้นก็จะกระตุน้ ให้บุคคล
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นั้นไปหยิบหรื อฉกฉวยอะไรบางอย่างที่เย็นๆมาดื่ ม โดยจะไม่คาํ นึ งถึงว่าจําเป็ นจะต้องซื้ อ หรื อ
ใครเป็ นเจ้าของหรื อไม่ (Loudon and Della Bitta.1993:301)
2. อีโก (Ego) หมายถึง จิตที่รู้สาํ นึก ที่ก่อตัวและพัฒนาขึ้นมาเมื่อเด็กเจริ ญเติบโต เป็ นส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ และความรู ้สึกนึกคิด จากการเรี ยนรู้และประสบการณ์ที่สั่งสม จึงทําให้อีโก
ได้รับการพัฒนาจนทําให้บุคคลมีความสามารถ ในการคิดที่อยูใ่ นวิสัยแห่ งความเป็ นจริ ง (realistic
thinking) รวมทั้งมีความสามารถเผชิญกับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม รู้วา่ อะไรควรหรื อไม่ควร
กระทํา จึงทําหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็ นนักบริ หารหรื อเป็ นผูจ้ ดั การของอิด (a manager for the id)
โดยอีโกจะเป็ นผูเ้ ลื อกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อสนองความต้องการตามสัญชาตญาณให้เกิ ดความ
พอใจ โดยยึดถือความเป็ นจริ งมาเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา เนื่องจากจิตได้กาํ หนดความต้องการขึ้น
มากจนเกินไป อีโกจึงจัดลําดับความสําคัญให้อยูใ่ นวิสัยที่สามารถจัดการได้ โดยยึดถือความสําคัญ
ของความต้อ งการแต่ ล ะอย่า งเป็ นหลัก รวมทั้ง คอยขัด ขวางยับ ยั้ง ควบคุ ม ให้ อิ ด แสดงออกที่
เหมาะสม (Onkvisit and Shaw.1994:108)
ดังนั้นจึ งเห็ นได้ว่า การปฏิ บตั ิ การของอีโก จึงเป็ นการปฏิ บ ตั ิตามหลักที่ เรี ยกว่า “หลักแห่ ง
ความเป็ นจริ ง” (Reality principle) นัน่ คือ ความสามารถที่จะเลื่อนเวลาปลดปล่อยความเครี ยด
ออกไปได้ จนกว่าจะถึ งเวลาที่เหมาะสม จากตัวอย่างข้างต้น แม้ว่าบุคคลจะเกิ ดความหิ ว ซึ่ งอิด
อาจจะกระตุน้ ให้แย่งชิ งอาหารจากเพื่อน แต่อีโกก็จะห้ามปรามเอาไว้โดยให้เหตุผลว่า เป็ นสิ่ งไม่
ควรปฏิบตั ิเพราะน่าเกลียดแสดงให้เห็นถึงความตะกละและป่ าเถือน จึงควรหักห้ามใจเอาไว้รอเวลา
อีกหน่อยอาจจะได้รับอาหารมากกว่านี้ เป็ นต้น
3. ซุ ปเปอร์ อีโก (Superego) หมายถึง องค์ประกอบส่ วนที่สามของบุคลิกภาพเป็ นส่ วนของ
จิตที่เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวแทนของศีลธรรมจรรยา และระเบียบประเพณี ของสังคม หรื อเป็ นมโน
ธรรมที่ อยู่ในจิ ตของแต่ละบุ คคล อันเกิ ดจากการเลี้ ยงดูอบรมของครอบครัวและสังคม สามารถ
แยกออกได้ว่าอะไรคื อ ความถู ก ต้องและเป็ นสิ่ งดี งาม อะไรควรหรื อไม่ก ระทํา จึง ทํา หน้า ที่
ตรวจสอบและควบคุ มทั้งอิดและอีโก เพื่อให้ อีโกประพฤติปฏิบตั ิให้อยู่ในทํานองคลองธรรม
เป็ นที่ยอมรับของสังคม ไม่ปฏิบตั ิตามที่จิตเรี ยกร้องทุกอย่าง
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างพลังจิตทั้ง 3 ส่ วนนี้ นักจิตวิทยาบางท่านได้เปรี ยบเทียบไว้วา่ อิด
เปรี ยบเสมื อนส่ วนประกอบพื้นฐานของบุคลิ กภาพทางด้านชี ววิท ยา ส่ วน อีโก เปรี ยบเสมือน
ส่ วนประกอบของบุคลิกภาพทางด้านจิตใจ และ ซุ ปเปอร์ อีโก เปรี ยบได้กบั ส่ วนประกอบของ
บุคลิกภาพทางด้านสังคม (นิ ภา นิ ธยายน.2530:39) บุคลิกภาพของคนจะมีลกั ษณะเช่นใดนั้น จึง
ขึ้นอยูก่ บั พลังใดมีอาํ นาจถ้าอิดมีอาํ นาจสู ง บุคคลนั้นก็จะมีบุคลิกภาพแบบเด็ก เอาแต่ใจตนเอง ถ้าอี
โกมีอาํ นาจสู ง บุคคลนั้นก็จะมีบุคลิกภาพแบบผูใ้ หญ่มีเหตุผล ถ้าซุ ปเปอร์ อีโกมีอาํ นาจสู ง คน

29

นั้นก็จะเป็ นคนมีอุดมคติ เป็ นนักทฤษฎี ความสัมพันธ์ของพลังจิตทั้ง 3 ส่ วน จึงสรุ ปได้วา่ อีโก
เป็ นหน่วยปฏิบตั ิการ เป็ นตัวกลางในการแสดงออกซึ่ งบุคลิกภาพ และจะปฏิบตั ิตามแรงผลักดันของ
อิด โดยมีซุปเปอร์ อีโกเป็ นผูค้ วบคุม ระบบจิตมนุ ษย์ท้ งั 3 ระดับนี้ ในการทํางานตามหน้าที่ย่อม
จะต้องมีการต่อสู ้ มีการยอมรับ มีการปรับตัวกัน มีความขัดแย้งกัน เป็ นสิ่ งที่เป็ นธรรมชาติ ถ้าส่ วน
ของจิตที่เป็ น อิ ด อีโก้ และซุ ปเปอร์ อีโก้ ส่ วนใดเป็ นฝ่ ายชนะ บุคลิกภาพของบุคคลก็จะแสดง
พฤติกรรมออกไปตามแนวของจิตฝ่ ายที่ชนะ
4.3 ทฤษฎีของกลุ่มฟรอยด์ ใหม่ (The Neo-Freudian)
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จากทฤษฎี ของฟรอยด์ ดังกล่าวมาแล้วข้า งต้น ในระยะต่อมาปรากฏว่าผูร้ ่ วมงานและลูก
ศิษ ย์ข องฟรอยด์บ างคนไม่ เห็ นด้วยกับ แนวความคิ ดของฟรอยด์บ างประการบุ ค คลกลุ่ ม นี้ มี วิธี
จําแนกบุคลิกภาพคน โดยอาศัยปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมไว้แตกต่างกันแต่ที่ได้รับการยอมรับ
ค่อนข้างมาก ขอนํามากล่าวเพียง 3 ท่าน คือ คาร์ ลจุง (Carl Jung) คาเรน ฮอร์ นนีย ์ (Kare
Horney ) และเดวิด ไรส์แมน (David Riesman)
คาร์ ล จี จุง (Carl G. Jung) เป็ นนักจิตวิทยาชาวสวิส ได้ศึกษาและพัฒนาทฤษฏีจิตวิทยาแบบจิต
วิเคราะห์ ได้แก่ ทฤษฏีบุคลิกภาพของ จุง (Jung’s Personality Theory) จุงมีความคิดที่เชื่อว่าจิตใต้
สํานึกทําหน้าที่บนั ทึกความจําและแรงกระตุน้ ทั้งหลายไว้ และทําหน้าที่ถ่ายทอดสิ่ งที่จิตใต้สํานึกมี
การเก็บสะสมไว้ ซึ่งจะเป็ นการสะท้อนกลับให้เป็ นมโนภาพ เรื่ องราวในอดีตที่น่าตื่นเต้นของมนุษย์
ได้ ในขณะที่ฟรอยด์มุ่งที่การเลี้ยงดูวา่ ตอนเด็กเป็ นอย่างไรโตมาก็จะเป็ นอย่างนั้น แต่จุงไม่เห็นด้วย
จุงมีความคิดว่าบุคลิกภาพเป็ นผลจากการวางเป้ าหมายอนาคต และประสบการณ์ปัจจุบนั มากกว่า
ทฤษฎี ของจุงกล่าวว่า ชี วิตมนุ ษย์เป็ นการพยายามบากบัน่ ที่จะบรรลุ เป้ าหมายในอนาคต คือ
ความมีเอกภาพและบูรณภาพ (unity and perfection) โดยที่ระบบต่าง ๆ ของบุคลิกภาพสามารถ
ทํางานร่ วมกันอย่างสอดคล้องและสมดุล สามารถแก้ปัญหาและดําเนิ นชี วิตอย่างมีวุฒิภาวะและ
ปรับตัวได้ และจิตไร้สํานึ กของบุคคลมีสองฝ่ าย คือจิตไร้สํานึกส่ วนตัว (Personal) และจิตไร้สํานึก
ส่ วนรวม (Collective or Racial) ซึ่ งเป็ นประสบการณ์ที่มีแตกต่างกัน เช่น เชื่อในเทพเจ้า ความรักแม่
และเอื้อเฟื้ อต่อเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน จุง แบ่งบุคลิกภาพออกเป็ น 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 บุคลิกภาพแบบปกปิ ด (Introverts) เป็ นลักษณะบุคคลที่ไม่ชอบการเข้าสังคมมีเพื่อน
มาก ยึดมัน่ ในความรู ้ สึกของตนเอง ไม่ชอบคบเพื่อนมาก บางขณะจะมีความรู้สึกว้าเหว่ ชอบอยู่
ตามลําพัง สันโดษ ชอบอ่านหนังสื อ เหงา จิตใจไม่มีความมัน่ คง อารมณ์หงุดหงิดหวัน่ ไหวง่ายและ
ไม่ชอบการก้าวร้าวรุ นแรง
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แบบที่ 2 บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย (Extroverts) เป็ นลักษณะบุคคลที่ถูกครอบงําโดยอิทธิ พลจาก
สิ่ งภายนอก มีเป้ าหมายที่เป็ นความจริ งมาก ชอบมีประสบการณ์ดว้ ยตนเอง ชอบเข้าสังคม ชอบมี
เพื่อนมาก ชอบพูดมากกว่าฟั ง ช่ างพูด จิตใจมัน่ คง ร่ าเริ ง แจ่มใส ปรับตนเองได้ค่อนข้างดี และ
สามารถที่จะแสดงความก้าวร้าวรุ นแรงได้ โดยขาดการควบคุมอารมณ์
ดังนั้น บุคลิกภาพทั้งแบบปกปิ ด และแบบเปิ ดเผยจะมีอยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
โอกาสและสถานการณ์ จากการศึกษาต่อมาพบว่าบุคคลที่มีลกั ษณะเก็บตัว หรื อแสดงตัวอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพียงอย่างเดียวพบน้อยในสังคม บุคคลส่ วนใหญ่มกั จะมีลกั ษณะที่ก้ าํ กึ่ง (Ambiverts) คือ
มีลกั ษณะทั้งสองแบบถ่วงดุลกันในคนหนึ่ง ๆ แต่อาจมีแบบไหนมากกว่ากันแล้วแต่สถานการณ์
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คาเรน ฮอร์ นนีย์ (Kare Horney)เป็ นนักทฤษฏีสังคมอีกผูห้ นึ่ งซึ่ งมีความเชื่ อว่าบุคลิกภาพ
ได้รับการพัฒนาตั้งแต่เมื่อเด็กเกิ ดการเรี ยนรู้ที่จะเอาชนะความกังวลใจต่าง ๆ อันเกิ ดจากเด็กได้มี
ความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ ตามแนวความคิดของฮอร์ นนี ย ์ การจัดประเภทของคนแบ่งตามลักษณะ
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 แบบคือ (Onkvisit and Shaw.1994:112)
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(1) พวกอ่อนน้อมถ่อมตน (Compliant persons) เป็ นพวกนิยมคล้อยตามผูอ้ ื่น ไม่ชอบขัดใจ
ใคร ชอบเข้าหาผูอ้ ื่นเพื่อขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือ ลักษณะสําคัญของกลุ่มนี้ คือ ความดี
ความเห็ นอกเห็ นใจกัน ความรั ก ความเสี ย สละ ไม่เห็ นแก่ ตวั และความนอบน้อมถ่ อมตน
พวกนี้จะไม่ชอบบุคคลที่แสดงออก เห็นแก่ตวั ก้าวร้าว ระรานและแสวงหาอํานาจ

(2) พวกก้าวร้าว (Aggressive persons) ปกติจะเป็ นพวกต่อต้านผูอ้ ื่น ต้องการอํานาจบารมี ไม่
ต้องการขอความช่วยเหลือจากใคร มีความเชื่อมัน่ ในตนเองสู ง (self ‟ confident) และมีจิตใจที่
แข็งกร้าวเด็ดเดี่ยว (tough ‟ minded) ( Hoyer and Maclnnis.1997:426)
(3) พวกถือสันโดษ (Detached persons) กลุ่มนี้ชอบหลีกหนีจากผูค้ นไม่ชอบเข้าไปยุง่
เกี่ยวกับใคร ชอบเป็ นตัวของตัวเอง ชอบมีอิสระภาพและไม่อยากที่จะแสดงความสามารถของตน
อวดผูอ้ ื่น แม้วา่ คนเองเชื่อว่าตนมีความสามารถก็ตาม

เดวิด ไรส์ แมน (David Riesman) ได้ใช้ลกั ษณะทางสังคมและค่านิยม มาใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่งบุคลิกภาพของคน โดยแบ่งคนออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ (Onkvisit and Shaw.1994:112113)
(1) พวกยึดถือขนบธรรมเนี ยมดั้งเดิม (Tradition ‟ directed persons) ได้แก่ พวกที่ชอบ
ประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ไ ปตามแบบอย่า งที่เคยปฏิ บตั ิ ก ันมา กลุ่ ม คนพวกนี้ จะขอคําแนะนํา จากผูใ้ หญ่
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ผูส้ ู งอายุมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ และโดยทัว่ ไปจะขัดขืนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้ อ
จะยึดถือนิสัยความเคยชินเป็ นหลัก และจะไม่เป็ นผูน้ าํ ทางแฟชัน่ (fashion leader)
(2) พวกยึดถือตัวเองเป็ นหลัก (Inner - directed persons) ได้แก่ พวกที่มีระบบค่านิยมของ
ตนเอง มาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ปฏิบตั ิกิจกรรมตามคําบัญชาของตนเอง
อย่างเหนี่ ยวแน่น มีความเป็ นอิสระและผูอ้ ื่นจะมามีอิทธิ พลจูงใจได้ยาก มีความเป็ นตัวของตัวเอง
สู ง
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(3) พวกยึดถือผูอ้ ื่นเป็ นแบบอย่าง (Other - directed persons) ได้แก่ พวกชอบทําตามผูอ้ ื่น
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าเขาต้องการความคุม้ ครอง ความปลอดภัย และความรักจากกลุ่มอิทธิ พลต่าง
ๆ ที่มีต่อเขา บุคคลพวกนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะเป็ นผูต้ ามแฟชัน่ (fashion followers) จึงนิ ยมซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ตามอย่างกลุ่ม
4.4 ทฤษฎีลกั ษณะและองค์ ประกอบ (Trait and factor theories)
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อาจกล่าวได้ว่า แนวความคิดของการใช้ลกั ษณะและองค์ประกอบเพื่ออธิ บายพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคได้รับความนิ ยมมากที่สุด นักทฤษฎี ลกั ษณะ(trait theorists) เชื่ อว่า บุคลิ กภาพของคน
ประกอบด้วยลัก ษณะเฉพาะต่ า งๆ ที่ จะอธิ บ ายบรรยายออกมาได้ และเป็ นตัวกํา หนดความ
แตกต่างของคน (Allport, quoted in Hoyer and Maclnnis.1997:424) ทฤษฎีลกั ษณะยึดถือ
สมมติฐานหรื อความเชื่อ 3 ประการ คือ (Loudon and Della Bitta.1993:305)
(1) บุคคลแต่ละคนจะมีแนวโน้มท่าทีที่จะแสดงพฤติกรรมที่ค่อนข้างมัน่ คงและ
แน่นอน
(2) บุคคลมีแนวโน้มท่าทีที่จะแสดงพฤติกรรมในขนาดที่แตกต่างกัน

(3) ขนาดของแนวโน้มท่าทีที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลอันเกิดจากการกําหนดและการ
วัดจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบอกลักษณะของบุคลิกภาพของเขาได้

จากสมมติฐานดังกล่าวนี้ จึงอาจกล่าวสรุ ปได้วา่ ลักษณะนิสัยทัว่ ไปอันแสดงบุคลิกภาพของ
คนที่ถาวร จะมีอิทธิ พลต่อแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่สามารถทํานายได้
อาร์ . บี . แคทเทลล์ (R.B.Cattell)ซึ่ ง เป็ นนัก ทฤษฎี ล ัก ษณะผูห้ นึ่ ง กล่ า วว่า แต่ ล ะบุ ค คลจะ
สามารถอธิ บายได้ตามคุณลักษณะ ของบุคคลเช่น มีความเป็ นมิตร ติดต่อสัมพันธ์กนั ชอบเข้าสังคม
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แจกแจงจากลักษณะนิสัยซ่อนเร้น (Source traits) จากการศึกษาวิจยั ลักษณะของคนเป็ นจํานวนมาก
เพื่อค้นหาลักษณะอันเป็ นที่ มาของการเกิ ดพฤติ กรรมที่ปรากฏให้เห็ น พบว่า ลักษณะแหล่ งที่ม า
(source trait) ที่ ซ่อนเร้ นอยู่ภายในอันเป็ นแหล่ งก่ อเกิ ดลักษณะภายนอกที่ปรากฎแสดงให้เห็ น
(surface trait) มี 16 ลักษณะคู่กนั ซึ่ งแสดงถึงพฤติกรรมต้นจะมีอยู่ 16 แบบ และมีลกั ษณะค้านกัน
เป็ นคู่ เช่ น พึ่งตนเองตรงข้ามกับพึ่งพวกพ้อง หรื อใฝ่ อิทธิ พลกับคล้อยตาม เรี ยกลักษณะเหล่านี้ ว่า
นิสัยทั้ง 16 ของบุคลิกภาพ
4.5 ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ (Trait Personality Theory)

D

ทฤษฏีคุณลักษณะ กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็ นสิ่ งที่สามารถทําความเข้าใจ และระบุคุณสมบัติข้ นั
พื้นฐานที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมมนุ ษย์ และนับรวมไปถึงองค์ประกอบของพฤติกรรม ที่แสดงให้เห็น
ถึงความอดทน พื้นฐานจิตใจ และรวมถึงพฤติกรรมในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ
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กอร์ ดอน ออลพอร์ ท ( Gordon Allport) อธิ บายว่า คุณลักษณะเป็ นรากฐานของระบบ
ประสาทของบุคคล เป็ นโครงสร้างของระบบจิตประสาท ซึ่ งทํา หน้าที่ควบคุมบังคับหรื อเป็ นแกน
นําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมช่ วยสร้างความเชื่ อมัน่ และทําให้บุคคลอื่นเกิดความรู้สึกยินดีและทํา
ให้ค รอบครั วอบอุ่ น ถ้า บุ ค คลใดที่ ข าดคุ ณลัก ษณะเกี่ ย วกับ ความสามารถในการเข้าสัง คมจะมี
พฤติกรรมที่ผดิ หวัง มีความรู ้สึกแตกต่างกันอย่างมากในสภาวะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
คุณลักษณะ คือบทบาทที่ชกั จูงใจให้เกิดพฤติกรรมโดยตรง มีลกั ษณะเด่นเป็ นพิเศษจะทํา
หน้าที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทุกรู ปแบบ
ออลพอร์ ท แบ่งคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเป็ น 3 ส่ วน คือ

1.พวกมีลักษณะเด่ น พวกนี้ ม กั มี ร่ายกายสู ง ใหญ่ หรื อหน้า ตาดี มี ลกั ษณะเด่ นเฉพาะตัว
อาจจะเป็ นนํ้าเสี ยง การพูด ท่าทาง หรื อท่าทีที่ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น

2.พวกมี ลัก ษณะด้ อย พวกนี้ ม กั มี รูป ร่ า งเตี้ ย หรื อตัวเล็ก หน้า ตาไม่ ดี หรื อมี ลกั ษณะบาง
ประการที่เป็ นปมด้อยของตน

3.พวกทีม่ ีลกั ษณะกลาง พวกนี้มกั มีร่างกายธรรมดาแบบคนทัว่ ไป ลักษณะเป็ นกลาง ๆ ไม่
เด่ น ไม่ ด้อย แต่ ก็ ไ ม่ มี ล ัก ษณะพิ เศษที่ น่า สนใจ มัก ผสมผสานกลมกลื นไปกับ คนคนส่ วนใหญ่
ลักษณะต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่ น ผูบ้ ริ หาร
ถ้า มี ล ัก ษณะเด่ น จะเป็ นตัว ส่ ง เสริ ม ให้ง านดี ข้ ึ น แต่ ถ้า ไม่ มี ก็ ต้อ งพยายามเพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งความ
น่าเชื่อถือให้เกิดมากขึ้น
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แฮนส์ ไอเซงค์ (Hans Esenck) ได้มีการพัฒนาทฤษฏีที่จะอธิ บายว่าทําไมแต่ละบุคคลจึงมี
ความแตกต่างกันในทางบุคลิ กภาพและพฤติกรรม คุณลักษณะบุคลิกภาพที่สําคัญ มี 4 คุณลักษณะ
คือ พฤติก รรมปกปิ ด(Introversion) พฤติก รรมเปิ ดเผย(Extroversion) และพฤติกรรมที่ มน่ั คง
(Stability) แนวโน้มโรคประสาท(Neuroticism) ต่างก็มีจุดเริ่ มต้นมาจากทางด้านชีววิทยา ขึ้นอยูก่ บั
จํานวนกิจกรรมในระบบประสาทของแต่ละบุคคล กิจกรรมนี้จะจูงใจให้แต่ละบุคคลมีการพัฒนาไป
ในแนวทางที่แน่นอน ขั้นสุ ดท้ายบุคลิกภาพจะได้มาจากระบบประสาทของแต่ละบุคคลที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม และจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับมาแล้ว
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บุคลิกภาพที่มีพฤติกรรมเปิ ดเผย มีธรรมชาติระบบประสาทที่มีความสงบเงียบ เกิดจาก
ธรรมชาติของระบบประสาท ที่ไม่ตอ้ งการแสวงหาสิ่ งเพิ่มเติมที่มีความตื่นเต้น จึงมีพฤติกรรมชอบ
อยูต่ ามลําพัง บุคคลทุกคนจะมีบุคลิกภาพเป็ นแบบพฤติกรรมเปิ ดเผยหรื อพฤติกรรมปกปิ ดก็ได้ หรื อ
จะมีพฤติกรรมทั้งแบบเปิ ดเผยและปกปิ ดก็ได้
4.6 ทฤษฏีบุคลิกภาพการเรียนรู้ทางสั งคม (Social Learning Theory)
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ความเข้าใจ สภาพการณ์ และพฤติกรรม ทําไมแต่ละบุคคลจึงแสดงการกระทําที่แตกต่างกัน
ทั้งที่ในสภาพการณ์ที่เหมือนกันและทําไมในบุคคลคนเดียวกันจะแสดงการการทําด้วยความ
ยุติธรรมในโอกาสที่ต่างกัน นักพฤติกรรมมีความเห็นว่า ที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่าแต่ละบุคคลจะรู้จกั
การใช้ลกั ษณะเฉพาะบุคคลตามแต่ละสภาพการณ์
วอลเตอร์ มิสเชล (Walter Mischel) มีความเชื่อว่าประวัติศาสตร์เป็ นรางวัลที่บุคคลเคยได้รับ
และเป็ นประสบการณ์ในสภาพการณ์ที่เหมือนกัน เป็ นความสามารถในการตอบสนองต่อ
สภาพการณ์ ความเข้าใจที่เป็ นลักษณะเฉพาะต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น การให้คุณค่าความสําคัญต่อ
สิ่ งเร้าโดยเฉพาะ เช่น เงิน หรื อการเข้ากับบุคคลอื่นได้ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้
ย่อมขึ้นอยูก่ บั บุคคลที่อยูร่ อบตัวเขา และความสําคัญในการพยากรณ์บุคลิกภาพอีกด้วย นักทฤษฎี
ลัทธิ พฤติกรรมเน้นบทบาทความคิดของแค่ละบุคคล ความรู้สึกและการคาดหวังในบุคลิกภาพ
เรี ยกว่าทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคม

การศึกษาบุคลิกภาพโดยใช้วิธีการเรี ยนรู้ทางสังคม เน้นตัวบุคคล สิ่ งแวดล้อมและพฤติกรรม
ล้วนแต่เป็ นส่ วนประกอบที่มีความสําคัญ ถึงแม้ว่าพฤติ กรรมจะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ใช้การตัดสิ นโดย
อาศัยสภาพการณ์ที่มีตวั บุคคลอยู่ในสภาพการณ์น้ นั กระบวนการความเข้าใจ ประสบการณ์ที่เคย
ผ่านมาแล้วและบุคคลอื่นจะช่วยทําให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และมีส่วนช่วยทําให้แต่
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ละบุคคลเกิ ดแนวทางปรับปรุ งพฤติกรรมตามสภาพการณ์ น้ นั นักทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมเป็ น
จํานวนมากเห็ นว่าพฤติกรรมคือ การมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ของแต่ละบุคคลและสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัว
4.7 ทฤษฏีพฒ
ั นาการบุคลิกภาพของอีริคสั น (Erikson’s Theory of development)

D

อีริคสัน เอช อีริคสัน(Erikson H. Erikson) มีความคิดเป็ นว่าพัฒนาการทางบุคลิกภาพเป็ นเรื่ อง
ที่ เ กิ ดขึ้ น ในทุ ก ช่ ว งของชี วิ ต มิ ใ ช่ สํา คัญเฉพาะพฤติ ก รรมในช่ วงแรกของชี วิตที่ อ ยู่ใ น Critical
Period เท่านั้น ซึ่ งพัฒนาการของมนุษย์มิได้เป็ นไปเพื่อสนองความสุ ขความพึงพอใจทางด้านสรี ระ
เท่ า นั้น แต่ ย งั จะต้อ งขึ้ น อยู่ก ับ สภาพทางจิ ต ‟ สั ง คม ซึ่ งหมายถึ ง ลัก ษณะการอบรม เลี้ ยงดู
สัมพันธภาพระหว่าง พ่อ ‟ แม่ ตลอดจนอิทธิ พลของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ ซึ่ งเด็กจะแสดงให้
เห็ นถึงความรู ้ สึกนึ กคิดที่มีต่อตนเองและสิ่ งแวดล้อม (Self ‟ Concept) และความรู้สึกนี้ เป็ นสิ่ ง
สําคัญในการพัฒนาทางบุคลิกภาพ ซึ่ งจะเป็ นเรื่ องที่ติดต่อสื บเนื่องกันไปตลอดชีวติ
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ในแต่ละขั้นตอนของพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่อีริคสันเสนอไว้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ไม่
ทางบวก ก็ทางลบ ซึ่ งมี 8 ขั้นตอนด้วยกัน อีริคสันมีความเห็นว่าพัฒนาการทางบุคลิกภาพเกิดขึ้นได้
เนื่ องจากคนมีการติดต่อสัมพันธ์กบั สังคม ดังนั้นจึงเน้นที่สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลและสังคมใน
แต่ละขั้นของการพัฒนาจะมี “ช่วงวิกฤต” (Critical Period) สําหรับที่จะพัฒนาเรื่ องนั้น ๆ ซึ่ ง อี
ริ คสันหมายถึงผูท้ ี่มีบุคลิ กภาพจิตดี ซึ่ งจะเป็ นลักษณะของคนที่สามารถเผชิญปั ญหาหรื อแก้ปัญหา
ทั้ง ปั ญหาที่ เ กิ ดจากภายในตนเองและปั ญหาจากภายนอก ด้วยการที่ ส ามารถจัดระบบระเบี ย บ
ความคิดและสามารถตัดสิ นใจได้
ในทางตรงกัน ข้า มถ้า ในช่ ว งชี วิต ใด พัฒ นาการเป็ นไปในทางลบมากกว่า เด็ ก ผูน้ ้ ัน จะมี
พัฒนาการทางบุคลิ กภาพไม่สมบูรณ์ ซึ่ งจะนําไปสู่ การเป็ นผูท้ ี่มีปัญหาในการปรับตัว นอกจากนั้น
ยังอธิ บายว่า ถ้าพัฒนาการของ ego ในตอนแรกเป็ นไปด้วยดีก็จะไปช่ วยพัฒนา ego ในขั้นที่ 2
ต่อไป แต่ถา้ พัฒนาการในขั้นแรกไม่ดี ขั้นที่ 2 อาจจะพัฒนาไปในทางดีได้ ถ้าได้รับประสบการณ์ที่
เหมาะสมในช่ วงนั้น แต่ ถึ ง อย่า งไรก็ ตามอี ริค สัน ชี้ ใ ห้เ ห็ นถึ ง อิ ท ธิ พ ลที่ แต่ ล ะขั้น มี ต่อกันโดยที่
พัฒนาการในขั้นหลังจะได้รับอิทธิ พลจากขั้นก่อนนั้น
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จากทฤษฎี บุคลิ กภาพที่กล่าวข้างต้น นั้นสามารถนําไปใช้ในการประยุกต์ในการทํางาน เพื่อ
นํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาตนเอง พัฒ นาพนัก งาน พัฒ นาองค์ก าร ซึ่ งแต่ ล ะทฤษฎี ก็ ส ามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้ได้ต่าง ๆ กัน แล้วแต่มุมมองการเลือกนําไปใช้
4.8 การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
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บุคลิกภาพของบุคคลเป็ นผลของพัฒนาการ ซึ่ งต่อมาจะกลายเป็ นลักษณะรวมที่บุคคลแสดง
พฤติ กรรมต่อสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น บุคลิกภาพจึงเป็ นผลของพัฒนาการและผลของการ
เข้า
เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมผสมผสานกัน การจะเข้า ใจบุค ลิ ก ภาพจําเป็ นจะต้องรู้ เกี่ ย วกับประวัติ
พัฒนาการของบุ ค คล แต่ ก ารวัด บุ ค ลิ ก ภาพ เราวัด จากการเข้า เกี่ ย วข้องกับ สิ่ ง แวดล้อมปั จจุ บ ัน
เราคํานึงถึงว่า ปั จจุบนั บุคคลเข้ากับคนอื่นได้ดีเพียงใด
บุคลิกภาพแสดงออกได้หลายทาง ฉะนั้น จิตวิทยาจึงแบ่งบุคลิกภาพไว้แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั
ความคิดเห็ นของแต่ละบุคคล แต่ก็มีบางอย่างที่ซ้อนกันอยู่ ซึ่ งพอจะสรุ ปลักษณะของบุคลิกภาพ
ของบุคคลได้ดงั นี้

PU
1.ลักษณะทางร่ างกายและอารมณ์ (Physique and Temperament) ซึ่ งได้แก่ ขนาดของ
รู ปร่ าง ความสมบูรณ์ แข็งแรง ท่าทาง ตลอดจนหน้าตา นอกจากนั้นยังมีลกั ษณะอารมณ์ของบุคคล
เป็ นคนมีความมัน่ คง อ่อนไหวแค่ไหน สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นลักษณะหนึ่ งของบุคลิกภาพของบุคคลซึ่ งมี
ผลต่อคนอื่น และมีผลต่อตนเองด้วย

2.เชาวน์ ปัญญาและความสามารถอื่น ๆ (Intellectual and Other Abilities) บุคลิกภาพรวม
ไปถึงสิ่ งที่ทาํ ให้บุคคลแตกต่างกันด้วย
3.ค่ านิยมและความสนใจ (Interests and Values) บุคลิกภาพจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
สนใจตลอดจนค่านิยมที่บุคคลยึดถือ

4.ทัศนคติทางสั งคม (Social Attitudes) ทัศนคติเป็ นส่ วนหนึ่ งของบุคลิกภาพ เช่ น แบบ
นิยมใช้อาํ นาจ จะเป็ นคนที่ชอบบังคับ ใช้อาํ นาจ ไม่เชื่อใครง่ายๆ และมีอคติ พวก Dogmatism คิดว่า
ความเห็นของตนถูกต้องเสมอ หรื อพวก Equalitarianism ที่เชื่อในเรื่ องความเสมอภาค เท่าเทียมกัน
5.แรงจูงใจ (Motivational Disposition) บางครั้งบุคคลทําสิ่ งใด เพราะมีแรงจูงใจซึ่ งอาจมี
ทั้งจิตสํานึก (Conscious) และจิตใต้สาํ นึก(Unconscious) ทําให้แต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
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6.ลักษณะการแสดงออก (Expressive and Stylistic Traits) บางครั้งเราแบ่งบุคคลเป็ น
style เช่น เป็ นคนสุ ภาพ ชอบสังคม มีเหตุผล และวิจารณญาณ
7.แนวโน้ มของความผิดปกติทางจิต (Pathological Trends) โดยพิจารณาจากโรคจิตว่า
บุคคลมีลกั ษณะจิตใจแตกต่างจากบุคคลอื่นแค่ไหน
แนวคิ ด และทฤษฎี ข ้า งต้นสามารถนํา มาประยุก ต์ใ ช้กับ งานวิจยั ในการศึ ก ษาตัว แปร
ทางด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา

D

ตอนที่ 3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
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นีรนุช ภาชนะทิพย์ และคณะ(2547) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การติดตามผลการเข้าร่ วมโครงการสห
กิ จศึ กษาของนิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามผลการส่ งนิ สิตเข้าร่ วม
โค รง ก าร ส ห กิ จศึ ก ษ า ร ว มทั้ งศึ ก ษ า ทิ ศ ท าง ก า ร พั ฒ น าโ คร ง ก า รส ห กิ จ ศึ ก ษ าข อ ง
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จ ากผูเ้ กี่ ย วข้อ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารและคณาจารย์ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษา 28 คน ผูแ้ ทนสถานประกอบการ 30 แห่ง นิสิตที่เข้าร่ วมโครงการฯ
รุ่ น ที่ 1- รุ่ น ที่ 5 จํา นวน 50 คน และนิ สิ ต ทั่ว ไปจากทุ ก วิ ท ยาเขต 624 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้เ ป็ น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการอภิ ป รายผลเชิ ง พรรณนาผลการวิจ ัย ในภาพรวมพบว่า ผูบ้ ริ ห ารและคณาจารย์ สถาน
ประกอบการและนิ สิตส่ วนใหญ่เห็ นความสําคัญและประโยชน์ในการส่ งนิ สิตเข้าร่ วมโครงการ
สหกิจศึกษา ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีความพึงพอใจด้านการบริ หารจัดการโครงการสหกิจศึกษาภาพรวม
ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจและความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับปี การศึกษาที่เหมาะสม
ในการส่ งนิสิตเข้าปฏิบตั ิงานในชั้นปี ที่ 4 ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การส่ งเสริ มและพัฒนา
โครงการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง นิสิตได้รับความรู้และการฝึ กทักษะจากสถานประกอบการ นิสิต
ได้รับประโยชน์ในการเพิ่มประสบการณ์วิชาชี พ สําหรับทิศทางการพัฒนาโครงการสหกิ จศึกษา
ประกอบด้วยการมีส่วนร่ วมของสถานประกอบการในการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร การส่ งนิ สิต
ปฏิบตั ิงานตรงตามสาขาที่เรี ยน การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิตอย่างเป็ นระบบ และการเห็น
ความสําคัญของผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เสาวนี ย ์ ศรี จนั ทร์ นิล (2554)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ สาขาวิ ช าการบัญ ชี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ของโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความพึงพอใจของนักศึกษา คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราช
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พฤกษ์ ที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการที่ดูแลนักศึกษาในโครงการสห
กิจศึกษา รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรคของโครงการ ประชากร ได้แก่ นักศึกษาทุกคนที่ร่วมโครงการ
สหกิ จศึกษาในปี การศึกษา 2553 คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ จํานวน 5 คน
และผูป้ ระกอบการหรื อหัวหน้าที่ดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา จํานวน 3 บริ ษทั เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์เจาะลึก และแบบสั งเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยความถี่และการพรรณนาความ ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. นักศึ กษาทุ กคนเห็ นว่า บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ของโครงการทั้ง 4 ข้อ โดยนักศึกษามีการ
เตรี ยมความพร้ อมเรื่ องความรู ้ ด้านกิ ริยามารยาท การแต่งกาย การปรับตัว การเตรี ยมความพร้อม
ความรู ้ในสาขาบัญชีก่อนออกปฏิบตั ิงาน และเมื่อปฏิบตั ิงานแล้ว นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และ
พัฒนาตนเองเพิ่มด้านการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การวางตัว ความอดทน ความรับผิดชอบ ด้านการ
บัญชีทว่ั ไป บัญชีที่จาํ เป็ น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จาํ เป็ นต่อการใช้งาน การทํางานที่มีระบบ
และคาดว่า จะพัฒนาตนเองในอนาคตในเรื่ องมนุ ษ ย์สัมพันธ์ ความมี ระเบี ย บของตนเอง ความ
ละเอียดรอบคอบ การตรงต่อเวลา การใช้ชีวิตในองค์กร การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น ความรับผิดชอบ ความ
อดทน ซื่ อสัตย์และการพัฒนาตนเองต่อการเรี ยนรู้งานด้านบัญชี และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. นักศึกษาพึงพอใจในส่ วนของการอบรมเตรี ยมความพร้อมอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ความ
เป็ นกันเองระหว่างครู พี่เลี้ยงและนักศึกษา เอกสารที่ใช้ในการอบรม และโสตทัศนูปกรณ์ นอกนั้น
อยูใ่ นระดับมากทั้งหมด
3. ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในระดับมากที่สุด คือ
ด้า นวุฒิ ภ าวะความอ่ อนน้อ มถ่ อ มตน ความประพฤติ คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และการปฏิ บ ตั ิ ตาม
ระเบียบวินยั ขององค์กร และระยะเวลาปฏิบตั ิงานของนักศึกษามีความเหมาะสม ส่ วนระดับมาก คือ
บุค ลิ ก ภาพ การปรั บ ตัว การวางแผนการทํางาน ความสามารถในการสื่ อสารมอบหมาย ความ
รับผิดชอบ ความอุตสาหพยายาม การทํางานโดยไม่ตอ้ งสั่ง ความเข้าใจในหลักสหกิ จศึกษา และ
ความสะดวกรวดเร็ วในการดําเนิ นงานของโครงการ มนุษย์สัมพันธ์ ทัศนคติต่องาน คุณภาพงานที่
ได้รับ ส่ วนที่อยูร่ ะดับปานกลาง คือ การแสดงความคิดเห็น ความรู้วิชาการเพียงพอ ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้งานใหม่ การตัดสิ นใจ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และการ
ได้ รั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามต้อ งการ ส่ ว นที่ อ ยู่ ใ นระดับ ไม่ ค่ อ ยดี คื อ พัฒ นาการด้า น
ภาษาอังกฤษ และการทํางานกับชาวต่างชาติ
4. ปั ญหาและอุปสรรคตามความเห็นของนักศึกษา พบว่า อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่ทนั สมัย
การสื่ อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันและไม่เข้าใจงาน ทําให้งานผิดพลาดได้ สําหรับตัวแทนผูป้ ระกอบการ
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เห็นว่า มีปัญหาด้านความรู ้ความเข้าใจระบบบัญชี ภาษี ใบกํากับ ภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
นฤมล ชิ นวุฒิโรจน์และคณะ(2553)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องมุมมองของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ
ภูมิ ที่เรี ยนสหกิจศึกษา ในปี การศึกษา 2553 การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงมุมมองของ
สถานประกอบการต่อสมรรถนะของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่
เข้าโครงการสหกิ จศึ กษา ในปี การศึกษา 2553 โดยกลุ่ มตัวอย่างที่นาํ มาศึกษาคือ นักศึกษาสาขา
วิศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม และสาขาวิศวกรรมโยธา
จํานวนรวมทั้งสิ้ น 39 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรม SPSS ผลการวิจยั พบว่า สถานประกอบการมีความเห็นต่อนักศึกษา
สหกิจศึกษาในด้านผลสําเร็ จของงาน ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และลักษณะ
ส่ วนบุคคล อยูใ่ นระดับ ดี ถึง ดีมาก และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า นักศึกษามีจุดเด่น ด้านความขยัน
ความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี ส่ วนที่ตอ้ งปรับปรุ งคือ การตรงต่อ
เวลา และการใช้ภาษาอังกฤษ
เยาวพา ณ นคร และ ศักดิ์ชยั คีรีศรี (2554)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการสํารวจความต้องการของสถาน
ประกอบการต่ อการฝึ กงานในระบบสหกิ จศึ ก ษาของนัก ศึก ษาคณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลา วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ คือสํารวจความต้องการของ
สถานประกอบการในการให้ ค วามร่ วมมื อ กับ การฝึ กงานของนัก ศึ ก ษาคณะบริ หารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลาในระบบสหกิจศึกษา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2
ด้านหลัก ประกอบด้วย 1).ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการในการให้ความร่ วมมือที่มีต่อ
นักศึกษาฝึ กงาน 2).ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักศึกษาฝึ กงาน การศึกษาประกอบด้วยผูป้ ระกอบการภาครัฐและเอกชนในการฝึ กงานของ
นักศึกษาใน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ยะลาและ
นราธิวาส จํานวน 60 แห่ง โดยการส่ งทางไปรษณี ยไ์ ปยังสถานประกอบการพร้อมทั้งแนบซองที่ติด
ดวงตราไปรษณี ยอ์ ากรเพื่อส่ งกลับคืนมาผลการวิจยั พบว่าสถานประกอบการส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้
ความร่ วมมือกับการฝึ กงานของนักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั สงขลาในระบบสหกิจศึกษา โดยมีความต้องการนักศึกษาสาขาบัญชีมากที่สุดและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึ กงานด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ระหว่างสถานประกอบการภาครัฐและ
ภาคเอกชน พบว่าทั้งสถานประกอบการภาครัฐและเอกชนให้ความสําคัญเรื่ องของความซื่ อสัตย์มาก
ที่สุด สําหรับความต้องการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึ กงานด้านการทํา งานระหว่าง
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สถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า สถานประกอบการภาครัฐต้องการคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึ กงานด้านการทํางานที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี ซึ่ งแตกต่างจากสถานประกอบการภาคเอกชนที่ตอ้ งการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึ กงานด้านการทํา งานในเรื่ องความรู้ความสามารถในวิชาชี พ นอกจากนี้ ยงั พบว่าสถาน
ประกอบการส่ วนใหญ่เป็ นหน่ วยงานภาครัฐที่ต้ งั ในจังหวัดสงขลา สถานประกอบการส่ วนใหญ่
ต้องการให้ความร่ วมมือในการรับนักศึกษาฝึ กงานจากคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัย สงขลา เพราะลักษณะการฝึ กงานของสถานประกอบการมีความคล้ายคลึ งกัน
ความต้องการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึ กงานทั้งด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และด้าน
การทํางาน นับว่ามีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่ข้ ึนอยูก่ บั
แบบแผนและลักษณะงานตามความต้องการของประเภทสถานประกอบการ ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้
คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย สงขลา สามารถพัฒนารู ปแบบของ
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา เพี่อสร้างความร่ วมมือและเครื อข่ายกับสถานประกอบการ
ชลลดา มงคลวนิ ช และเยาวภรณ์ เลิศกุลธานนท์(2551)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อคุณลักษณะของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย การ
วิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการในธุ รกิ จบริ การที่มีต่อ
คุณลักษณะของนักศึกษาโครงการสหกิ จศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย รวมทั้งเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาโดยจําแนก
ตามประเภทธุ รกิ จและตามกลุ่มสถาบันการศึกษา ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากการส่ งแบบสอบถาม
จํานวน 400 ชุด ไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ ในธุ รกิจบริ การที่รับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา
เข้า ปฏิ บ ตั ิ ง าน และคัดเลื อกแบบสอบถามที่ ส มบูรณ์ จํานวน 198 ชุ ด โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS ผลการวิจยั พบว่า สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการบริ การมีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลางต่อคุณลักษณะของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาจาก 4 กลุ่ม
สถาบันการศึกษา คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
และกลุ่ ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยพบว่า สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการ
บริ การมีความพึงพอใจมากต่อคุณลักษณะของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฎในเรื่ องความมี มนุ ษย์สัมพันธ์ ความซื่ อสัตย์ กริ ยามารยาท ความอ่อนน้อมถ่อมตน การทํางาน
ร่ วมกับคนอื่นและการเคารพกฎระเบียบขององค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความพึง
พอใจมากในเรื่ องความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ กริ ยามารยาท ความขยันหมัน่ เพียร ความอ่อน
น้อมถ่อมตน การทํางานร่ วมกับคนอื่น และการเคารพกฎระเบียบขององค์กร สําหรับนักศึกษาจาก
มหาวิท ยาลัย เอกชนสถานประกอบการมี ความพึ งพอใจมากในเรื่ องบุ คลิ ก ภาพ ความมี มนุ ษ ย์
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สัมพันธ์ ความซื่ อสัตย์ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการทํางานร่ วมกับคนอื่น แต่มีความพึงพอใจมาก
ในเรื่ องบุคลิกภาพ ความมี มนุษย์สัมพันธ์ ความซื่ อสัตย์ กริ ยามารยาท ความรับผิดชอบ ความอ่อน
น้อ มถ่ อ มตน ความเชื่ อ มั่น ในตนเอง และการเคารพกฎระเบี ย บขององค์ก รของนัก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐเมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการ
โรงแรมและธุ รกิจการท่องเที่ยว พบว่า สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจต่อคุ ณลักษณะของนักศึกษาโครงการสหกิ จศึกษามากกว่าสถานประกอบการที่เกี่ ยวข้อง
กับธุ รกิ จการโรงแรม นอกจากนี้ เรายัง พบว่าสถานประกอบการมี ความพึง พอใจต่อคุ ณลักษณะ
โดยรวมของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐสู งกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แต่ไม่มีความแตกต่างกับมหาวิทยาลัยเอกชน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ธวัชชัย ทีฆชุ ณหเถียรและคณะ(2543) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลการดําเนิ นงานโครงการสหกิ จ
ศึกษา ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ระยะที่ 2 เป็ นการประเมินผลการดําเนินการของโครงการสห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1) ขั้นกระบวนการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
1/2540 (มิถุนายน 2540) ถึ งภาคการศึกษาที่ 3/2540 (เมษายน 2541) 2) ขั้นผลผลิต กับบัณฑิตรุ่ น 1
และ 2 ที่สาํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2539 และ2540 เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานและแบบประเมินผลรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ซึ่ ง ประเมิ น โดยสถานประกอบการ แบบสอบถามนัก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา แบบสอบถามสถาน
ประกอบการ แบบสอบถามคณาจารย์ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี แบบสอบถามบัณ ฑิ ต
ผูบ้ งั คับบัญชาและอาจารย์ที่ปรึ กษาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้รวมทั้งสิ้ น
1,642 ฉบับ นําข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตและร้อยละ ผลการประเมินเป็ น
ดังนี้
1. รู ปแบบและวิธีดาํ เนินการของโครงการฯ
โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชี พ (Co-operative Education and Career Development
Project) เป็ นหน่วยงานขึ้นตรงกับรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ทําหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับสถาน
ประกอบการ เพื่อนําเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาในรู ปแบบสหกิ จศึกษา จัดหาตําแหน่ งงาน
ให้แก่ นักศึ กษาที่ ออกปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ประสานงานและให้บริ การ
คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มและดําเนิ นการให้กิจกรรมของ
โครงการดําเนินไปด้วยดี
การดําเนิ นงานมีรูปแบบที่เน้นคุณภาพของนักศึกษา สถานประกอบการ และการนิ เทศงาน
โดยคณาจารย์ โดยนักศึกษาที่จะออกปฏิบตั ิงานต้องผ่านการคัดเลือกจากคณาจารย์ว่ามีคุณสมบัติ
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ทางวิช าการและความประพฤติ ดี และต้องผ่า นการอบรมหลัก สู ตรต่ า งๆ ครบถ้ว น ส่ วนสถาน
ประกอบการจะต้องมีพนักงานพี่เลี้ยง (supervisor) ดูแลนักศึกษาและลักษณะงานที่มอบให้นกั ศึกษา
ปฏิ บ ตั ิ จะต้องผ่า นการรั บ รองของคณาจารย์ในสาขาวิช าเสี ย ก่ อน อาจารย์ที่ ปรึ กษาสหกิ จศึ กษา
จะต้องออกนิ เทศงานนักศึกษาทุกคนจนครบถ้วน การดําเนิ นการของโครงการจึงต้องประกอบไป
ด้วย การวางแผน การประสานงาน และการจัดการที่ดี นักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการ
ให้ความเห็นว่ารู ปแบบการดําเนินการโดยรวมของโครงการมีความเหมาะสมในระดับดี และมีความ
เข้าใจรู ปแบบการดําเนินการของโครงการเป็ นอย่างดี
2. คุณภาพของนักศึกษาที่ร่วมโครงการฯ
สถานประกอบการได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา 239 คน ปรากฏว่า นักศึกษาทุก
คนผ่านการประเมินผลจากสถานประกอบการโดยที่ ร้อยละ 69.04 และ 73.36 ได้รับการประเมิน
การปฏิ บตั ิงานและการทํารายงานวิชาการ ตามลําดับ ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐาน (คือ ดีมากและดี
เยีย่ ม) คณาจารย์และสถานประกอบการมีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติของนักศึกษาไปในด้านเดียวกัน
คือ นักศึกษาในโครงการ มีคุณสมบัติในระดับดี โดยเฉพาะบุคลิกภาพและวุฒิภาวะ ความรู้พ้ืนฐาน
เรื่ องการปฏิบตั ิตนในสถานประกอบการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการใน
ระดับ ที่ สูงกว่าคุ ณ สมบัติอื่นๆ ส่ วนคุ ณสมบัติที่ ได้รับ การประเมินในระดับ ตํ่าที่ สุด (ปานกลาง)
ได้แก่ ทักษะการนําเสนอ
3. คุณภาพของสถานประกอบการ
คณาจารย์มี ความพึง พอใจต่อสถานประกอบการที่ ร่วมโครงการในระดับ ปานกลาง โดยที่
Supervisor ให้ความสนใจ ดูแลนักศึกษาในระดับดี มีการปฐมนิเทศแก่นกั ศึกษา และมีความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ แต่คุณภาพงานที่มอบหมายนักศึกษายังอยู่ในระดับปานกลางและได้คะแนนตํ่าที่สุด
ส่ วนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการในระดับดี โดยประทับใจในการดูแลและการ
มอบหมายงานของสถานประกอบการมากที่สุด
4. คุณภาพของสาขาวิชาที่ร่วมโครงการ
สถานประกอบการ และนัก ศึ ก ษา เห็ นว่า อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จศึ ก ษามี ค วามสํา คัญต่ อ
ความสําเร็ จในการดําเนิ นงานของโครงการในระดับสู ง การนิ เทศงานเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และการจัดแผนการเรี ย นการสอนของสาขาวิช า สอดคล้องต่อการไปปฏิ บ ตั ิ ง านของนัก ศึ ก ษา
อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการ เห็นว่า จํานวนอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาต่อจํานวนนักศึกษา มี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง
5. คุณภาพของบัณฑิต
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เมื่อเปรี ยบเทียบบัณฑิ ตหลักสู ตรสหกิจศึกษากับบัณฑิตหลักสู ตรปกติแล้ว บัณฑิตหลักสู ตร
สหกิจศึกษามีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม มีทกั ษะการสมัครงานและหางาน อัตราเงินเดือนแรกเข้า และ
อัตราการเข้าศึกษาต่อสู งกว่าบัณฑิตหลักสู ตรปกติท้ งั สิ้ น รวมทั้งความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มี
คุ ณสมบัติที่ พึ ง ประสงค์ข องสถานสถานประกอบการและความสามารถในการเรี ย นในระดับ
ปริ ญญาโทที่ดีกว่า
เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษาแล้ว คณาจารย์ นักศึกษา และสถาน
ประกอบการ ต่างเห็นด้วยอย่างมาก ต่อหลักการของการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดําเนินการเรื่ องสหกิจศึกษาต่อไป และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ควรนํา
ระบบการศึกษานี้มาใช้ดว้ ย
เฉลิ มขวัญ ครุ ฑบุญยงค์(2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การติดตามผลสัมฤทธิ์ โครงการสหกิ จ
ศึ ก ษาเครื อข่ า ยอุ ดมศึ ก ษาภาคกลางตอนบน พบว่า สถานศึ ก ษาเครื อข่ า ยอุ ดมศึ ก ษาภาคกลาง
ตอนบนส่ วนใหญ่ประสบความสําเร็ จด้านหลักสู ตรสหกิจศึกษามากที่สุด มีสถานศึกษาเครื อข่ายที่
จัดสหกิ จศึ กษาทั้งหมด 23 แห่ ง มีหลักสู ตรทั้งหมด 334 หลักสู ตร มี นักศึกษาเข้าร่ วมสหกิ จ
16,265 คน และมีสถานประกอบการที่เข้าร่ วมเครื อข่ายทั้งสิ้ น 3,054 แห่ ง การสร้ างฐานข้อมูล
เครื อข่ายสถานประกอบการใหม่ยงั เป็ นปั ญหาสําหรับสถานศึกษาที่ไม่สามารถขยายเครื อข่ายได้
เนื่องมาจากสถานประกอบการหลายแห่งที่เคยทําสัญญารับนักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในปี
นี้ขอยกเลิกสัญญาและสถานประกอบการรายใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะไม่เข้าร่ วม โดยให้เหตุผลว่าเมื่อ
รับนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษาแล้วต้องรับภาระมากขึ้น เช่น ต้องจัดหาพี่เลี้ยงให้กบั นักศึกษาแต่ละ
คน ต้องมี การประเมิ นผลทั้งสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ และพนักงานพี่เลี้ ยง นอกจากนี้
สถานประกอบการยังพบกับปั ญหาด้านความซับซ้อนในการยื่นลดหย่อนภาษี สถานศึกษาที่มีการ
จัดหลักสู ตรสหกิจศึกษาส่ วนใหญ่พบปั ญหาด้านนักศึกษาเลือกวิชาสหกิ จศึกษาน้อยเนื่ องมาจากมี
ความคิดว่าจะทําให้ตนเองจบช้ากว่านักศึกษาคนอื่น นักศึกษาหลายคนมีวิช าที่ติดค้างหลายวิชาใน
เทอม 1 ปี 4 และถ้าเลือกเรี ยนวิชาสหกิจศึกษาแล้วจะทําให้ไม่สามารถเรี ยนวิชาอื่น ๆ ได้อีก เพราะ
ต้องออกปฏิบตั ิสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา
สถานศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนส่ วนใหญ่เห็นว่านักศึกษาขาดความเชื่ อมัน่
ในตัว เอง ขาดทัก ษะภาษาอัง กฤษ ทัก ษะคอมพิ ว เตอร์ อ ยู่ใ นระดับ มาก ผลการวิจ ัย ยัง พบว่ า
สถานศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนเห็นว่าสัดส่ วนของคณาจารย์นิเทศต่อนักศึกษาสห
กิ จศึ กษาที่ เหมาะสมควรมี สัดส่ วนของคณาจารย์นิเทศ 1 คนต่อนักศึกษาสหกิ จ 10 คน ด้านการ
บริ ห ารจัดการสถานศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษาภาคกลางตอนบนพบว่า สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจัด
หลักสู ตรสหกิ จศึกษาจะยึดมาตรฐานของสํานักกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิ จศึกษา
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ไทยที่ ร่ ว มมื อ กัน กํา หนดมาตรฐานเกี่ ย วกับ การดํา เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาขึ้ น ในสถานศึ ก ษาเพื่ อ
ก่อให้เกิ ดการผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีคุณภาพและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการแต่พบ
ปั ญหาเรื่ องมาตรฐานบางข้อของสถานศึกษาไม่สามารถทําได้ เช่ น คณาจารย์นิเทศต้องผ่านการ
อบรมจากสมาคมสหกิ จทุ กคน สถานศึก ษาส่ วนใหญ่ ไม่ มีก ารจัดสัมมนากลุ่ มย่อย ไม่มี การจัด
นิ ทรรศการ แต่จะมีการจัดทําแฟ้ มของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนโดยให้เหตุผลว่าการจัดทําแฟ้ ม
จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การประเมิ น ผลนัก ศึ ก ษา แนวโน้ม การจัด หลัก สู ต รสหกิ จ ศึ ก ษาขึ้ น ใน
สถานศึกษาส่ วนใหญ่ให้การสนับสนุนในการจัดหลักสู ตรสหกิจศึกษาโดยให้เหตุผลว่าจะทําให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่ ายคือสถานศึกษา นักศึกษาและสถานประกอบการ แต่สถานศึกษาบาง
แห่ งยังไม่แน่ใจถึงทิศทางของภาครัฐเรื่ องการสนับสนุนด้านงบประมาณ สถานศึกษาหลายแห่ งยัง
เป็ นห่ วงเรื่ องวัตถุประสงค์ของภาครัฐที่ตอ้ งการเพิ่มหลักสู ตรสหกิจศึกษาและต้องการให้นกั ศึกษา
เลื อกเรี ย นวิช าสหกิ จศึ ก ษาเพิ่ม ขึ้ น ควรหาแนวทางในการสร้ างเครื อข่ ายสถานประกอบการไว้
รองรับด้วย
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พรพิมล วิกรัยพัฒน ์์และชูเกียรติ ศิริวงศ์(2553)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความรู้ความเข้าใจและ
ความต้องการความร่ วมมือด้านสหกิ จศึกษาของผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยว การวิจยั ครั้งนี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความรู้ ความเข้า ใจ และความต้องการร่ ว มมื อ ให้ก ารสหกิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยการสํารวจด้วยแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ส ถาน
ประกอบการ จํานวน 24 แห่ ง ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อายุ เพศ ตําแหน่งงาน อายุสถาน
ประกอบการ การรับนักศึกษาเข้าสหกิจ ความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการการร่ วมมือในการสห
กิจศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงมีอายุ 31-40 ปี มีรายได้โดยเฉลี่ ย มากกว่า 25,000 บาท และส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่งงานอยูใ่ น
กลุ่มโรงแรม ข้อมูลใน การรับนักศึกษาเข้าสหกิจของสถานประกอบการ พบว่า อายุของสถาน
ประกอบการส่ วนใหญ่มีอายุการดําเนินงาน 6 ปี ขึ้นไปและรับนักศึกษาสหกิจต่อปี 4 ครั้งต่อปี ขึ้นไป
ช่วงเวลาที่สถานประกอบการต้องการรับนักศึกษาเข้าสหกิจส่ วนใหญ่ ต้องการรับในฤดูหนาว โดย
ต้องการรับนักศึกษาครั้งละ 5 คนขึ้นไปและ พบว่า สถานประกอบการเลือกนักศึกษาเข้าสหกิจจาก
ความรู้ความสามารถของนักศึกษา ข้อมูลในส่ วนของความต้องการร่ วมมือสหกิ จศึกษาสามารถ
สรุ ปได้ว่าสถานประกอบการ มีความเข้าใจว่าสหกิจเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคน และยังพบว่าสถานประกอบการมีความต้องการร่ วมมือสหกิจในการพัฒนาทักษะ
ด้านธุ รกิจนําเที่ยว ความรู้ในงานรับจอง( Booking or Reservation) มากที่สุด, รองลงมาได้แก่
ความรู ้ในการจัดจําหน่ายตัว๋ Ticketing, ความรู้ในการเป็ น Tour Operator และความรู้ในการเป็ น
มัคคุเทศก์ Tour Guide ตามลําดับ และพบว่า สถานประกอบการที่เป็ นหน่วยงานของรัฐเช่น การ
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ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความต้องการร่ วมมือในการพัฒนาทักษะในด้านความรู้ในการให้ขอ้ มูล
นักท่องเที่ยว,ความรู้ในการทํางานสํานักงาน, ความรู้ในการประสานงาน ตามลําดับ
ในส่ วนของการร่ วมมือพัฒนาทักษะงานด้าน Organizer สถานประกอบการต้องการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาทักษะในด้านความรู ้ ในเกี่ ยวกับงานสํานักงานมากที่สุด รองลงมาคือความรู้ เกี่ ยวกับ
การทําตลาดและงานขาย ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานเท่า ๆ กันและความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งาน
ตามลําดับ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องการมีส่วนร่ วมสหกิจในการพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร โดยเฉพาะ ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษมากที่ สุด
รองลงมา ได้แก่ การใช้E-mail และการสื่ อสารทาง Internet, ความรู้เกี่ยวกับ Ms- Word, Excel,
PowerPoint, และมีความรู้ในภาษาที่ 3 ตามลําดับ และยังพบว่าสถานประกอบการทุกแห่ งต้องการ
ร่ วมมือในการพัฒนาด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และService มากที่สุด ได้แก่ความมีน้ าํ ใจ
รองลงมาได้แก่ การมีทศั นะคติที่ดีต่องาน การเข้ากับเพื่อนร่ วมงานเท่ากัน และทัศนคติในทางบวก
ต่อปั ญหาต่างๆ สําหรั บด้านจริ ยธรรมในอาชี พสถานประกอบการต้องการร่ วมมือสหกิ จในการ
พัฒนาด้านจริ ยธรรมดังนี้คือด้านซื่ อสัตย์ต่อตนเองและความขยันและอดทนในการทํางาน เท่า ๆกัน
ความมีจริ ยธรรมในวิชาชีพ, และไม่ประพฤติผดิ ในเรื่ องชูส้ าว ยาเสพติด การพนัน
จากงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องข้างต้นช่ วยให้ผวู้ ิจยั ได้เห็นตัวอย่างในการทําวิจยั และตัวแปรที่ได้
ทําการศึกษาวิจยั มาแล้วในอดี ต ซึ่ งผูว้ ิจยั สามารถนําความรู้ขา้ งต้นมาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้
และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ การศึกษาตัวแปรในการวิจยั ในเรื่ องของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ จากรายวิช าต่ า งๆในระหว่า งการฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง าน ความคิ ดเห็ น ของสถาน
ประกอบการที่มีต่อการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษา รวมทั้งความต้องการบัณฑิตทางด้านการตลาด
ของสถานประกอบการ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาบัณฑิ ตทางด้า นการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
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ประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา เป็ นการวิจยั ที่บูรณาการข้อมูล 3 ส่ วนเข้าด้วยกันโดย
แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วนและใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ที่ต่างกัน รายละเอียดมีดงั นี้

ส่ วนที่ 1 การศึ กษาความคิดเห็นของนักศึ กษาสหกิจ ศึ กษาที่มีต่อการประยุกต์ ใช้ ความรู้ จากวิชา
ต่ าง ๆ ตามหลักสู ตรสาขาการตลาดในระหว่ างการฝึ กปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้ าร่ วม
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โครงการสหกิจศึกษา โดยมีระเบียบวิธีวจิ ัยดังนี้

1. รู ปแบบการวิจัย

ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานการฝึ กปฏิบตั ิงาน

สหกิจศึกษาที่นกั ศึกษาจัดทาส่ งอาจารย์นิเทศภายหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบตั ิงานครบตามกาหนดเวลา
แล้ว

2. ประชากร

ประชากรในการวิจยั ส่ วนนี้ ได้แก่นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 4 ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิ จ

มหาวิท ยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ และได้ท าการฝึ กปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการรวม 21 บริ ษ ทั
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 จานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้ น 37
ราย โดยทาการเก็บข้อมูลจากประชากรทุกราย
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล
งานวิจยั ส่ วนนี้ ทาการเก็บข้อมูลจากรายงานการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาที่นกั ศึกษาจัดทาส่ ง
อาจารย์นิเทศภายหลังจากการฝึ กปฏิบตั ิงานครบตามกาหนดเวลาแล้ว ในลักษณะของข้อมูลทุติยภูมิ
โดยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ในหัวข้อ (1) ความเชื่อมโยงกับสาขาวิชา (2)
ความรู ้และทักษะที่ยงั ขาดอยู่ และ(3) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตร
4. วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล

D

การวิจยั ในส่ วนนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพในลักษณะของการวิจยั เอกสาร(Desk Research)

ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเป็ นหลักด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา(Content Analysis)
โดยใช้ดุลพินิจในการจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล เชื่อมโยง และวิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการทาวิจยั สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพบางส่ วนซึ่ งสามารถทาการนับจานวนคาตอบ
ได้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแปลงข้อมูลที่เป็ นลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้เป็ นข้อมูลในรู ปแบบที่สามารถ
ประมวลผลด้วยค่าสถิติความถี่ และร้อยละได้ ซึ่ งทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความชัดเจนมากขึ้น
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ส่ วนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้ า
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีระเบียบวิธีวจิ ัยดังนี้
1. รู ปแบบการวิจัย

ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารแบบประเมินการ

ปฏิบตั ิงานนักศึ กษาสหกิ จศึกษาที่สถานประกอบการทาการประเมินนักศึกษาที่เข้าฝึ กปฏิบตั ิงาน
ครบตามกาหนดเวลาแล้ว
2. ประชากร

ประชากรในการวิจยั ส่ วนนี้ได้แก่ ตัวแทนจากสถานประกอบการที่ได้เข้าร่ วมในโครงการสหกิจ

ศึกษา และรับนักศึกษาของภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ เข้า
ฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการในระหว่างภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 รวม 21 บริ ษทั โดย
ทาการเก็บข้อมูลจากประชากรทุกรายจากตัวแทนผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่ งเป็ นพนักงานในระดับผูบ้ ริ หารของ
บริ ษ ัท ซึ่ งอยู่ ใ นหน่ ว ยงานที่ นัก ศึ ก ษาเข้า ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านโดยตรงได้แ ก่ 1)ระดับ ผูช้ ่ ว ยประธาน
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เจ้าหน้าที่บริ หาร/ ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการรวม 3 ราย 2)ระดับผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ/ผู้ ช่วย
ผูจ้ ดั การ รวม 17 ราย และ3)ระดับหัวหน้าฝ่ าย/ผูช้ ่ วยหัวหน้าส่ วน/เจ้าหน้าที่อาวุโสรวม 17 ราย ซึ่ ง
ตัวแทนจากสถานประกอบการไดทาการตอบแบบประเมินการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ที่เข้าฝึ กปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการแต่ละแห่ งเป็ นรายบุคคลซึ่ งมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 37 ราย
(เนื่องจากสถานประกอบการบางบริ ษทั รับนักศึกษาเข้าฝึ กงานมากกว่า 1 ราย)
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล

D

งานวิจยั ส่ วนนี้ ทาการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินการปฏิบตั ิงานนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ตวั แทน

จากสถานประกอบการทาการกรอกข้อมูล และนาส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิ จศึกษาภายหลังจากที่
นักศึกษาได้ฝึกปฏิ บตั ิ งานครบตามกาหนดเวลาแล้ว ลักษณะของข้อมูล เป็ นข้อมูล ปฐมภูมิโดยมี
คาถามปลายเปิ ดให้สถานประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
โดยเลื อ กเก็ บ ข้อ มู ล เฉพาะส่ วนที่ เ กี่ ย วข้องกับ งานวิจยั ในหัวข้อ ข้อ คิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์แ ก่
นักศึกษาในแง่ของ (1) จุดเด่นของนักศึกษา (2) ข้อควรปรับปรุ งของนักศึกษาและ (3) ข้อคิดเห็น
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เพิ่มเติม

4. วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล

เนื่องจากเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพในลักษณะของการวิจยั เอกสาร(Desk Research) ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ี

วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา(Content Analysis) และใช้ดุลพินิจในการจัด
หมวดหมู่ขอ้ มูล เชื่อมโยง และวิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั
ส่ วนที่ 3 การศึกษาความต้ องการบุคลากรด้ านการตลาดของสถานประกอบการ
มีระเบียบวิธีวจิ ัยดังนี้

1. รู ปแบบการวิจัย

ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research) เพื่ออธิ บายลักษณะความต้องการบุคลากรด้าน

การตลาดของสถานประกอบการ ในเรื่ องของคุ ณสมบัติอนั พึ งประสงค์ เกณฑ์ใ นการพิ จารณา
คัดเลือกพนักงาน ความคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั ของพนักงานในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กับงานการตลาด และแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านการตลาดในอนาคต
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2. ประชากร
ประชากรในการวิจยั ส่ วนนี้ ได้แก่ตวั แทนสถานประกอบการที่ได้เข้าร่ วมในโครงการสหกิ จ
ศึกษา และรับนักศึกษาของภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ เข้า
ฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 รวม 21 บริ ษทั โดยทาการ
เก็บข้อมูลจากประชากรทุกราย ซึ่ งเป็ นประชากรกลุ่มเดียวกับการวิจยั ในส่ วนที่ 2
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล
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เนื่องจากอาจารย์นิเทศซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาแต่

ละรายจะต้องนัดหมายและเยี่ย มเยีย นสถานประกอบการเพื่ อสอบถามผลการปฏิ บ ัติงานของ
นักศึกษาในระหว่างทาการฝึ กปฏิบตั ิงานอยู่เป็ นระยะ ๆ ทาให้มีโอกาสพบกับผูบ้ ริ หารของสถาน
ประกอบการ และหัวหน้างานของนักศึกษาโดยตรง จึงสามารถขอความอนุเคราะห์จากบริ ษทั ใน
การเก็บข้อมูลในส่ วนนี้ได้โดยตรง

เครื่องมือในการเก็บข้ อมูล
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เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่ งพัฒนาขึ้นจากแบบสอบถามต้นแบบของสานักกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ และแบบสอบถามจากงานวิจยั เรื่ อง วิวฒั นาการและแนวโน้ม
ของศาสตร์ การตลาดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์การตลาดของธุรกิจในประเทศไทย , มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์,พ.ศ. 2547 ของ ผศ.ยุวดี ภู่สาลี และทาการเพิ่มเติมบางคาถามที่ตอ้ งการข้อมูลและ
รายละเอียดในบางส่ วนมากขึ้น ดัดแปลงเป็ นแบบสอบถามชุดใหม่เพื่อทาการเก็บข้อมูล

ประกอบด้วย คาถามปลายปิ ด และปลายเปิ ดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั โดยแบ่ง
คาถามเป็ นตอน ๆ รวม 3 ตอนได้แก่

ตอนที่ 1 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ผูต้ อบและสถานประกอบการได้แก่ ชื่ อผูต้ อบ อายุ เพศ

การศึ ก ษา อายุง าน ชื่ อสถานประกอบการ ประเภทธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณฑ์หรื อบริ ก ารหลัก จานวน
พนักงานรวม ซึ่งเป็ นคาถามในลักษณะปลายปิ ดประเภทเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว

ตอนที่ 2 เป็ นคาถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณสมบัติของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องกับ
งานการตลาด ได้แก่ จานวนพนักงานที่เกี่ ยวข้องกับงานการตลาด ระดับการศึกษาของพนักงาน
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลื อกพนักงานในระดับผูบ้ ริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ ลักษณะคาถาม
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ประกอบด้วย คาถามปลายปิ ดประเภทเลือกตอบเพียงข้อเดียว คาถามปลายปิ ดประเภทจัดอันดับ
และคาถามปลายปิ ดประเภทตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ และคาถามเรื่ องความคิดเห็นที่มีต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั ของพนักงานด้านการตลาด ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดประเภทมาตราส่ วน
ประเมินค่า(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert scale) ให้คะแนนความสาคัญ 5 ระดับ โดยมี
หลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับผลการปฏิบตั ิงาน

คะแนน
5

ดี

4

ปานกลาง

3

พอใช้

2

ควรปรับปรุ ง

1

D

ดีมาก

ตอนที่ 3 เป็ นคาถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับทิศทางและแนวโน้มความต้องการรับบัณฑิ ต

PU
สาขาการตลาดเข้างานในอนาคต ซึ่ งเป็ นคาถามในลักษณะปลายปิ ดประเภทตอบได้ม ากกว่า 1
คาตอบ และคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผตู้ อบแสดงความคิดเห็น
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล

งานวิจยั ส่ วนนี้ทาการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิโดยขอความอนุเคราะห์อาจารย์นิเทศที่

ดูแลนักศึกษาที่ เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาแต่ละราย ทาการแจกแบบสอบถามแก่ผบู้ ริ หารของ

สถานประกอบการหรื อหั ว หน้ า งานของนัก ศึ ก ษาโดยตรงในระหว่ า งการเยี่ ย มเยี ย นสถาน
ประกอบการครั้ งสุ ด ท้า ย ให้ เ วลาในการตอบแบบสอบถาม 1- 2 สั ป ดาห์ และนัด หมายเก็ บ
แบบสอบถามกลับคืนจากสถานประกอบการโดยให้นกั ศึกษาที่เข้าฝึ กงานในสถานประกอบการแต่
ละแห่งเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมนาส่ งอาจารย์นิเทศ เพื่อนามาประมวลผลต่อไป
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4. วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
ข้อมู ลที่ ได้รับจากแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้ นามาท าการจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล ลงรหัส และ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the
Social Science : SPSS) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าสถิติในรู ปของการแจกแจง

D

ความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation)
สาหรั บค าถามเรื่ องความคิดเห็ นที่ มีต่อผลการปฏิ บตั ิ งานในปั จจุบ นั ของพนักงานด้า น

การตลาด ซึ่ งเป็ นคาถามปลายปิ ดประเภทมาตราส่ วนประเมินค่าตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert scale)
ผูว้ ิ จ ัย ท าการประมวลผลด้วยสถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย และแปลความหมายของข้อ มูล โดยใช้เ กณฑ์ดัง นี้
(ธานินทร์ ศิลป์ จารุ : 2549)
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คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ ดี

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ พอใช้

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง

2.สถิติเชิ งอนุมาน(Inferential Statistics) เพื่อทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ

ไคสแคว์ (Chi-Square Test) และ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance)

เพื่ อ ทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรอิ ส ระและตัว แปรตามในสมมติ ฐ านข้อ ต่ า งๆว่า มี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่

แหล่ งข้ อมูลในการวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการทาวิจยั ครั้งนี้ สามารถหาได้ท้ งั จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยดาเนินการดังนี้
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1. แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่แหล่งที่ได้ขอ้ มูลโดยตรงจากผูท้ ี่ให้ขอ้ มูล
ซึ่ งดาเนิ นการวิจยั ดังรายละเอียดของการวิ จยั ในส่ วนที่ 2 โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
ประเมินการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษาสหกิ จศึกษาที่สถานประกอบการเป็ นผูต้ อบคาถามปลายเปิ ด
และในส่ วนที่ 3 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการออกแบบไว้ เพื่อ
ใช้เก็บข้อมูลในครั้งนี้
2. แหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ แหล่งข้อมูลเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่ งมี
ผูร้ วบรวมหรื อจัดทาเผยแพร่ เอาไว้ โดยจะดาเนิ นการรวบรวมค้นคว้าจากตารา วารสาร นิ ตยสาร

D

หนังสื อพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ เอกสารทางด้านการศึกษา ระเบียบการและหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง และจากอินเทอร์ เน็ตของหน่ วยงาน หรื อองค์กร

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นต้น
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บทที่ 4
ผลการวิจยั

PU

D

การวิจยั ในชั้นเรี ยนเรื่ องการพัฒนาบัณฑิ ตทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาแบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จาก
วิชาต่างๆตามหลักสู ตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิทางานในสถานประกอบการที่เข้า
ร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
ส่ วนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการที่มีต่อการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษาสหกิ จ
ศึกษาที่เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
ส่ วนที่ 3 ศึ ก ษาความต้องการบุ ค ลากรด้า นการตลาดของสถานประกอบการที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการสหกิจศึกษา
ผลการวิจยั ในแต่ละส่ วนได้ขอ้ สรุ ปแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาโดมมีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิจัยส่ วนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาทีม่ ีต่อการประยุกต์ ใช้
ความรู้จากวิชาต่ างๆตามหลักสู ตรสาขาการตลาดในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา

ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ที่เข้าร่ วมโครงการรวม 37 รายในหัวข้อ 1) ความเชื่อมโยงกับสาขาวิชา 2) ความรู้และทักษะที่ยงั ขาด
อยู่ และ3) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรสาขาการตลาด มาทาการวิเคราะห์เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงรายวิชาที่สาคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา
ผลการวิจยั มีดงั นี้
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1.1 วิชาทีน่ ักศึกษานาไปใช้ ประโยชน์ ในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ผลการวิจยั ในส่ วนนี้ได้ทาการวิเคราะห์โดยแยกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิ ตหลักสู ตร 4 ปี ของสาขาวิช าการตลาดประจาปี การศึกษา 2553 ได้แก่ หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก และกลุ่มวิชาเลือก ผลการวิจยั มีดงั นี้
1.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึ กษาทั่วไปที่นักศึ กษานาไปใช้ ประโยชน์ ในระหว่ างการฝึ ก
ปฏิบัติงาน
จากการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษารวม 37 ราย พบว่านักศึกษาที่เข้า
ร่ วมโครงการได้นาเอาความรู ้ จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปประโยชน์ในระหว่างการฝึ ก
ปฏิ บตั ิงานรวม 30 ราย คิดเป็ นร้อยละ 81.1 ของนักศึก ษาที่เข้าร่ วมโครงการทั้งหมด โดยพบว่า
นักศึกษาในกลุ่มนี้ได้นาความรู้จากวิชาทักษะการสื่ อสารภาษาไทยไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 70.0 รองลงมาใช้ความรู้จากวิชา IL103 สารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าคิดเป็ นร้อยละ 40.0 ใช้วิชา GE121 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คิด
เป็ นร้อยละ 33.3 และร้อยละ 23.4 ตามลาดับ ส่ วนวิชาอื่นที่นกั ศึกษาบางส่ วนนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระหว่างการฝึ กปฏิ บตั ิงานอยู่บา้ งได้แก่ วิชาLW102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับกฎหมาย MA103
คณิ ตศาสตร์และสถิติในชีวติ ประจาวัน และวิชา GE139 องค์รวมแห่งชีวติ ตามลาดับ
นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาได้นาเอาความรู้ในแต่ละวิชาข้างต้นไปใช้ประโยชน์
ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานดังนี้
วิชาGE121 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล และวิชาGE139 องค์รวมแห่งชีวิต ช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจ
ถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลในเรื่ องพฤติกรรม ความคิด และมุมมอง ช่วยให้สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี รู ้จกั การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นและองค์กร การสื่ อสาร การใช้ภาษา การควบคุม
อารมณ์ รู ้จกั คิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล รวมทั้งการจัดการตนเอง การจัดการ
เวลา
วิชาIL 103 สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างเป็ น
ระบบ รวดเร็ วและถูกต้อง สามารถจัดหมวดหมู่ของงานและเอกสารได้อย่างเป็ นระบบ สะดวกใน
การค้นหา รวมทั้งสามารถจัดทารายงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาLW102 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ช่วยให้นกั ศึกษา มีความเข้าใจในเอกสารสัญญา
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงาน มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทาเอกสาร
สัญญาต่างๆ
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ตารางที่ 4.1สั ด ส่ วนและร้ อยละของนั ก ศึ ก ษาที่ใ ช้ วิช าในหมวดศึ ก ษาทั่ ว ไปในระหว่ า งการฝึ ก
ปฏิบัติงาน
การใช้วชิ าในหมวดศึกษาทัว่ ไป
จานวน
ร้อยละ
ใช้
30
81.1
ไม่ใช้
7
18.9
รวม
37
100.0

PU
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ตารางที่ 4.2 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่นักศึกษานาไปใช้ ประโยชน์ ในระหว่างการฝึ ก
ปฏิบัติงาน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวนคาตอบ
ร้อยละ
ของจานวนผูต้ อบ
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE121 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
10
33.3
IL 103 สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
12
40.0
GE139 องค์รวมแห่งชี วติ
2
6.7
2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
LW102 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3
10.0
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
MA103 คณิ ตศาสตร์ และสถิติในชีวติ ประจาวัน
3
10.0
กลุ่มวิชาภาษา
LA010 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
LA101 ภาษาอังกฤษ 1
LA102 ภาษาอังกฤษ 2
TH103 ทักษะการสื่ อสารภาษาไทย
จานวนผูต้ อบ

2
3
2
21
30

6.7
10.0
6.7
70.0

วิชาMA103 คณิ ตศาสตร์ และสถิติในชีวติ ประจาวัน ช่วยให้นกั ศึกษาจัดทารายงานและคานวณ
ตัวเลขต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักการคานวณเช่นการคานวณค่าร้อยละ อัตราส่ วน ดอกเบี้ย ราคา
สิ นค้า การจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเช่นยอดขาย เอกสารทางบัญชี เป็ นต้น
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วิชาLA010 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน วิชาLA101 ภาษาอังกฤษ1 และวิชา LA102 ภาษาอังกฤษ
2 ช่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการ อ่าน พูด ฟัง เขียน แปลความ สื่ อสาร และจดบันทึกภาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องในระหว่างการฝึ กงาน

D

วิชาTH103 ทักษะการสื่ อสารภาษาไทย ช่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องในเรื่ องของการพูด ฟั ง อ่าน เขียน เช่นการพิมพ์งาน การทาจดหมาย การตรวจสอบคาผิด
การเรี ยบเรี ยงคา การใช้คาศัพท์เฉพาะ การเชื่อมโยงคาและประโยค การสื่ อสารกับบุคคล การจด
บันทึก และการร่ างเอกสารสาคัญต่างๆ การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เป็ น
ต้น

PU

1.1.2 รายวิชาในกลุ่มวิชาแกนทีน่ ักศึกษานาไปใช้ ประโยชน์ ในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
จากการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษารวม 37 ราย พบว่านักศึกษาที่เข้า
ร่ วมโครงการได้นาเอาความรู ้จากรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานรวม 34 ราย คิดเป็ นร้อยละ 91.9 ของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการทั้งหมด โดยพบว่าใน
การฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นักศึกษากลุ่มนี้ได้นาเอาความรู้จากหลายวิชาในกลุ่มวิชาแกนไปใช้
ประโยชน์ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานโดยวิชาที่นาไปใช้ประโยชน์มากที่สุดได้แก่ วิชา IT206
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 70.6 รองลงมาได้แก่วชิ า MK201 หลักการตลาดคิดเป็ น
ร้อยละ 38.2 วิชาLA202ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ2 คิดเป็ นร้อยละ 32.4 วิชาLA202
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ1 คิดเป็ นร้อยละ 20.6 วิชา GM201 องค์การและการจัดการคิด
เป็ นร้อยละ 14.7 วิชา MK301 การจัดการการตลาด และวิชาIT20 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อย
ละ 11.8 เท่าๆกัน ตามลาดับ โดยที่บางส่ วนได้ใช้ความรู้ในวิชา วิชา BA203 การภาษีอากร วิชา
FN201 การเงินธุ รกิจ วิชา HR201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิชา BA204 การวิจยั ธุรกิจ และวิชา
ST201 หลักสถิติ ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงาน ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 สั ดส่ วนและร้ อยละของนักศึกษาทีใ่ ช้ วชิ าในกลุ่มวิชาแกนในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
การใช้วชิ าในกลุ่มวิชาแกน
จานวน
ร้อยละ
ใช้
34
91.9
ไม่ใช้
3
8.1
รวม
37
100.0
ตารางที่ 4.4 รายวิชาในกลุ่มวิชาแกนทีน่ ักศึกษานาไปใช้ ประโยชน์ ในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน

D

กลุ่มวิชาแกน

3
2
3
5
3
7
11
13
4
1
24
4
34

ร้อยละ
ของจานวนผูต้ อบ
8.8
5.9
8.8
14.7
8.8
20.6
32.4
38.2
11.8
2.9
70.6
11.8

PU

BA203 การภาษีอากร
BA204 การวิจยั ธุ รกิจ
FN201 การเงินธุ รกิจ
GM201 องค์การและการจัดการ
HR201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
LA201 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ1
LA202 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ2
MK201 หลักการตลาด
MK301 การจัดการการตลาด
ST201 หลักสถิติ
IT206 สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
IT207 ธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
จานวนผูต้ อบ

จานวนคาตอบ

นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาได้นาเอาความรู้ในแต่ละวิชาข้างต้นไปใช้ประโยชน์ใน
ระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานดังนี้
วิชาBA203 การภาษีอากร ช่วยให้นกั ศึกษามีพ้นื ฐานในการคานวณภาษีประเภทต่างๆในแต่ละ
รายการได้อย่างถูกต้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน รวมทั้งการหัก
ภาษีของฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด เป็ นต้น
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วิชาFN201 การเงินธุ รกิจ ช่วยให้นกั ศึกษามีพ้นื ฐานในการจัดทางบประมาณ และงบการเงินได้
ถูกต้อง
วิชาGM201 องค์การและการจัดการ ช่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการวางแผนกระบวนการทางาน
ให้เป็ นระบบ มีระเบียบ การควบคุมงาน การรู้จกั การปรับตัวให้เข้ากับองค์กรการใช้ทรัพยากรใน
องค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความเข้าใจในการบริ หารงานขององค์กร
วิชาHR201 การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ช่ วยให้นักศึกษาเข้าใจในการจัดการบุคคลในองค์กร
และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
วิช าLA201 ภาษาอัง กฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ1 วิชาLA202
และภาษาอังกฤษเพื่ อ
จุดประสงค์เฉพาะ2 ช่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการ อ่าน พูด ฟัง เขียน แปลความ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การสื่ อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้าและบุคคลอื่น และเข้าใจในศัพท์เฉพาะทางธุ รกิจได้อย่างถูกต้อง
ในระหว่างการฝึ กงาน
วิชาMK201 หลักการตลาด ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลการตลาดได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักและทฤษฎีทางการตลาดเช่นการวิเคราะห์SWOT การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด
การวิเคราะห์ตลาดในลักษณะเปรี ยบเทียบ เรี ยบเรี ยงและทารายงาน นาเสนอข้อสรุ ป
วิชาMK301 การจัดการการตลาด ช่ วยให้นักศึกษาเข้าใจในส่ วนประสมทางการตลาดของ
บริ ษทั มากขึ้นและสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม
วิชาST201 หลักสถิติ ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถคานวณค่าสถิติต่างๆได้อย่างถูกต้องเช่นการ
คานวณค่าเปอร์ เซ็นต์
วิช าIT206 สานักงานอิเล็กทรอนิ ก ส์ และวิชาIT207 ธุ รกิ จอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ช่ วยให้นักศึ กษามี
ทักษะในการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปMicrosoft Office ในการพิมพ์งานและการบันทึกข้อมูลเช่น การ
จัดทาฐานข้อมูลลูกค้า บันทึกคาสั่งซื้ อ การค้นหาข้อมูล การตกแต่งภาพโดยใช้Photoshop การพิมพ์
จดหมาย การทานามบัตร การ์ดอวยพร และป้ ายต่างๆเป็ นต้น
1.1.3 รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกทีน่ ักศึกษานาไปใช้ ประโยชน์ ในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน

จากการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษารวม 37 ราย พบว่านักศึกษาที่เข้า
ร่ วมโครงการได้นาเอาความรู ้จากรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานรวม 29 ราย คิดเป็ นร้อยละ 78.4 ของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการทั้งหมด โดยพบว่าใน
การฝึ กปฏิ บตั ิงานนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการได้นาเอาความรู้จากหลายวิชาในกลุ่มวิชาเอกไปใช้
ประโยชน์ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานโดยวิชาที่นาไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ วิชา MK302
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พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คิดเป็ นร้ อยละ 48.3 รองลงมาได้แก่ วิชา MK404 ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด คิดเป็ นร้อยละ 44.8 วิชา MK312 การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ร้อยละ 41.4 และ
วิชา MK306 การวิจยั ตลาดร้อยละ 31.0 ตามลาดับ โดยมีบางส่ วนได้ใช้ความรู้ใน วิชา MK401 การ
สัมนาทางการตลาดในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานคิดเป็ นร้อยละ13.8 วิชา MK403 การจัดการการ
กระจายสิ นค้า และวิชา MK405 การค้าสมัยใหม่ ในสัดส่ วนพอๆกันคิดเป็ นร้อยละ10.3 สาหรับ วิชา
MK311 การตลาดระดับโลก และวิชา MK402 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า มีนกั ศึกษานา
ความรู ้ ใ นแต่ ล ะวิ ช าข้า งต้น ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นระหว่ า งการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.9
ตามลาดับ

D

ตารางที่ 4.5 สั ดส่ วนและร้ อยละของนักศึกษาทีใ่ ช้ วชิ าในกลุ่มวิชาเอกในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
การใช้วชิ าในกลุ่มวิชาเอก
จานวน
ร้อยละ
ใช้
29
78.4
ไม่ใช้
8
21.6
รวม
37
100.0

PU
ตารางที่ 4.6 รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกทีน่ ักศึกษานาไปใช้ ประโยชน์ ในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
กลุ่มวิชาเอก
จานวนคาตอบ
ร้อยละ
ของจานวนผูต้ อบ
MK302 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
14
48.3
MK306 การวิจยั ตลาด
9
31.0
MK311 การตลาดระดับโลก
2
6.9
MK312 การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
12
41.4
MK401 การสัมมนาการตลาด
4
13.8
MK402 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
2
6.9
MK403 การจัดการการกระจายสิ นค้า
3
10.3
MK404 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
13
44.8
MK405 การค้าสมัยใหม่
3
10.3
จานวนผูต้ อบ
29
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นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาได้นาเอาความรู้ ในแต่ละวิชาข้างต้นไปใช้ประโยชน์
ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานดังนี้
วิช าMK302 พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค ช่ วยให้นัก ศึ ก ษามี ความเข้าใจลู ก ค้าและสามารถวางแผน
กิจกรรมการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม เช่น การนาเสนอ
สิ นค้า การจัดวางสิ นค้า การวางแผนโฆษณา การทาโปรโมชัน่ การจัดแสดงสิ นค้า การจัดกิจกรรม
พิเศษ การให้บริ การลูกค้าอย่างเป็ นกันเอง ยิม้ แย้มแจ่มใส สะดวกรวดเร็ ว
วิชาMK306 การวิจยั ตลาด ช่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะการทาวิจยั ในแต่ละขั้นตอน สามารถปฏิบตั ิ
งานวิจยั ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานได้ เช่น การสร้างคาถาม การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การ
สั ม ภาษณ์ การท าProduct Test การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้บ ริ โ ภค การป้ อนข้อ มู ล การ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมSPSS การสรุ ปผลวิจยั จากข้อมูลที่ประมวลผลได้
วิชาMK312 การสื่ อสารทางการตลาดเชิ งบูรณาการ ช่ วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการออกแบบ
เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด การเลือกสื่ อ การเลือกรู ปแบบของการสื่ อสารการตลาดที่เหมาะสม
กับกลุ่ ม เป้ าหมายและสถานการณ์ ต่างๆ เช่ นโบรชัวร์ แค็ตตาล็อคสิ นค้า ป้ ายโฆษณา โปสเตอร์
อีเมล์ การประชาสัมพันธ์ การเลื อกสื่ อโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การเช็คเรตติ้ง การขายโดยใช้
พนักงานขาย รวมทั้งมีทกั ษะในการเตรี ยมงานกิ จกรรมทางการตลาดและการวัดประสิ ทธิ ผลของ
การสื่ อสารการตลาด
วิชาMK401 การสัมมนาการตลาด ช่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการนาเสนองานต่างๆด้วยความ
มัน่ ใจ กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิชาMK403 การจัดการการกระจายสิ นค้า ช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจกระบวนการกระจายสิ นค้าใน
ลักษณะของการเข้าก่อนออกก่อน (First in first out)
วิชาMK404 ระบบสารสนเทศทางการตลาด ช่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการใช้โปรแกรมExcel
ในการออกแบบเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาฐานข้อมูล การจัดทาฐานข้อมูล การป้ อนข้อมูล
และจัดเก็ บข้อมู ลอย่า งเป็ นระบบเช่ นข้อมูลลู กค้า ข้อมูลยอดขาย ข้อมูล ตัวเลขต่ างๆ ข้อมูล การ
ทางานของพนักงาน ข้อมูลสิ นค้าคงเหลือ การสื บค้นข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล
วิช าMK405 การค้าสมัยใหม่ ช่ วยให้นักศึ ก ษามี ความเข้าใจในระบบการค้า สมัย ใหม่ และมี
ทักษะในการคัดเลือกวัสดุ ตูโ้ ชว์สินค้า ชั้นวางสิ นค้า พื้นที่ร้านค้า การออกแบบร้านค้า การจัดเรี ยง
สิ นค้าภายในร้ านให้มีความโดดเด่ นและเป็ นระเบียบเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า รวมทั้งการ
ประชุมพนักงานขายและการจัดทาPC Brief
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1.1.4รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกทีน่ ักศึกษานาไปใช้ ประโยชน์ ในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
จากการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษารวม 37 ราย พบว่านักศึกษาที่เข้าร่ วม
โครงการได้นาเอาความรู้จากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงาน
รวม 33 ราย คิดเป็ นร้อยละ 89.2 ของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการทั้งหมด โดยพบว่าในการฝึ กปฏิบตั ิ
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ตารางที่ 4.7 สั ดส่ วนและร้ อยละของนักศึกษาทีใ่ ช้ วชิ าในกลุ่มวิชาเลือกในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
การใช้วชิ าในกลุ่มวิชาเลือก
จานวน
ร้อยละ
ใช้
33
89.2
ไม่ใช้
4
10.8
รวม
37
100.0

PU

ตารางที่ 4.8 รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกทีน่ ักศึกษานาไปใช้ ประโยชน์ ในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
กลุ่มวิชาเลือก
จานวนคาตอบ
ร้อยละ
ของจานวนผูต้ อบ
MK406 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
18
54.5
MK407 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการขาย
8
24.2
HR303 พนักงานสัมพันธ์
2
6.1
HR313 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
3.0
HR302 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหา
1
3.0
HR304 พฤติกรรมองค์การ
7
21.2
BA102 การวิเคราะห์และการทาแผนธุ รกิจ
3
9.1
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
4
12.1
โครงการอบรมสหกิจศึกษา
6
18.2
จานวนผูต้ อบ
33

งานนักศึกษากลุ่มนี้ ได้นาเอาความรู้จากหลายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานโดยวิชาที่นาไปใช้ประโยชน์มากที่สุดได้แก่ วิชา MK406 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
คิดเป็ นร้อยละ54.5 รองลงมาได้แก่วชิ า MK407 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการขายร้อยละ 24.2 และวิชา
HR304 พฤติ ก รรมองค์ก าร ร้ อ ยละ21.2 ตามล าดับ โดยมี บ างส่ ว นได้ใ ช้ค วามรู้ จ ากโครงการ
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อบรมสหกิจศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 18.2 และโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพคิดเป็ นร้อยละ 12.1
ที่ เ หลื อใช้ป ระโยชน์ จากวิช าBA102 การวิเ คราะห์ และการท าแผนธุ รกิ จ วิชาHR303 พนัก งาน
สัมพันธ์ วิชาHR313 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และวิชาHR302 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การ
สรรหามาใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานคิดเป็ นร้อยละ 9.1 , ร้อยละ 6.1 ,ร้อยละ 3.0 และ
ร้อยละ 3.0 ตามลาดับ
นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาได้นาเอาความรู้ ในแต่ละวิชาข้างต้นไปใช้ประโยชน์
ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานดังนี้
วิชาMK406 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจวิธีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและนาไปใช้ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานเช่นการให้ส่วนลด ของแถม ของขวัญตาม
เทศกาล การให้ เงิ นหรื อสิ นค้า สนับ สนุ นการจัดกิ จกรรมของลู ก ค้า บัต รสมาชิ ก การจัดท า
ฐานข้อมูลประวัติลูกค้าและการซื้ อสิ นค้า การจดจาลูกค้ารายบุคคล การบริ การหน้าเคาน์เตอร์ การ
ให้ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า การส่ งข่าวสาร การโปรโมชัน่ ผ่านทางอีเมล์ จดหมาย หรื อข้อความ
ทางโทรศัพท์ การจัดทาแบบประเมินพนักงาน การแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้า
วิชาMK407 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการขาย ซึ่ งเป็ นวิชาไม่นบั หน่ วยกิ ตและบังคับให้นกั ศึกษา
เรี ยนทุก คนซึ่ ง ช่ วยให้นักศึ กษามี ทกั ษะในการขายและสามารถนามาปรั บใช้ใ นระหว่า งการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในเรื่ องของการจัดร้านให้น่าสนใจ เทคนิคการพูดที่จูงใจลูกค้า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การเป็ นพนักงานขายที่ดี การประชาสัมพันธ์ ณ.จุดขาย การปิ ดการขาย
วิชาHR302 การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์การสรรหา ช่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการวางแผน
และสรรหาพนักงานขายให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
วิช าHR303 พนัก งานสั ม พัน ธ์ ช่ ว ยให้นัก ศึ ก ษามี ความเข้า ใจในเรื่ อ งของการคิ ด เงิ น เดื อ น
วันหยุด วันลา ค่าล่วงเวลา และมนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน
วิชาHR313 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช่วยให้นกั ศึกษามีความเข้าใจในเรื่ องของการฝึ กอบรม
พนักงาน
วิช าHR304 พฤติ ก รรมองค์ก าร ช่ วยให้นัก ศึ ก ษามี ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์ก ร ท าให้
สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสมในเรื่ องการแต่งกาย การวางตัว การแสดงออก
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น ทัศนคติ ค่านิยม ความอดทนในการทางาน การเรี ยนรู้งาน
วิชาBA102 การวิเคราะห์และการทาแผนธุ รกิจ ช่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะในด้านการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อน การจัดทาแผนธุ รกิจและแผนการตลาดได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพช่ วยให้นักศึกษาสามารถปรับบุคลิกภาพของตนเองได้
อย่างเหมาะสมในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานในเรื่ องการวางตัว มารยาทในการพูด การเดิน การนัง่
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การไหว้ การวางตัว การแต่งกาย มนุ ษยสัมพันธ์ มารยาทในการทางาน การรับโทรศัพท์ การจด
บันทึก การติดต่อประสานงาน การส่ งเอกสารเป็ นต้น
โครงการอบรมสหกิ จศึ ก ษา ช่ วยให้นัก ศึ ก ษามี ทกั ษะในการใช้อุปกรณ์ ส านัก งาน การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป การวางตัวในองค์กร การร่ างจดหมาย การรับโทรศัพท์ เป็ นต้น
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1.2 ความรู้และทักษะซึ่งนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษายังมีความบกพร่ อง
ในระหว่างการฝึ กปฏิ บตั ิ งานนัก ศึกษาที่ เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาพบว่าความรู้ และ
ทักษะที่ ตนเองยังบกพร่ องและขาดอยู่มากที่สุดได้แก่ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษคิดเป็ นร้อยละ
51.4 รองลงมาได้แก่ ทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานและทักษะการสื่ อสารภาษาไทยคิดเป็ น
ร้อยละ 45.9 และร้อยละ 29.7 ตามลาดับ และมีบางส่ วนพบว่าตนเองยังขาดทักษะเกี่ยวกับการบัญชี
สาหรับธุ รกิจคิดเป็ นร้อยละ 13.5 ที่เหลือพบว่าขาดทักษะทางด้านการตลาดและการขาย ทักษะด้าน
การแสดงออกในสั ด ส่ ว นพอๆกัน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.1 และขาดทัก ษะทางด้า นการใช้อุ ป กรณ์
สานักงานร้อยละ 5.4 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.9 ความรู้ และทักษะซึ่งนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษายังมีความบกพร่ อง
2. ทักษะที่ยงั ขาดอยู่

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ทักษะการสื่ อสารภาษาไทย
การใช้คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน
การบัญชีสาหรับธุ รกิจ
ทักษะทางกราฟฟิ ก
ทักษะด้านการตลาดและการขาย
ทักษะด้านการแสดงออก
ทักษะการใช้อุปกรณ์สานักงาน
ทักษะด้านอื่นๆ
จานวนผูต้ อบ

จานวน
คาตอบ
19
11
17
5
2
3
3
2
2
37

ร้อยละ
ของจานวนผูต้ อบ
51.4
29.7
45.9
13.5
5.4
8.1
8.1
5.4
5.4
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1.3 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรสาขาการตลาด
นักศึ กษาที่ เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึก ษาโดยรวมมีความเห็ นว่า ทางมหาวิท ยาลัยควรมี การ
ปรับปรุ งหลักสู ตรในเรื่ องต่อไปนี้
1. การเพิ่มระยะเวลาอบรมการใช้เครื่ องใช้สานักงาน
2. การสอนควรเน้นการปฏิบตั ิจริ งมากกว่าทฤษฎี
3. เพิ่มเนื้อหาการเรี ยนโปรแกรมสาเร็ จรู ปให้หลากหลายโปรแกรมมากขึ้น รวมทั้งการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง เช่น Photoshop และ Illustrator
4. เพิ่มหลักสู ตรการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. มีการอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
6. เพิ่มหลักสู ตรด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น
7. เพิม่ ทักษะด้านการสื่ อสารและการวางตัว
8. เพิ่มการใช้ศพั ท์ทางด้านการบริ หารในการเรี ยนการสอน และปรับเนื้อหาแต่ละวิชาให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น
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ส่ วนที่ 2 การศึ กษาความคิด เห็ น ของสถานประกอบการที่ มีต่ อ การปฏิบั ติ ง านของ
นักศึ กษาสหกิจศึ กษาที่เข้ าฝึ กปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้ าร่ วมโครงการสหกิจ
ศึกษา

ผูว้ จิ ยั ทาการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแบบประเมินการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ที่ตวั แทนของสถานประกอบการรวม 21 บริ ษทั เป็ นผูป้ ระเมินการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิ จ
ศึกษาที่เข้าฝึ กงานในสถานประกอบการเป็ นรายบุคคลรวม 37 ราย คาถามใน แบบประเมินการ
ปฏิ บตั ิงานของนักศึ กษาสหกิ จศึกษาเป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ดซึ่ งถามในเรื่ องของจุดเด่ นของ
นักศึกษา และข้อควรปรับปรุ งของนักศึกษาที่เข้าฝึ กงานรวมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นาข้อมูลที่ได้มา
ทาการวิเคราะห์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติที่นกั ศึกษายังมีความบกพร่ อง ซึ่ งเป็ นหน้าที่ที่ทาง
มหาวิท ยาลัย จะต้องท าการปรั บ ปรุ ง และพัฒนาให้นัก ศึ ก ษามี คุ ณสมบัติ ที่ ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น ผลการวิจยั มีดงั นี้
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2.1 จุดเด่ นของนักศึกษา
สถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาและรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานมีความเห็นต่อ
นักศึกษาที่เข้าฝึ กงานในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 ในด้านจุดเด่นของนักศึกษาดังนี้
1. ด้านความรู้ความสามารถ
สถานประกอบการส่ วนใหญ่มีความเห็นว่านักศึกษาที่เข้าฝึ กงานเป็ นผูท้ ี่รู้จกั แก้ปัญหาเรี ยนรู้สิ่ง
ใหม่ๆได้ง่าย สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จ รวดเร็ วและถูกต้อง สามารถไว้วางใจให้
ทางานต่างๆได้โดยไม่ตอ้ งติดตาม
2. ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน
สถานประกอบการส่ วนใหญ่มี ค วามเห็ นว่า นักศึ ก ษาที่ เข้า ฝึ กงานเป็ นผูม้ ีค วามขยันในการ
ทางาน ทางานได้รวดเร็ ว ชอบช่วยเหลือ มีความตั้งใจทางาน เรี ยนรู้งานได้เร็ ว มีความรับผิดชอบ มา
ฝึ กงานอย่ า งสม่ า เสมอ กล้ า ซั ก ถามในสิ่ งที่ ไ ม่ เ ข้า ใจ ไม่ เ กี่ ย งงาน เชื่ อ ฟั ง ผู้บ ัง คับ บัญ ชา มี
ความสามารถในการดูแลงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
3. ด้านบุคลิกภาพ
สถานประกอบการส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่านักศึกษาที่เข้าฝึ กงานเป็ นผูม้ ีมนุ ษยสัมพันธ์ ดี มี
มารยาทดี เรี ยบร้อย แต่งกายเรี ยบร้อย สะอาด มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของบริ ษทั
ตรงต่อเวลา อ่อนน้อม ถ่อมตน สุ ภาพ มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงาน รู้จกั การวางตัวกับ
ผูอ้ ื่น มีทศั นะคติที่ดี เป็ นที่รักของเพื่อนร่ วมงานและพนักงานในองค์กร

2.2 ข้ อควรปรับปรุ งของนักศึกษา
สถานประกอบการที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาและรั บ นัก ศึ ก ษาเข้า ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านมี
ความเห็นต่อนักศึกษาที่เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 ในด้านข้อควรปรับปรุ ง
ของนักศึกษาดังนี้
1. ด้านความรู้ความสามารถ
สถานประกอบการบางส่ วนมีความเห็นว่านักศึกษาบางรายควรปรับปรุ งในเรื่ องของทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพราะปัจจุบนั มีการใช้งานอย่างแพร่ หลายและเป็ นผลดี
ต่อการทางานในอนาคต รวมทั้งควรเพิ่มทักษะด้านโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point
และประสบการณ์เพิ่มเติมด้านการตลาดให้มากขึ้น
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2. ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน
สถานประกอบการบางส่ วนมีความเห็นว่านักศึกษาบางรายควรปรับปรุ งในเรื่ องของความ
ละเอียดรอบคอบในการทางาน เนื่ องจากงานมักมีขอ้ ผิดพลาด นอกจากนี้ ยงั ขาดทักษะในการ
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดทักษะในการสื่ อสารถ่ ายทอดให้ผูร้ ่ วมงานเข้าใจ และควร
ปรับปรุ งคุณภาพของงานให้ดีข้ ึน ลาดับความสาคัญก่อนหลังของงานที่ทา การให้ความสาคัญกับ
เอกสารงาน นอกจากนี้ ยงั ควรปรับปรุ งการทางานที่ยงั ค่อนข้างล่าช้า ไม่กล้าตัดสิ นใจ ขาดความ
กระตือรื อร้นในการทางานไม่ค่อยเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ
3. ด้านบุคลิกภาพ
สถานประกอบการบางส่ วนมีความเห็นว่านักศึกษาบางรายควรปรับปรุ งในเรื่ องของการตรง
ต่อเวลา การควบคุมอารมณ์ การกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็น ความมัน่ ใจในตนเอง
ความมีระเบียบวินยั การพูด การสื่ อสารกับคนภายในและนอกองค์กรเนื่ องจากงานด้านการขาย
และการตลาดเป็ นงานที่ตอ้ งติดต่อสื่ อสาร นอกจากนี้ ยงั ควรปรับปรุ งในเรื่ องของการขาดน้ าใจต่อ
เพื่อนร่ วมงาน การแต่งกายไม่เรี ยบร้อย ไม่เคารพกฎระเบียบในการทางานของบริ ษทั
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ส่ วนที่ 3 การศึกษาความต้ องการบุคลากรด้ านการตลาดของสถานประกอบการทีเ่ ข้ า
ร่ วมโครงการสหกิจศึกษา

ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจาก
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานรวม 21 แห่ งโดยมีคาถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ 1)
ข้อมูลเกี่ ยวกับผูต้ อบและสถานประกอบการ 2)ความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณสมบัติของพนักงานที่มี
หน้าที่เกี่ ยวข้องกับงานการตลาดและ 3)ความคิดเห็นเกี่ ยวกับทิศทางและแนวโน้มความต้องการ
รับบัณฑิตสาขาการตลาดเข้าฝึ กงานในอนาคต ผลการวิจยั มีดงั นี้
3.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ตอบและสถานประกอบการ
ผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้ งนี้ อยู่ในตาแหน่ งหัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบ
ดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ที่เข้าฝึ กปฏิ บตั ิงานโดยตรง ร้อยละ81.0 ของผูต้ อบ
เป็ นเพศหญิงที่เหลือเป็ นเพศชาย โดยที่ร้อยละ 33.3 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง
31-35 ปี และ 36-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.6 และร้อยละ 19.0 ตามลาดับ ส่ วนที่เหลือมีอายุไม่เกิน 25
ปี อายุ 41-45 ปี อายุ46-50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี ในสัดส่ วนเท่าๆกันคิดเป็ นร้อยละ 4.8
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ร้อยละ
19.0
81.0
100.0

ตารางที่ 4.11 อายุของผู้ตอบ
อายุ
จานวน
ไม่เกิน 25ปี
1
26-30ปี
7
31-35ปี
6
36-40ปี
4
41-45ปี
1
46-50ปี
1
มากกว่า 50ปี
1
รวม
21

ร้อยละ
4.8
33.3
28.6
19.0
4.8
4.8
4.8
100.0

ตารางที่ 4.12 ระดับการศึกษาของผู้ตอบ
ระดับการศึกษา
จานวน
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
1
ปริ ญญาตรี
14
สู งกว่าปริ ญญาตรี
6
รวม
21

ร้อยละ
4.8
66.7
28.6
100.0
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ตารางที่ 4.10 เพศของผู้ตอบ
เพศ
จานวน
ชาย
4
หญิง
17
รวม
21

ระดับ การศึ ก ษาของผูต้ อบอยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.7 รองลงมามี
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 28.6 และต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 4.8 ผูต้ อบส่ วนใหญ่ร้อยละ
31.6 มีอายุการทางาน4-6 ปี และ10 ปี ขึ้นไปในสัดส่ วนเท่าๆกัน อีกร้อยละ 26.3 มีอายุการทางาน 79 ปี และร้อยละ10.5 มีอายุการทางาน 1-3 ปี
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ตารางที่ 4.13 อายุงานของผู้ตอบ
อายุงาน
จานวน
1-3ปี
2
4-6ปี
6
7-9ปี
5
10ปี ขึ้นไป
6
รวม
19

ร้อยละ
10.5
31.6
26.3
31.6
100.0
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สถานประกอบการที่ ตอบแบบสอบถามในการทาวิจยั ครั้งนี้ ร้อยละ 61.9 ดาเนิ นธุ รกิ จด้าน
บริ การ ที่เหลือ เป็ นผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายสิ นค้าและทาธุ รกิ จด้านการค้าในสัดส่ วนเท่าๆกันคิดเป็ น
ร้อยละ 19.0 โดยกลุ่มธุ รกิจบริ การได้แก่ธุรกิจด้าน Organizer โทรคมนาคม สถาบันการเงิน การท่า
อากาศยาน รถไฟฟ้ า ธุ รกิจบันเทิง สื่ อ และร้านไอศกรี ม ส่ วนกลุ่มผูผ้ ลิตได้แก่ธุรกิจด้านผูผ้ ลิตและ
จาหน่ายขนม วัสดุก่อสร้าง สิ นค้าอุปโภค บริ โภค และอาหาร สาหรับกลุ่มธุ รกิจการค้าได้แก่ธุรกิจ
ด้านผูค้ า้ ปลีกค้าส่ ง ตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่ม นาฬิกา เครื่ องสาอาง และอาหารเสริ ม
ตารางที่ 4.14 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ
ลักษณะธุ รกิจ
จานวน
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายสิ นค้า
4
ธุ รกิจบริ การ
13
การค้าและตัวแทนจาหน่าย
4
รวม
21

ร้อยละ
19.0
61.9
19.0
100.0

สถานประกอบการร้ อยละ 57.1 มีจานวนพนักงานในบริ ษทั มากกว่า 250 คน จัดเป็ นธุ รกิ จ
ขนาดค่ อนข้า งใหญ่ อี ก ร้ อยละ14.3 มี จ านวนพนัก งาน 51-100 คน ส่ วนร้ อยละ 9.5 มี จานวน
พนักงาน 151-200 คน และ201-250 คนในสัดส่ วนเท่าๆกัน และร้อยละ 9.6 ของกลุ่ มตัวอย่างมี
พนักงานไม่เกิน 50 คน

68

D

ตารางที่ 4.15 จานวนพนักงานในบริษัทของสถานประกอบการ
จานวนพนักงาน
จานวน
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
มากกว่า250คน
12
57.1
รวม
21
100.0
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3.2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัติของพนักงานทีม่ ีหน้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานการตลาด
จานวนพนักงานในฝ่ ายการตลาดของสถานประกอบการร้อยละ 42.9 มีพนักงานไม่เกิน10 คน
รองลงมาร้อยละ19.0 มีจานวนพนักงานมากกว่า 60 คน และร้อยละ14.4 มีจานวนพนักงาน 31-60
คน อีกร้อยละ 14.3 มีพนักงาน 21-30 คน ที่เหลือร้อยละ9.5 มีจานวนพนักงาน 11-20 คน
ระดับการศึกษาของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดของสถานประกอบการแต่ละบริ ษทั
มีท้ งั ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ระดับปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยที่ส่วนใหญ่ร้อยละ
95.2 ของสถานประกอบการมีพนักงานซึ่ ง จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาร้อยละ 90.5
จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท ในขณะที่ร้อยละ 57.1 จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และอีก
ร้อยละ19.1 จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ตารางที่ 4.16 จานวนพนักงานในฝ่ ายการตลาดของสถานประกอบการ
จานวนพนักงาน
จานวน
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
มากกว่า60คน
4
19.0
รวม
21
100.0
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ตารางที่ 4.17 ระดั บ การศึ ก ษาของพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานการตลาดของสถาน
ประกอบการ
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละของผูต้ อบ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
12
57.1
ปริ ญญาตรี
20
95.2
ปริ ญญาโท
19
90.5
ปริ ญญาเอก
4
19.1
จานวนผูต้ อบ
21
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3.3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับเกณฑ์ ในการคัดเลือกพนักงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานการตลาด
ผูว้ ิจยั ได้ท าการส ารวจความคิ ดเห็ นของสถานประกอบการเกี่ ย วกับ เกณฑ์ใ นการคัดเลื อ ก
พนัก งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานการตลาดทั้ง ในระดับ ผูบ้ ริ ห ารการตลาด และในระดับ พนัก งาน
ปฏิบตั ิการ โดยใช้คาถามประเภทจัดอันดับรวม 10 อันดับและมีเกณฑ์ที่กาหนดไว้รวม 20 เกณฑ์
ผลการวิจยั มีดงั นี้

PU
3.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับงานการตลาดในระดับ
ผู้บริหาร
ในการคัด เลื อกพนัก งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานการตลาดเข้า ท างานในระดับ ผูบ้ ริ ห าร สถาน
ประกอบการให้ความสาคัญกับคุณสมบัติ 10 ประการแรกดังต่อไปนี้
1. ร้อยละ 95.0 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของการเป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์
2. ร้อยละ 85.0 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของการมีความรู้ดา้ นการตลาด
3. ร้อยละ 80.0 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของการมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
4. ร้อยละ 75.0 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของความรับผิดชอบ
5. ร้อยละ 70.0 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของความมีประสบการณ์
6. ร้ อยละ 70.0 ของสถานประ กอบการให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ องของความรู้ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ
7. ร้อยละ 60.0 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ
8. ร้ อ ยละ 60.0 ของสถานประกอบการให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งของการมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์
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9. ร้อยละ 60.0 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของบุคลิกภาพ
10.ร้ อ ยละ 50.0 ของสถานประกอบการให้ค วามส าคัญในเรื่ อ งของความสามารถในการ
วิเคราะห์และนาเสนอ
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ตารางที่ 4.18 เกณฑ์ ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับงานการตลาดในระดับผู้บริหารของ
สถานประกอบการ
เกณฑ์ในการคัดเลือก
จานวน
ร้อยละของผูต้ อบ
มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ
14
70.0
มีความรู้ดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
12
60.0
มีความรู้ทางด้านการตลาด
17
85.0
มีความรู้รอบตัว
9
45.0
มีความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ
10
50.0
เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์
19
95.0
มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
16
80.0
กล้าแสดงความคิดเห็น
4
20.0
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
12
60.0
มีมนุษยสัมพันธ์
8
40.0
มีความสามารถในการสื่ อสาร
8
40.0
บุคลิกภาพ
12
60.0
ความมีประสบการณ์
14
70.0
มีจริ ยธรรมและมีความซื่อสัตย์
8
40.0
มีความรับผิดชอบ
15
75.0
มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
2
10.0
มีความขยันอดทนในการทางาน
4
20.0
มีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
7
35.0
สถาบันการศึกษาที่จบ
3
15.0
วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ
6
30.0
จานวนผูต้ อบ
20
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3.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับงานการตลาดใน
ระดับปฏิบัติการ
ในการคักเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดเข้าทางานในระดับปฏิบตั ิการ สถาน
ประกอบการให้ความสาคัญกับคุณสมบัติ 10 ประการแรกดังต่อไปนี้
1. ร้อยละ 81.0 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของการมีความรู้ดา้ นการตลาด
2. ร้ อ ยละ 71.4 ของสถานประกอบการให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ องของการมี ค วามรู้ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3. ร้อยละ 71.4 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4. ร้อยละ 71.4 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของความรับผิดชอบ
5. ร้ อ ยละ 66.7 ของสถานประกอบการให้ค วามส าคัญในเรื่ อ งของความสามารถในการ
วิเคราะห์และนาเสนอ
6. ร้ อยละ 66.7 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของมีความสามารถในการ
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
7. ร้อยละ 61.9 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของการกล้าแสดงความคิดเห็น
8. ร้อยละ 61.9 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของการมีมนุษยสัมพันธ์
9. ร้อยละ 61.9 ของสถานประกอบการให้ความสาคัญในเรื่ องของมีความขยันอดทนในการ
ทางาน
10. ร้ อ ยละ 47.6 ของสถานประกอบการให้ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งของบุ ค ลิ ก ภาพ ความมี
จริ ยธรรมและความซื่อสัตย์
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ตารางที่ 4.19 เกณฑ์ ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับงานการตลาดในระดับปฏิบัติการของ
สถานประกอบการ
เกณฑ์ในการคัดเลือก
จานวน
ร้อยละของผูต้ อบ
มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ
8
38.1
มีความรู้ดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
15
71.4
มีความรู้ทางด้านการตลาด
17
81.0
มีความรู้รอบตัว
8
38.1
มีความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ
14
66.7
เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์
5
23.8
มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
9
42.9
กล้าแสดงความคิดเห็น
13
61.9
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
15
71.4
มีมนุษยสัมพันธ์
13
61.9
มีความสามารถในการสื่ อสาร
9
42.9
บุคลิกภาพ
10
47.6
ความมีประสบการณ์
9
42.9
มีจริ ยธรรมและมีความซื่อสัตย์
10
47.6
มีความรับผิดชอบ
15
71.4
มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
6
28.6
มีความขยันอดทนในการทางาน
13
61.9
มีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
14
66.7
สถาบันการศึกษาที่จบ
1
4.8
วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ
6
28.6
จานวนผูต้ อบ
21
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3.4 ความคิ ด เห็ น ของสถานประกอบการที่มี ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านในปั จ จุ บั น ของพนั ก งานที่
เกีย่ วข้ องกับงานการตลาด
ในการประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ของ
พนักงานในบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับงานการตลาด ในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะในการ
ปฏิ บตั ิงาน และบุคลิกภาพ ซึ่ งเป็ นคาถามปลายปิ ดประเภทมาตราส่ วนประเมินค่าตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) ผูว้ จิ ยั ทาการประมวลผลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และแปลความหมายของข้อมูล
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ ดีมาก
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คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
ผลการวิจยั มีดงั นี้
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3.4.1 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุ บันของพนักงานในด้ าน
ความรู้ความสามารถ
ผลการประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิ บตั ิงานในปั จจุบนั
ของพนัก งานในบริ ษ ทั ที่ เ กี่ ย วข้องกับ งานการตลาด ในด้า นความรู้ ค วามสามารถ พบว่า มี
คะแนนการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่อนข้างดี และปานกลาง เรี ยง
ตามลาดับดังนี้
มีผลการปฏิบตั ิงานด้านความรู้ความสามารถอยูใ่ นเกณฑ์ดีในด้าน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร (ค่าเฉลี่ย 4.05)
2. ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.00)
มีผลการปฏิบตั ิงานด้านความรู้ความสามารถอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างดีในด้าน
1. ความรู้ดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ (ค่าเฉลี่ย 3.90)
2. ความรู ้รอบตัวทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 3.90)
3. ความสามารถในการนาเสนอ (ค่าเฉลี่ย 3.90)
4. ความรู ้และทักษะด้านการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.77)
5. ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์วจิ ยั (ค่าเฉลี่ย 3.71)
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6. ประสบการณ์ในการทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.71)
7. มีวฒ
ุ ิการศึกษาที่ตรงกับงาน (ค่าเฉลี่ย 3.52)
อย่างไรก็ดีผลการประเมิ นความคิดเห็ น ของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิ บตั ิงานใน
ปั จจุ บนั ของพนักงานในบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับ งานการตลาด ในด้า นความรู้ ความสามารถ พบว่า
ความรู้ ความสามารถของพนักงานในบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับงานการตลาดในบางด้านยังมีคะแนน
ประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ต่าระดับปานกลางได้แก่ความรู้ความสามารถในด้าน ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.19

PU
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ตารางที่ 4.20 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปั จจุ บันของ
พนักงานในบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกับงานการตลาด ในด้ านความรู้ความสามารถ
เกณฑ์ประเมินด้านความรู้ความสามารถ
จานวน
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
ผูต้ อบ
มาตรฐาน
1. มีความรู้และทักษะทางด้านการตลาด
21
3.76
.831
2. มีความรู ้และทักษะเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
21
4.00
.707
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์วจิ ยั
21
3.71
1.007
4. มีความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ
21
3.19
1.209
5. มีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
21
3.90
.768
6. มีความสามารถในการสื่ อสาร
21
4.05
.865
7. มีความรู ้รอบตัวทัว่ ไป
21
3.90
.625
8. มีความสามารถในการนาเสนอ
21
3.90
.768
9. มีประสบการณ์ในการทางาน
21
3.71
.845
10. มีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับงาน
21
3.52
.680
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3.4.2 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุ บันของพนักงานในด้ าน
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ของ
พนักงานในบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับงานการตลาด ในด้านทักษะการปฏิบตั ิงาน พบว่ามีคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับดี ค่อนข้างดี และปานกลาง เรี ยงตามลาดับดังนี้
มีผลการปฏิบตั ิงานด้านทักษะในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ดีในด้าน
1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย 4.05)
มีผลการปฏิบตั ิงานด้านทักษะในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างดี ในด้าน
1. คุณภาพของผลงานที่ทาโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 3.90)
2. มีความขยันอดทนในการทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.86)
3. มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 3.86)
4. มีวสิ ัยทัศน์และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.71)
5. มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 3.67)
6. มีความสามารถในการทางานด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.62)
7. มีการใช้เวลาในการทางานให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 3.62)
8. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและคิดเชิงวิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย 3.52)
อย่า งไรก็ดีผลการประเมิ นความคิดเห็ นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิ บตั ิ งานใน
ปั จจุบนั ของพนักงานในบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับงานการตลาด ในด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน พบว่า
ทักษะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดในบางด้านยังมีคะแนน
ประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ต่าระดับปานกลางได้แก่ทกั ษะในการปฏิบตั ิงานในด้านการมีความสามารถใน
การบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.43
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ตารางที่ 4.21 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปั จจุ บันของ
พนักงานในบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกับงานการตลาด ในด้ านทักษะในการปฏิบัติงาน
เกณฑ์ประเมินด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน
จานวน ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
ผูต้ อบ
มาตรฐาน
1. มีความสามารถในการทางานด้วยตนเอง
21
3.62
1.071
2. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
21
4.05
1.024
3. มีความขยันอดทนในการทางาน
21
3.86
1.108
4. มีความสามารถในการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ
21
3.43
1.076
5. มีความสนใจในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
21
3.62
1.071
6. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและคิดเชิงวิเคราะห์
21
3.52
1.030
7. มีวสิ ัยทัศน์ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน
21
3.71
.956
8. มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงาน
21
3.67
.856
9. มีการใช้เวลาในการทางานให้เกิดประโยชน์กบั
21
3.62
.865
หน่วยงาน
10. มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
21
3.86
.655
11. คุณภาพของผลงานที่ทาโดยรวม
21
3.90
.889

3.4.3 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุ บันของพนักงานในด้ าน
บุคลิกภาพ
ผลการประเมิน ความคิดเห็ นของสถานประกอบการที่ มีต่อผลการปฏิ บตั ิ งานในปั จจุ บนั ของ
พนักงานในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดในด้านบุคลิกภาพ พบว่ามีคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับดี และค่อนข้างดี เรี ยงตามลาดับดังนี้
มีผลการปฏิบตั ิงานด้านบุคลิกภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดีในด้าน
1. มีการปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ดี (ค่าเฉลี่ย 4.24)
2. มีจริ ยธรรมและมีความซื่ อสัตย์ (ค่าเฉลี่ย 4.10)
3. มีระเบียบวินยั ในการทางาน(ค่าเฉลี่ย 4.10)
4. มีความภักดีต่อองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.10)
5. รับฟังความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือ(ค่าเฉลี่ย 4.05)
6. มีความกระตือรื อร้นในการทางาน(ค่าเฉลี่ย 4.05)
7. มีความตรงต่อเวลาในการทางาน(ค่าเฉลี่ย 4.05)
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8. และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.05)
9. มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ของร่ างกาย (ค่าเฉลี่ย 4.00)
มีบุคลิกภาพอยูใ่ นระดับค่อนข้างดีในเรื่ องของ
1. มีบุคลิกภาพดี (ค่าเฉลี่ย 3.86)
2. กล้าแสดงความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 3.76)
3. มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.62)

D

ตารางที่ 4.22 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในปั จจุ บันของ
พนักงานในบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกับงานการตลาด ในด้ านบุคลิกภาพ
เกณฑ์ประเมินด้านบุคลิกภาพ

ค่าเฉลี่ย
3.62
3.76
4.05
4.05
4.10
4.05
4.10
4.24
4.05
4.00
3.86
4.10

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.865
.944
.740
1.071
.995
1.071
.995
.700
.805
.707
.910
.831

PU

1. มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
2. กล้าแสดงความคิดเห็น
3. รับฟังความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือ
4. มีความกระตือรื อร้นในการทางาน
5. มีจริ ยธรรมและมีความชื่อสัตย์
6. มีความตรงต่อเวลาในการทางาน
7. มีระเบียบวินยั ในการทางาน
8. มีการปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ดี
9. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
10. ความแข็งแรงและสมบูรณ์ของร่ างกาย
11. มีบุคลิกภาพดี
12. มีความภักดีต่อองค์กร

จานวน
ผูต้ อบ
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

78

PU

D

3.5 ความคิดเห็นของสถานประกอบการเกีย่ วกับทิศทางและแนวโน้ มความต้ องการรับบัณฑิต
สาขาการตลาดเข้ าทางานในอนาคต
สถานประกอบการที่ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ ทิ ศทางและแนวโน้มความ
ต้องการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบตั ิงานในฝ่ ายการตลาดในอนาคต ดังนี้
3.5.1 แนวโน้ มความต้ องการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ ายการตลาดใน
อนาคต
สถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความต้องการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อ
ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายการตลาด ในอนาคตเพิ่มขึ้น โดยที่ร้อยละ 71.4 ต้องการบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี อีกร้อยละ 38.1 ต้องการบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญาโท และมี
เพียงร้อยละ 14.3 ที่ตอ้ งการบุคลากรที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
นอกจากนี้ สถานประกอบการยังมีความเห็นว่าคุณสมบัติของบุคลากรสาขาการตลาดอันพึง
ประสงค์น้ นั ควรมีความสามารถในการนาเอาความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในงาน มีความสามารถ
ทางการตลาดด้านSocial Network มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีทกั ษะด้านการนาเสนอ มีความ
กระตือรื อร้น มีความรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการทางาน มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมี
จริ ยธรรมควบคู่กบั เทคโนโลยีสมัยใหม่
ตารางที่ 4.23 แนวโน้ มความต้ องการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ ายการตลาดใน
อนาคต
ความต้องการ
จานวน
ร้อยละ
ต้องการเพิ่มขึ้น
21
100.0
รวม
21
100.0

ตารางที่ 4.24 แนวโน้ มความต้ องการวุฒิการศึกษาของบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบัติงานใน
ฝ่ ายการตลาดในอนาคต
วุฒิการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
3
14.3%
ปริ ญญาตรี
15
71.4%
ปริ ญญาโท
8
38.1%
จานวนผูต้ อบ
21
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ครั้งนี้มีการกาหนดสมมติฐานไว้ 2 สมมติฐานคือ
สมมติฐานที่ 1 ประเภทธุ รกิจที่แตกต่างกันจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานด้านการตลาดที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ประเภทธุ รกิจที่แตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อพนักงานด้านการตลาดในแต่
ละเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้ดงั นี้

D

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ประเภทธุรกิจทีแ่ ตกต่ างกันจะมีเกณฑ์ ในการคัดเลือกพนักงานด้ านการตลาดทีแ่ ตกต่ างกัน

PU

ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบสมมติฐานข้างต้นโดยใช้ สถิ ติไคสแควร์ ( Chi - Square Test)เพื่ อ
ทดสอบความเกี่ ยวข้องกันระหว่างประเภทธุ รกิ จกับเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ ยวข้องกับ
งานการตลาดทั้งในระดับผูบ้ ริ หารการตลาด และในระดับพนักงานปฏิบตั ิการ โดยที่คาถามเกี่ยวกับ
เกณฑ์ในการคัดเลื อกพนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับงานการตลาดเป็ นคาถามประเภทจัดอันดับรวม 10
อันดับและมีเกณฑ์ที่กาหนดไว้รวม 20 เกณฑ์ ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบความเกี่ยวข้องกันระหว่างประเภท
ธุ รกิจกับเกณฑ์ในการคัดเลื อกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดทั้งในระดับผูบ้ ริ หารการตลาด
และในระดับพนักงานปฏิบตั ิการทั้ง 10 อันดับ ผลการทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้ดงั นี้
ผลการทดสอบสมมติฐานที1่ .1
สมมติฐาน : ประเภทธุ รกิจที่แตกต่ างกันจะมีเกณฑ์ ในการคัดเลือกพนักงานด้ าน
การตลาดในระดับผู้บริหารการตลาดทีแ่ ตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้ว่าประเภทธุ รกิ จมีความเกี่ ยวข้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือก
พนักงานด้า นการตลาดในระดับผูบ้ ริ หารการตลาดทั้ง 10 อันดับ อย่างไม่มีนัยสาคัญ ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
สมมติฐาน : ประเภทธุ รกิจที่แตกต่างกันจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานด้านการตลาด
ในระดับผูบ้ ริ หารการตลาดที่แตกต่างกัน
ค่าสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
Significance
(P-Value)
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับบริ หารอันดับ 1
0.38
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับบริ หารอันดับ 2
0.48
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับบริ หารอันดับ 3
0.324
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับบริ หารอันดับ 4
0.203
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับบริ หารอันดับ 5
0.329
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับบริ หารอันดับ 6
0.406
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับบริ หารอันดับ 7
0.148
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับบริ หารอันดับ 8
0.602
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับบริ หารอันดับ 9
0.376
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับบริ หารอันดับ 10
0.376
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สาหรับเกณฑ์ที่สถานประกอบการใช้ในการคัดเลือกพนักงานด้านการตลาดในระดับผูบ้ ริ หารทั้ง
10 อันดับ ซึ่ งมีท้ งั หมดรวม 20 เกณฑ์เรี ยงตามลาดับได้แก่
อันดับ 1 เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์
อันดับ 2 มีความรู้ทางด้านการตลาด
อันดับ 3 มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
อันดับ 4 มีความรับผิดชอบ
อันดับ 5 มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ
อันดับ 6 ความมีประสบการณ์
อันดับ 7 มีความรู้ดา้ นคอมพิวเตอรื และเทคโนโลยีใหม่ๆ
อันดับ 8 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
อันดับ 9 บุคลิกภาพ
อันดับ 10 มีความสามารถในการวิเคราะหืและนาเสนอ
อันดับ 11 มีความรู้รอบตัว
อันดับ 12 มีมนุษยสัมพันธ์
อันดับ 13 มีความสามารถในการสื่ อสาร
อันดับ 14 มีจริ ยธรรมและมีความซื่ อสัตย์
อันดับ 15 มีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
อันดับ 16 วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ
อันดับ 17 กล้าแสดงความคิดเห็น
อันดับ 18 มีความขยันอดทนในการทางาน
อันดับ 19 สถาบันการศึกษาที่จบ
อันดับ 20 มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.26
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ตารางที่4.26 เกณฑ์ ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับงานการตลาดในระดับผู้บริหารจาแนก
ตามประเภทธุรกิจ
เกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร

การผลิต

ประเภทธุรกิจ
บริ การ

การค้า

รวม

PU

D

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
คาตอบ
คาตอบ
คาตอบ
คาตอบ
7.0%
มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ
3
7.5%
10
8.3%
1
2.5%
14
6.0%
มีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2
5.0%
9
7.5%
1
2.5%
12
8.5%
มีความรู ้ทางด้านการตลาด
4 10.0% 12 10.0%
1
2.5%
17
4.5%
มีความรู ้รอบตัว
1
2.5%
5
4.2%
3
7.5%
9
5.0%
มีความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ
2
5.0%
6
5.0%
2
5.0%
10
9.5%
เป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์
3
7.5%
12 10.0%
4
10.0% 19
8.0%
มีความเป็ นผูน้ าเชื่ อมัน่ ในตนเอง
2
5.0%
11
9.2%
3
7.5%
16
2.0%
กล้าแสดงความคิดเห็ น
0
.0%
2
1.7%
2
5.0%
4
6.0%
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2
5.0%
8
6.7%
2
5.0%
12
4.0%
มีมนุ ษยสัมพันธ์
2
5.0%
4
3.3%
2
5.0%
8
4.0%
มีความสามารถในการสื่อสาร
3
7.5%
4
3.3%
1
2.5%
8
6.0%
บุคลิกภาพ
3
7.5%
5
4.2%
4
10.0% 12
7.0%
ความมีประสบการณ์
2
5.0%
10
8.3%
2
5.0%
14
4.0%
มีจริ ยธรรมและมีความซื่อสัตย์
2
5.0%
6
5.0%
0
.0%
8
7.5%
มีความรับผิดชอบ
4 10.0%
8
6.7%
3
7.5%
15
1.0%
มีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านนอกสถานที่
1
2.5%
0
.0%
1
2.5%
2
2.0%
มีความขยันอดทนในการทางาน
1
2.5%
1
.8%
2
5.0%
4
3.5%
มีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
2
5.0%
2
1.7%
3
7.5%
7
1.5%
สถาบันการศึกษาทีจ่ บ
1
2.5%
1
.8%
1
2.5%
3
3.0%
วุฒิการศึกษา/สาขาทีจ่ บ
0
.0%
4
3.3%
2
5.0%
6
รวม
40 100.0% 120 100.0% 40 100.0% 200 100.0%

หมายเหตุ: จานวนสถานประกอบการที่ตอบคาถามรวม 20 บริ ษทั

83

ผลการทดสอบสมมติฐานที1่ .2
สมมติฐาน : ประเภทธุ รกิจที่แตกต่ างกันจะมีเกณฑ์ ในการคัดเลือกพนักงานด้ าน
การตลาดในระดับพนักงานปฏิบัติการทีแ่ ตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้ว่าประเภทธุ รกิ จมีความเกี่ ยวข้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือก
พนักงานด้านการตลาดในระดับปฏิบตั ิการทั้ง 10 อันดับอย่างไม่มีนยั สาคัญ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที4่ .27 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2
สมมติฐาน : ประเภทธุ รกิจที่แตกต่างกันจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานด้านการตลาด
ในระดับพนักงานปฏิบตั ิการที่แตกต่างกัน
ค่าสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
Significance
(P-Value)
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันดับ 1
0.183
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันดับ 2
0.211
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันดับ 3
0.293
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันดับ 4
0.23
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันดับ 5
0.201
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันดับ 6
0.448
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันดับ 7
0.502
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันดับ 8
0.413
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันดับ 9
0.209
ประเภทธุ รกิจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันดับ 10
0.499
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สาหรับเกณฑ์ที่สถานประกอบการใช้ในการคัดเลือกพนักงานด้านการตลาดในระดับปฏิบตั ิการ
ทั้ง 10 อันดับ ซึ่ งมีท้ งั หมดรวม 20 เกณฑ์เรี ยงตามลาดับได้แก่
อันดับที่ 1 มีความรู้ทางด้านการตลาด
อันดับที่ 2 มีความรู้ดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
อันดับที่ 3 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
อันดับที่ 4 มีความรับผิดชอบ
อันดับที่ 5 มีความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ
อันดับที่ 6 มีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
อันดับที่ 7 กล้าแสดงความคิดเห็น
อันดับที่ 8 มีมนุษยสัมพันธ์
อันดับที่ 9 มีความขยันอดทนในการทางาน
อันดับที่ 10 บุคลิกภาพ
อันดับที่ 11 มีจริ ยธรรมและมีความซื่อสัตย์
อันดับที่ 12 มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
อันดับที่ 13 มีความสามารถในการสื่ อสาร
อันดับที่ 14 ความมีประสบการณ์
อันดับที่ 15 มีความรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ 16 มีความรู้รอบตัว
อันดับที่ 17 มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
อันดับที่ 18 วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ
อันดับที่ 19 เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์
อันดับที่ 20 สถาบันการศึกษาที่จบ
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.28
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ตารางที่ 4.28 เกณฑ์ ในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับงานการตลาดในระดับ ปฏิบัติการร
จาแนกตามประเภทธุรกิจ

เกณฑ์คดั เลือกพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
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มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ
มีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
มีความรู ้ทางด้านการตลาด
มีความรู ้รอบตัว
มีความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ
เป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์
มีความเป็ นผูน้ าเชื่ อมัน่ ในตนเอง
กล้าแสดงความคิดเห็ น
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีมนุ ษยสัมพันธ์
มีความสามารถในการสื่อสาร
บุคลิกภาพ
ความมีประสบการณ์
มีจริ ยธรรมและมีความซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบ
มีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านนอกสถานที่
มีความขยันอดทนในการทางาน
มีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
สถาบันการศึกษาทีจ่ บ
วุฒิการศึกษา/สาขาทีจ่ บ
รวม

ประเภทธุรกิจ
รวม
การผลิต
บริ การ
การค้า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
คาตอบ
คาตอบ
คาตอบ
คาตอบ
3.8%
2
5.0%
4
3.1%
2
5.0%
8
7.1%
2
5.0%
10
7.7%
3
7.5%
15
8.1%
3
7.5%
10
7.7%
4
10.0%
17
3.8%
0
.0%
5
3.8%
3
7.5%
8
6.7%
2
5.0%
10
7.7%
2
5.0%
14
2.4%
0
.0%
4
3.1%
1
2.5%
5
4.3%
2
5.0%
4
3.1%
3
7.5%
9
6.2%
2
5.0%
9
6.9%
2
5.0%
13
7.1%
4
10.0%
8
6.2%
3
7.5%
15
6.2%
2
5.0%
9
6.9%
2
5.0%
13
4.3%
3
7.5%
4
3.1%
2
5.0%
9
4.8%
2
5.0%
7
5.4%
1
2.5%
10
4.3%
2
5.0%
4
3.1%
3
7.5%
9
4.8%
1
2.5%
9
6.9%
0
.0%
10
7.1%
4
10.0%
10
7.7%
1
2.5%
15
2.9%
1
2.5%
2
1.5%
3
7.5%
6
6.2%
4
10.0%
7
5.4%
2
5.0%
13
6.7%
4
10.0%
9
6.9%
1
2.5%
14
0.5%
0
.0%
0
.0%
1
2.5%
1
2.9%
0
.0%
5
3.8%
1
2.5%
6
40 100.0% 130 100.0% 40 100.0% 210 100.0%

หมายเหตุ; จานวนสถานประกอบการที่ตอบคาถามรวม 21 บริ ษทั
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
สมมติฐาน : ประเภทธุ รกิจที่แตกต่ างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่ อพนักงานด้ าน
การตลาดในแต่ ละเกณฑ์ ทแี่ ตกต่ างกัน
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ผูว้ ิจยั ได้ท าการทดสอบสมมติ ฐานข้างต้นโดยใช้ค่า เฉลี่ ย ของคะแนนความพึ งพอใจที่ มีต่อ
พนักงานด้านการตลาดในแต่ละเกณฑ์เปรี ยบเทียบตามประเภทธุรกิจ 3 ประเภทที่ทาวิจยั ได้แก่ธุรกิจ
ประเภทอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ประเภทธุ ร กิ จ บริ ก าร และประเภทธุ ร กิ จ การค้า เกณฑ์ ที่ ใ ช้
เปรี ยบเทียบได้แก่ 1) ความพึงพอใจเฉลี่ยของแต่ละประเภทธุรกิจที่มีต่อคุณสมบัติของพนักงานด้าน
การตลาดในด้า นความรู้ ค วามสามารถ 2) ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของแต่ ล ะประเภทธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ
คุณสมบัติของพนักงานด้านการตลาดในด้านการปฏิบตั ิงาน และ3) ความพึงพอใจเฉลี่ยของแต่ละ
ประเภทธุ ร กิ จที่ มี ต่อ คุ ณ สมบัติข องพนัก งานด้า นการตลาดในด้า นบุ ค ลิ ก ภาพ ท าการทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ0.05
ผลการทดสอบสมมติ ฐานสรุ ปได้ว่า ประเภทธุ รกิ จที่แตกต่ างกันมี ระดับ ความพึง พอใจต่ อ
พนักงานด้านการตลาดเฉลี่ ย แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ไม่ว่าจะเป็ น
ความพึงพอใจเฉลี่ ยในด้านความรู้ ความสามารถ ในด้านการปฏิ บตั ิ งาน หรื อในด้านบุคลิ กภาพ
(ตารางที่ 4.29)
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ตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐานที่2
สมมติฐาน : ประเภทธุรกิจทีแ่ ตกต่ างกันจะมีคะแนนความพึงพอใจต่ อพนักงานด้ านการตลาดในแต่ ละเกณฑ์ เฉลี่ยแตกต่ างกัน

D
Sig.

.391
.741
.607
.641
.901
.269
.477
.787
.445
.993

ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
1. มีความสามารถในการทางานด้วยตนเอง
2. มีความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. มีความขยันอดทนในการทางาน
4. มีความสามารถในการบริ หารจัดการทีเ่ ป็ นระบบ
5. มีความสนใจในการเรี ยนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
6. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและคิดเชิงวิเ คราะห์
7. มีวสิ ยั ทัศน์ และความคิดริ เ ริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน
8. มีการใช้ทรัพยากรให้เ กิดประโยชน์กบั หน่วยงาน
9. มีการใช้เ วลาในการทางานให้เ กิดประโยชน์กบั หน่วยงาน
10. มีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านนอกสถานที่
11. คุณภาพของผลงานทีท่ าโดยรวม

Sig.
.488
.510
.655
.590
.762
.409
.349
.456
.574
.493
.699

บุคลิกภาพ
1. มีความเป็ นผูน้ าเชือ่ มัน่ ในตนเอง
2. กล้าแสดงความคิดเห็น
3. รับฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือ
4. มีความกระตือรื อร้นในการทางาน
5. มีจริ ยธรรมและมีความชือ่ สัตย์
6. มีความตรงต่อเวลาในการทางาน
7. มีระเบียบวินยั ในการทางาน
8. มีการปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ดี
9. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
10. ความแข็งแรงและสมบูรณ์ของร่างกาย
11. มีบคุ ลิกภาพดี
12. มีความภักดีตอ่ องค์กร

PU

ความรู้ ความสามารถ
1. มีความรูแ้ ละทักษะทางด้านการตลาด
2. มีความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
3. มีความสามารถในการวิเ คราะห์วจิ ยั
4. มีความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
5. มีความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
6. มีความสามารถในการสื่อสาร
7. มีความรูร้ อบตัวทัว่ ไป
8. มีความสามารถในการนาเสนอ
9. มีประสบการณ์ในการทางาน
10. มีวฒุ ิการศึกษาตรงกับงาน

Sig.
.574
.999
.976
.542
.752
.923
.868
.998
.475
.143
.698
.815
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
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การวิจยั ในชั้นเรี ยนเรื่ องการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการที่ เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็ นของ
นักศึกษาสหกิ จศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาต่างๆตามหลักสู ตรสาขาการตลาด ใน
ระหว่างการฝึ กปฏิ บตั ิทางานในสถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษา 2)ศึกษาความ
คิ ดเห็ นของผูป้ ระกอบการที่ มีต่อการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษาสหกิ จศึกษาที่เข้าฝึ กปฏิ บตั ิงานใน
สถานประกอบการที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา และ 3)ศึ ก ษาความต้อ งการบุ ค ลากรด้า น
การตลาดของสถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
การวิจยั ในส่ วนของการศึ กษาความคิดเห็ นของนักศึกษาสหกิ จศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
ความรู้ จ ากวิ ช าต่ า งๆตามหลัก สู ต รสาขาการตลาด ในระหว่ า งการฝึ กปฏิ บ ัติ ท างานในสถาน
ประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษา ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งคุณภาพ(Qualitative Research)
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่เข้าร่ วม
โครงการรวม 37 รายในหัวข้อ 1) ความเชื่อมโยงกับสาขาวิชา 2) ความรู้และทักษะที่ยงั ขาดอยู่ และ
3) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรสาขาการตลาด
การวิจยั ในส่ วนของการศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้าฝึ กปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษา ใช้
รู ปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ทาการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแบบประเมิน
การปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการรวม 21รายเป็ นผูต้ อบคาถามปลายเปิ ด
ในเรื่ องของจุดเด่นของนักศึกษา และข้อควรปรับปรุ งของนักศึกษาที่เข้าฝึ กงานรวมทั้งข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม
การวิจยั ในส่ วนของการศึกษาความต้องการบุคลากรด้านการตลาดของสถานประกอบการที่
เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research) ทาการรวบ
รวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ทาการเก็บข้อมูลจากสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานรวม 21 บริ ษทั โดยมีคาถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ 1)ข้อมูล
เกี่ยวกับผูต้ อบและสถานประกอบการ 2)ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานที่มีหน้าที่
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เกี่ยวข้องกับงานการตลาด และ3)ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มความต้องการรับบัณฑิต
สาขาการตลาดเข้าทางานในอนาคต ผลการวิจยั ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
ส่ วนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาทีม่ ีต่อการประยุกต์ ใช้ ความรู้ จากวิชาต่ างๆ
ตามหลัก สู ต รสาขาการตลาด ในระหว่ า งการฝึ กปฏิบัติ ทางานในสถานประกอบการที่เข้ า ร่ ว ม
โครงการสหกิจศึกษา
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นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไปตามหลักสู ตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิทางานโดยส่ วนใหญ่ได้นาเอาความรู้
จากวิชาทักษะการสื่ อสารภาษาไทยไปใช้ประโยชน์ มากที่สุด รองลงมาใช้ความรู้จากวิชา IL103
สารสนเทศเพื่ อ การค้น คว้า วิช า GE121 มนุ ษ ย์ก ับ การใช้เ หตุ ผล และกลุ่ ม วิช าภาษาอัง กฤษ
ตามลาดับ
นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาต่างๆในหมวดวิชาแกน
ตามหลักสู ตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิทางานโดยส่ วนใหญ่ใช้ความรู้จากวิชา IT206
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาได้แก่ MK201 หลักการตลาด วิชาLA202ภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดประสงค์เฉพาะ2 วิชาLA202ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ1 และวิชา GM201 องค์การและ
การจัดการ ตามลาดับ
นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาต่างๆในหมวดวิชาเอก
ตามหลักสู ตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิทางานโดยส่ วนใหญ่ได้ใช้ความรู้จากวิชา
MK302พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค รองลงมาได้แก่ วิชา MK404 ระบบสารสนเทศทางการตลาด วิชา
MK312 การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และวิชา MK306 การวิจยั ตลาด ตามลาดับ
นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาต่างๆในกลุ่มวิชาเลือก
ตามหลักสู ตรสาขาการตลาด ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิทางานโดยส่ วนใหญ่ได้ใช้ความรู้ จากวิชา
วิช า MK406 การจัด การลู ก ค้า สัมพันธ์ รองลงมาได้แก่ วิช า HR304 พฤติ ก รรมองค์ก าร และ
โครงการอบรมสหกิจศึกษา ตามลาดับ

ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาพบว่าความรู้และทักษะที่
ตนเองยังบกพร่ องและขาดอยูส่ ่ วนใหญ่ได้แก่ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รองลงมาได้แก่ทกั ษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน และทักษะการสื่ อสาร ตามลาดับ และต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรในเรื่ อง การสอนควรเน้นการปฏิบตั ิจริ งมากกว่าทฤษฎี เพิ่มเนื้ อหาการเรี ยน
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โปรแกรมสาเร็ จรู ปให้หลากหลายโปรแกรมมากขึ้น รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง
เช่น Photoshop และ Illustrator เพิ่มหลักสู ตรการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการอบรม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพิ่มหลักสู ตรด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพิ่มทักษะด้านการสื่ อสารและการ
วางตัว เพิ่มการใช้ศพั ท์ทางด้านการบริ หารในการเรี ยนการสอน และปรับเนื้ อหาแต่ละวิชาให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น
ส่ วนที่ 2 การศึ กษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาทีเ่ ข้ าฝึ กปฏิบัติงานในสถานประกอบการทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
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สถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาและรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานมีความเห็นต่อ
นักศึกษาที่เข้าฝึ กงานในด้านจุดเด่นของนักศึกษาดังนี้
ด้านความรู้ความสามารถ เป็ นผูท้ ี่รู้จกั แก้ปัญหาเรี ยนรู้ส่ิ งใหม่ๆได้ง่าย สามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็ จ รวดเร็ วและถูกต้อง สามารถไว้วางใจให้ทางานต่างๆได้โดยไม่ตอ้ งติดตาม
ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน เป็ นผูม้ ีความขยันในการทางาน ทางานได้รวดเร็ ว ชอบช่วยเหลือ
มีความตั้งใจทางาน เรี ยนรู ้งานได้เร็ ว มีความรับผิดชอบ มาฝึ กงานอย่างสม่าเสมอ กล้าซักถามในสิ่ ง
ที่ไม่เข้าใจ ไม่เกี่ยงงาน เชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชา มีความสามารถในการดูแลงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
ด้านบุคลิกภาพ เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ดี มีมารยาทดี เรี ยบร้อย แต่งกายเรี ยบร้อย สะอาด มีความ
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของบริ ษทั ตรงต่อเวลา อ่อนน้อม ถ่อมตน สุ ภาพ มีสัมมาคารวะ
มีน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงาน รู ้ จกั การวางตัวกับผูอ้ ื่น มีทศั นะคติที่ดี เป็ นที่รักของเพื่อนร่ วมงานและ
พนักงานในองค์กร
สถานประกอบการเห็นว่านักศึกษาควรมีการปรับปรุ งในเรื่ องต่อไปนี้
ด้านความรู้ความสามารถควรปรับปรุ งในเรื่ องของทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน
เขียน รวมทั้งควรเพิ่มทักษะด้านโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point และประสบการณ์
เพิ่มเติมด้านการตลาดให้มากขึ้น
ด้านทักษะในการปฏิ บตั ิงานควรปรับปรุ งในเรื่ องของความละเอียดรอบคอบในการทางาน
นอกจากนี้ยงั ขาดทักษะในการตัดสิ นใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดทักษะในการสื่ อสารถ่ายทอด
ให้ผรู ้ ่ วมงานเข้าใจ และควรปรับปรุ งคุณภาพของงานให้ดีข้ ึน ลาดับความสาคัญก่อนหลังของงานที่
ทา การให้ความสาคัญกับเอกสารงาน นอกจากนี้ ยงั ควรปรับปรุ งการทางานที่ยงั ค่อนข้างล่าช้า ไม่
กล้าตัดสิ นใจ ขาดความกระตือรื อร้นในการทางาน ไม่ค่อยเรี ยนรู้ส่ิ งใหม่ๆ

91

ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพควรปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของการตรงต่ อ เวลา การควบคุ ม อารมณ์ การกล้า
แสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็น ความมัน่ ใจในตนเอง ความมีระเบียบวินยั การพูด การสื่ อสาร
กับคนภายในและนอกองค์กร นอกจากนี้ยงั ควรปรับปรุ งในเรื่ องของการขาดน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงาน
การแต่งกายไม่เรี ยบร้อย และไม่เคารพกฎระเบียบในการทางานของบริ ษทั
ส่ วนที่ 3 การศึกษาความต้ องการบุคลากรด้ านการตลาดของสถานประกอบการทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ
สหกิจศึกษา
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สถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามในการทาวิจยั ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ ดาเนินธุ รกิจด้านบริ การ
ที่เหลือ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายสิ นค้าและทาธุรกิจด้านการค้าในสัดส่ วนเท่าๆกันสถานประกอบการ
เกือบร้อยละ 60.0 มีจานวนพนักงานในบริ ษทั มากกว่า 250 คน ซึ่ งจัดเป็ นธุ รกิจขนาดค่อนข้างใหญ่
ในขณะที่ มี พ นัก งานที่ มี หน้า ที่ เกี่ ย วข้องกับงานการตลาดไม่ เกิ น 10 คนเป็ นส่ วนใหญ่ ระดับ
การศึกษาของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดของสถานประกอบการส่ วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโทในสัดส่ วนใกล้คียงกัน
ในการคัด เลื อ กพนัก งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานการตลาดเข้า ท างานในระดับ ผูบ้ ริ ห าร สถาน
ประกอบการให้ค วามส าคัญ ต่อคุ ณสมบัติใ นเรื่ องของการเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ การมี ความรู้ ด้าน
การตลาด การมี ค วามเชื่ อมัน่ ในตนเอง มี ความรับผิดชอบ มี ประสบการณ์ มี ความรู้ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ มีความรู ้ ดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี
บุคลิกภาพดี และความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ ตามลาดับ
ส่ วนการคัดเลื อกพนักงานที่เกี่ ยวข้องกับงานการตลาดเข้าทางานในระดับปฏิ บตั ิการ สถาน
ประกอบการให้ความสาคัญต่อคุณสมบัติในเรื่ องของการมีความรู้ดา้ นการตลาด การมีความรู้ดา้ น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และนาเสนอ และมีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง กล้าแสดงความ
คิดเห็ น มีมนุ ษยสัมพันธ์ ดี มีความขยันอดทนในการทางาน มีบุคลิกภาพดี มีจริ ยธรรมและความ
ซื่อสัตย์ตามลาดับ
สาหรับความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ของพนักงาน
ในบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับงานการตลาด ในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะในการปฏิ บตั ิงาน
และบุคลิกภาพ สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นความรู้ ความสามารถพบว่ามี ความสามารถในระดับที่ ดี ใ นเรื่ องการ
สื่ อสาร การมีความรู ้และทักษะเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในระดับค่อนข้างดี
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ในเรื่ องความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ รอบตัวทัว่ ไป ความสามารถในการ
นาเสนอ ความรู้ และทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์ วิจยั มี ประสบการณ์ ในการท างาน มีวุฒิ
การศึกษาที่ตรงกับงาน และมีความรู้ความสามารถระดับปานกลางในด้าน ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
ผลการปฏิบตั ิงานด้านทักษะในการปฏิบตั ิงานพบว่ามีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ดีใน
ด้านมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างดี ใน
ด้านคุณภาพของผลงานที่ทาโดยรวม ความขยันอดทนในการทางาน มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
นอกสถานที่ มี วิสั ย ทัศ น์ และความคิ ดริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ใ นการท างาน มี ก ารใช้ท รั พ ยากรให้เกิ ด
ประโยชน์กบั หน่วยงาน มีความสามารถในการทางานด้วยตนเอง มีการใช้เวลาในการทางานให้เกิด
ประโยชน์กบั หน่วยงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและคิดเชิงวิเคราะห์ และมีทกั ษะในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลางในด้านการมีความสามารถในการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ
ผลการปฏิบตั ิงานด้านบุคลิกภาพ พบว่ามีบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ดีในด้านมีการปรับตัวและ
มนุ ษ ย์สัม พันธ์ ดี มี จริ ย ธรรมและมี ความซื่ อสัตย์ มี ระเบีย บวินัย ในการทางาน มี ความภัก ดี ต่อ
องค์กร รับฟั งความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือ มีความกระตือรื อร้นในการทางาน มีความตรงต่อ
เวลาในการทางาน มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ของร่ างกาย
มีบุคลิกภาพอยูใ่ นระดับค่อนข้างดีในด้านการมีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความเป็ น
ผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
สถานประกอบการทุกรายมีความความต้องการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบตั ิงานในฝ่ าย
การตลาดเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยที่กว่าร้อยละ70 ต้องการบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี อีกเกือบร้อยละ 40 ต้องการบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญาโท และเกือบร้อยละ 15
ต้องการบุคลากรที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
นอกจากนี้ สถานประกอบการยังมีความเห็ นว่าคุ ณสมบัติของบุคลากรสาขาการตลาดอันพึง
ประสงค์น้ นั ควรมีความสามารถในการนาเอาความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในงาน มีความสามารถ
ทางการตลาดด้านSocial Network มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีทกั ษะด้านการนาเสนอ มีความ
กระตือรื อร้น มีความรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการทางาน มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมี
จริ ยธรรมควบคู่กบั เทคโนโลยีสมัยใหม่
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ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบสมมติฐานความเกี่ ยวข้องกันระหว่างประเภทธุ รกิจกับเกณฑ์ในการคัดเลือก
พนัก งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานการตลาดทั้ง ในระดับ ผู้บ ริ ห ารการตลาด และในระดับ พนัก งาน
ปฏิบตั ิการรวม 10 อันดับ ประเภทธุ รกิจ 3 ประเภทที่ทาวิจยั ได้แก่ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิต ประเภทธุ รกิจบริ การ และประเภทธุ รกิจการค้า ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi
Square Test) ผลการทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้ว่าประเภทธุ รกิ จที่แตกต่างกันจะมีเกณฑ์ในการ
คัดเลื อกพนักงานด้า นการตลาดในระดับผูบ้ ริ หารการตลาด และระดับพนักงานปฏิ บตั ิ การด้าน
การตลาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบสมมติฐานประเภทธุ รกิ จที่แตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อพนักงาน
ด้านการตลาดในแต่ละเกณฑ์ที่แตกต่างกันโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อพนักงาน
ด้า นการตลาดในแต่ ล ะเกณฑ์ ไ ด้แ ก่ ด้า นความรู้ ค วามสามารถ ด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน และด้า น
บุคลิกภาพ เปรี ยบเทียบตามประเภทธุ รกิจ 3 ประเภทที่ทาวิจยั ได้แก่ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิต ประเภทธุ รกิจบริ การ และประเภทธุ รกิจการค้า ทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ANOVA ผล
การทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้วา่ ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อพนักงานด้าน
การตลาดในด้านความรู้ ความสามารถ ในด้านการปฏิ บตั ิงาน หรื อในด้านบุคลิ กภาพ เฉลี่ ยไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ0.05
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ผลการวิจยั ข้างต้นสามารถนามาบูรณาการเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนในแต่ละรายวิชาที่เกี่ ยวข้องกับโครงการสหกิ จศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาในโครงการสหกิ จ
ศึกษารุ่ นต่อไปมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้า
ฝึ กงานและตลาดแรงงานในอนาคต โดยสามารถสรุ ปประเด็นสาคัญจากผลการวิจยั ในส่ วนของ
1) คุณสมบัติอนั พึงประสงค์ของพนักงานด้านการตลาดอันเป็ นที่ตอ้ งการของสถานประกอบการ
2)ข้อบกพร่ องของบุคลากรด้านการตลาดที่ควรปรับปรุ ง 3)แนวโน้มความต้องการบุคลากรด้าน
การตลาดในอนาคตของสถานประกอบการ 4)ข้อบกพร่ องของนักศึกษาที่พบในระหว่างการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา และ5)ผลของการทดสอบสมมติฐานซึ่ งพบว่าประเภทธุ รกิจมีความเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานด้านการตลาดในระดับผูบ้ ริ หารการตลาดและพนักงานการตลาด
ในระดับปฏิบตั ิการทั้ง 10 อันดับ อย่างไม่มีนยั สาคัญ รวมทั้งประเภทธุ รกิ จที่แตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจต่อพนักงานด้านการตลาดเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ ที่ระดับนัยสาคัญ0.05
ไม่ว่าจะเป็ นความพึงพอใจเฉลี่ ยในด้านความรู้ความสามารถ ในด้านการปฏิ บตั ิงาน หรื อในด้าน
บุคลิกภาพ ซึ่ งผลวิจยั ในแต่ละส่ วนข้างต้นสามารถนามาบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ การปรับปรุ ง
วิชาความรู้และทักษะที่ตอ้ งพัฒนาบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ต่อไปในอนาคตโดยไม่เจาะจงประเภทธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
1.ด้านความรู้ความสามารถ
พนักงานด้านการตลาดอันเป็ นที่ตอ้ งการของสถานประกอบการควรมีความรู้ความสามารถ
ที่สาคัญคือ
1. ความรู้ความสามารถด้านการตลาด การขาย ความรู้รอบตัว และวุฒิการศึกษาที่ตรงกับ
งาน
2.ความรู ้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง อ่านพูดและ
เขียน
3.ความรู ้ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นSocial
Network คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานเช่นMicrosoft Office และขั้นสู ง
4.มีความคิดสร้างสรรค์
5.มีวสิ ัยทัศน์
6.มีความสามารถและทักษะในการสื่ อสารโดยเฉพาะการสื่ อสารภาษาไทย การถ่ายทอด
งานให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
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ตารางที่ 5.1 สรุปคุณสมบัตขิ องพนักงานการตลาดอันเป็ นทีต่ ้องการของสถานประกอบการและข้ อบกพร่ องที่
ควรแก้ ไข
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สถานประกอบการเห็นว่าคุณสมบัติดา้ นความรู้ความสามารถของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
การตลาดในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ค่อนข้างดีและดี เท่านั้นยังไม่ถึงระดับดีมาก
และในส่ วนของนักศึกษาที่เข้าฝึ กงานในสถานประกอบการเองก็ยงั พบจุดด้อยในหลายคุณสมบัติ
ข้างต้น ดังนั้นในการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการสห
กิจศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาในโครงการสหกิจศึกษารุ่ นต่อไป และบัณฑิตสาขาการตลาดมีคุณสมบัติ
ด้านความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการจึงควรมีการปรับปรุ ง
รายวิชาต่างๆดังนี้
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เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการตลาด การขาย ความรู้รอบตัว การมีวิสัยทัศน์และมี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและบัณฑิตสาขาการตลาด จึงควรมีการปรับปรุ ง
รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกซึ่ งเป็ นพื้นฐานความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการตลาดที่สาคัญของ
นักศึกษา โดยเน้นให้เนื้อหาของแต่ละรายวิชามีความทันสมัยมากขึ้น และเน้นการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเพิ่ม
ทักษะให้มากขึ้น
เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่ งพบว่าเป็ นจุด
ด้อยที่สาคัญของนักศึ กษาสหกิ จศึกษาและบัณฑิตสาขาการตลาด รวมทั้งพนักงานที่เกี่ ยวข้องกับ
งานด้านการตลาดในปั จจุบนั ของสถานประกอบการ จึงควรมี การปรับปรุ งรายวิชาในกลุ่ มวิช า
ภาษาอังกฤษทั้งในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และวิชาแกนโดยเน้นการเพิ่มความรู้ในเชิ งทฤษฎี และ
เพิ่มทักษะทั้งการฟั ง พูด อ่าน เขียน ให้มากขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุ งหลักสู ตรด้านการตลาดโดย
เพิ่มรายวิชาที่เน้นการฝึ กทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นซึ่ งได้แก่ วิชาการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาความรู ้ ค วามสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใ หม่ๆ เช่ น
Social Network คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานเช่นMicrosoft Office และคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง ของนักศึกษาสห
กิจศึกษา และบัณฑิตสาขาการตลาด จึงควรมีการปรับปรุ งรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่ อ เพิ่ ม ความรู ้ ค วามสามารถและทัก ษะข้า งต้น ซึ่ งได้แ ก่ วิช า MK404 ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด วิชาMK328การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสนับสนุนให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชาเลือกที่มี
เนื้ อหาเกี่ ยวข้องได้แก่วิชา IT201คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น IT206สานักงานอิเล็กทรอนิ กส์ และIT207
ธุ รกิจอิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งจัดโครงการอบรมพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆเป็ น
ต้น
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เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการสื่ อสารโดยเฉพาะการสื่ อสารภาษาไทย และ
การถ่ ายทอดงานให้ผอู ้ ื่ นเข้าใจของนักศึกษาสหกิ จศึกษาและบัณฑิตสาขาการตลาด จึงควรมีการ
ปรับปรุ งรายวิชา TH103ทักษะการสื่ อสารภาษาไทย โดยเน้น ทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องใน
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การพิมพ์งาน การจดบันทึก การร่ างเอกสาร และการทารายงาน เป็ นต้น
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ตารางที่ 5.2 รายวิชาที่ควรมีการปรั บปรุ งเพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของสถานประกอบการ
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คุณสมบัติดา้ นความรู้ความสามารถ
รายวิชาที่ควรมีการปรับปรุ ง
ที่สถานประกอบการต้องการ
1.ความรู้ความสามารถด้านการตลาด การขาย
ความรู้รอบตัว และวุฒิการศึกษาที่ตรงกับงาน วิชาMA103คณิ ตศาสตร์และสถิติในชีวติ ประจาวัน
วิชาMK201หลักการตลาด
วิชาMK301การจัดการการตลาด
วิชาMK302พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
วิชาMK306การวิจยั ตลาด
วิชาMK311การตลาดระดับโลก
วิชาMK312การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
วิชาMK314การตลาดระหว่างธุรกิจ
วิชาMK324การจัดการการขาย
2. การมีวสิ ัยทัศน์และมีความคิดสร้างสรรค์
วิชาMK401การสัมมนาการตลาด
วิชาMK402การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
วิชาMK403การจัดการการกระจายสิ นค้า
วิชาMK405การค้าสมัยใหม่
3. ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ LA010ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง อ่านพูดและ LA101ภาษาอังกฤษ 1
เขียน
LA102ภาษาอังกฤษ 2
LA201ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
LA202ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
4. ความรู้ ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ใ ช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่ นSocial
Networkคอมพิ ว เตอร์ พ้ื น ฐานเช่ น Microsoft
Office และขั้นสู ง

IL103สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
MK404ระบบสารสนเทศทางการตลาด
MK328การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
IT206สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
IT207ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
5. มี ค วามสามารถและทัก ษะในการสื่ อ สาร TH103ทักษะการสื่ อสารภาษาไทย
การถ่ายทอดงานให้ผอู ้ ื่ นเข้าใจโดยเฉพาะการ
สื่ อสารภาษาไทย
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2.ด้านทักษะการปฏิบตั ิงาน
พนักงานด้านการตลาดอันเป็ นที่ตอ้ งการของสถานประกอบการควรมีทกั ษะการปฏิบตั ิงานที่
สาคัญคือ
1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ทรัพยากรและเวลาให้เกิดประโยชน์กบั
หน่วยงาน มีความละเอียดรอบคอบ
2. มีความสามารถในการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ การเรี ยนรู้งานใหม่ๆ การทางานด้วย
ตนเอง การพัฒนาตนเอง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. มีระเบียบวินยั ในการทางาน การตรงต่อเวลา
4. มีความเป็ นผูน้ า เชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสิ นใจ รับฟังความคิดเห็น
และให้ความร่ วมมือ
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์ การนาเสนอ และการวิจยั
6. มีประสบการณ์ในการทางาน
สถานประกอบการเห็นว่าคุณสมบัติดา้ นทักษะการปฏิบตั ิงานข้างต้นของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานการตลาดในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่อนข้างดี และดีเท่านั้นยังไม่ถึงระดับดี
มาก และในส่ วนของนัก ศึ ก ษาที่ เ ข้า ฝึ กงานในสถานประกอบการเองก็ ย งั พบจุ ดด้อ ยในหลาย
คุณสมบัติขา้ งต้น ดังนั้นในการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เกี่ ยวข้องกับ
โครงการสหกิจศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาในโครงการสหกิจศึกษารุ่ นต่อไป และบัณฑิตสาขาการตลาด
มีคุณสมบัติดา้ นทักษะการปฏิ บตั ิงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการจึงควรมี
การปรับปรุ งรายวิชาต่างๆดังนี้
การพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานในด้านการมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การใช้
ทรัพยากรและเวลาให้เกิ ดประโยชน์กบั หน่ วยงาน การมีความละเอียดรอบคอบ มี การเรี ยนรู้ งาน
ใหม่ๆ การทางานด้วยตนเอง การพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การมีระเบียบวินยั ในการ
ทางาน การตรงต่อเวลา มีความเป็ นผูน้ า และเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสิ นใจ
รับฟังความคิดเห็น และการให้ความร่ วมมือ และที่สาคัญคือการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ เพื่อให้
นักศึกษาสหกิจศึกษา และบัณฑิตสาขาการตลาด มีทกั ษะดังกล่าวข้างต้นเพิ่มมากขึ้นจึงควรมีการ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของแต่ละรายวิชาที่มีการฝึ กปฏิ บตั ิการทารายงานด้วยตนเอง การทา
รายงานกลุ่ม การรายงานหน้าชั้นเรี ยน รวมทั้งรายวิชาที่มีการฝึ กภาคปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับการฝึ กทัก ษะดัง กล่ า วข้า งต้นในทางอ้อมจากการปฏิ บ ตั ิง านจริ ง โดยผ่านกระบวนการท า
รายงาน และการฝึ กภาคปฏิบตั ิ จริ ง ซึ่ งได้แก่วิชาในกลุ่มวิชาเอกทุกวิชา วิชาBA204การวิจยั ธุ รกิ จ
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และวิชาBA102การวิเคราะห์และการทาแผนธุ รกิ จ รวมทั้งมีการปรับปรุ งหลักสู ตรด้านการตลาด
โดยเพิ่มรายวิชาที่เน้นการฝึ กทักษะข้างต้นได้แก่วิชาการวางแผนการตลาด โดยอาจารย์ผสู้ อนควร
เน้นให้นกั ศึกษาเห็นความสาคัญของทักษะข้างต้น และควรมีการปรับปรุ งระบบการประเมินผล
เพื่อให้สามารถวัดผลการพัฒนาทักษะข้างต้นเป็ นรายบุคคลได้อย่างชัดเจน
เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการปฏิ บ ัติ ง านในด้า นการมี ค วามสามารถในการแก้ปั ญ หา การคิ ด เชิ ง
วิเคราะห์ การนาเสนอ และการวิจยั ของนักศึกษาสหกิจศึกษา และบัณฑิตสาขาการตลาด จึงควรมี
การปรับปรุ งวิชาMK306 การวิจยั ตลาด วิชาMK401การสัมมนาการตลาด และวิชาMK404ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด รวมทั้งมีการปรับปรุ งหลักสู ตรด้านการตลาดโดยเพิม่ รายวิชาที่เน้นการฝึ ก
ทักษะข้างต้นได้แก่ วิชาการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณทางธุ รกิ จ และวิช าการวางแผนการตลาด วิชา
ดังกล่าวข้างต้นเป็ นวิชาที่เน้นให้นกั ศึกษารู้จกั คิดเชิงวิเคราะห์ รู้จกั การแก้ปัญหา และมีทกั ษะในการ
นาเสนอ โดยอาจารย์ผสู้ อนควรเน้นให้นกั ศึกษาเห็นความสาคัญของทักษะข้างต้น และควรมีการ
ปรับปรุ งระบบการประเมินผลเพื่อให้สามารถวัดผลการพัฒนาทักษะข้างต้นเป็ นรายบุคคลได้อย่าง
ชัดเจน
เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิงานในด้านประสบการณ์ในการทางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
และบัณฑิตสาขาการตลาด จึงควรมีการปรับปรุ งวิชาBA204การวิจยั ธุ รกิจ วิชาBA102การวิเคราะห์
และการทาแผนธุ รกิ จ วิชาMK407การฝึ กปฏิ บตั ิงานด้านการขาย วิชาMK306การวิจยั ตลาด และ
โครงการสหกิ จศึกษา ซึ่ งวิชาดังกล่าวข้างต้นเป็ นวิชาที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง โดยอาจารย์ผสู้ อนควร
เน้นให้นกั ศึกษาเห็นความสาคัญของทักษะข้างต้น ซึ่ งจะช่วยให้นกั ศึกษามีประสบการณ์จริ งในการ
ทางานด้านการขายและการตลาดเพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่5.3 รายวิชาที่ควรมีการปรับปรุ งเพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติด้านทักษะการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับความต้ องการของสถานประกอบการ
รายวิชาที่ควรมีการปรับปรุ ง
รายวิชาที่มีการทารายงานและฝึ กปฏิบตั ิจริ งได้แก่
วิชาMK201หลักการตลาด
วิชาMK301การจัดการการตลาด
วิชาMK302พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
วิชาMK306การวิจยั ตลาด
วิชาMK311การตลาดระดับโลก
วิชาMK312การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
วิชาMK314การตลาดระหว่างธุรกิจ
วิชาMK324การจัดการการขาย
วิชาMK401การสัมมนาการตลาด
วิชาMK402การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
วิชาMK403การจัดการการกระจายสิ นค้า
วิชาMK404ระบบสารสนเทศทางการตลาด
วิชาMK405การค้าสมัยใหม่
วิชาMK407การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการขาย
วิชาMK306การวิจยั ตลาด
วิชาBA204การวิจยั ธุรกิจ
วิชาBA102การวิเคราะห์และการทาแผนธุรกิจ
วิชาM306การวิจยั ตลาด
วิชาMK401การสัมมนาการตลาด
วิชาMK404ระบบสารสนเทศทางการตลาด
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คุณสมบัติดา้ นทักษะการปฏิบตั ิงาน
ที่สถานประกอบการต้องการ
1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ใช้ท รั พ ยากรและเวลาให้ เ กิ ด ประโยชน์ ก ับ
หน่วยงาน มีความละเอียดรอบคอบ
2. มีความสามารถในการบริ หารจัดการที่เป็ น
ระบบ การเรี ย นรู ้ ง านใหม่ ๆ การท างานด้ว ย
ตนเอง การพัฒ นาตนเอง และการแก้ปั ญหา
เฉพาะหน้า
3.มีระเบียบวินยั ในการทางาน การตรงต่อเวลา
4. มีความเป็ นผูน้ า เชื่อมัน่ ในตนเอง
กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสิ นใจ
รับฟังความคิดเห็น และให้ความร่ วมมือ

5.มีความสามารถในการแก้ปัญหา
การคิดเชิงวิเคราะห์ การนาเสนอ และการวิจยั
6. มีประสบการณ์ในการทางาน

รายวิชาที่มีการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งได้แก่
วิชาBA204การวิจยั ธุรกิจ
วิชาBA102การวิเคราะห์และการทาแผนธุรกิจ
วิชาMK407การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการขาย
วิชาMK306การวิจยั ตลาด
โครงการสหกิจศึกษา
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3.ด้านบุคลิกภาพ
พนักงานด้านการตลาดอันเป็ นที่ตอ้ งการของสถานประกอบการควรมีบุคลิกภาพที่สาคัญคือ
1.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มารยาทดี รู้จกั วางตัว มีน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงาน รู้จกั ปรับตัวให้เข้ากับ
องค์กร รู้จกั ควบคุมอารมณ์
2.มีความตั้งใจในการทางาน ขยัน อดทน กระตือรื อร้น ภักดีต่อองค์กร
3.มีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรี ยบร้อย
4.มีจริ ยธรรมและมีความซื่ อสัตย์ควบคู่กบั เทคโนโลยีใหม่ๆ
5.มีความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่ างกาย และพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
สถานประกอบการเห็ นว่าคุ ณสมบัติด้านบุคลิ กภาพข้างต้นของพนักงานที่เกี่ ยวข้องกับงาน
การตลาดในปัจจุบนั ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี และค่อนข้างดี เท่านั้นยังไม่ถึงระดับดีมาก ในส่ วนของ
นักศึกษาที่เข้าฝึ กงานในสถานประกอบการเองก็ยงั พบจุดด้อยในหลายคุณสมบัติขา้ งต้น ดังนั้นใน
การพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาในโครงการสหกิ จศึกษารุ่ นต่อไป และบัณฑิตสาขาการตลาดมีคุณสมบัติดา้ นทักษะการ
ปฏิ บตั ิงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการจึงควรมีการปรับปรุ งรายวิชาต่างๆ
ดังนี้
เพื่อพัฒนาด้านบุคลิ กภาพตามคุณสมบัติขา้ งต้น ของนักศึกษาสหกิ จศึกษา และบัณฑิ ตสาขา
การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ จึงควรมีการปรับปรุ งเนื้ อหาของ
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพโดยเน้นอบรมเรื่ องของบุคลิกภาพ มารยาท การวางตัว เทคนิค
การปรับตัวให้เข้ากับองค์กร การควบคุมอารมณ์ การแต่งกายที่เรี ยบร้อย ปลูกฝังในเรื่ องของความ
ขยัน อดทน กระตือรื อร้ น ความตั้งใจในการทางาน ความมีจริ ยธรรมและความซื่ อสัตย์ ความภักดี
ต่ อ องค์ ก ร และความพร้ อ มในการปฏิ บ ัติ ง านนอกสถานที่ เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษามี ก ารพัฒ นาด้า น
บุคลิกภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบการมากขึ้น นอกจากนี้ ในรายวิชาที่มีการทา
รายงานและฝึ กปฏิบตั ิจริ งอาจารย์ผสู้ อนควรเน้นให้นกั ศึกษาเห็นความสาคัญของทักษะข้างต้น และ
ควรมีการปรับปรุ งระบบการประเมินผลเพื่อให้สามารถวัดผลการพัฒนาทักษะข้างต้นเป็ นรายบุคคล
ได้อย่างชัดเจน
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โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
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คุณสมบัติดา้ นบุคลิกภาพ
ที่สถานประกอบการต้องการ
1.มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี มารยาทดี รู้ จกั วางตัว มี
น้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงาน รู ้ จกั ปรั บตัวให้เข้ากับ
องค์กร รู้จกั ควบคุมอารมณ์
2.มี ค วามตั้ง ใจในการท างาน ขยัน อดทน
กระตือรื อร้น ภักดีต่อองค์กร
3.มีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรี ยบร้อย
4.มี จ ริ ย ธรรมและมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ค วบคู่ ก ับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
5.มี ค วามแข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ข องร่ า งกาย และ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่

ข้ อเสนอแนะ

1.ควรมีการทาวิจยั โครงการสหกิ จศึกษาในสาขาอื่นๆของคณะหรื อมหาวิทยาลัย โดยใช้

งานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นแนวทาง เพื่อใช้ประโยชน์จากผลวิจ ัยในการพัฒนาบัณฑิ ตของแต่ละสาขาให้
สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตของสถานประกอบการต่อไปในอนาคต

2.ควรประสานความร่ วมมือกันระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษาเพื่อคอย

ติ ดตามพัฒนาการทางทักษะในด้านต่างๆ ของนักศึ กษาสหกิ จศึกษาในแต่ละรุ่ นอย่างต่อเนื่ อง
ภายหลังจากการนาผลวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตร ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และเนื้ อหา
แต่ละรายวิชาที่สาคัญ

3.ในการเลือกสถานประกอบการให้แก่นกั ศึกษาควรประสานงานกับสถานประกอบการ
เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาได้ฝึกงานที่มีลกั ษณะงานตรงตามสาขาวิชาที่ได้เรี ยนมา เพื่อให้ผลการวิจยั
มีความแม่นยามากขึ้น
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ชื่อ-นามสกุล

นางสมศิริ วัฒนสิ น

ตาแหน่ ง

อาจารย์ประจา ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บณั ฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ

1. งานวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิษของชาว
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2547

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการตลาด พ.ศ. 2546 -2553

3. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์และการทาแผนธุรกิจ พ.ศ.
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ประสบการณ์

การสอน

สอนในสาขาวิชาการตลาด (2541- ปัจจุบนั ) ในวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์
และตราสิ นค้า การจัดการการตลาด หลักการตลาด การจัดการการขาย
การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านธุ รกิจและการวิเคราะห์และการทาแผนธุรกิจ
การทางาน

1. ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ บริ ษทั แอสต้า เมดิกา้ ประเทศไทย จากัด (25312540)
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริ ษทั แปซิฟิค เฮลท์แคร์ ประเทศไทย
จากัด (2528-2531)

ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวยุวดี ภู่สาลี

ตาแหน่ ง

อาจารย์ประจา ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บณั ฑิต (บริ หารธุรกิจ-การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ-การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
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ผลงานวิชาการ 1. ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการทาวิจยั เรื่ องการศึกษา
พฤติกรรมและแนวโน้มการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ครัวเรื อนในเขตกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2553
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2. งานวิจยั เรื่ อง การศึกษานโยบายส่ งเสริ มการอ่านของไทย : เปรี ยบเทียบกับ
ต่างประเทศ โดยคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรกฎาคม
2552
3. บทความวิชาการเรื่ องการปรับตัวหลักสู ตรสาขาการตลาดเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มของศาสตร์การตลาดในหลักสู ตรปริ ญญาตรี และความต้องการ
บุคลากรด้านการตลาดของผูป้ ระกอบการ,วารสาร สออ. ประเทศไทย ,พ.ศ.
2551
4. งานวิจยั เรื่ อง โครงการตลาดหนังสื อเด็ก, สานักงานกองทุนสนันสนุนการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ วิจยั โดยคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พฤษภาคม 2551
5. บทความวิชาการเรื่ องระบบสารสนเทศทางการตลาดเครื่ องมือสาคัญของ
การตลาดยุคปัจจุบนั ,การประชุมวิชาการการบริ หารและการจัดการ ,
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2550
6. งานวิจยั เรื่ อง โครงการความเป็ นไปได้ในการกาหนดขอบเขตสภาพการจ้าง
งาน ที่เกี่ยวกับการเงินสาหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่ดาเนินการเองและแนว
ทางการ พัฒนา พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน วิจยั โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2548

7. งานวิจยั เรื่ อง โครงการแนวทางการบริ หารแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจโดย
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ที่มาจากการจ้าง , กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน วิจยั โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2548
8. งานวิจยั เรื่ อง วิวฒั นาการและแนวโน้มของศาสตร์การตลาดและการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ การตลาดของธุรกิจในประเทศไทย , การประชุมวิชาการ
การบริ หารและการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2548
9. เอกสารคาสอนการพยากรณ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ,พ.ศ.2545-2548
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ประสบการณ์ การสอน

สอนวิชาในสาขาการตลาด (พ.ศ. 2541-ปัจจุบนั )ในวิชา ระบบสารสนเทศทาง

การตลาด การวิจยั ธุ รกิจ การวิจยั ตลาด และการวิจยั และวิเคราะห์งานสื่ อสารการตลาด
การทางาน
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1. ผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจกรรมการตลาดพิเศษ บริ ษทั เน็กซ์แอนด์ทริ พเลท แอด
เวอร์ ไทซิ่ ง จากัด (2538-2539)
2. ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั รัตนะการเคหะ จากัด (มหาชน) (2537-2538)
3. ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์และวางแผน บริ ษทั เอสทีซี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(2532-2537)

4. นักวิจยั อาวุโส บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จากัด (2531-2532)
5. ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั บริ ษทั ซีเอสเอ็น แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด (2530-2531)

แบบสารวจความต้ องการบุคลากรด้ านการตลาดของสถานประกอบการ

ชุดที่............
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แบบสารจ ฉบับนี้มีจตั ถุประสงค์เพื่อสารจ คจามต้องการบุคลากรด้านการตลาดของสถานประกอบการ
โดยมีประเด็นคาถามแบ่งเป็ น 3 ส่ จน คือ ส่ จนที่ 1ข้อมูลเกี่ยจกับผูต้ อบและสถานประกอบการ ส่ จนที่ 2 คจามคิดเห็น
เกี่ยจกับคุณสมบัติของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยจข้องกับงานการตลาด ส่ จนที่ 3 คจามคิดเห็นเกี่ยจกับทิศทางและแนจโน้ม
คจามต้องการรับบัณฑิตสาขาการตลาดเข้าทางานในอนาคต คาตอบของท่าน ะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ที่ ะใช้เป็ น
แนจทางในการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนทางสาขาการตลาดในระดับอุดมศึกษา รจมทั้งพัฒนาบัณฑิตให้
สอดคล้องกับคจามต้องการของตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต
ทางคณะทางานขอขอบพระคุณทีท่ ่านได้ กรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสารวจฉบับนี้
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ตอบและสถานประกอบการ
1. ชื่อผูต้ อบแบบสอบถาม (ชื่อ – สกุล)
ตาแหน่ง
2. อายุ  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. มากกจ่า 50 ปี
3. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
4. การศึกษา  1. ต่ากจ่าปริ ญญาตรี  2. ปริ ญญาตรี
 3. สู งกจ่าปริ ญญาตรี  4. อื่นๆ
5. อายุงาน  1. ต่ากจ่า 1 ปี
 2. 1-3 ปี
 3. 4-6 ปี
 4. 7-9 ปี
 5. 10ปี ขึ้นไป
6. ชื่อสถานประกอบการ
7. ประเภทธุ รกิ  1. อุตสาหกรรมการผลิต  2. บริ การ  3. การค้า
 4.อื่นๆ (ระบุ).....
8. ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหลัก
9. านจนพนักงานของบริ ษทั รจมทั้งสิ้ นกี่คน
 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. มากกจ่า 250 คน
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัติของพนักงานทีม่ ีหน้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานการตลาด
10. านจนพนักงานในฝ่ ายการตลาด/ที่เกี่ยจข้องกับงานการตลาด
 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. มากกจ่า 60 คน
11. ระดับการศึกษาของพนักงานที่เกี่ยจข้องกับงานการตลาดที่มีอยูภ่ ายในบริ ษทั ปั ุบนั เรี ยงตามลาดับ านจน
พนักงานในแต่ละระดับการศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก
1) ต่ากจ่าปริ ญญาตรี อันดับที่……….
2) ปริ ญญาตรี
อันดับที่……….
3) ปริ ญญาโท
อันดับที่……….
4) ปริ ญญาเอก
อันดับที่……….

12.เกณฑ์สาคัญที่ใช้พิ ารณาในการคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยจข้องกับงานการตลาดในปั ุบนั
กรุ ณาเรี ยงตามลาดับ 10 อันดับแรก โดยใส่ เลขอันดับในข้อที่เลือก
ระดับของพนักงาน
เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการคัดเลือก
ผูบ้ ริ หารการตลาด
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
1. มีคจามรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศ(เช่นอังกฤษ ีน)
2. มีคจามรู้ดา้ นคอมพิจเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3. มีคจามรู้ทางด้านการตลาด
4. มีคจามรู้รอบตัจ
5. มีคจามสามารถในการจิเคราะห์และนาเสนอ
6. เป็ นผูม้ ีจสิ ัยทัศน์
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7. มีคจามเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
8. กล้าแสดงคจามคิดเห็น

9. มีคจามคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
10. มีมนุษยสัมพันธ์

11. มีคจามสามารถในการสื่ อสาร
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12. บุคลิกภาพ

13. คจามมีประสบการณ์

14. มี ริ ยธรรมและมีคจามซื่อสัตย์
15. มีคจามรับผิดชอบ

16. มีคจามพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
17. มีคจามขยันอดทนในการทางาน

18. มีคจามสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
19. สถาบันการศึกษาที่ บ

20. จุฒิการศึกษา/สาขาที่ บ

21. อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................

2

3

13.คจามคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานในปั ุบนั ของพนักงานในบริ ษทั ที่เกี่ยจข้องกับงานการตลาด
การปฏิบัตงิ าน

ดี
4

คจรปรับปรุ ง
1
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1. ด้ านความรู้ ความสามารถ
1. มีคจามรู ้และทักษะทางด้านการตลาด
2. มีคจามรู ้และทักษะเกี่ยจกับงานที่รับผิดชอบ
3. มีคจามสามารถในการจิเคราะห์จิ ยั
4. มีคจามรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ
5. มีคจามรู ้ดา้ นคอมพิจเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
6. มีคจามสามารถในการสื่ อสาร
7. มีคจามรู ้รอบตัจทัจ่ ไป
8. มีคจามสามารถในการนาเสนอ
9. มีประสบการณ์ในการทางาน
10. มีจฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับงาน
2. ด้ านทักษะในการปฏิบัตงิ าน
1. มีคจามสามารถในการทางานด้จยตนเอง
2. มีคจามรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีคจามขยันอดทนในการทางาน
4. มีคจามสามารถในการบริ หาร ดั การที่เป็ นระบบ
5. มีคจามสนใ ในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
6. มีคจามสามารถในการแก้ปัญหาและคิดเชิงจิเคราะห์
7. มีจสิ ยั ทัศน์ และคจามคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน
8. มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กบั หน่จยงาน
9. มีการใช้เจลาในการทางานให้เกิดประโยชน์กบั หน่จยงาน
10. มีคจามพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
11. คุณภาพของผลงานที่ทาโดยรจม
3. ด้ านบุคลิกภาพ
1. มีคจามเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
2. กล้าแสดงคจามคิดเห็น
3. รับฟังคจามคิดเห็นและให้คจามร่ จมมือ
4. มีคจามกระตือรื อร้นในการทางาน
5. มี ริ ยธรรมและมีคจามชื่อสัตย์
6. มีคจามตรงต่อเจลาในการทางาน
7. มีระเบียบจินยั ในการทางาน
8. มีการปรับตัจและมนุษยสัมพันธ์ดี
9. มีคจามสามารถในการคจบคุมอารมณ์
10. คจามแข็งแรงและสมบูรณ์ของร่ างกาย
11. มีบุคลิกภาพดี
12. มีคจามภักดีต่อองค์กร

ดีมาก
5

ระดับผลการปฏิบัตงิ าน
ปานกลาง
พอใช้
3
2

ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับทิศทางและแนวโน้ มความต้ องการรับบัญฑิตสาขาการตลาดเข้ าทางานในอนาคต
14. แนจโน้มคจามต้องการบุคลากรสาขาการตลาดเพื่อปฏิบตั ิงานในฝ่ ายการตลาดในอนาคต
1) ต้องการเพิ่มขึ้น ในระดับ 1.1 ต่ากจ่าปริ ญญาตรี
1.2 ปริ ญญาตรี
1.3 ปริ ญญาโท
1.4 ปริ ญญาเอก
 2) ไม่ตอ้ งการ
3) ลด านจนบุคลากรให้นอ้ ยลง
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับทิศทางและแนวโน้ มของความต้ องการบัณฑิตสาขาการตลาดเข้ าทางานใน
อนาคต
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รายชื่อบริษทั ที่เข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาและรับนักศึกษาเข้ าฝึ กปฏิบัติงาน
ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจาภาค 2 /2553
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
นส. ปรี ยานุช เพิ่มพูน
นส.บุษรา ปาวงศ์
น.ส.นิรชา จันศรี
นายธี รวุฒิ เขียวปั ญญา
น.ส.ศุภลักษณ์ ธัญญวัชร์
น.ส.ศุภกาญจน์ รักษาพราหมณ์
น.ส.สุ ภารัตน์ พัดเย็น
นายกฤษดา ตันทวีทรัพย์สิน
น.ส.พิมพิดา สุ ทธวงศ์
น.ส.ศุภกานต์ วีระเนตร
นายชนะ อินต๊ะกัน
น.ส.วันฤทัย ยอดธงชัย
นายเอกชัย คาตัน๋
น.ส อทิตยา ศาลางาม
น.ส.วรรณี
ชินนอก
น.ส.จินตหรา สาวแสง
นายธี ระทัศน์ ยุชนะเจริ ญสิ น
น.ส.พัณณ์ชิตา ภิรมย์กนกรัตน์
นายพิเชฐ เอี่ยมสุ นทรชัย
น.ส.อรวิภา รักษาแก้ว
น.ส.กนกพร อินทรชิต
นายอุกฤต ทรัพย์บุญมี
น.ส.วาสิ นี ชาติทอง
น.ส.วริ นดา แก้วพิจิตร
นายชัยณรงค์ เจ๊ะอุเซ็ง
น.ส.ปิ ยะธิ ดา สระมณี
น.ส.กันยารัตน์ จาปา
น.ส.ภรณ์ทิพย์ พาระหอม
น.ส.กาญจนา อุดมทิพย์
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ลาดับที่
บริ ษทั ที่เข้าร่ วมโครงการ
1
บ.ซู พรี โมจากัด
บ.ซู พรี โมจากัด
2
บ.ยูนิซิต้ ีมาร์ เก็ตติ้งจากัด
บ.ยูนิซิต้ ีมาร์ เก็ตติ้งจากัด
3
บ.ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บ.ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
4
บ. ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
5
บ. กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บ. กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บ. กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
6
บ. ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บ. ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บ. ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
7
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
8
บ. วัฏฏะคลาส สิ ฟายด์ส จากัด
บ. วัฏฏะคลาส สิ ฟายด์ส จากัด
9
บ. ดรี มทีม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บ. ดรี มทีม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
10 บ. ทรู วิชน่ั คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
11 บ. บุญรอดบริ วเวอรี่ จากัด
บ. บุญรอดบริ วเวอรี่ จากัด
บ. บุญรอดบริ วเวอรี่ จากัด
12 บ. ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
บ. ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
13 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
14 บริ ษทั เจ เอส แอล จากัด
บริ ษทั เจ เอส แอล จากัด
15 บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
16 บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษทั ที่เข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาและรับนักศึกษาเข้ าฝึ กปฏิบัติงาน
ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจาภาค 2 /2553
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
นายสันติ แสนปาง
น.ส.ศุลีพรรณ บุษราคัม
น.ส.อรอนงค์ บุญคง
น.ส.พจนีย ์ กิจกล้า
นายบัณทิต สี่ สมประสงค์
นายภูมิพฒั น์ ภักดีชาติ
นายวิภพ บุตรสิ งห์
นายอานาจ ยังศรี
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ลาดับที่
บริ ษทั ที่เข้าร่ วมโครงการ
17 บ. มโนห์รา มาเก็ตติ้ง จากัด
18 บริ ษทั โอสถสภา จากัด
19 บริ ษทั โชว์โซน จากัด
บริ ษทั โชว์โซน จากัด
20 บ. ซี .เอส.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด
บ. ซี .เอส.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด
บ. ซี .เอส.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด
21 บริ ษทั Swen's (Thai) จากัด
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ตารางผลลัพธ์ การทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิตAิ NOVA
สมมติฐาน: ประเภทธุรกิจที่แตกต่ างกันจะมีคะแนนความพึงพอใจต่ อพนักงานด้ านการตลาดในด้ านทักษะในการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ยแตกต่ างกัน
ประเภท จานวน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่า
ค่า
เกณฑ์ความพึงพอใจด้าน
ธุรกิจ
ผูต้ อบ ความพึงพอใจ
มาตรฐาน
F
Sig.
บุคลิกภาพ
1. มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่
การผลิต
4
3.25
.500
.573
.574
ในตนเอง
บริ การ
13
3.77
1.013
การค้า
4
3.50
.577
รวม
21
3.62
.865
2. กล้าแสดงความคิดเห็น
การผลิต
4
3.75
.500
.001
.999
บริ การ
13
3.77
1.166
การค้า
4
3.75
.500
รวม
21
3.76
.944
การผลิ
ต
4
4.00
.816
.024
.976
3. รับฟังความคิดเห็นและ
บริ การ
13
4.08
.862
ให้ความร่ วมมือ
การค้า
4
4.00
.000
รวม
21
4.05
.740
4. มีความกระตือรื อร้น
การผลิต
4
4.25
.957
.634
.542
ในการทางาน
บริ การ
13
3.85
1.214
การค้า
4
4.50
.577
รวม
21
4.05
1.071
5. มีจริ ยธรรมและมีความชื่อสัตย์ การผลิต
4
4.25
.500
.289
.752
บริ การ
13
4.15
1.144
การค้า
4
3.75
.957
รวม
21
4.10
.995
6. มีความตรงต่อเวลาในการ
การผลิต
4
4.00
.816
.080
.923
ทางาน
บริ การ
13
4.00
1.225
การค้า
4
4.25
.957
รวม
21
4.05
1.071
7. มีระเบียบวินยั ในการทางาน
การผลิต
4
4.25
.500
.143
.868
บริ การ
13
4.00
1.155
การค้า
4
4.25
.957
รวม
21
4.10
.995
8. มีการปรับตัวและ
การผลิต
4
4.25
.500
.002
.998
มนุษยสัมพันธ์ดี
บริ การ
13
4.23
.832
การค้า
4
4.25
.500
รวม
21
4.24
.700
การผลิต
4
4.00
.816
.777
.475
9. มีความสามารถในการ
บริ การ
13
3.92
.862
ควบคุมอารมณ์
การค้า
4
4.50
.577
รวม
21
4.05
.805
การผลิต
4
4.25
.500
2.169
.143
10. ความแข็งแรงและสมบูรณ์
บริ การ
13
3.77
.725
ของร่ างกาย
การค้า
4
4.50
.577
รวม
21
4.00
.707
11. มีบุคลิกภาพดี
การผลิต
4
3.50
1.000
.366
.698
บริ การ
13
3.92
.954
การค้า
4
4.00
.816
รวม
21
3.86
.910
12. มีความภักดีต่อองค์กร
การผลิต
4
4.25
.500
.206
.815
บริ การ
13
4.00
1.000
การค้า
4
4.25
.500
รวม
21
4.10
.831

การแก้ ไขตามคาแนะนาในเล่ ม 1
1.ความชัดเจนของหัวข้ อการวิจัย (การกาหนดปัญหา, วัตถุประสงค์ , ขอบเขตและสมมติฐาน)
ตัวแปรต้นในสมมติฐานงานวิจยั ควรจะระบุในกรอบแนวคิดงานวิจยั ด้วย
: แก้ไขแล้วในรายงานหน้ า 3
2.การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผูว้ จิ ยั ไม่ได้อา้ งอิงชื่อผูแ้ ต่งในหน้า 21 26 27 28 30 และ31 ลงในบรรณานุกรม ผูป้ ระเมินเข้าใจว่าผูจ้ ดั ทารายงาน
สรุ ปความหรื อคัดลอกมาจากฐานข้อมูลออนไลน์ซ่ ึ งได้ระบุอยูใ่ นบรรณานุกรม อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั จะเขียน
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อ้างอิงให้ถูกต้อง

: แก้ไขแล้วในรายงานส่ วนบรรณานุกรม

3.ความเหมาะสมของข้ อมูล (ความเหมาะสมของวิธีเก็บข้ อมูล/หรือความน่ าเชื่อของข้ อมูล)
ไม่มีประเด็นที่ตอ้ งแก้

4.ความเหมาะสมของวิธีทใี่ ช้ วเิ คราะห์ (ขั้นตอนและวิธีวเิ คราะห์ การแปรความ, การอภิปรายและการสรุ ปผล)
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4.1 รายงานวิจยั ระบุวา่ ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) แต่เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม
ซึ่งไม่สอดคล้องกัน เครื่ องมือวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม (Focus
group) เป็ นต้น ดังนั้นงานวิจยั ชิ้นนี้ควรจะอยูใ่ นรู ปแบบเชิงสารวจ (Exploratory research)

: การวิจัยมีท้งั หมด 3 ส่ วน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้ การศึกษาจากเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณใช้ แบบสอบ
ถามได้ เขียนอธิบายชัดเจนแล้ วในรายงานบทที่ 3

4.2 เพื่อให้งานวิจยั เป็ นไปในทิศทางเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั อาจจะนาข้อมูลอันได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศซึ่งมี
บทบาทในการเยีย่ มนักศึกษาสหกิจในสถานประกอบการเข้ามาประกอบในการวิเคราะห์ดว้ ย
: ไม่ ได้ อยู่ในขอบเขตของงานวิจัย ไม่ มีข้อมูล ไม่ สามารถแก้ไขได้

5.การรายงานผลการวิจัย (การเรียบเรียง, ความสอดคล้องของเนือ้ หา, การบรรยายหรืออภิปรายการใช้ ภาษา)

5.1 ผูว้ จิ ยั ความแสดงตารางการประมวลค่าไคสแควร์และ ANOVA จากโปรแกรมที่ใช้ลงในภาคผนวกเพื่อให้
สอบทานได้

: แก้ไขแล้วโดยเพิม่ เติมไว้ในรายงานส่ วนภาคผนวก ง.
5.2 โปรดตรวจสอบเกณฑ์ที่ใช้ในการทาสอบสมมติฐาน ผูว้ จิ ยั เขียนไม่สอดคล้องกัน ดังนี้ ในคาอธิบายหน้า 77

ระบุวา่ มีเกณฑ์ 21 ประการ แต่ขอ้ มูลในตารางที่ 4.22 และ 4.24 ในหน้า 79 และ 81 มีเพียง 20 ประการ
: ตรวจสอบแล้ วเกณฑ์ ที่ 21 คืออืน่ ๆระบุ ไม่ มีผ้ตู อบได้ แก้ ไขคาอธิบายหลังใบรายงานหน้ า 69,79,81
และ84
6.ประโยชน์ และคุณค่ าของวิชาการ (เสนอแนวความคิดใหม่ ในการหาความรู้ หรือความรู้ใหม่ )
ผูว้ จิ ยั นาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาสังเคราะห์กบั งานวิจยั ชิ้นนี้เพื่อการอภิปรายผล
ค่อนข้างน้อย
: ได้ อภิปรายผลแล้วในบทที่ 5
7.ประโยชน์ และคุณค่ าในการนาผลการวิจัยไปใช้
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ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

1.ควรตรวจทานตัวสะกดให้ถูกต้อง ตามหน้าที่ 12 14 18 และ 89
: ได้ แก้ ไขแล้วในหน้ า 12, 14, 18 และ 93

2.การจัดตัวอักษรในหน้า 8 ย่อหน้าแรก แตกต่างจากย่อหน้าถัดมา
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: ปรับแก้ แล้วในหน้ า 8

3.ตามหลักวิธีเขียนบรรณานุ กรม ตาแหน่งทางวิชาการ เช่น รศ. จะไม่ระบุนาหน้าชื่อผูแ้ ต่ง
: แก้ ไขแล้ วในส่ วนบรรณานุกรม

การแก้ ไขตามคาแนะนาในเล่ ม2

คาแนะนาสาหรับการแก้ไขเพื่อให้ได้ระดับดี

1.ปรับชื่องานวิจยั ให้ระบุประเภทบุคลาการให้ชดั เจนขึ้นเป็ น “การพัฒนาบัณฑิตด้านการตลาด” และปรับชื่อ
งานภาษาอังกฤษให้สอดคล้องชื่อภาษาไทย ดังนี้

“The Development of Undergraduate Marketing Students to Serve the Needs of Companies that Participate in
the Cooperation Education Program”

: ได้ ปรับแก้ตามที่แนะนาแล้วในหน้ าปก และในส่ วนรายงาน

2.ปรับความยาวบทคัดย่อให้เหลือไม่เกิน 1-2 หน้า และระบุ sample size ของสถานประกอบการในบทคัดย่อ
: ได้ ปรับแก้ตามที่แนะนาแล้ว
3.แก้ไขการเขียนกรอบแนวคิด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไม่ควรอยูใ่ นกรอบแนวคิด
: แก้ไขแล้วในรายงานหน้ า 3
4.แก้ไขการเรี ยงลาดับหัวข้อย่อยให้ชดั เจน เช่น 1.1 ความหมาย 1.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ 1.2.1 S-R Theory และให้
เพิ่มวรรณกรรมสาหรับตัวแปรความพึงพอใจเพราะมีการทดสอบตัวแปรนี้ในสมมุติฐาน
: แก้ไขเรียงลาดับหัวข้ อย่อยแล้วในบทที่ 2 และได้ เพิม่ ทฤษฎีความพึงพอใจแล้วในบทที่ 2
5.แก้ไขประชากรในส่ วนที่ 2 เป็ นตัวแทนสถานประกอบการที่มีตาแหน่งงานอะไรบ้าง เช่น ระดับหัวหน้าฝ่ าย
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ขึ้นไป

: แก้ไขแล้วในหน้ า 46 และ 47

6.เพิ่มคาอธิ บายท้ายตารางในการอธิ บายผลสมมติฐานเช่นตาราง4.21ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1โดยให้ระบุวา่
แต่ละอันดับ1-10แทนเกณฑ์ใด

: แก้ไขแล้วในหน้ า 81 และ 84
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7.เพิ่มการอภิปรายผลโดยเฉพาะในส่ วนที่สมมติฐานทั้ง 2 ข้อไม่ได้รับการยอมรับพร้อมนัยจากผลลัพธ์
: แก้ไขแล้วในหน้ า 83 และ 86

