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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)  สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมใน           
การด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ  2) สมรรถนะการปฏิบติังานของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) และความส าเร็จเพื่อสร้างบัณฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษา และ 3) 
แนวทางการบูรณาการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการโดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 283 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และเสริมดว้ยขอ้มูลจากการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/พนักงานพี่เล้ียง/ผูนิ้เทศ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานประกอบการ ผลการวจิยั พบวา่  

1. สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของ     
สถานประกอบการ ประกอบดว้ย ดา้นบริหารจดัการ ดา้นวชิาการ ดา้นผูนิ้เทศงาน และดา้นการวดัประเมินผล
และรายงานผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X =2.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั
มาก คือ ดา้นการบริหารจดัการ ( X = 4.17) อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นผูนิ้เทศงาน (X = 2.61) และ
อยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นวชิาการ และดา้นการวดัประเมินผลและรายงานผล (X = 2.29 , X = 2.18)  

2.  สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการภายใตก้รอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประกอบดว้ย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้น
ทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์
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เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.85) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากเกือบทุกรายการ คือ ดา้นทกัษะทางปัญญา ( X = 4.16)  
ดา้นความรู้  ( X = 4.14) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (X = 3.92) ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม ( X = 3.57)  และอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ( X = 3.48) ส่วนปัจจยัความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถตนเอง (ความมัน่ใจในตนเอง) ( X = 4.26) มีการยอมรับความเส่ียง ( X = 4.21)  มีความ
ต้องการตอบสนองอย่างทันที    ( X = 4.12)  มีมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร (ทักษะทาง
สังคม) ( X = 2.95) 

3.  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณสมรรถนะของนกัศึกษา 
สหกิจศึกษาท่ีมีผลต่อความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ไดแ้ก่ 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพิจารณาน ้ าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลกบัความส าเร็จเพื่อสร้าง
บณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา พบว่า ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (β = 0.551) รองลงมา คือ ด้านทักษะทางปัญญา (β = 
0.358) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (β = 0.115)  ดา้นความรู้ (β = 0.110)  และดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (β = 0.083)  นอกจากน้ี สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ปัจจยัทั้ง  5  
ค่า  R = 0.821  มีค่าเขา้ใกล ้1.00  แสดงวา่  มีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถใชต้วัแปรอิสระทั้งหมด
พยากรณ์ตวัแปรตามได้ดี และสามารถอธิบายความส าเร็จเชิงผูป้ระกอบการของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา (R2) ไดร้้อยละ 67.50 และมีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (SEest) เท่ากบั 18.85 ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

4.   แนวทางการบูรณาการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการนั้นตอ้ง
ส่งเสริมให้นกัศึกษาสหกิจศึกษามีการพฒันาทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร มีทกัษะในการปรับตวัและร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการแก้ไขปัญหาและสามารถวางแผน
ด าเนินโครงการไดด้ว้ยตนเอง 
 
ค าส าคัญ:   การบูรณาการ การบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วม  มาตรฐานสหกิจศึกษา  สถานประกอบการ        
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ผูป้ระกอบการ  บณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ 
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The purposes of this research study were : 1) to investigate the participatory management 

with reference to the cooperative education standards of the workplace, 2) to examine the 

competencies of cooperative education students in the workplace according to the Thai 

Qualifications Framework for Higher Education (TQF) alongside with the entrepreneurial success 

to develop cooperative education students by using surveys and in-depth interviews methods, 3) 

an integrated approach of Cooperative Education Management to Develop Entrepreneurial 

Graduates.  The sample size was 283 people.  The research tools were questionnaires. Statistical 

analysis was carried out by average, standard deviation and the Multiple Regression Analysis 

coupled with the qualitative research data collected by interviewing informants including 

executives, managers/heads of the departments, job supervisors, cooperative education advisors or 

related persons in the workplace. The results showed that:  

1. The overall condition of participatory management in the implementation of the 

cooperative education standards was at a moderate level ( X =2.81). Specifically, it was found that 

administrative management is the only factor showed a high level ( X =4.17) while the supervisors 
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were at a moderate level ( X =2.61). Lastly, the remaining were categorized in the low level, respectively 

academic, evaluation and reports ( X =2.29, X =2.18).  

2. The competencies of cooperative education students in the workplace in relation to the five skill 

domains of Thai Qualifications Framework  for Higher Education (TQF) was at a  high level 

overall ( X =3.85). Based on each domain, the results indicated that most of skill domains obtained the 

relatively high level including intellectual skills ( X =4.16), knowledge skills ( X =4.14), interpersonal skills 

and responsibilities ( X =3.92), morality and ethics ( X =3.57). Those rated at the medium level 

were numerical analysis skills, communication and the use of information technology ( X = 3.48). 

Besides, the overall factors of the entrepreneurial success to develop cooperative education 

students were rated at a high level ( X =3.81). When considering each item precisely, most of them 

illustrated high and moderate level; that is self-confidence ( X =4.26) followed by risk tolerance ( X

=4.21), immediate response ( X =4.12), and social skills ( X = 2.95), respectively. 

 3. The results of hypothesis tested by the Multiple Regression Analysis of the 

competencies  affecting the success to develop entrepreneurial graduates which are moral and 

ethical skills, knowledge skills, intellectual skills, interpersonal and responsibilities skills, 

numerical analysis, communication, and the use of information technology skills. By considering 

the impact size of independent variables that affect the success to develop entrepreneurial 

graduates of cooperative education students, it was found that the competencies of cooperative 

students are the analytical, communication and the use of information technology skills (β=0.551), 

followed by intellectual skills (β= 0.358), moral and ethics skills (β=0.115), knowledge skills 

(β=0.110), and interpersonal and responsibilities skills (β=0.083). The prediction coefficient of all 

5 factors  (R=0.821) was close to 1.00, indicating a very high correlation among set of  independent 

variables with a good prediction power which was able to explain the entrepreneurial graduate 

success of cooperative education students (R2) by 67.50%. The prediction error (SEest) was 18.85 at the 

statistical significance level of 0.05. 
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4. Guidelines to integrated cooperative education for entrepreneurial graduates have to 
promote cooperative education students to develop ICT knowledge skills, adaptability and 
collaboration to tackle problems as well as ability to conduct project on their own. 
 
Keywords: Integration, Participatory management, cooperative education standard, workplace 
Thai Qualifications Framework for Higher Education, Entrepreneur, Entrepreneurial Graduate 
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ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และเมตตาจากรองศาสตราจารย ์                
ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปวฒันะ และ 
ดร.ชนาธิป สุกใส  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาในการให้คาํปรึกษา ดูแล แกไ้ข ให้
คาํปรึกษา แนะนาํและช้ีแนะแนวทางในการดาํเนินการวิจยัตลอดกระบวนการ รวมทั้งตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการในการสอบดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์ดร.บุญทนั 
ดอกไธสง รองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ คุณารักษ์ ดร.พยุงศกัด์ิ จนัทรสุรินทร์ และ ดร.บุรินทร์ 
สันติสาส์น  ท่ีให้คาํแนะนาํ ตรวจสอบ และช้ีแนะแนวทางในการแกไ้ขเพื่อให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี       
มีความถูกตอ้งเรียบร้อยสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจาย ์ดร.ปรัชญนนัท ์นิลสุข ท่ีให้
คาํแนะนํา ช้ีแนะแนวทางอนัเป็นประโยชน์ในการจดัทาํดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และในโอกาสน้ีใคร่ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ ท่ี
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ขอขอบพระคุณ ดร.บญัชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลยัธนบุรี ดร.นภวรรณ แยม้ชุติ   
ผู ้รับใบอนุญาตจัดตั้ งมหาวิทยาลัยธนบุรี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์  แย ้มชุติ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.อนุพงษ ์อินฟ้าแสง รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัธนบุรี และ ดร.พนสั อุณหบณัฑิต 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ท่ีให้การส่งเสริมสนบัสนุน พร้อมใหทุ้นการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรในคร้ังน้ี 

นอกจากท่านท่ีกล่าวนามขา้งตน้แลว้ ขอขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทุกท่านท่ีสละเวลา
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ตลอดจนใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลประกอบการทาํวิจยัเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอ้ง ๆ ทุกคนในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสยาม และขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอ้ง ๆ  ผูบ้ริหารและคณาจารยม์หาวิทยาลยัธนบุรี
ท่ีให้การสนบัสนุนช่วยเหลือในดา้นขอ้มูลและให้กาํลงัใจดว้ยดีตลอดมา รวมทั้งในความสําเร็จของ
การวิจยัคร้ังน้ี คงเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากบิดาและมารดา ผูเ้ป็นท่ีรักและเคารพยิ่ง 
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทุกคนท่ีใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม และเป็นกาํลงัใจใหด้ว้ยดีเสมอมา 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวตัน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี

ไดรั้บการพฒันาอยา่งกา้วกระโดดก่อให้เกิดนวตักรรมอยา่งพลิกผนัต่อการพฒันาประเทศ อีกทั้งยงั
มีความทา้ทายต่อการพฒันาท่ีสําคญั เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2560 ท่ีร้อยละ 
3.9 ถือว่าอยู่ในระดบัตํ่ากวา่ศกัยภาพ เม่ือเทียบกบัร้อยละ 6.0 ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษท่ี
ผา่นมาโดยมีสาเหตุหลกัจากการชะลอตวัของการลงทุนภายในประเทศ และสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัได้เต็มท่ี โครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ียงัไม่สามารถขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ การผลิตประกอบกบัแรงงานไทยยงัมีปัญหาเร่ืองคุณภาพและสมรรถนะท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการขบัเคล่ือนการพฒันาของประเทศ  

แนวโนม้เหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความทา้ทายต่อการพฒันาประเทศในหลายมิติ รวมทั้งในส่วน
ของการจา้งงานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ อาจนาํไปสู่ปัญหาความเหล่ือมลํ้าท่ีทวี
ความรุนแรงมากข้ึนได ้หากไม่มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและรองรับผลกระทบ
ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวตักรรมแบบพลิกผนัท่ีจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเขา้ถึง
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ประชากรต่าง ๆ  

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวตักรรมดงักล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจา้งงานและ
อาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลกัษณะงานท่ีเปล่ียนไป มีความตอ้งการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพิ่มมาก
ข้ึน อาชีพหลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบนัและบางอาชีพจะถูกทดแทนดว้ยระบบ
อตัโนมติัโดยเฉพาะอาชีพท่ีตอ้งการทกัษะระดบัตํ่า ก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อความมัน่คงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนท่ีปรับตวัไม่ทนัหรือขาดความรู้และทกัษะท่ีทนักบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป อีก
ทั้งกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีจะทาํให้เกิดการพฒันาขยายความเป็นเมืองวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว 
ซ่ึงปัจจยัและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศในมิติต่าง ๆ ขา้งตน้ 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว มีพลวตัสูงและมีความซบัซอ้นหลากหลายมิติซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตการพฒันาประเทศ
อยา่งมาก (พระราชบญัญติัยทุธศาสตร์ชาติ, 2561) 
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ดงันั้นการพฒันาประเทศจึงจาํเป็นตอ้งมียุทธศาสตร์การพฒันาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุก
ดา้นการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง มีความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพฒันาท่ี
เป็นการดาํเนินงานอย่างบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติการพฒันามีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั โดย
ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ มีความรู้สมรรถนะ และทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทนัแ ะปรับตวัให้สามารถดาํเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มี
อาชีพท่ีมัน่คง สร้างรายไดท้่ามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานท่ี
สูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบและ
ปัจจยัส่งเสริมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไปพร้อมกนั ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอนและการพฒันา
ทักษะฝีมือตามพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยกําหนดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั เพื่อการพฒันาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับ
ศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแ้ก่  1) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วฒันธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดา้นอ่ืน ๆ 
นาํมาประยุกตผ์สมผสานกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อให้สอดรับกบับริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมยัใหม่ 2) “ปรับปัจจุบนั” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและดิจิทลั และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ 3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ดว้ยการเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการพฒันาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดผสมผสานกบัยทุธศาสตร์
ท่ีรองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจา้งงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการคา้และการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกบัการยกระดบัรายไดแ้ละการกินดีอยู่ดีรวมถึงการ
เพิ่มข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหล่ือมลํ้าของคนในประเทศไดใ้นคราวเดียวกนั  

นอกจากนั้นการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
มาตรา 35 กาํหนดวา่สถาบนัอุดมศึกษา ควรทาํความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้โดยการปฏิบติังานจริง และเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ สมรรถนะและคุณลกัษณะ
อ่ืนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศและสอดคลอ้งตามมาตรฐานการศึกษาการอุดมศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษาอาจจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกบัหน่วยงานในการจดัหลกัสูตรการศึกษาการเรียนการ
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สอน การวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถาบนัอุดมศึกษาและอีกส่วนหน่ึง
ในสถานประกอบการของหน่วยงานดงักล่าว  

นอกจากน้ีมาตรา 36  กาํหนดว่าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนท่ีให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินการตามมาตรา 35 อาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร การพฒันาบุคลากรจึงมีบทบาทสําคญัท่ีจะให้องคก์รสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แนวคิดท่ีทุกองค์กรพยายามลดค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรเพื่อให้ไดผ้ล
กาํไรเพิ่มข้ึน จึงถูกปรับเปล่ียนเป็นส่งเสริมงบประมาณในการพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในการตอบสนองการทํางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ขององค์กร การดาํเนินงานขององค์กรเป็นไปดว้ยความราบร่ืนส่งผลต่อการวางแผน
เพื่อการลดงบประมาณในการพฒันาบุคลากรในอนาคตทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดในการคดัเลือกบุคลากรใหม่ให้สอดคลอ้งกบัภารกิจเป้าหมายขององคก์ร เพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

องคป์ระกอบสําคญัท่ีจะไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร
คือ สถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงเป็นผูผ้ลิตทรัพยากรบุคคลให้กบัหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education, TQF: HEd)  เป็นกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ
ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวุฒิ ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ี
สูงข้ึน การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดบัของ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช ้ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ 
รวมทั้งระบบและกลไกท่ีให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยกาํหนดให้
คุณภาพบณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิ และสาขาวิชาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 
ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญ ญา ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดงันั้นการเช่ือมโยงหลกัสูตรการเรียนการสอนให้เขา้กบัตลาดแรงงานนั้น
จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกนัระหว่าง
สถานศึกษากบัสถานประกอบการ (ปาริฉตัร จนัโทริ, 2555)  เพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั
อนันํามาซ่ึงการวางแผนและบูรณาการระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวางแผนร่วมกนัถึง
ความตอ้งการแรงงานในอนาคต ประเด็นสําคญัในการแกปั้ญหาดงักล่าวจึงเป็นความทา้ทายของ
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สถานศึกษาในการวางแผนพฒันาระบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้นําร่องสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2545 ภายใตแ้นวคิด “สหกิจศึกษา พฒันาบณัฑิต ช่วยเศรษฐกิจของชาติ” โดยมีวตัถุประสงค์
ในการเพิ่มศักยภาพให้บัณฑิตมีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นระบบ
การศึกษาท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอนในสถานศึกษาสลบักบัการไปหาประสบการณ์โดยตรงจากการ
ปฏิบติังานจริง ณ องคก์รอยา่งมีระบบ ดว้ยความร่วมมือจากองคก์รและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นระบบ
การศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบติัการ (Work Integrated Learning)” (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 
2552)  

สถาบนัอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยท่ีนาํรูปแบบสหกิจศึกษาเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี คือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เป็นตน้แบบการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา สืบเน่ืองจนถึงปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยได้
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ ทัว่โลกใชส้หกิจศึกษาเป็นแนวทางการ
จดัการสหกิจศึกษาระดบัปริญญาอยา่งกวา้งขวางในเกือบทุกสาขาวิชา และในปัจจุบนัสถานศึกษา
ในประเทศไทยไดมี้การจดัการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษากนัอยา่งแพร่หลาย หลกัสูตรสหกิจ
ศึกษาท่ีกาํหนดโดยสถานศึกษาและอนุมติัโดยสภามหาวิทยาลยัของสถานศึกษาตอ้งสอดคล้องกบั
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรสหกิจศึกษา มุ่งใหมี้ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552) โดยมุ่งผลิต
บณัฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เนน้ความรู้ สมรรถนะและทกัษะดา้นวิชาชีพ
ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานวชิาชีพหรือมีสมรรถนะและทกัษะดา้นการปฏิบติัเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิต
บณัฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สามารถไปประยุกต์ใช้ไดอ้ยา่งเหมาะสม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมัน่แสวงหาความรู้ด้วยตวัเอง 
และสามารถติดต่อส่ือสารกับผู ้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รวมทั้ งให้เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม” 
(พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

การเช่ือมโยงหลกัสูตรการเรียนการสอนใหเ้ขา้กบัตลาดแรงงานนั้น จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับ                 
สถานประกอบการ (ปาริฉัตร จนัโทริ , 2555) สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีการนําเอา
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ระบบสหกิจศึกษามาใช้ ระบบสหกิจศึกษาดงักล่าว คือ ระบบท่ีมีการจดัการศึกษามีการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาโดยเนน้ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการอยา่งมี
ระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นระบบการศึกษาท่ี
ผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบติังาน (Work Integrated Learning) (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552) 
โครงการสหกิจท่ีคุม้ค่ายิ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัภาระงานท่ีอาจเพิ่มข้ึนของสถาบนัการศึกษา และ
สถานประกอบการธุรกิจท่ีเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ท่ีหาไม่ได้ในห้องเรียนให้กับ
เยาวชนท่ีกาํลงักา้วสู่ชีวิตการทาํงานสหกิจศึกษาเกิดข้ึนจากความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา
กบัสถานประกอบการ สําหรับเหตุผลท่ีสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา นอกจาก
เป็นเพราะประโยชน์ท่ีจะไดมี้โอกาสสรรหาคดัเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพ ช่วยลดระยะเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมของพนกังงาน รวมทั้งไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการ
ทําโครงงานของนักศึกษา เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิต เป็นตน้ จากการวิจยัยงัพบว่า ส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ รัฐควรให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีแก่สถานประกอบการท่ีร่วมจดัสหกิจศึกษาดว้ย จึงจะสามารถจูงใจให้สถานประกอบการ
สนใจศึกษาและให้ความร่วมมือกบัสหกิจศึกษาอย่างจริงจงัและอย่างแพร่หลายมากข้ึน (สมาคม      
สหกิจศึกษาไทย, 2553) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษา
ดาํเนินการสหกิจศึกษานั้น มีผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการนาํนโยบายไปปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  

1. คุณภาพบณัฑิต สหกิจศึกษาจะเป็นแนวทางหน่ึงในการเสริมสร้างประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู ้ใช้บัณฑิ ต (Work Base Learning) ท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพ และ
ความสามารถของนกัศึกษา ให้เกิดการเช่ือมโยงและประยุกตค์วามรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบติังานจริง 
และต่อยอดองคค์วามรู้ สู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไป อีกทั้งยงัส่งเสริมทกัษะ
ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในวิชาชีพ และการดาํรงชีวิตในสังคม ส่งผลให้นักศึกษาท่ีผ่านสหกิจ
ศึกษา เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะและสมรรถนะท่ีตรงตามความตอ้งการขององคก์รผูใ้ช้
บณัฑิต ตลอดจนมีคุณภาพท่ีแข่งขนัไดใ้นอาเซียนและตลาดโลก  

2. คุณภาพสถาบนัอุดมศึกษา  สมรรถนะของบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรสหกิจ
ศึกษา จะช่วยยกระดบัคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในตลาดแรงงาน และช่วย
เพิ่มพูนประสบการณ์ของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไปนิเทศงานในองค์กรผูใ้ช้บณัฑิต อนันําไปสู่การ
พฒันาการเรียนการสอน และการวจิยัในชั้นเรียน (Classroom Research) เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
ในการปรับปรุงหลกัสูตรและการท่ีหลกัสูตรสหกิจศึกษากาํหนดให้มีการสะทอ้นผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning 
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Outcomes Education) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
(Thailand Qualification Framework-TQF) และเป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ใหม่และนาํไปสู่การผลิตผลงานวิจยัในเชิง
พาณิชยต่์อไป  

3.  คุณภาพองคก์รผูใ้ช้บณัฑิต สหกิจศึกษาจะมีส่วนช่วยยกระดบัองคก์รผูป้ระกอบการใน
การร่วมผลิต/สร้างแรงงานท่ีมีคุณภาพ และเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในองคก์รทั้งในดา้นการลด
ตน้ทุนการผลิต ตลอดจนลดค่าใชจ่้ายและระยะเวลาในการพฒันากาํลงัคนในองค์กร ทาํให้เกิดการ
สรรหาและพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีองค์กรผูใ้ช้บณัฑิตยงัไดรั้บประโยชน์จาก
โครงงานหรืองานท่ีนักศึกษาปฏิบติั ในการนาํไปปรับปรุงกระบวนการทาํงานหรือกระบวนการ
ผลิตใหดี้ข้ึน อนันาํไปสู่การเพิ่มผลผลิตมวลรวมของประเทศ  

4. ความสัมพนัธ์เชิงลึกระหว่างภาคความตอ้งการและสถาบนัอุดมศึกษา สหกิจศึกษาจะ
ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีท่ีเขม้แข็ง และขยายฐานเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษา องค์กรผูใ้ช้บณัฑิต และองค์กรอ่ืน ๆ ทาํให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นขอ้มูล ความรู้ ข่าวสาร ทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมืออุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
จนเกิดการเก้ือหนุนประโยชน์ร่วมกนักลายเป็นพนัธมิตร (Alliance) หรือหุ้นส่วน(Partnership) ท่ี
แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 

จากนโยบายดงักล่าว คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจ้ดัระบบสหกิจศึกษาจะส่งเสริมให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา และสถานประกอบการในการพฒันาหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเกิด
การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ  สหกิจศึกษาจะเป็น
แนวทางท่ีส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งตวับณัฑิต 
สถาบนัอุดมศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ท่ีนาํไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาและพฒันาศกัยภาพแรงงานไทยให้มี
คุณภาพตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพของภาคการผลิต เพื่อช่วย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และเตรียมพร้อมสู่การแข่งขนัในระดบัภูมิภาค และระดบัโลก ท่ีจะ
สร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุนท่ีต้องใช้กาํลังคนระดับสูงเป็นจาํนวนมาก  จากผลสัมฤทธ์ิของ
กระบวนการสหกิจศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี ผลกระทบโดยตรงท่ีสําคญัท่ีสุด คือ 
การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาผลิตกาํลงัคนท่ีมีสมรรถนะเพิ่มสูงข้ึน ทาํให้เกิดทรัพยากรอนัทรงคุณค่า
ต่อไปในอนาคตท่ีจะเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาสังคมและประเทศชาติอย่างย ัง่ยืน ตลอดจน
ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศ 
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อยา่งไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการทาํงานโครงการสหกิจศึกษาซ่ึงถือเป็นภาพ
สะทอ้นท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรตระหนกั คือ คุณภาพของนกัศึกษาในดา้นความรู้ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร
และขาดทักษะท่ีตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ ไม่ได้มีการวางแผนการฝึกท่ีเป็น
ระบบร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ นกัศึกษาบางส่วนขาดระเบียบวินยั ขาด
นิสัยอุตสาหกรรม ช่องว่างของเทคโนโลยี/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีมาก และนกัศึกษาขาดทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ (ดุสิต ขาวเหลือง, 2560) 
อีกทั้งมึความไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการแรงงานฝึมือและการผลิตแรงงานในประเทศไทยทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของแรงงาน อีกทั้งช่องว่างของทักษะท่ีสถานศึกษายงัไม่สามารถผลิต
แรงงานฝึมือของประเทศ (จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และรีนา ต๊ะดี, 2558) แนวทางในการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าสู่การทาํงานในสถานประกอบการ สถาบนัอุดมศึกษาควรตระหนักในการผลิต
นกัศึกษา คือ การพฒันาทกัษะของนกัศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานหรือ
องค์กรผูใ้ช้บณัฑิต กาํหนดนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพมหาวิทยาลยั โดยนาํการศึกษาสหกิจ
ศึกษาเขา้มาจดัการศึกษาเพื่อพฒันานกัศึกษาให้มีทกัษะดา้นการปฏิบติังานในสาขาวชิาท่ีศึกษาและ
เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นตามมาตรฐาน
วชิาการและวิชาชีพ และมาตรการส่งเสริมดา้นการเรียนการสอน ดา้นคณาจารยนิ์เทศ ดา้นนกัศึกษา 
และด้านสถานประกอบการ ตามประมวลสาระฝึกอบรมสหกิจของสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ
เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศได ้นอกจากหน่วยงานภายในสถานศึกษาแลว้ การดาํเนินงานสหกิจศึกษายงัตอ้งใช้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกดว้ย ทั้งสถานประกอบการต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การ
บริหารจดัการเพื่อริเร่ิมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัสถานประกอบการ เช่น การส่งขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสหกิจศึกษา การเขา้เยี่ยมเขา้พบเพื่อการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสหกิจศึกษาและ
สถานศึกษา การจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ การบริการวชิาการ และการฝึกอบรม
สัมมนา เป็นตน้ ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ในระดบัเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Co-op Partnerships) กบัสถาน
ประกอบการนั้ นต้องดําเนินกิจกรรมร่วมกันในลักษณะท่ีได้รับประโยชน์ทั้ งสองฝ่าย การนํา
หลกัการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจดัการสหกิจศึกษาเป็นหลกัท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานสหกิจศึกษา เช่น การคดัเลือกงานสหกิจศึกษาท่ีกาํหนดให้
คณาจารยใ์นสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูรั้บรองงานท่ีเสนอจากสถานประกอบการ การกาํหนดให้
นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการเลือกงานท่ีตนเองสนใจ หรือการเปิดโอกาสใหส้ถานประกอบการได้
มีโอกาสคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบังาน เป็นตน้ 
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การเปิดกวา้งของธุรกิจเพื่อกา้วไปสู่ระบบการคา้เสรีลกัษณะของบณัฑิตท่ีตลาดแรงงาน
ตอ้งการ มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีผ่านมา ซ่ึงปัจจุบนัสถานประกอบการมีความตอ้งการ
บณัฑิตท่ีมีทกัษะในการทาํงาน เช่น การตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา การมีมนุษยสัมพนัธ์  มีความคิด 
สร้างสรรค์ ความสามารถในการส่ือสารทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ และการนาํเสนอไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง พร้อมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงาม เป็นตน้ (มาลินี สายกอ้น และไพฑรูย อินตะ๊ขนั, 
2555) นอกจากน้ีประเทศไทยยงัประสบปัญหาวิกฤติคุณภาพอุดมศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาไทยผลิต
บณัฑิตไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ ขาดความรู้และทกัษะของอาชีพ ไม่เช่ือมโยงกบั
สังคม และการประกอบอาชีพ บณัฑิตท่ีจบอุดมศึกษามีความรู้และทักษะรวมทั้งคุณลักษณะท่ี
จาํเป็นต่อการปฏิบติังานค่อนขา้งตํ่า ไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งท่ีภารกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งท่ีต้องมีการพฒันาคุณภาพของ
บณัฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะหรือ
ความสามารถหลกั (competency) ของนกัศึกษาท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตในแต่ละสาขาวิชาชีพท่ีตอ้งการ พบวา่ 
การกาํหนดสมรรถนะหรือความสามารถหลกัให้กบันกัศึกษา (competency layer) ไดแ้ก่ สมรรถนะ
หลกั (core competency) สมรรถนะหน้าท่ี (function competency) นั้นส่งผลให้ผลิตบณัฑิตให้ตรง
ตามความต้องการขององค์กรผูใ้ช้บัณฑิต (ปานเพชร ชินนินทร และวิเชษฐ์ พลายมาศ, 2553) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีศึกษาทกัษะท่ีจาํเป็นของนกัศึกษาบญัชีในระดบัปริญญตรีจากมหาวทิยาลยั 
3 แห่งในประเทศออสเตรเลีย พบว่า นักศึกษาตระหนักถึงทกัษะท่ีจาํเป็นท่ีสอดคล้องกนั ได้แก่ 
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ ทกัษะทางวิชาชีพ และทกัษะในการทาํงานเป็นทีม 
ทกัษะท่ีกล่าวถึงเหล่าน้ีก็ยงัเป็นทกัษะท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการจากนกัศึกษาอีกดว้ย (Kavanagh, M. 
and  Drennan, L, 2008) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษบา วงษช์วลิตกุล (2558)  เร่ือง ความคาดหวงั
ความสามารถหลกัในการทาํงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาในทรรศนะของผูป้ระกอบการ 
พบว่า  ผูป้ระกอบการมีความคาดหวงัความสามารถหลกัในการทาํงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาอยู่ในระดบัมากในด้านการบริการท่ีดี ด้านยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
ดา้นการทาํงานเป็นทีม ทกัษะในการบริหารจดัการ และทกัษะในการปรับตวัมากกวา่ผูป้ระกอบการ
ของกลุ่มสังคมศาสตร์ ในทางกลบักนัผูป้ระกอบการของกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ความคาดหวงัทกัษะในการคิดสร้างสรรค์ และทกัษะในการคิดคาํนวณและคอมพิวเตอร์น้อยกว่า
ผูป้ระกอบการของกลุ่มสังคมศาสตร์  

จากประเด็นท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัเห็นความสําคญัท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารงานจดัการแบบมี          
ส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดแนว
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ทางการจดัการสหกิจศึกษาเชิงผูป้ระกอบการโดยสถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการสหกิจมากข้ึน ทาํให้เกิดความร่วมมือท่ีดีระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ เพื่อจดั
วางแผนกาํลงัคนท่ีจะรองรับการมาปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และเสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินสหกิจศึกษาให้กบัสถานประกอบการเพื่อให้การดาํเนินงานสหกิจ
ศึกษามีประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึน รวมถึงศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ วา่มีปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อ
ความสาํเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ประเด็น
สําคญัในการแก้ปัญหาดงักล่าวจึงเป็นความท้าทายของสถาบนัอุดมศึกษาในการวางแผนพฒันา
ระบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการสถาน
ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 
 

1.2  โจทย์วจิยั 
        1.2.1  สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษา
ของสถานประกอบการเป็นอยา่งไร 
        1.2.2  สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการภายใตก้รอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความสําเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
         1.2.3  แนวทางการบูรณาการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ  ควรเป็น
อยา่งไร 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
         1.3.1  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
สหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
        1.3.2  เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และความสําเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
        1.3.3  เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ 
 

1.4  ขอบเขตกำรวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
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1.4.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาในประเด็นการบริหารงานจดัการแบบมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และความสําเร็จเพื่ อส ร้างบัณ ฑิ ตเชิงผู ้ประกอบการ เชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

1.4.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
           1.4.2.1 ประชากร ได้แก่ ผูป้ระกอบการ/นายจ้าง/ผูใ้ช้นักศึกษาสหกิจศึกษาใน

เครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/
พนกังานพี่เล้ียง/ผูนิ้เทศนกัศึกษา หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จาํนวน 4,834 คน  

           1.4.2.2  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบการ/นายจา้ง/ผูใ้ช้นกัศึกษาสหกิจศึกษาใน
เครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา จาํนวน 369 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดย
สุ่มรายช่ือสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมสหกิจศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา    
             1.4.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิถุนายน-ธนัวาคม 2562  
 

1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ได้แนวทางการบริหารจดัการตามมาตรฐานการดาํเนินงานสหกิจศึกษาของทั้งสถาน

ประกอบการและสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  
1.5.2   ไดท้ราบถึงสมรรถนะการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และความสําเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  
 
1.6  ข้อจ ำกดัของงำนวจิัย  
          การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการสอบถามผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ/หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน/พนกังานพี่เล้ียง/ผู ้
นิเทศนักศึกษา หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของหน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงผลการวิจยั
พบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็ก SMEs และรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาไม่
ตํ่ากวา่ 1 คน/ปี ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนหน่ึงเพิ่งรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาเขา้ไปทาํงาน ทาํให้มีความ
เขา้ใจในการร่วมจดัสหกิจศึกษาค่อนขา้งนอ้ย นอกจากนั้นเป็นการสอบถามสถานประกอบการเพียง
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อย่างเดียว ควรครอบคลุมทั้งสถานประกอบการ สถาบนัการศึกษา ผูนิ้เทศ และนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา จึงไม่สามารถใหข้อ้มูลกบังานวจิยัคร้ังน้ีได ้

 
1.7  นิยำมศัพท์ 

1.7.1 สหกิจศึกษา  หมายถึง  ระบบการศึกษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลบั
กบัการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติังานจริง ณ องคก์รอยา่งมีระบบดว้ยความร่วมมือจาก
องค์กรและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบติังาน (Work 
Integrated Learning) 

1.7.2  มาตรฐานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจดัการสหกิจศึกษาของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบดว้ย  ดา้นการบริหาร
จดัการ ดา้นวชิาการ ดา้นผูนิ้เทศงาน และดา้นการวดัประเมินผลและรายงานผล  

1.7.3  สมรรถนะการปฏิบติังานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง 
ผลการเรียนรู้และผลการทาํงานท่ีคาดหวงัของสถานประกอบการ ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

1.7.4  ความสําเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการร หมายถึง  ผลการทาํงานของนกัศึกษาท่ี
ทาํให้เกิดประสิทธิผล โดยมีความคิดริเร่ิม มีการยอมรับความเส่ียง มีความเช่ือมัน่ในความสามารถ
ตนเอง มีความขยนัหมั่นเพียร มุ่งมั่นอดทน  มีความต้องการตอบสนองอย่างทันที  มีความ
กระตือรือร้น มีความสามารถในการแข่งขนัและช่ืนชอบการทาํธุรกิจ มีการวางแนวทางในอนาคต มี
ทกัษะการจดัการและวสิัยทศัน์ มีความตอ้งการความสําเร็จและการเติบโต มีมนุษยสัมพนัธ์และการ
ติดต่อส่ือสาร และมีจริยธรรมทางธุรกิจ 

17.5  สถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีหรือ
มีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 
        1.7.6 นักศึกษา หมายถึง นิสิต นักศึกษา หรือช่ือเรียกอย่างอ่ืน ท่ีกาํลงัศึกษาในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 
        1.7.7 สถานประกอบการ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน ท่ีร่วมรับผิดชอบ
ดาํเนินงานสหกิจศึกษากบัมหาวทิยาลยัและรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยั เขา้ปฏิบติังาน
อยา่งนอ้ย 1 ปีข้ึนไป 
 
 



บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “การบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ” 

ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย  
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสหกิจศึกษา 
2.2 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
2.3 การด าเนินงานสหกิจเชิงบรูณาการ 
2.4  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ     
2.4   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะในการท างาน 
2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

              2.8  กรอบแนวคิด 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัสหกจิศึกษา 

2.1.1  ความเป็นมาของสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษามีตน้ก าเนิดมาจากประเทศองักฤษ ณ วิทยาลยัเทคนิคซนัเดอร์แลนด์ ในปี ค.ศ.

1903 ในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยนาวโีดยเป็นการจดัหลกัสูตรให้แก่นกัศึกษา 2 กลุ่ม 
คือ นกัศึกษาท่ีเรียนปกติ ในสถานศึกษา และไปปฏิบติังานในสถานประกอบการ (College-Based 
Student หรือ University-Based Student) กบักลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นพนกังานขององค์การและมาเรียน
ในสถานศึกษา(Industry-Based Student) หรือท่ีเรียกว่า “หลักสูตรแซนวิช” (Sandwich Course) 
แบ่งการปฏิบติังานเป็น 2 ถึง 5 ช่วง มีช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัตลอดหลกัสูตร  อาจารยผ์ูส้อนจะท า
หนา้ท่ีในการจดัหางาน แนะน าและประเมินผลการปฏิบติังาน   

ต่อมาในปี ค.ศ.1906 แนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวได้แพร่หลายไปยงัประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยศาสตราจารยเ์ฮอร์แมน ชไนเดอร์ (Herman Schneider) แห่งมหาวิทยาลยัซินซิน
เนติ (University of Cincinnati) แห่งรัฐโอไฮโฮ (Ohio) ได้แบ่งนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเรียนในมหาวิทยาลยั และกลุ่มท่ีปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ารในลกัษณะการ
จา้งงาน ซ่ึงพบวา่ การสลบัระหวา่งการเรียนกบัการท างานท าให้นกัศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียน
ในชั้นเรียน และก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาและเกิดทกัษะใหม่ ๆ ท าให้มีความมัน่ใจ
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ในการเลือกอาชีพและมีศักยภาพในการท างาน (วิ จิตร ศรีสอ้าน , 2552)  และปี  ค.ศ.1957 
มหาวิทยาลยัวอเตอร์ลู (University of Waterloo) แห่งประเทศแคนาดาไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการเรียน
การสอนแบบสหกิจศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นการจดัหลกัสูตรสหกิจศึกษาใน
รูปแบบท่ีไม่ตายตวั มีทั้ งแบบสลบัภาคการศึกษาและภาคการปฏิบติังาน และแบบคู่ขนาน โดย
หลกัสูตรสหกิจศึกษาจะมีระยะเวลาศึกษานานกวา่หลกัสูตรปกติ 

ในขณะท่ีประเทศเยอรมนีไดน้ าแนวคิดสหกิจศึกษาน าไปใชส้ร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ
ใหก้บันกัศึกษาโดยไดด้ าเนินการ 3 โปรแกรม คือ 

1) โปรแกรมฟาคโอคซุเลน (Fachhochschulen) ในปี ค.ศ.1970-1971 เป็นการสร้างความ
ใกลชิ้ดระหว่างภาคอุตสาหกรรมกบัสถานศึกษา โดยการเช่ือมโยงการศึกษาในภาคทฤษฎีเขา้กบั
การปฏิบติั 

2) โปรแกรมเบรูฟอาคาเดมี (Berufsakademie) ในปี ค.ศ. 1974 ท่ีสถาบนัเบรูฟอาคาเดมี 
เมืองบาเดน  เป็นความร่วมมือในลกัษณะทวภิาคีท่ีผสมผสานภาคฤทษฎีกบัการปฏิบติังานจริง  

3) โปแกรมเกซมัโฮคซุเลน (Gesamthocschulen) เป็นการฝึกงานในมหาวิทยาลยัสองภาค
การศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

จากนั้ นสหกิจศึกษาได้แผ่ขยายสู่ประเทศไทยแถบเอเชียแปซิฟิก  ซ่ึงเร่ิมจากประเทศ
ออสเตรเลียไดส้ร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กบันกัศึกษาโดยไดรั้บความร่วมมือจากองค์การท่ีให้
การสนับสนุน โดยจดัท าหลกัสูตรการศึกษาท่ีเรียกว่า “หลกัสูตรแซนวิช” ในปี ค.ศ.1962-1963 ท่ี
สถาบนัเทคโนโลยฟุีทสเครย ์(Footscray Institute of Technology) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสวิน
เบิร์น (Swinburne University of Technology)  ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
“แซนวิชแบบบาง” (Thin Sandwiches) คือการมีภาคการศึกษาทั้งหมด 7 ภาค มีภาคการท างาน 2 
ภาค   อีกหลกัสูตรคือ “แซนวิชแบบหนา” (Thick Sandwiches)  คือมีภาคการศึกษา 7 ภาค  มีภาค
การท างาน 6 ภาค ทั้ง 2 หลกัสูตรไดถู้กจดัให้กบันกัศึกษาท่ีเรียนในสถานศึกษาและไปปฏิบติังาน
ในภาคอุตสาหกรรม (College-Based Student หรือ University-Based Student) และนักศึกษาท่ีเป็น
ลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและมาเรียนในสถานศึกษา (Industry-Based Student)  ต่อมา สหกิจ
ศึกษาได้แผ่ขยายสู่ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสถานศึกษาไดน้ าเขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงของการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ  โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีอยู่ในเครือจกัรภพองักฤษท่ีจดั
การศึกษาแบบประเทศตะวนัตก เช่น  มหาวิทยาลยัฮ่องกงโปลีเทคนิค  (Hong Kong Polytechnic 
University) ท่ีได้พฒันาบณัฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  (Preferred Graduate 
Development Program)  ด้วยประสบการณ์การท างานท่ี เน้นการปฏิบัติงานในต่างประเทศ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนานยาง  (Nanyang Technological  University)  ในประเทศสิงคโปร์ท่ีได้



14 

จดัสหกิจศึกษาในลกัษณะท่ีนกัศึกษาตอ้งฝังตวัอยู่ในองค์การ (Attachment  Program) เป็นระยะเวลา 5 
เดือนก่อนส าเร็จการศึกษา  นอกจากน้ีสหกิจศึกษายงัไดแ้ผข่ยายไปสู่ประเทศจีนและประเทศไทยเป็น
ล าดบัถดัมา 

วจิิตร ศรีสอา้น (2552) ไดอ้ธิบายแนวคิดหลกัท่ีท าใหเ้กิดรูปแบบของการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาประกอบดว้ย 2 แนวคิดหลกั คือ การตระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมความพร้อมดา้น
การประกอบอาชีพ (Career Development) และการพฒันาคุณภาพบณัฑิตตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน และยงัไดใ้ห้ความหมายค าว่า “สหกิจศึกษา” มาจากค าว่า “Cooperative Education” 
และได้ให้ความหมายไวว้่า “สหกิจศึกษา” เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการ
ปฏิบติัการ (Work Integrated Learning) โดยจดัใหมี้การเรียนการสอนในสถานศึกษาสลบักบัการไป
หาประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความ
ร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ี เก่ียวข้อง (สมาคมสหกิจศึกษาไทย , 2552)  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เป็นสถานศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยท่ีน ารูปแบบสหกิจศึกษามา
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2536 โดยจดัหลกัสูตรการเรียน
การสอนแบบไตรภาค เพื่อรองรับการปฏิบติัสหกิจศึกษา 2 คร้ัง คือในชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4  โดย
นกัศึกษารุ่นแรกท่ีเร่ิมปฏิบติัสหกิจศึกษาเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2538   
       2.1.2  แนวคิดการจัดการสหกจิศึกษา 

สหกิจศึกษา” มาจากค าวา่ “Cooperative Education” เป็นระบบการศึกษาท่ีจดัใหมี้การเรียน
การสอนในสถานศึกษาสลับกับการหาประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
ระบบการศึกษาเชิงบูรณาการท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบติัการ (Work Integrated Learning)” 
(สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมาคมสหกิจศึกษาแห่งแคนาดา ท่ีให้นิยามว่า 
“สหกิจศึกษาเป็นโครงการท่ีบูรณาการความรู้กับประสบการณ์ท างานกับผู ้ว่าจ้างซ่ึงเป็น
ประสบการณ์การท างานจริงสลับกับการเรียนรู้ทางทฤษฎี” (CAFCE, 2011 อ้างถึงใน นรินทร์           
ศ รีดอกไม้ , 2555)   นอกจาก น้ี คณ ะอ นุ กรรมการส่ ง เส ริมก ารพัฒ น าสห กิ จ ศึกษ าใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้นิยามของสหกิจศึกษาในแผนการด าเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2556-2558 ว่า “สหกิจศึกษา เป็นการศึกษาร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยั/
สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ โดยเป็นระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ (Work Based Learning) รวมถึง
การบูรณาการในการจดัการศึกษากับการท างาน (Work Integrated Learning) เพื่อช่วยให้บณัฑิต
สามารถเรียนรู้ชีวติการท างานก่อนส าเร็จการศึกษาและพฒันาทกัษะสัมพนัธ์กบัวิชาชีพท่ีเป็นความ
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ตอ้งการของสถานประกอบการ รวมถึงเป็นแนวทางส าคญัท่ีท าให้นกัศึกษาสามารถเช่ือมโยงและ
ประยกุตค์วามรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบติังานจริง” (คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพฒันาสหกิจศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา, 2556) 

สมาคมสหกิจศึกษาไทย (2552)  ได้ให้นิยามของ สหกิจศึกษา ไว้ว่า สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)  เป็นระบบการศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ โดยจดัให้มีการเรียนในสถานศึกษ่าร่วมกบัการจดัให้นักศึกษาไปปฏิบติังานจริง ณ สถาน
ประกอบการ ซ่ึงงานท่ีนกัศึกษาปฏิบติัจะตอ้งตรงกบัสาขาวชิาของนกัศึกษาซ่ึงเนน้การเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลกั หรือ Work – based Learning 

จิตรา จทัราเกตุรวิ และคณะ (2558)  ไดนิ้ยามค าวา่ สหกิจศึกษา วา่หมายถึง การศึกษาใน
รูปแบบท่ีผู ้เรียนสามารถสร้างสมดุลระหว่างการเรียน รู้ทางทฤษฎีในชั้ น เรียนกับการน า
ประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการมาใช้ร่วมกนัได้  ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะการท างานท่ีใชไ้ดจ้ริงก่อนส าเร็จการศึกษา โดยผูเ้รียนตอ้งไปปฏิบติังานจริงเตม็เวลาในสถาน
ประกอบการ  ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัก็ตอ้งตรงกบัสาขาวิชาท่ีเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการ 

ศูนยส์หกิจศึกษาและการพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า สหกิจศึกษาเป็น
ระบบการศึกษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลบักบัการไปหาประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการอย่างเป็นระบบดว้ยความร่วมมือจากสถานประกอบการ
และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานนั้นตอ้งตรงกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของนักศึกษาเสมือนพนักงานคนหน่ึงของสถาน
ประกอบการ  สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบติังาน (Work 
Integrated Learning)  ซ่ึงรูปแบบการศึกษาสหกิจศึกษาจึงมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสปฏิบติังาน
จริงในสถานประกอบการสลบักบัการเรียนทฤษฎี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ดา้นการพฒันาอาชีพ (Career Development) เสริมทกัษะประสบการณ์ใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่ระบบการ
ท างาน และเสริมคุณภาพบณัฑิตใหมี้คุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 

อลงกต  ยะไวทย ์ (2549) ได้ให้ความหมายของสหกิจศึกษาไวว้่า สหกิจศึกษาเป็นระบบ
การจดัการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีอาศยัความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษากบัหน่วยงาน
ภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา โดยการผสมผสานระหวา่งเรียนในชั้นเรียนกบัการสร้างประสบการณ์
การปฏิบัติงานนอกชั้นเรียนตามสาขาวิชาท่ีศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนนั้ นเกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีไปสู่การปฏิบติังานจริงได ้
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ส านกังานวิชาการของมหาวิทยาลยัเพนซาวาเนีย (Pennsylvania Department of Education, 
2014) ใหนิ้ยามไวว้า่ สหกิจศึกษาเป็นวธีิการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีสามารถท าใหน้กัศึกษานั้นสามารถ
น าความรู้ท่ีได้จากห้องเรียน(school-based learning component) มาผสมผสานกบัความรู้ท่ีได้จาก
การท างาน (work-based learning component)ในสาขาวิชาท่ีได้เรียนมา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้มาพฒันาทกัษะในการท างานเป็นส าคญั 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ผูว้ิจยัสามารถให้นิยามของ “สหกิจศึกษา” ไดว้า่สหกิจ
ศึกษา (Cooperative) เป็นวิธีการศึกษารูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาใน
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานเพื่อหาประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะ
ปฏิบติังานตรงกบัสาขาท่ีไดศึ้กษามาในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาในลกัษณะของพนกังาน
ชัว่คราว ทั้งน้ีสถานประกอบการผูใ้ชน้กัศึกษาจะจดัหาพี่เล้ียง (Mentor or Job Supervisor) ท าหนา้ท่ี 
ก ากบั ดูแล สอนงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้และทกัษะการท างานให้กบันักศึกษาให้เขา้ใจและสามารถน าความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาและวิชาการต่าง ๆ น าไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการและหลงัส้ินเสร็จการสหกิจ 
นกัศึกษาจะตอ้งน าความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัมาอภิปราย หรือจดัท าโครงงานเพื่อสร้างประโยชน์
ทางการศึกษา ในขณะท่ีสถานศึกษาจะน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาท าการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถและคุณสมบติัของนกัศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ
อยา่งแทจ้ริง สหกิจศึกษาจึงมุ่งเน้นท่ีความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  นกัศึกษาสหกิจ
ศึกษา สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ร่วมกนัอยา่งสูงสุด 

2.1.3  สหกจิศึกษาในต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกา จุดเร่ิมตน้ของแนวคิดสหกิจศึกษาเกิดจากแนวคิดของ เฮอร์แมน ชไนเดอร์ 

(Herman Schneider) แห่งมหาวิทยาลยั Cincinnati ในปี ค.ศ.1906 หรือเรียกแนวคิดน้ีวา่แผนงานซินซิน
เนติ เพื่อแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีเก่ียวกบัทกัษะวชิาชีพมีประสิทธิภาพต ่า จึง
ควรมีการฝึกปฏิบติัเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ และความช านาญในทกัษะวิชาชีพ ซ่ึงหลกัการนั้น 
ไดแ้บ่งนกัศึกษาสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยในแต่ละสัปดาห์นกัศึกษากลุ่มหน่ึง
จะเรียนในมหาวทิยาลยั และอีกกลุ่มหน่ึงจะออกไปปฏิบติังานดา้นวศิวกรรมท่ีโรงงานในทอ้งถ่ินใน
ลักษณะ การจ้างงาน ผลการศึกษา พบว่าการสลับการเรียนกับการท างานท าให้นักศึกษาเกิด
แรงจูงใจในการ เรียนในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน ไดพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจและเกิดทกัษะใหม่ๆ ท าให้มี
ความมัน่ใจในการ เลือกอาชีพ มีศกัยภาพในการท างาน ต่อมา ค.ศ.1909 มหาวิทยาลยั Northeastern 
ได้น าแนวคิดน้ีใช้ ในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์เช่นกัน ปี ค.ศ.1921 มหาวิทยาลัย Antioch ได้
น าไปใชก้บัสาขาศิลปศาสตร์ ทั้งสถาบนัเพื่อเตรียมความพร้อมนกัศึกษาเขา้สู่โลกอาชีพ ปี ค.ศ.1962 
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จึงเกิดกองทุนสนับสนุนสหกิจ ศึกษาข้ึน และในปี ค.ศ.1965 กฎหมายอุดมศึกษาได้ให้ทุนแก่
สถาบัน ท่ีพัฒนาโปรแกรมสหกิจศึกษา ท าให้สหกิจศึกษาขยายตัว อย่างรวดเร็วทั้ งในสาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ อย่างไรก็ ตามการด าเนินการสหกิจศึกษายงัเกิดปัญหา
ต่างๆ เช่น การจดัหางานท่ีเหมาะสม การถูกต่อต้านจาก สหภาพแรงงาน และคณาจารย์ ความ
ถดถอยทางเศรษฐกิจการหารูปแบบท่ี เหมาะสม และระยะเวลา ปฏิบติังานท่ีมีแนวโน้มนานข้ึน
ตั้งแต่ 2 4 6 10 12 และ 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา เป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี เช่น มหาวิทยาลยั 
Cincinnati ก าหนดให้โอกาสนกัศึกษาสามารถเลือกปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดถึ้ง 5 คร้ัง โดยในแต่
ละคร้ังของการออกปฏิบัติงานใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานคร้ังละ16-18 สัปดาห์ (University of 
Cincinnati, 2011) สอดคล้องกบัมหาวิทยาลยั Northeastern ซ่ึงได้เปิดโอกาสให้ นกัศึกษาสามารถ
เลือก ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดถึ้ง 1-3 คร้ัง คร้ังละ 6 เดือน นอกจากนั้นในการ ด าเนินงานสหกิจ
ศึกษายงัไดก้ าหนดให้มีผูป้ระสานงาน (Co-op Coordinator) ระดบัคณะวชิาท่ีท าหนา้ท่ีประสานงาน
สหกิจศึกษาในระดับคณะวิชากับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยั และท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา 
แนะน าแก่นกัศึกษาทั้งเร่ืองสหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อมและการปรับตวัใน การท างาน 
นอกจากนั้นยงัไดมี้การก าหนดใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา
สห กิจศึกษา ด้านลักษณะงาน  ต าแห น่งงาน  (Northeastern University, 2011) ทั้ ง น้ี ในบาง
มหาวิทยาลยัยงัไดมี้การก าหนดให้อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาท าหน้าท่ีในการนิเทศ งานสหกิจ
ศึกษาอีกด้วย นอกจากน้ีเพื่อให้การด าเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้หลายสถาบนัจึงได้มีการก าหนดให้มีบุคลากรด้านสหกิจศึกษาท าหน้าท่ีด้าน       
สหกิจศึกษาโดยเฉพาะ โดยเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน การรับสมคัร 
งาน รวมทั้งการให้บริการค าปรึกษาแนะน าแก่นกัศึกษาสหกิจศึกษา อยา่งไรก็ตามโปรแกรมสหกิจ
ศึกษายงัไม่ดึงดูดความสนใจของนกัศึกษาท่ียงัไม่มีเป้าหมายทางอาชีพ สถาบนัการศึกษาไม่สามารถ 
จดัหางานในสถานประกอบการให้ตรงกบัสาขาวิชาชีพของนกัศึกษามกัเป็นงานท่ีไม่มีคุณภาพ และ 
นกัศึกษาบางส่วนตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนมากกวา่การท างาน และการจดัโปรแกรมสหกิจ 
ศึกษาเป็นโปรแกรมเลือกแต่ใช้หลกัสูตรเต็มเวลา ท าให้นกัศึกษามีปัญหาในการจดัแผนการเรียน 
นกัศึกษาบางส่วนตอ้งการเรียนให้เร็วข้ึนและไม่ปฏิบติัตามแผนการศึกษาเน่ืองจากหลกัสูตรสหกิจ
ศึกษา ยาวนานกวา่หลกัสูตรปกติ และใชง้บประมาณสูงมากส าหรับการเดินทางของผูป้ระสานงาน
สหกิจศึกษา ในการออกไปพบสถานประกอบการภายนอก (อลงกต ยะไวท,์ 2549) 

ประเทศแคนาดา มีการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กบันักศึกษาโดยอาศยัความร่วมมือ 
เรียกวา่ การศึกษาแบบสหกิจศึกษา เร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีมหาวิทยาลยั Waterloo ในปี ค.ศ. 1957 ใน
สาขา วิศวกรรมศาสตร์และมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จนในปี ค .ศ. 1985 มีนักศึกษาเขา้ร่วมถึง
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ประมาณ 20,000 คน โดยหน่ึงในสามเป็นสาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร์ และมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
ตั้งแต่ 1 ภาค (16 สัปดาห์) 2 ภาค หรือ 3 ภาคการท างานในหน่ึงปี แคนาดาไม่มีรูปแบบสหกิจศึกษา
ตายตวั ส่วนใหญ่ จะมีภาคการศึกษาในชั้นเรียนมากกวา่การท างาน (Thin Sandwich) มีทั้งแบบสลบั
ภาคการศึกษากับ ภาคการท างาน(Alternating Pattern) และแบบคู่ขนาน(Parallel Pattern) ท่ีเรียน
และท างานในเวลา เดียวกนั นอกจากน้ีหลกัสูตรสหกิจศึกษายงัมีระยะเวลาในการศึกษานานกว่า
หลักสูตรปกติ ในเบ้ืองตน้แคนาดามีปัญหาในการด าเนินงานสหกิจศึกษาอยู่บ้างในเร่ืองความรู้ 
ความ เข้าใจในสหกิจศึกษา สภาพทางภูมิศาสตร์ ยงัเป็นอุปสรรคในการหางาน และต้นทุน
การศึกษาท่ีมากกว่าหลักสูตรปกติร้อยละ 10 ปัจจุบันการจดัการศึกษาสหกิจศึกษาในแคนาดา
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลยั Waterloo ไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเด่นทางดา้น
สหกิจศึกษาของโลก แห่งหน่ึง โดยมีการจดัตั้ง หน่วยงานสหกิจศึกษากลางระดบัสถาบนัข้ึนเรียกวา่ 
CECA หรือ Cooperative Education and the Centre for Career Action ท าหนา้ท่ีประสานงานสหกิจ
ศึกษากบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลยั ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาไดน้ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่ อให้กระบวนการต่างๆ  ด าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น การพฒันาระบบฐานขอ้มูล Job Mine ซ่ึงสามารถรวบรวมขอ้มูลสถาน
ประกอบการ ต าแหน่งงาน ประวติัส่วนตวัของนกัศึกษา การจบัคู่หรือจดัสรรงานสหกิจศึกษาให้แก่
นกัศึกษา และการประกาศงานสหกิจศึกษา นอกจากมีบุคลากร ประจ าหน่วยงานกลางสหกิจศึกษา
แลว้ยงัก าหนดให้มีผูป้ระสานงานระดบัคณะวิชา (Faculty Relations Staff) ท าหน้าท่ีประสานงาน 
สหกิจศึกษาระหว่าง ภาควิชา และนักศึกษา ในคณะวิชาต่างๆ รวมทั้ง ประสานงานกบัหน่วยงาน
สหกิจศึกษากลาง ด้านการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษานั้นไดก้ าหนดให้นกัศึกษาสามารถออกปฏิบติังานสหกิจศึกษา เต็มเวลาได ้คร้ังละตั้งแต่ 4-6 
เดือน (University of Waterloo, 2011) 

ประเทศองักฤษ มีการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กบันักศึกษาโดยอาศยัความร่วมมือ 
เรียกวา่ หลกัสูตรแซนด์วิช (Sandwich Course) ไดเ้ร่ิมตน้คร้ังแรกในปี ค.ศ.1903 ท่ีวิทยาลยัเทคนิค 
Sunderland ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยนาวี ผูป้ระกอบการไดใ้ห้การยอมรับคุณค่า
ของหลกัสูตรไม่เพียงแต่เป็นการผสมผสานระหวา่งความรู้กบัการปฏิบติังานเท่านั้นแต่เป็นระบบท่ี
ง่ายต่อการถ่ายโอนโลกการศึกษาดา้นวิชาการไปสู่การแข่งขนัทางอุตสาหกรรมและการคา้ การฝึก
ปฏิบติังานในองักฤษ โดยการจดันักศึกษาเขา้ไปอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นการบูรณาการการ
ปฏิบติังานกบัเน้ือหาใน หลกัสูตรทั้งหมด (อลงกต ยะไวทย,์ 2549) นอกจากนั้นใน การปฏิบติังาน
สหกิจศึกษาส่วนใหญ่มีทั้งปฏิบติังาน 1 ปี และเรียน 3 ปี (หลกัจากการศึกษาในชั้นปีท่ี 2) แบ่งการ
ปฏิบติังาน เป็น 2 ถึง 5 ช่วง มีช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัตลอดหลกัสูตร เช่น มหาวิทยาลยั Surrey ได้
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ก าหนดให้มีระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังละ 12 เดือน นอกจากนั้นการปฏิบติังาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาไดรั้บความร่วมมือด้วยดีทั้งจากสถานศึกษา (College-base, University-
base) และอุตสาหกรรม (Industry-base) อาจารยผ์ูส้อนจะท าหน้าท่ีใน การจดัหางาน แนะน า และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาและแคนดา ปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงานในช่วงแรกเกิดจากทศันคติขององคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีวา่การเรียนรู้จะอยูท่ี่มหาวิทยาลยั แต่
การฝึกทกัษะอาชีพอยู่ท่ีศูนยฝึ์กอาชีพหรือองค์กรผูใ้ช้บณัฑิต แมว้่าจะเห็นพอ้งว่า การฝึกอาชีพมี
ความจ าเป็น แต่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากนัก แต่ในปัจจุบันองค์กรผูใ้ช้ บัณฑิตใน
ประเทศองักฤษใหก้ารยอมรับมหาวทิยาลยัท่ีจดัหลกัสูตรสหกิจศึกษา โดยเฉพาะความสามารถ ของ
นักศึกษาเก่ียวกับทักษะการแก้ปัญหาโดยน าความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัอย่างได้ผล การ
ส่ือสาร การน าเสนอ การใชส้ารสนเทศ ความสามารถในการท างานเป็นทีมความรับผดิชอบ และท า
ใหไ้ดรั้บการจา้งงานต่อเน่ืองหลงัจากส าเร็จการศึกษา 

ประเทศเยอรมนี มีการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กบันกัศึกษา โดยอาศยัความร่วมมือ 3 
รูปแบบ  คือ 1) โปรแกรม Fachhochschulen เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1970-1971 เพื่อสร้างความใกล้ชิด
ระหวา่ง อุตสาหกรรม กบัสถาบนัอุดมศึกษาและสมาคมวิชาชีพเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งการศึกษา
ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัโปรแกรมน้ีมีหลายรูปแบบข้ึนกบัสถาบนัอุดมศึกษาและหลกัสูตร โดย 
รัฐบาลสนับสนุน ทุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้ค่าตอบแทนต ่าหรือไม่ได้เลย ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
การศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี การศึกษาแบบทวิภาค ใช้เวลาปฏิบติังานในภาคอุตสาหกรรม 1 ภาค
การศึกษา 2) โปรแกรม Berufsakademie เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1974 ท่ีสถาบนั Berufsakademie-Baden 
เป็นการผสมผสาน ภาคทฤษฎีกบัการปฏิบติังานจริงแบบทวิภาคท่ีมากกว่าแบบแรก ใช้ระยะเวลา
การศึกษาตามหลกัสูตร 3 ปี และ 3) โปรแกรม Gesamthocschulen เป็นการฝึกงานใน มหาวิทยาลยั 
2 ภาคการศึกษา แทนการไปปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงแตกต่างจากสองแบบแรก ใน
ปัจจุบนัโปรแกรม Berufsakademie ยงัคงไดรั้บความนิยมมีทั้งการไปปฏิบติังานแบบสลบัวนัเรียน
ในชั้นเรียน และวนัท างานในแต่ละสัปดาห์และแบบต่อเน่ือง ในหลกัสูตรเดียวกนังานท่ีปฏิบติัใน
องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งเป็นงานวจิยัและพฒันาหรือโครงงาน 

ประเทศออสเตรเลีย มีการสร้างประสบการณ์วชิาชีพใหก้บันกัศึกษาโดยอาศยัความร่วมมือ
เรียกว่า การศึกษาแบบแซนด์วิช (Sandwich Education) เร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1962-63 ท่ี
สถาบนั เทคโนโลยี Footscray และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี Swinburne มี 2 รูปแบบ คือแซนด์วิช
แบบบาง (Thin Sandwiches) มีภาคการศึกษา 7 ภาค และภาคการท างาน 2 ภาค และแซนด์วิชแบบ
หนา หลายชั้น (Thick Sandwiches) มีภาคการศึกษา 7 ภาค และภาคการท างาน 6 ภาค มีทั้งนกัศึกษา
ไปศึกษางานและเป็นลูกจา้งในอุตสาหกรรม ปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศ 
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ออสเตรเลียมีเพียงเร่ืองเหตุผลและปรัชญาท่ีหลากหลายตามสาขาวิชาต่างๆ ในปัจจุบนัยงัคงมีทั้ง 
แบบสลบัภาคการศึกษากบัภาคการท างานและแบบท างานต่อเน่ือง โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
Swinburne ยงัคงเป็นผู ้น าทางสหกิจศึกษา หากพิจารณาผลการจัดอันดับของ Department of 
Education, Science and Training : DEST ของออสเตรเลียในปี ค.ศ. 2004 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
Swinburne ได้อนัดับท่ี 1 ในเร่ืองการพฒันา Generic Skills ให้กับนักศึกษาซ่ึงเป็นทักษะในการ
ด าเนินชีวิตและการท างานในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี Swinburne มี
ส านักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industry Liaison Office) เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าท่ี
ประสานงานกบั ส านกังาน IBL ท่ีตั้งอยูทุ่กคณะวิชา มีการก าหนดใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา
รับผดิชอบในการ ดูแลนกัศึกษา และมีพนกังานท่ีปรึกษาในสถานประกอบการใหก้ารดูแลนกัศึกษา
ในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดระยะเวลาในการปฏิบัติงานคร้ังละ 6-12 เดือน โดยสถาน
ประกอบการจ่ายค่าตอบแทน ให้นกัศึกษาสหกิจศึกษาในอตัราร้อยละ 70 ของค่าตอบแทนบณัฑิต
ระดบัปริญญาตรี ส าหรับหวัขอ้ในการเตรียมความพร้อมไดก้ าหนดให้มีหวัขอ้ดา้นทกัษะการท างาน
ให้ประสบความส าเร็จ การก าหนด เป้าหมายในการท างานทกัษะการตดัสินใจ และการประเมิน
ตนเอง  

การด าเนินงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการพฒันาศกัยภาพ
บณัฑิต อย่างแท้จริงและท าให้ได้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผูใ้ช้
บณัฑิต มีผูท้  าการวิจยัถึงผลของสหกิจศึกษาท่ีมีต่อการพฒันานักศึกษา เช่น ทศันคติเก่ียวกบัการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงเฮวอร์ดและฮอร์แวทช (Hayward; & Horvath, 2000) ได้ท าการสอบถาม
นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีในประเทศแคนาดา จ านวน 79 คน นกัศึกษากลุ่มท่ีเรียนหลกัสูตรสหกิจ
ศึกษาและนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรปกติ พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างานของนกัศึกษา และพบวา่ทศันคติในการประกอบอาชีพของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษามีค่าเฉล่ียสูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนในหลกัสูตรปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีทศันคติท่ีดี
ในการประกอบอาชีพ  เช่น การเลือกอาชีพ การปรับปรุงตนเอง การเผชิญต่อความเส่ียง และ
ความสามารถในการท างานหนกัในดา้นความสัมพนัธ์ของสหกิจศึกษาท่ีมีต่อการตดัสินใจเก่ียวกบั
อาชีพดว้ยตนเองและการควบคุมผลลพัธ์ของการท างานจากการวิจยัของเดอะลอเลนโซ (Delorenzo, 
2000) ท่ีสอบถามความ  คิด เห็นของนัก ศึกษาระดับปริญญาตรีในรัฐเวอร์จิ เนีย  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จ านวน 225 คน ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ พบว่า 
นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานสหกิจ ศึกษามีความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง
เก่ียวกับอาชีพสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 มากกว่านักศึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แต่จ านวนภาคการท างาน  (work term) ท่ี เพิ่ มมาก ข้ึนไม่ มีผลต่อ
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ความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเองเก่ียวกบัอาชีพ นอกจากน้ีนกัศึกษา สหกิจศึกษายงัมีความ
พอใจในประสบการณ์การท างานและเห็นคุณค่าในโอกาสท่ีไดท้ดลองท างานจริงมากกวา่นกัศึกษา
ท่ีไม่มีประสบการณ์สหกิจศึกษา สหกิจศึกษามีการแพร่ขยายไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก จนถึงขั้น
สร้างเครือข่ายระดับโลกข้ึนมา คือการจัดตั้ งสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association of 
Cooperative Education, WACE) มีส านักงานตั้ งอยู่ท่ีบอสตัน สหรัฐอเมริกาโดยจะจดัให้มีการ
ประชุมระดับโลกทุก 2 ปี มีทั้ งการสัมมนา และการอบรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
ด าเนินงาน สหกิจศึกษา การน าเสนอผลงานวิจยัเก่ียวกบัสหกิจศึกษา และการสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนั อุดมศึกษาและองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 

การจดัการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนัมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียนได ้
ปรับตวักบัโลกแห่งความจริงและสนองความตอ้งการขององค์กรผูใ้ช้บณัฑิตในตลาดแรงงานจะ
เห็นได ้จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีระบุในหมวดท่ี 4  แนวการจดัการศึกษา
มาตรา 24(3) ท่ีระบุให้การจัดการศึกษาทุกระดับต้อง “จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัให้ท าไดคิ้ดเป็นในทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพ ” สถาบนัการศึกษาทุกแห่ง
จึงไดแ้สวงหาและ พฒันาวธีิการในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพตรงตามความตอ้งการ
ขององคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยหลายสาขาวชิาชีพไดจ้ดัให้นกัศึกษามีการฝึกประสบการณ์วชิาชีพก่อน
ส าเร็จการศึกษาโดยจดัเขา้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษา เช่น สาขาแพทยศาสตร์ ก าหนดให้
มีการปฏิบติังานในโรงพยาบาล ในรูปแบบแพทยฝึ์กหดั(Internship) สาขาศึกษาศาสตร์ ก าหนดให้มี
การผ่านการฝึกสอนในสถานศึกษา (Practice Teaching) ต่อมามีการพฒันาวิธีการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพเป็นรูปแบบ สหกิจศึกษา ซ่ึง เป็นวธีิการจดัการศึกษารูปแบบหน่ึง เพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิต
ท่ีนิยม น ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายทั้ง ในประเทศไทยและทัว่โลก (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552) 

การจดัการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเป็นแนวทางส าคญัท่ีท าใหบ้ณัฑิตมีความสมบูรณ์พร้อม
มีคุณภาพคุณลกัษณะและสมรรถนะท่ีตรงตามความตอ้งการขององคก์รผูใ้ช้บณัฑิตทั้งภาครัฐและ
เอกชน คณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส านักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาในระบบสหกิจ
ศึกษาเพื่อตอบสนอง ความตอ้งการขององค์กรผูใ้ช้บณัฑิตและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาค ส่วนท่ีเก่ียวข้องทั้ งสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา องค์กรผูใ้ช้บัณฑิต 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่าย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ และองค์กรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยให้การส่งเสริมและสนบัสนุน ทั้งในส่วนของนโยบายและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
ดา้นนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงานส่งเสริมสหกิจ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2555 โดย ก าหนดวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี  
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1. เพื่อพฒันาบณัฑิตให้มีคุณลกัษณะและสมรรถนะท่ีตรงตามความตอ้งการขององค์กร
ผูใ้ชบ้ณัฑิต  

2. เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาและองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตเกิดการบูรณาการความร่วมมือในการ
พฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน การวจิยั และการสร้างองคค์วามรู้ใหม่  

3. เพื่อให้องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตใชป้ระโยชน์จากสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหน่ึงในการสรรหา
และ พฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ  

4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้

ก าหนด กลยทุธ์หลกัท่ีส าคญัไว ้5 ประการ และในแต่ละกลยทุธ์ไดก้  าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบติั
ไวด้งัน้ี  

1. การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสหกิจศึกษา เนน้ให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเห็นถึง 
ความส าคญัอย่างแทจ้ริงของสหกิจศึกษา โดยด าเนินการเผยแพร่ความรู้ในวงกวา้งแก่ภาคสังคม
ทั่วไป ในรูปแบบการสัมนาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือเอกสาร วิทยุ และโทรทัศน์ อย่างต่อเน่ือง 
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแก่สถาบนัอุดมศึกษา องค์กรผูใ้ช้บณัฑิต และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมการวิจยัและ
ติดตามประเมินผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจ ศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณในการ
เผยแพร่ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบติัท่ีดี ท่ีเกิดข้ึนขององคก์รต่าง ๆ  

2. การก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาไทย โดยไดมี้การก าหนดมาตรฐานการ 
ด าเนินงานสหกิจศึกษาทั้งในส่วนของสถาบนัอุดมศึกษา และองค์กรผูใ้ช้บณัฑิต เพื่อให้เกิดผลใน
การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเป็นแนวทางในการสนบัสนุนส่งเสริม และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

3. การส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย โดยน าเสนอแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริม การพฒันาสหกิจศึกษา ด าเนินการผลกัดนัและเสนอให้รัฐบาลก าหนดมาตรการเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ ให้กับองค์กรผูใ้ช้บณัฑิต อาจารย์ และบุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา สนับสนุนให้
เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่ายหลัก และสมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมรณรงค์ส่งเสริม
สนบัสนุนและ ประสานการด าเนินการสหกิจศึกษารวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการท าขอ้ตกลงความ
ร่วมมือและการใช้ ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากบัองค์กรผูใ้ช้
บณัฑิต  

4. การส่งเสริมและสนบัสนุน สหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางช่วยยกระดบัคุณภาพ 
และมาตรฐานของสหกิจศึกษาไทย เป็นหน่วยกลางท าหนา้ท่ีประสานกบัต่างประเทศในการก าหนด
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กรอบความร่วมมือ และขอ้ตกลงในการด าเนินงานร่วมกนั รวมถึงการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา 
แลกเปล่ียนกบัแต่ละประเทศ  

5. การติดตามประเมินผลจดัให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน โดยสถาบันอุดมศึกษา          
การตรวจเยีย่มการด าเนินงานสหกิจศึกษา ณ สถาบนัอุดมศึกษาและองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต และการวจิยั 
ผลสัมฤทธ์ิ การด าเนินงานสหกิจศึกษา 

กระบวนการสหกิจศึกษา การด าเนินงานสหกิจศึกษาจะตอ้งก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน
อย่างชดัเจนเพื่อเป็นแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะได้สามารถ
ด าเนินงานสอดคลอ้งไปใน ทิศทางเดียวกนัสมาคมสหกิจศึกษาไทยไดร้ะบุถึงกระบวนการสหกิจ
ศึกษา ทั้งในส่วนของสถานศึกษา และสถานประกอบการในประมวลสาระสหกิจศึกษาไวมี้ 3 
กระบวนการ ดงัน้ี (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552) 

กระบวนการสหกิจศึกษาของสถานศึกษา  
1.กระบวนการก่อนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจะตอ้งจดัก่อนท่ี

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะออกปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ ลกัษณะกิจกรรม เป็นการเตรียม
ความ พร้อมด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ จดัหาสถานประกอบการ จดัหางานคุณภาพ รับรอง
คุณภาพงาน พิจารณาคุณสมบติันกัศึกษา ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสหกิจศึกษา ประกาศรับสมคัร 
คดัเลือกและ ประกาศผลการคดัเลือก การเตรียมความพร้อมให้นกัศึกษาทั้งดา้นวชิาการ ทกัษะท่ีท า
ให้เกิดความพร้อมในการปฏิบติังาน การท าประกันสุขภาพและอุบติัเหตุให้นักศึกษา และออก
หนงัสือส่งตวันกัศึกษา  

2. กระบวนการระหว่างการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ลักษณะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ 
ติดตามความคืบหน้าเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน
ของ นกัศึกษาสหกิจศึกษาไดแ้ก่ การรายงานตวัของนกัศึกษา ณ สถานประกอบการ การส่งแผนการ
ปฏิบติังาน ของนักศึกษา การนิเทศงาน การรายงานความกา้วหน้า การน าเสนอผลการปฏิบติังาน 
และการประเมินผล การปฏิบติังาน  

3. กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ลักษณะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ 
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา และการให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบั ไดแ้ก่ การประเมินผลนักศึกษา 
สถานประกอบการ และคณาจารยนิ์เทศ การน าเสนอผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา การแจง้ขอ้มูล
หรือผลสะทอ้นกลบัแก่นกัศึกษาและสถานประกอบการ การจดัท าฐานขอ้มูล  

สถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ท่ีจดัการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาไดด้ าเนินงานสหกิจศึกษา 
ตามกระบวนการสหกิจศึกษาขา้งตน้ โดยอาจมีการปรับกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการให้มี
ความ เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถาบนัตนเองหรือคณะหรือสาขาวชิา 



24 

กระบวนการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ  
1. กระบวนการก่อนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจะตอ้ง 

จดัเตรียมความพร้อมก่อนรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาเขา้ปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ ลกัษณะ 
กิจกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนรับนักศึกษา และ
งบประมาณ ก าหนดคุณสมบติันักศึกษา ก าหนดลกัษณะและรายละเอียดของงานหรือโครงงาน
คดัเลือกและประกาศผลการคดัเลือก การจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ีใหแ้ก่นกัศึกษา  

2. กระบวนการระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ลกัษณะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการสอน
งานให้ค  าปรึกษา ติดตามความคืบหน้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ระหว่างการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ไดแ้ก่ การรับรายงานตวั นกัศึกษา จดัท าและส่ง
แผนการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้กับคณาจารย์นิเทศ สอนงานและนิเทศงาน ตรวจและให้
ค  าแนะน ารายงานร่วมฟังการน าเสนอผลการปฏิบติังาน และการประเมินผลการปฏิบติังาน  

3. กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาลักษณะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ
ประเมินผล นกัศึกษาสหกิจศึกษา และการให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบั ไดแ้ก่ การประเมินผลนักศึกษา 
และคณาจารยนิ์เทศ การแจง้ขอ้มูลหรือผลสะทอ้นกลบัแก่สถานศึกษา การจดัท าฐานขอ้มูล  
        2.1.5  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากสหกจิศึกษา 

สหกิจศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งนกัศึกษา สถาบนัการศึกษา และ
สถานประกอบการ ซ่ึงจากผลการศึกษาสัมฤทธิผลของสหกิจศึกษาของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (2551) พบวา่ สหกิจศึกษามีส่วนในการไดง้านท าของบณัฑิต อยา่งมากโดยอตัราการ
ไดง้านท าของบณัฑิตหลงัจบการศึกษาไปแลว้ 6 เดือน สูงถึงร้อยละ 75-78 ดา้นการพฒันาศกัยภาพ
นกัศึกษาเปรียบเทียบกบันกัศึกษาในระบบฝึกงานภาคฤดูร้อนนั้นพี่เล้ียงให้ ความเห็นว่านกัศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษามีศักยภาพดีกว่านักศึกษาในหลักสูตรการฝึกงานภาคฤดูร้อน ส าหรับ
ประโยชน์ของสหกิจศึกษาท่ีมีต่อสถานประกอบการนั้น พบวา่ ประโยชน์สามอนัดบัแรกคือ สหกิจ
ศึกษาท าให้สถานประกอบการมีโอกาสมากข้ึนในการคัดสรรคนท่ี มีแรงจูงใจและมีความ
กระตือรือร้นเขา้ท างานสหกิจศึกษาช่วยคดักรองคนท่ีมีแนวโนม้วา่จะเป็นพนกังานประจ าไดอ้ยา่งมี
ประสิท ธิภาพ  และสห กิจศึกษาท าให้สถานประกอบการเกิ ดป ฏิสัมพัน ธ์ เชิ งบวกกับ
สถาบันการศึกษา (Braunstein ; & Stull, 2001) ทั้ งน้ีจากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ของ      
สหกิจศึกษาท่ีหน่วยงาน บุคคลและ สถาบนัการศึกษาต่างๆ ไดใ้ห้ไวเ้ช่น สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
(2552) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (2554) มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (2554) มหาวิทยาลยับูรพา 
(2554) มหาวิทยาลยัศรีปทุม (2554) และมหาวิทยาลยัสยาม (2554) (พชันี นนทศกัด์ิ, 2552) สรุปได้
ดงัน้ี  
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1. ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
1) ไดรั้บความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานจริงใน วชิาชีพท่ีตรงตามสาขาวชิาท่ี

เรียนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในหอ้งเรียน  
2) ได้เรียนรู้สังคมการท างานระบบงานในอุตสาหกรรม วฒันธรรมองค์กร การท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกัยอมรับและปรับปรุงตนเองตามค าแนะน า รวมทั้งได้รับรู้คุณลกัษณะบณัฑิตท่ี       
พึงประสงคข์องสถานประกอบการท าใหเ้กิดการพฒันาตนเองและมัน่ใจในตนเองมากข้ึน  

3)  เกิดทกัษะด้านการจดัการ การวางแผน การจดัล าดบังาน การวิเคราะห์ การตดัสินใจ 
และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

4)  เกิดทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การส่ือสาร การเสนอรายงานขอ้มูล  
5)  เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจลกัษณะงานในวิชาชีพ และไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัวิชาชีพ ซ่ึง

เป็นขอ้มูลในการเลือกสายงานอาชีพในอนาคตไดถู้กตอ้ง  
6)  เกิดความสัมพนัธ์อนัดีกบัสถานประกอบการ เพื่อนร่วมงานและมืออาชีพในแวดวง 

วชิาชีพก่อใหมี้โอกาสไดรั้บการเสนองานเม่ือส าเร็จการศึกษา  
7)  เกิดทกัษะการศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้ และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

ส่งผลใหเ้ป็นผูท่ี้มีความทนัสมยั ทนัสถานการณ์  
8) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ ท าให้มีรายได้ในระหว่าง

การศึกษา  
9) มีผลการเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาหลงัสหกิจศึกษาดีข้ึน อนัเน่ืองจากประสบการณ์ การ

ท างานจริง ณ สถานประกอบการ ส่งผลให้มีความเขา้ใจและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัเน้ือหา 
วชิาการในหอ้งเรียนไดดี้ข้ึน  

10) ไดป้ระเมินศกัยภาพตนเอง ท าให้ทราบจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา ซ่ึงเป็นแนวทางในการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองเพิ่มเติมก่อนส าเร็จการศึกษา  

11) ส าเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการท างานสูง มีโอกาส  
ไดรั้บการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 

2. ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั 
1) เกิดความร่วมมือทางวชิาการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถานประกอบการ  
2) เกิดการต่อยอดความร่วมมือในการพฒันาองค์ความรู้และงานวิจยั ท าให้สามารถ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของสถานประกอบการ รวมทั้ง พฒันาศกัยภาพของอาจารย ์การสอน 
และการวจิยั  

3) เกิดความร่วมมือท่ีดีกบัสถานประกอบการในการร่วมกนัพฒันาคุณภาพบุคลากร   
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4) ช่วยใหส้ถานศึกษาเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากตลาดแรงงาน  
5) ท าใหส้ถานศึกษามีโอกาสไดป้ระเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของตนเอง  
6) ได้ขอ้มูลยอ้นกลบั จากความคิดเห็นของสถานประกอบการในฐานะผูใ้ช้บณัฑิต มา 

ปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีลกัษณะตรงตามความตอ้งการของ  
ตลาดแรงงานต่อไป  

7) สร้างภาพพจน์และช่ือเสียงท่ีดีของสถานศึกษา 
3.  ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

1) มีนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมทางวชิาการวชิาชีพช่วยปฏิบติังานตลอดปี  
2) พนักงานประจ ามีเวลามากข้ึนท่ีจะท างานอ่ืนท่ีมีความส าคญัมากกว่าหรือสามารถสร้าง

นวตักรรม ท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานไดม้ากข้ึน  
3) เป็นโอกาสส าหรับการฝึกทกัษะการสอนงาน การจดัการ และภาวะผูน้ าให้กบัพนกังาน 

พี่ เล้ียง  
4) พนกังานพี่เล้ียงมีโอกาสเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ๆ ผา่นการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น

เก่ียวกบัการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางทฤษฎีเขา้กบัภาคปฏิบติั  
5) สหกิจศึกษาเป็นวิธีสรรหาและคดัเลือกพนักงานเขา้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสมยิ่งข้ึน 

และยงัไม่ตอ้งเสียเวลาในการทดลองการปฏิบติังาน  
6) ช่วยลดอตัราการเปล่ียนงานของพนกังานและลดตน้ทุนส าหรับการฝึกอบรมพนกังาน

ใหม่  
7) มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวชิาการกบัสถานศึกษา เพื่อช่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์

มีคุณภาพแก่สังคมและประเทศชาติ  
8) เกิดภาพพจน์ท่ีดีดา้นการส่งเสริมการศึกษา 
ทั้งน้ีการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา นั้นแสดงผลสัมฤทธ์ิให้เห็นอยา่งเป็นรูปธรรมผ่าน

การมีงานท าของบณัฑิตซ่ึงผลจากการส ารวจภาวะการมีงานท าของบณัฑิตในปี พ.ศ.  2550-2551 
ของ มหาวิทยาลยับูรพาพบวา่ นกัศึกษาของคณะการจดัการและการท่องเท่ียวท่ีส าเร็จการศึกษาใน
หลกัสูตร สหกิจศึกษามีงานท าในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งน่าพอใจ โดยบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด และสาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ไดง้านท าถึงร้อยละ 100 ซ่ึงเพิ่มจากอดีตท่ีมีอตัรา
การไดง้านท าประมาณร้อยละ 60-80 (พชันี นนทศกัด์ิ, 2552) และจากการส ารวจอตัราการไดง้านท า
ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี พบวา่ มีอตัราการไดง้านท าค านวณค่าเฉล่ีย 3 ปี (2549-
2551) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 81 (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี, 2552) นอกจากนั้นยงัพบวา่นกัศึกษา
สหกิจศึกษา ยงัได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ มากยิ่งข้ึนจะเห็นได้จากการติดตาม
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ผลสัมฤทธ์ิโครงการสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน พบวา่ สถานศึกษาส่วน
ใหญ่เห็นว่านักศึกษา ได้รับประโยชน์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ดา้น การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
(เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค์, 2552) ในยุคท่ีประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน สหกิจศึกษา
จึงเป็นแนวทางการจดัการศึกษา อีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงมี
ศกัยภาพและความพร้อมส าหรับการแข่งขนัในเวทีอาเซียนและเวทีโลกซ่ึงเป็นกลไกส าคญัส าหรับ
การขบัเคล่ือนประเทศใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัและมีความเจริญทดัเทียมนานาประเทศ 

2.1.6 มาตรการทางภาษีเพ่ือการส่งเสริมสหกจิศึกษา (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2553) 
2.1.6.1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีกบัการร่วมจดัสหกิจศึกษา  

  สหกิจศึกษาเกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากับสถานประกอบการ 
ส าหรับเหตุผลท่ีสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา นอกจากเป็นเพราะประโยชน์ท่ีจะ
ได้มีโอกาสสรรหาคดัเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพ ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
เตรียมความพร้อมของพนกังาน รวมทั้งไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการท าโครงงานของนกัศึกษา 
เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน การลดตน้ทุนในกระบวนการผลิต เป็นตน้ ซ่ึงจาก
การวจิยัยงัพบวา่ ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ รัฐควรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่สถานประกอบการท่ี
ร่วมจดัสหกิจศึกษาดว้ย จึงจะสามารถจูงใจให้สถานประกอบการสนใจศึกษาและให้ความร่วมมือ
กบัสหกิจศึกษาอยา่งจริงจงัและอยา่งแพร่หลายมากข้ึน 
 ส าหรับสถานประกอบการท่ีร่วมจดัสหกิจศึกษา สามารถใช้ช่องทางในการขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีได ้2 ช่องทาง ภายใตก้ฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ฝึกอบรมและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการสนบัสนบัสนุนการศึกษา 

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการฝึกอบรม 
มีกฏหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการฝึกอบรม คือ 

พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง เกณฑ์
เก่ียวกับการคุ้มครองผูรั้บการฝึกเตรียมเข้าท างาน ลงวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2546 และพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฏากร (ฉบบัท่ี 437) พ.ศ. 2548 

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการสนบัสนุนการศึกษา 
มีกฏหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการสนบัสนุนการศึกษา 

คือ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 420) 
พ.ศ. 2547 พระราชกฤษีกาออกตามความประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 476) 
พ.ศ. 2551 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้
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ภาษีเงินได ้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อ
การสนับสนุนการศึกษา ลงวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2548 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง 
ก าหนดเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดภ้าษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ส าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551  

     2.1.6.2 สาระส าคญัของพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาการจดัสหกิจศึกษา 
                 1. ความเป็นมา  
                 กรมพฒันาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการ
พฒันาฝีมือแรงงานของบุคคลท่ีอยู่ในวยัท างานให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ สามารถ
รองรับการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได ้และเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมุ่งเน้นการ
พฒันาคนแป็นหวัใจส าคญั มีส่วนร่วมในการพฒันาทรัพยกรมนุษยโ์ดยการให้พฒันาฝีมือแรงงาน 
จึงไดมี้การออกกฏหมาย คือ พระราชบญัติัส่งเสริมสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ฝีมือแรงงานให้แก่ก าลงัแรงงานทั้งในและนอกระบบการจา้งงาน โดยมีมาตรการทางดา้นภาษีและ
การใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เป็นแรงจูงใจ 

2. การบงัคบัใช ้
           พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไดมี้การประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา 
ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนท่ี 98/1 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2545 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคา พ.ศ. 2546 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
สถานประกอบการท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายตามความในพราะชาบญัญติัส่งเสริมการพฒันา

ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) ผูป้ระกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้ งแต่ 1 คนข้ึนไป ท่ีไม่อยู่ข่ายตอ้งส่งเงินสมทบตาม

กฏหมาย แต่เป็นผูซ่ึ้งจดัให้มีการอบรมฝีมือแรงงานแก่ลูกจา้งของตนหรือบุคคลทัว่ไปก่อนเข้า
ท างานก็ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามกฏหมายดว้ย 

2) ผูป้ระกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป ซ่ึงอยู่ในข่ายท่ีตอ้งส่งเงินสมทบ
ตามกฏหมาย เวน้แต่เป็นผูซ่ึ้งจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแก่ลูกจา้งของตนหรือบุคคลทัว่ไป
ก่อนเขา้ท างาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนลูกจา้งทั้งหมด 

         2.1.6.3  เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการฝึกอบรมกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการสนบัสนุนการศึกษา 
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 สถานประกอบการสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในช่องทางใดช่องทางหน่ึง 
หรืออาจใชท้ั้งสองช่องทางก็ได ้ข้ึนอยูก่บัวา่จะไดป้ระโยชน์สูงสุดจากช่องทางใด ทั้งน้ีมีขอ้แตกต่าง
ระหวา่งการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีของสองช่องทางอยา่งมีนยัส าคญั แสดงไดด้งัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1  สรุปการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 ช่องทาง 

การฝึกอบรม การสนับสนุนการศึกษา 
1. ภายใต ้พรบ. ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง เกณฑ์เก่ียวกับ
การคุ้มครองผูรั้บการฝึกเตรียมเข้าท างาน ลงวนัท่ี 1 
กันยายน พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเวน้รัษฏากร 
(ฉบบัท่ี 437) พ.ศ. 2548 

1. ภายใต ้พรฎ.ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเวน้
รัษฎากร (ฉบบัท่ี 420) พ.ศ. 2547 พระราช กฤษีกาออก
ตามความประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 476) พ.ศ. 2551 

2. เก่ียวข้องกับกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
กรมสรรพากร 

2. เก่ียวขอ้งกบักรมสรรพากร 

3. มีขั้นตอนและแบบฟอร์มเอกสารท่ีตอ้งยื่นต่อกรม
พฒันาฝีมือแรงงาน 

3.ไม่มีขั้นตอนเอกสาร 

4. เป็นค่าใช้จ่ายท่ีแจกแจงรายการท่ีชัดเจน ได้แก่         
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ ค่าสวสัดิการ ค่า
วสัดุอุปกรณ์ และค่าวทิยากรภายนอก 

4. เป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีสนบัสนุนค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายให้
สถานศึกา โดยต้องมีวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดใน 
พรฎ.ทั้งสองฉบบั 

5. สิทธิยกเวน้ภาษีสองเท่าของค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายไปในการ
ฝึกอบรมทั้งหมด 

5. สิทธิยกเวน้ภาษีสองเท่าของรายจ่ายท่ีจ่ายไปเป็น
ค่าใชจ่้ายเพ่ือสนับสนุนการศึกา แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 
10 ของก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพ่ือการกศุลสาธารณะ
หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์และเพื่อการศึกษา 
หรือเพ่ือการกีฬา 

6. ใชไ้ดก้บัทุกสถานศึกษา 6. สถานศึกษาผูรั้บการสนับสนุน จะตอ้งเป็นไปตาม
โครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหค้วามเห็นชอบและมี
รายช่ืออยูใ่นประกาศของกรมสรรพากร 

ทีม่า: สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2553 
 มาตรการทางภาษีเพื่อการส่งเสริมสหกิจศึกษานั้นสถานประกอบการ สามารถเลือกใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในช่องทางใดช่องทางหน่ึง หรืออาจใช้ทั้งสองช่องทางก็ไดข้ึ้นอยู่กบัว่าจะได้
ประโยชน์สูงสุดจากช่องทางใด ภายใตก้ฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ฝึกอบรมและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการสนบัสนบัสนุนการศึกษา  
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2.2 มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานประกอบการ 
มาตรฐานสหกิจศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาท่ีหากได้

ด าเนินการตามระบบและแผนท่ีไดก้  าหนดไวแ้ลว้ จะท าให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ผลผลิตท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษามีคุณภาพตามลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2553) 
         2.2.1  มาตรฐานการบริหารจัดการ 
                   2.2.1.1  นโยบายและการบริหาร  
                                มาตรฐานขั้นต ่า 

1) มีนโยบายสนบัสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
2) ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
3) บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ตลอดจน

ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการจะไดรั้บ 
มาตรฐานส่งเสริม 
1) ควรใหน้กัศึกษาไดมี้การน าเสนอผลการปฏิบติังานและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

                  2.2.1.2  การจดับุคลากร 
1) จัดให้ บุคลากรของสถานประกอบการท่ี มีหน้าท่ี เก่ี ยวข้องท าหน้าท่ี

ประสานงานดา้นสหกิจศึกษา 
2) มีผูนิ้เทศงานท่ีมีคุณวฒิุหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวชิาชีพของนกัศึกษา 

                  2.2.1.3  การจดังบประมาณและทรัพยากร 
                              1)  มีค่าตอบแทนและสวสัดิการในอัตราท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นของ
ลกัษณะงาน 
                              2)  มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้เหมาะสมส าหรับการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
                              3)  มีความปลอดภยัต่อการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
                 2.2.1.4  การเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษา 
                              1)  มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงภาคการศึกษาก่อนท่ี
นกัศึกษาจะไปฏิบติังาน 
                 2.2.1.5  การคดัเลือกนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน 
                              มาตรฐานขั้นต ่า  

1) มีกระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลือกนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน 
มาตรฐานส่งเสริม 
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1)  มีการให้ค  าแนะน าแก่นักศึกษาท่ีไม่ได้รับการคดัเลือกเพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสปรับปรุงตนเองส าหรับการสมคัรงานคร้ังต่อไป โดยใหส้ถานศึกษาเป็นผูป้ระสานงาน 
        2.2.2  มาตรฐานวชิาการ 
                  2.2.2.1 การเตรียมความพร้อมนกัศึกษา 
                               1)  มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจดัใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นภาพรวมการด าเนินงาน
ของสถานประกอบการ ตลอดจนกฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
                   2.2.2.2  การจดัประสบการณ์ใหน้กัศึกษาในระหวา่งการปฏิบติังาน 
                                 มาตรฐานขั้นต ่า 

1) นกัศึกษาไดป้ฏิบติังานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักกงานชัว่คราวของสถาน
ประกอบการ 

2) มีการก าหนดภาระงาน หรือ หัวข้อโครงงานท่ีตรงกับวิชาชีพและเน้น
ประสบการณ์การท างาน 

มาตรฐานส่งเสริม 
1) ควรมีการอบรม เสริมทกัษะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 
2) ควรจดักิจกรรมให้นกัศึกษามีโอกาสเผชิญปัญหาท่ีทา้ทาย ไดไ้ตร่ตรอง ได้

สร้างความรู้ใหม่ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นสภาพการปฏิบติังานจริง 
      2.2.3 มาตรฐานผู้นิเทศงาน 

         มาตรฐานขั้นต ่า 
1) เป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกบันักศึกษาหรือ

ใกลเ้คียง หรือเป็นผูมี้ความช านาญในสาขาวชิาชีพเดียวกบันกัศึกษา 
2)  มีการให้ค  าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาและ

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

3) ตรวจสาระรายงานและขอ้เสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อ

สถานศึกษา และองคก์รของตนเอง   
                 มาตรฐานส่งเสริม 
                     1)  ควรเขา้ร่วมฟังการน าเสนอผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาและใหข้อ้เสนอแนะ 
        2.2.4 มาตรฐานการวดัประเมินผล 
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1) มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับ
สาขาวชิาชีพของนกัศึกษา และเป็นประโยชน์กบัสถานประกอบการ 

2) มีกระบวนการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
3) มีกระบวนการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้ค  าแนะน าในการ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
4) มีกระบวนการวดัประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
5) มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กล่าวโดยสรุป การจดัการสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบดว้ย มาตรฐานการบริหารจดัการ มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานผูนิ้เทศ
งาน และมาตรฐานการวดัประเมินผล 

 
2.3  การด าเนินงานสหกจิเชิงบูรณาการ  
         การบูรณาการนั้น อาจพิจารณาได ้2 ลกัษณะ คือ ความหมายทัว่ไป คือ การท าให้สมบูรณ์ 
หรือการท าให้หน่วยย่อย ๆ ท่ีสัมพนัธ์ ซ่ึงอาศยักนัอยู่เขา้มาร่วมท าหน้าท่ีอย่างประสานกลมกลืน
เป็นองค์รวม ส่วนอีกความหมายหน่ึงเป็นความหมายในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์หรือคุรุศาสตร์
บูรณาการ หมายถึง การน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัมาผสมผสาน
เขา้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอน จึงจ าเป็นตอ้งใช้วิธี
บูรณาการ คือ เนน้ท่ีองคร์วมของความรู้มากกว่าเน้ือหายอ่ยของแต่ละวิชา และเนน้ท่ีกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนส าคญัยิ่งกว่าการบอก เน้ือหาของครูการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะประสบ
ผลส าเร็จไดน้ั้น จ  าเป็นจะตอ้งไดผู้ส้อนท่ีดีเพื่อท าหน้าท่ี ให้ผูเ้รียน เกิด ความซาบซ้ึงและส่งเสริม
การพฒันาความสามารถเตม็ตามศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
      2.3.1  สหกจิศึกษาเชิงบูรณาการ  
          สหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ หมายถึง การด าเนินงานสหกิจศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพท่ีท าให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม มากกว่าการส่งนักศึกษาเพียงหน่ึงคนไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงอาจท าใหไดโ้ดยการจดัหาโครงงานขนาดใหญ่ ท่ีจะเกิดผลส าเร็จไดจ้ากการท างาน
ร่วมกนัของนกัศึกษา คณาจารย ์และผูนิ้เทศงานจากสหสาขาวิชา (Multi-disciplinnary Project) หรือ
จากการท างานเป็นทีมระหว่างนักศึกษา คณาจารย ์และผูนิ้เทศงาน โดยไม่จ  ากดัระดบัการศึกษา 
สาขาวชิาและจ านวนสมาชิกในโครงการ ทั้งน้ี การด าเนินงานสหกิจศึกษาเชิงผูป้ระกอบการ อาจท า
ใหเ้กิดการต่อยอดองคค์วามรู้ในภาพรวมได ้  (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2553) 
      2.3.2 รูปแบบการด าเนินงานสหกจิศึกษาเชิงผู้ประกอบการ 
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รูปแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ อาจเป็นไปไดท้ั้งในแบบท่ีมีนกัศึกษา
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาเพียงคนเดียว มีคณาจารยนิ์เทศหลายคน (รูปแบบ ก) หรือ นกัศึกษาหลายคน 
มีคณาจารยนิ์เทศคนเดียว (รูปแบบ ข)  หรือนักศึกษาหลายคน มีคณาจารยนิ์เทศหลายคน (รูปแบบ ค) 
กรณีท่ีมีนักศึกษาหรือคณาจารย์นิเทศหลายคน นักศึกษาและคณาจารย์นิเทศอาจม าจากหลาย
สาขาวิชาก็ได ้ทั้งน้ีการด าเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรรณาการจะเนน้ผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจากการ
ผสมผสานองค์ความรู้ท่ีหลากหลายของสาขาวิชาต่าง ๆ จากการท างานเป็นทีม ท าให้สถาน
ประกอบการและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 
ภาพที ่2.1  รูปแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ 

ทีม่า : สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2553 
 

ตวัอยา่งของสหกิจเชิงบูรณาการ เช่น โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคอุตสหกร
รมดว้ยเทคโนโลยีสะอาดของส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท่ีให้
ทุนสนบัสนุนและร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในการสร้างเสริมขีดความสามารถของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยส่งนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ไป
ปฏิบั ติ งานภายใต้ความ ร่วม มือแบบไตรภาคี  ระหว่าง  สวทช. สถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม (ภาพท่ี 2.2 ) โดยโครงการเนน้ท่ีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสะอาดท่ีสามารถ
ประยกุตใ์ชจ้ริงในสถานประกอบการ 
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ภาพที ่2.2  ความสัมพนัธ์แบบไตรภาคีของสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการในโครงการเทคโนโลยสีะอาด 

ทีม่า : สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2553 
  

รูปแบบสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการอีกตวัอย่างหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และ
เทคโนโลยี ได้แก่ โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจยัและพฒันาและการแข่งขนัของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย (University 
Industry Research Collaboration Program – U-IRC) ของ สวทช. ท่ีสนบัสนุนทุนการศึกษาเพื่อการ
ท าวิจยัในรูปแบบทกัษะวิศวกรรมให้แก่นักศึกษาและคณาจารยท่ี์ปรึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท าวิจยัในสถานประกอบการ โดยก าหนดให้นกัศึกษาระดบัปริญญาโทตอ้งปฏิบติังาน
ในภาคอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 1 ภาคการศึกษาหรือมากกวา่ 4 เดือนข้ึนไป เพื่อช่วย
แกปั้ญหาโจทยว์ิจยัในกระบวนการผลิตและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตให้แก่สถานประกอบการ 
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาและเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานประกอบการ ดงัภาพท่ี 2.3 

 
ภาพที ่2.3  การด าเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการในโครงการ U-IRC 

ทีม่า : สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2553 
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 การด าเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการในโครงการ U-IRC ประกอบด้วยขั้นตอนก่อน
ด าเนินการของสถานประกอบการหรือสถานฝึกทกัษะท่ีตอ้งเตรียมการเพื่อรองรับการฝึกทกัษะ ไม่
วา่จะเป็นการเตรียมการดา้นทรัพยากรบุคคล วศิวกรพี่เล้ียงหรือนักวิจยัพี่เล้ียง การเลือกโจทยว์ิจยั 
ส่วนสถานศึกษาตอ้งเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศึกษาก่อนไปท าการฝึกทกัษะวิศวกรรมยงัสถาน
ประกอบการ ในระหว่างท่ีนักศึกษาฝึกทักษะ ณ  สถานประกอบการ ต้องมีการรายงาน
ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ มีการประชุมเสนอความก้าวหน้าของงานและประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน และหลงัเสร็จส้ินการด าเนินงาน ตอ้งมีการประเมินการท างานของนกัศึกษาและผลการ
ด าเนินงานวจิยั 
     ในโครงการฝึกทกัษะวิศวกรรมนั้น อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าสถานประกอบการหรือสถาน
ฝึกทกัษะ จะท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจยัให้แก่นักศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ ร่วมคดัเลือกโจทยว์ิจยั 
ดูแลให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งก ากบัให้นักศึกาปฏิบติังานตามกรอบเวลา ตลอดจนตรวจ
ประเมินรายงานผลการวจิยัของนกัศึกษา 
 สรุปไดว้า่ การด าเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการนั้นก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ภาคีทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันั้นสถานศึกษาและสถานประกอบการท่ีจดัสหกิจศึกษาในรูปแบบเดิม ๆ อาจพิจารณา
จดัสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการเพิ่มเติมได้ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาการบูรณาการจดัการสหกิจ
ศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงในการวจิยัคร้ังน้ี 
 
2.4  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

สม าคมสห ก ิจศ ึก ษ าไท ย (2552)  ได อ้ ธ ิบ าย เกี ่ย วก บั ก รอบ ม าต รฐ าน ค ุณ ว ุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติไวด้งัน้ี 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education) (TQF : HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระะดบัอุดมศึกษา
ของประเทศซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิ
ระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัที่สูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซ่ึงเพิ ่มสูงข้ึนตาม
ระดบัของคุณวุฒิ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบั
เวลาที่ตอ้งใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์  ซ่ึงเป็น การส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบนัอุดมศึกษา วา่สามารถผลิตบณัฑิตให้
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.4.1  หลกัการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
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1. เป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวดั
การศึกษาตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา
และการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

2. มุ่งเนน้ท่ี Learning Outcomes ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่าเชิงคุณภาพเพื่อประกนัคุณภาพ
บณัฑิต 

3. มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ท่ีได้ด าเนินการไวแ้ล้วเก่ียวกับเร่ือง
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเขา้ไวด้ว้ยกนั และเช่ือมโยงให้เป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงอธิบายให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัความหมาย ความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาของคุณวุฒิหรือ
ปริญญาในระดบัต่าง ๆ  

4. เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและความมัน่ใจใน
กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง/มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคมและ
สถาบนัอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีคาดวา่จะพึงมี 

5. มุ่งคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและ
เที ยบ เคียงกัน ได้ในสถาบัน อุดม ศึกษาท่ี ดีทั้ ง ในและ ต่างประ เทศ  โดย เปิ ดโอกาสให้
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัหลกัสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลายโดย
มัน่ใจถึงคุณภาพของบณัฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงั สามารถประกอบอาชีพได้
อยา่งมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นท่ีพึงพอใจของนายจา้ง 

6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

สรุปได้ว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นกรอบแสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ เพื่อน านโยบายในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติในส่วน
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการจดั
การศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีหลกัการส าคญั คือ เป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบาย
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการวดัการศึกษาตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ 
มุ่งเน้นท่ี Learning Outcomes มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ท่ีได้ด าเนินการไวแ้ล้ว
เก่ียวกบัเร่ืองหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเขา้ไวด้ว้ยกนั และเช่ือมโยงให้เป็นเร่ืองเดียวกนั 
เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมัน่ใจในกลุ่มผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง/มีส่วนไดส่้วนเสีย มุ่งคุณวฒิุหรือปริญญาของสถาบนั และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

       2.4.2  วตัถุประสงค์ของการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
                1.  เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพขั้นต ่าของบณัฑิตในแต่ละสาขาวิชา หรือแต่ละคุณวุฒิ 
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     2. เพื ่อก าหนดเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้ชดัเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบณัฑิตที่คาดหวงัใน  แต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพื ่อให้
สถาบนัอุดมศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใ้ชเ้ป็นหลกั  และเป็น
แนวทางในการวางแผน  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพฒันาการจดัการศึกษา  เช่น  การพฒันา
หลกัสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้  ตลอดจนกระบวนการวดัและการ
ประเมินผลนกัศึกษา 
 3)  เพื่อเช่ือมโยงระดบัต่างๆของคุณวุฒิในระดบัอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อบุคคลจะได้
มีโอกาส เพิ ่มพูนความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและหลากหลายตามหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มีความ
ชดัเจนและโปร่งใส สามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐาน คุณวุฒิในระดบัต่างๆ กบันานาประเทศได ้
 4)  เพื่อช่วยให้เกิดวฒันธรรมคุณภาพในสถาบนัอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการประกนั
คุณภาพ ภายในของสถาบนัอุดมศึกษา ทุกแห่ง และใชเ้ป็นกรอบอา้งอิงส าหรับผูป้ระเมินของการ
ประกนัคุณภาพ ภายนอกเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิต และการจดัการเรียนการสอน 
 5)  เพื ่อเป็นกรอบของการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและความ
มัน่ใจในกลุ่มผูที้ ่เกี่ยวขอ้ง อาทิ นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบนั
อื ่นๆ  ทั้งในและต่างประเทศเกี ่ยวกบัความหมายของคุณวุฒ ิ คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ 
ความสามารถ  ทกัษะ และสมรรถนะในการท างาน  รวมทั้งคุณลกัษณะอื่นๆ ที่คาดว่าบณัฑิต
จะพึงมี 
 6)  เพื ่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งใน
และต่างประเทศในการยา้ยโอน นกัศึกษาระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา การลงทะเบียนขา้มสถาบนั 
และการรับรองคุณวุฒิผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 7)  เพื่อให้มีการก ากบัดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิตกนัเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา 
 8) เพื ่อน าไป สู ่ก ารล ดขั ้น ตอน /ระ เบ ียบ  (Deregulation) ก ารด า เน ิน ก ารให ้ก บั
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความเขม้แข็ง 
        2.4.3  การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 

     2.4.3.1 การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นกัศึกษาพฒันาข้ึนใน
ตนเองจากประสบการณ์ที่ไดร้ับระหวา่งการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้บณัฑิตมี อยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติ
อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน
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การปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบตัิตนตามศีลธรรม ทั้งใน
เร่ืองส่วนตวัและสังคม 
 2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจ  การนึกคิดและการ
น าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์ และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ต่างๆ และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได้ 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการ
คิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ า ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ  ในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ 
ในการว ิเคราะห ์เช ิงต วั เลข  ความสามารถในการใช เ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถ ิติ  
ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
 นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นน้ี บางสาขาวิชาตอ้งการทกัษะทางกายภาพสูง เช่น การ
เตน้ร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลกั พลศึกษา การแพทย ์และวิทยาศาสตร์การแพทย  ์จึงตอ้ง
เพิ่มการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
 2.4.3.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  คือ  ขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลที่มุ ่งหวงัให้ผู เ้รียน
พฒันาข้ึนจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นที่ไดร้ับการพฒันาระหวา่งการศึกษา จากการเรียนและการเขา้
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัให้ทั้งในและนอกหลกัสูตรและแสดงออกถึงความรู้
ความเขา้ใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นไดอ้ยา่งเป็นที่เช่ือถือเมื่อเรียนจบ ในรายวิชา
หรือหลกัสูตรนั้นแลว้มาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของบณัฑิตทุกคนในทุกระดบัคุณวุฒิ โดยแต่ละดา้นจะมีระดบัความซบัซ้อนเพิ่มข้ึน 
เมื่อระดบัคุณวุฒิสูงข้ึน ทกัษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดบัคุณวุฒิที่ต  ่ากวา่สู่ระดบัท่ี
สูงข้ึนดงันั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดบัคุณวุฒิใดคุณวุฒิหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัของระดบัคุณวุฒิท่ีต ่ากวา่ดว้ย ดงัน้ี  
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 1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใชก้บันกัศึกษาทุกคน แมว้า่บาง
สาขา/สาขาวิชานกัศึกษา จ าเป็นตอ้งพฒันาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย  ์  นกับญัชี 
และนกักฎหมาย เป็นตน้ 
 2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  และด้านทักษะทางปัญญา จะเกี่ยวขอ้งโดยตรง
กบัสาขา/สาขาวิชาที่เรียน  ซ่ึงตอ้งระบุรายละเอียดของความรู้และทกัษะของสาขา /สาขาวิชาท่ี
เหมาะสมกบัระดบัคุณวุฒิไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 
 3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
มุ่งหวงัให้นกัศึกษาทุกคนไม่วา่จะเป็นระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตอ้งบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ดา้นเหล่าน้ี 
 4) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มุ่งหวงัให้นกัศึกษาทุกคนไม่วา่จะเป็นระดบัคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด 
ตอ้งบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นน้ี แต่ส าหรับนกัศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้น้ีจะตอ้งเนน้ให้มีความช านาญ  มากกวา่นกัศึกษาสาขา/
สาขาวิชาอื่นๆ เช่น นกัศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะตอ้งมีความช านาญและ
ทกัษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้และดา้นทกัษะทางปัญญาเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5) มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของระดับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อย่างน้อยต้อง
เป็นดังนี้ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวชิาชีพโดย
ใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ 
เป็นแบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก เป็นตน้ 
 2) ด้านความรู้ มีองคค์วามรู้ในสาขาวิชาอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ  ตระหนกั  รู้
หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพ  มีความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชา และตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจุบนัที่เก่ียวขอ้ง
กบัการแกป้ัญหาและการต่อยอดองคค์วามรู้ ส่วนหลกัสูตรวิชาชีพที่เนน้  การปฏิบตัิ จะตอ้ง
ตระหนกัในธรรมเนียมปฏิบตัิ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา  สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจ และสามารถประเมิน
ขอ้มูลแนวคิดและ หลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย และใชข้อ้มูลที่ไดใ้นการแกไ้ข
ปัญหาและงานอ่ืนๆ ดว้ยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนขา้งซบัซ้อนและเสนอแนะแนวทาง
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ในการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั 
และผลกระทบจากการตดัสินใจ สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพ นกัศึกษาสามารถใชว้ิธีการปฏิบตัิงานประจ าและหา
แนวทางใหม่ในการ แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการ
แกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่ง สร้างสรรค์ ไม่วา่จะเป็นผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึง
ภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ีไม่ชดัเจนและตอ้งใชน้วตักรรมใหม่ๆ ในการแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิม
ในการวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบ ในการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาตนเองและอาชีพ 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นควา้และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย  และ
น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การ
เขียน สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้
 ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละคุณวุฒิ 
จะน าไปสู่การพฒันา หลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ ซ่ึงมีลกัษณะวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั 
หลกัสูตรของแต่ละคุณวุฒิควร มีลกัษณะอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
  หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ตอ้งออกแบบมาเพื ่อ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมความรู้ความเขา้ใจในสาขาวิชาอยา่งกวา้ง ๆ เนน้ให้รู้ลึกในบางส่วนท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัการวิเคราะห์ การพฒันาและผลการวิจยัล่าสุด นกัศึกษาควรตระหนกัถึงความรู้และ
ทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพื้นฐานส าหรับ  การเขา้สู่
อาชีพในสาขาต่างๆ  ที ่ใชท้กัษะความช านาญสูงและการศึกษาต่อในระดบัที ่สูงข้ึน  ดงันั้น
หลกัสูตรจะตอ้งพฒันา ผูเ้รียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทกัษะที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติัใน
วิชาชีพ และพื้นฐานความรู้ภาคปฏิบติั และภาคทฤษฏี และการวิจยัท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อดว้ย 
 
2.5  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัผู้ประกอบการ 

2.5.1 ความหมายผู้ประกอบการ 
มีผูนิ้ยามความหมายของผูป้ระกอบการท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 



41 

Longenecker, Moore, Petty and Palich (2006) นิยามผู ้ประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ี
คน้พบความตอ้งการของตลาด และด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด โดยตอ้ง
เผชิญกับความเส่ียง มีแรงกระตุ้นผลักดันเพื่อให้ เกิดการเป ล่ียนแปลงในนวัตกรรม และ
ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ 

Hatten (2006) นิยามผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีมีโอกาส และผลประโยชน์ในธุรกิจ 
โดยเป็นผูมี้ความรู้ และความเขา้ใจในเร่ืองการเงิน การจดัการวตัถุดิบ และการเผชิญกบัความเส่ียง
ในการริเร่ิม หรือด าเนินธุรกิจ Hatten ไดร้ะบุลกัษณะพฤติกรรมของผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
 1. มีความคิดสร้างสรรค ์(Creation) มีการริเร่ิมด าเนินธุรกิจใหม่ 
 2. มีสร้างนวตักรรม (Innovation) มีการผลิตสินคา้ใหม่รวมถึงกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
การตลาด และการจดัการองคก์ารดว้ยกระบวนการใหม่ ๆ 
 3. มีความสามารถในการบริหารความเส่ียง (Risk managemenr) ผูป้ระกอบการหรือ
เจา้ของธุรกิจจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อความเส่ียงอนัเกิดจากการขาดทุน หรือความลม้เหลวใน
การด าเนินธุรกิจ 
 4. มีความสามารถในการบริหารงานทัว่ไป  (General management)  ผูป้ระกอบการ หรือ
เจา้ของธุรกิจจะตอ้งมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจ และจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ของธุรกิจให้มีความ
เหมาะสม 
 5. มีความมุ่งหวงัในประสิทธิภาพ (Performance intention) ผูป้ระกอบการ หรือเจา้ของ
ธุรกิจ จะตอ้งมีความคาดหมายในผลก าไร หรือระดบัการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
 Wikipedia (2010) นิยามผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจ ซ่ึงมีความเส่ียง 
มีแนวความคิด เป็นผูย้อมรับในความเส่ียง และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีเป็น
เจา้ของ หรือเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงเป็นผูท่ี้มีความรู้
และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อใหธ้รกิจประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั 
       2.5.2 ทฤษฎคุีณลกัษณะ 

ทฤษฏีคุณลักษณะ (Trait Theory) เกิดข้ึนจากการศึกษาในต้นศตวรรษท่ี20 ท่ีได้มี
นกัวิชาการศึกษาประเด็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะของผูน้ าเป็นจ านวนมาก โดยนกัวิชาการต่างๆ
พยายามก าหนดคุณลักษณะบางอย่าง เช่น อุปนิสัยเฉพาะ บุคลิกภาพส่วนตวั หรือลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของผูน้ ามาท าการศึกษา โดยอาจพิจารณาลกัษณะเฉพาะ
ของร่างกาย หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ เช่น ความเปิดเผย ภาพลกัษณ์ ความมุ่งมัน่ หรือความกา้วร้าว
วา่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของผูน้ าหรือไม่ และการศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของคน
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ท่ีเป็นผูน้ ากบัคนท่ีไม่เป็นผูน้ า โดยผลการศึกษาดงักล่าวก็ยงัไม่มีขอ้สรุปหรือการพิสูจน์ท่ีชดัเจนวา่
คุณลักษณะใดมีผมต่อความส าเร็จของผูน้ าซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์และความจ าเป็นในการใช้
คุณลกัษณะแต่ละชนิดมากนอ้ยอยา่งไร เช่น ผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะความทะเยอทะยานทางดา้นบริหาร
สูงอาจเจริญกา้วหน้าในต าแหน่งไดอ้ยา่สงรวดเร็วกว่าผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถสูงในการท างาน
อยา่งเดียวกนัแต่ขาดความทะเยอทะยานหรือขาดการน าเสนอตวัเอง (มลัลิกา ตน้สอน, 2544; สุเทพ 
พงศ์ศรีวฒัน์ , 2550 ; เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552; Horner, 1997; Center for Good Governanace, 
2006)  

ส าหรับค าวา่ trait ในต าราของประเทศไทยพบว่านกัวิชาการต่าง ๆ ไดใ้ช้ค  าท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เช่น มลัลิกา ตน้สอน (2544) ใชค้  าวา่ลกัษณะเฉพาะของผูน้ า สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2550) ใช้
ค  าวา่คุณลกัษณะ และพฒันา ยาวิราช (2552) ใชค้  าวา่คุณลกัษณะของผูน้ า แต่ยงัคงนิยามค าวา่ trait 
คลา้ยคลึงกนัคือ อุปนิสัย บุคลิกภาพ หรือลกัษณะทางกายภาพเฉพาะบุคคลท่ีแสดงออก สุเทพ พงศ์
ศรีวฒัน์ (2550) ไดก้ล่าววา่คุณลกัษณะ (Trait) หมายถึงคุณลกัษณะปรุงแต่งต่าง ๆ เฉพาะรายบุคคล
ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของบุคลิกภาพ ภาวะดา้นอารมณ์และจิตใจความตอ้งการ แรงขบั 
และค่านิยม โดยคุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งถาวรท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมาใน
รูปแบบเฉพาะในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ ามนยุคเร่ิมแรกส่วนใหญ่จะยึด
แนวทางการศึกษาดา้นคุณลกัษณะเป็นหลกัจากสมมติฐานท่ีว่าบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะและทกัษะท่ี
เหมาะสมจะสามารถข้ึนสู่ต าแหน่งผูน้ า สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 การสังเคราะห์งานวิจยัของ Stogdill (อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ , 2550, น. 114) ในปี 
ค.ศ. 1974 เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ าของบุคคลต่าง ๆ ในระหวา่งปี ค.ศ.1994-1970 จ านวน 163 
กรณีศึกษาพบวา่มีคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีประสิทธิผลของผูน้ าซ ้ ากบัคุณลกัษณะท่ีพบจาก
การศึกษาคร้ังก่อนอยูห่ลายประการแต่ก็พบคุณลกัษณะและทกัษะใหม่ๆเพิ่มข้ึน สรุปได ้ดงัแสดง
ตารางท่ี 2.4 ดงัน้ี 
ตารางที ่2.4  คุณลกัษณะและทกัษะท่ีแยกผูน้ าจากบุคคลท่ีไม่ใช่ผูน้  า 

คุณลกัษณะ (Traits) ทกัษะ (Skills) 
- มีความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ากับ
สถานการณ์ 
- มีความรับรู้ไวต่อสภาพแวดลอ้ม 
- มีความทะเยอทะยาน และมุ่งในความส าเร็จ 
- มีความเปิดเผย 
- มีการใหค้วามร่วมมือ 

- มีความฉลาด 
- มีทกัษะในดา้นแนวคิด 
- มีความคิดสร้างสรรค ์
- มีอธัยาศยั และมีไหวพริบดี 
- มีความคล่องแคล่วในการพูด 
- มีความรู้เก่ียวกบังาน 
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คุณลกัษณะ (Traits) ทกัษะ (Skills) 
- มีการตดัสินใจท่ีดี 
- มีความสามารถในการพึ่งพาได ้
- มีอ านาจเหนือผูอ่ื้น 
- มีพลงั และมีความกระตือรือร้นสูง 
- มีความพยายามอยา่งต่อเน่ือง 
- มีความมัน่ใจในตนเอง 
- มีความอดทนต่อความเครียด 
- มีความเตม็ใจท่ีจะรับผดิชอบงาน 

- มีความสามารถในการบริหารองคก์าร 
- มีความสามารถในการชกัจูงโนม้นา้ว 
- มีทกัษะทางสังคม 

ทีม่า : สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550 
 
 Yukl (1998) ไดส้ังเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จสูงผลการศึกษาพบวา่
สามารถระบุคุณลกัษณะของผูน้ าไดด้งัน้ี 
 1. มีความอดทนต่อความเครียด 
 2. มีความมัน่ใจในตนเอง 
 3. มีความเช่ือมัน่ต่อความสามารถของตนเอง 

 4. มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 
 5. มีความซ่ือสัตย ์
 6. มีอ านาจทางสังคม 
 7. มีความตอ้งการในความส าเร็จ 
 8. มีความตอ้งการไดค้วามรักจากผูอ่ื้นในระดบัต ่า 

 ในอดีตมีการศึกษาอยา่งกวา้งขวางในประเด็นของคุณลกัษณะของผูน้ า ต่อมาเป็นการศึกษา
ทั้งคุณลกัษณะของผูน้ าและคุณลกัษณะของบุคคลท่ีไม่ใช่ผูน้ าถึงความแตกต่างและการพยากรณ์
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนโดยผลการศึกษาจ านวนมากยงัมีระดบัความสอดคล้องต ่าจึงไม่สามารถระบุถึง
ปัจจยัคุณลกัษณะท่ีชดัเจนได ้ขณะท่ีผลการศึกษาเม่ือไม่นานมาน้ีพบวา่มีคุณลกัษณะท่ีสามารถระบุ
ได้ มีความส าคญัและเป็นจุดแข็งของผูน้ ามีดังน้ี (Schermerhorn, Hunt & Osborn, 2003, pp. 287-
288) 
 1. มีพลัง มีการปรับตัว หรือมีความอดทนต่อความเครียด (Energy and adjustment or 
tolerance) มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอและสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดดี้ 
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 2. มีแรงจูงใจเก่ียวกับอ านาจทางสังคม (Prosocial power motivation) โดยจะเป็นผูท่ี้มี
ความตอ้งการดา้นอ านาจสูงและใชอ้ านาจเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
 3. มี ก ารมุ่ งความส า เร็จ  (Achievement orientation) มี ความต้องการท่ี จะประสบ
ความส าเร็จ มีความปรารถนาสูง มีแรงขบัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ มีความรับผิดชอบ และมุ่งท างาน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional maturity) เป็นผูท่ี้สามารถปรับอารมณ์ตนเองได้ดี
เม่ือประสบกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีไม่คาดหวงั 
 5. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confidence) มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง
ในการบริหารงานใหป้ระสบความส าเร็จ 
 6. มีความยดึมัน่ในคุณธรรม (Integrity) เป็นพฤติกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการยึดมัน่ใน
หลกัการ ความซ่ือสัตยสุ์จริต จริยธรรม และความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 
 7. มีความบากบัน่อุตสาหะ (Perseverance or tenacity) มีความสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ และมีความเขม้แขง็ 
 8. มีความสามารถในการรับรู้ ความฉลาด มีความเขา้ใจในดา้นสังคม (Cognitive ability, 
Intelligence, Social intelligence) สามารถรับรู้และเขา้ใจ บูรณาการและอธิบายหรือถ่ายทอดขอ้มูล
ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงมีความเขา้ใจบทบาททางสังคม 
 9. มีความรู้เก่ียวกบังาน (Task-relevant knowledge) โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของ
ตนเอง อุตสาหกรรม และเทคนิคต่างๆ 
 10. มีความยืดหยุน่ (Flexibility) มีความสามารถท่ีจะปรับเปล่ียน แกไ้ขขอ้ก าหนดต่างๆท่ี
ไดว้างไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 นอกเหนือจากทฤษฏีคุณลกัษณะท่ีอธิบายคุณลกัษณะเฉพาะของผูน้ าแลว้ยงัมีการศึกษาภาวะ
ผูน้ าในเชิงพฤติกรรม (Behavioral approaches to leadership) ซ่ึงพิจารณาว่าพฤติกรรมใดบ้างท่ีท าให้
ผูน้  าประสบความส าเร็จและพฤติกรรมใดบา้งท่ีท าให้ผูน้  าไม่ประสบความส าเร็จ โดยมีผูท่ี้ศึกษาภาวะ
ผูน้ าในเชิงพฤติกรรมในช่วงแรกๆ ท่ีส าคญัคือ การศึกษาภาวะผูน้ าโดยมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท 
(The Ohio State University Study) และมห าลั ย มิ ชิ แกน  (University of Michigna Research Study) 
(มลัลิกา ตน้สอน, 2544;  สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2550; Schermerhorn, Hunt and Osborn, 2003) สรุปโดย
ละเอียดไดด้งัน้ี 
 การศึกษาภาวะผูน้ าโดยมหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตทในปี ค.ศ. 1940 ไดส้ร้างแบบสอบถาม
วดัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร 2 กลุ่มคือ ผูบ้ริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และผูบ้ริหารในหน่วยงาน
ทหารซ่ึงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูป้ระเมินพฤติกรรมผูน้ า โดยมีการวตัผูน้ าแบ่งออกเป็นสองมิติคือ
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มุ่งกิจสมัพนัธ์ 

ด้านกิจสัมพนัธ์ (Consideration) และด้านมิตรสัมพนัธ์ (Initiating structure) ส าหรับผูน้ าด้านกิจ
สัมพนัธ์เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงออกต่อผูต้ามอยา่งชดัเจนท่ีมุ่งเนน้ความส าเร็จตามความมุ่งหมาย
ขององค์การได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าท่ีเก่ียวกับการจดัโครงสร้างงานและองค์การการก าหนด
คุณลกัษณะของงานท่ีตอ้งการ การก าหนดบทบาทของผูน้ าและผูต้าม การมอบหมายงานและความ
รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารทางเดียวจากผูน้ าลงสู่ผูต้าม และการก าหนดวิธีการท างานและ
จดัตารางการท างาน ส่วนผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์เป็นพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความรู้สึกไวต่อการรับรู้
ของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม มีการยอมรับในความคิด ความรู้สึก ความไวว้างใจต่อกนั แสดงความช่ืนชม
และรับฟังปัญหาของผูต้าม และกระตุ้นให้มีการส่ือสารแบบสองทางผลการวิจัยพบว่า การ
ผสมผสานพฤติกรรมภาวะผูน้ าทั้งสองมิติท าให้เกิดแบบของผูน้ า (Leadership style) 4 แบบแสดง
ดงัภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 

 
 
 
 

           
ภาพที ่2.4  แบบของผูน้ า 4 แบบ 

ทีม่า : DuBrin, 1998 
  
 นอกจากการผสมผสานพฤติกรรมภาวะผูน้ าทั้งสองมิติแลว้ผลการวิจยัยงัพบวา่ 1) ผูน้  าท่ีมี
ประสิทธิผลจะมีพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นทั้งสองมิติ คือ ทั้งดา้นกิจสัมพนัธ์และมิตรสัมพนัธ์ 2) กลุ่มผู ้
ตามยงัมีความตอ้งการให้ผูน้  าใช้พฤติกรรมดา้นมิตรสัมพนัธ์มากกว่ากิจสัมพนัธ์ 3) ผูบ้งัคบับญัชา
ของผูน้ าตอ้งการให้ผูน้  าใช้พฤติกรรมด้านกิจสัมพนัธ์มากยิ่งข้ึน 4) กลุ่มผูต้ามให้ความส าคญัใน
คุณค่าของพฤติกรรมดา้นมิตรสัมพนัธ์ของผูน้ ามากโดยหลกัฐานยืนยนัวา่ การลาออกจากงานนอ้ย
มากและระดบัความพึงพอใจในงานสูงสุดเม่ือกลุ่มผูต้ามไดท้  างานกบัผูน้ าท่ีมีคะแนนพฤติกรรม
ด้านมิตรสัมพันธ์สูง 5) ผู ้น าท่ี มีคะแนนด้านกิจสัมพันธ์สูงจะมีคะแนนการประเมินของ

 -กิจสมัพนัธ์ต ่า 

-มิตรสมัพนัธ์สูง 

 -กิจสมัพนัธ์สูง 

-มิตรสมัพนัธ์สูง 

 -กิจสมัพนัธ์สูง 

-มิตรสมัพนัธ์ต ่า 

 -กิจสมัพนัธ์ต ่า 

-มิตรสมัพนัธ์ต ่า 

สูง 

สูง 

ต ่า 

มุ่งมิตร 

สมัพนัธ์ 
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ผูบ้งัคบับญัชาสูง และมีผลงานท่ีออกมาสูงกวา่ผูน้ าท่ีมีคะแนนดา้นกิจสัมพนัธ์ต ่า 6) มีขอ้เสนอแนะ
วา่ สถานการณ์จะเป็นปัจจยัส าคญัไม่วา่ผูน้  าจะมุ่งเนน้พฤติกรรมดา้นกิจสัมพนัธ์หรือมิตรสัมพนัธ์
ในบางสถานการณ์กลุ่มผูต้ามอาจใหค้ะแนนผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมเนน้ดา้นกิจสัมพนัธ์สูงกวา่เป็นผูน้ าท่ี
มีประสิทธิผลมากกว่า ดงัผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูน้ าในหน่วยทหารอากาศท่ีมีคะแนนด้านมิตร
สัมพนัธ์สูงกลับถูกกลุ่มผูต้ามประเมินว่าเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลน้อยกว่าผูน้  าหน่วยทหารท่ีมี
คะแนนดา้นกิจสัมพนัธ์สูง อยา่งไรก็ตามการศึกษาดงักล่าวก็ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับว่ามีความเป็น
สากลเน่ืองจากผลการศึกษาในช่วงต่อมาพบความซับซ้อนของปัจจยัแต่ละตัว เช่นขนาดของ
องค์การท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูน้ า ความพอใจนานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผล
การปฏิบติังาน เป็นตน้ 
 การศึกษาภาวะผูน้ าโดยมหาวิทยาลยัมิชิแกนในปี 1940 ศึกษาพฤติกรรมผูน้ าเพื่อคน้หา
รูปแบบของผูน้ าท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของกลุ่มองคก์ารท่ีมี
ผลผลิตสูง และกลุ่มองคก์ารท่ีมีผลผลิตต ่า ผลการวจิยัพบวา่พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีพื้นฐานสองแบบ
คือ ผูน้ าท่ีมุ่งคน (Employee centered) และผูน้ าท่ีมุ่งผลผลิต (Production centered) มีความส าคญัต่อ
สวสัดิภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูน้ าท่ีมุ่งคนเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงต่อผูต้ามดว้ยการกระตุน้ให้
เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานและการตดัสินใจเก่ียวกบังาน มีความไวว้างใจ
และเคารพนบัถือต่อผูต้าม จูงใจให้ผูต้ามผลิตผลงานออกมาสูงซ่ึงมีความคล้ายคลงักบัพฤติกรรม
ผูน้ าด้านกิจสัมพนัธ์และด้านมิตรสัมพนัธ์ ส่วนผูน้ าท่ีมุ่งผลผลิตจะมีพฤติกรรมในการก าหนด
มาตรฐานงานท่ีเขม้งวด การจดัแบ่งงาน และวิธีการท างานท่ีตอ้งปฏิบติัตามและการตรวจสอบการ
ท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ดเพื่อประกนัความส าเร็จของงาน ขอ้สรุปการศึกษามีดงัน้ี 1) 
กลุ่มคนท างานท่ีมีผลผลิตสูงส่วนใหญ่จะเป็นผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมมุ่งคนสูงกวา่กลุ่มผูน้ าท่ีมุ่งผลผลิต 
2) ผูน้  าท่ีมีประสิทธิผลส่วนใหญ่จะเป็นผูน้ าท่ีมีสัมพนัธภาพเชิงสนบัสนุนต่อสมาชิกกลุ่ม 3) ผูน้  าท่ี
มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่จะเนน้ใชว้ธีิการตดัสินใจของกลุ่มมากกวา่การตดัสินใจโดยล าพงั และเป็น
ผูน้ าท่ีกระตุน้ใหที้มงานก าหนดเป้าหมาย และหาวธีิการเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีผลผลิตสูงดว้ยตนเอง
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในระยะต่อมายงัมีความซับซ้อนกลายประการท่ียากต่อการสรุป เช่น 
การศึกษาพนกังานของบริษทัประกนัชีวติท่ีมีผูน้  าสองกล่มมีผลงานออกมาสูงไม่แตกต่างกนัแต่กลุ่ม
ท่ีมีผูน้  าท่ีมุ่งคนจะมีเจตคติท่ีดีต่อผูน้ ามากข้ึน ในขณะท่ีการศึกษาบางกลุ่มพบว่าผูน้ าท่ีมีผลงานดี
จะตอ้งมีพฤติกรรมทั้งสองดา้นคือมุ่งท่ีคนไปพร้อมๆกบัการมุ่งท่ีผลผลิต 
 จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ทฤษฏีคุณลกัษณะจะกล่าวถึงคุณลกัษณะของ
ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งไดอ้ย่างเหมาะสม โดย Stogdill เสนอ
คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ มีความรับรู้ไวต่อ
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สภาพแวดลอ้ม มีความทะเยอทะยาน มีความเปิดเผย มีการให้ความร่วมมือ มีการตดัสินใจท่ีดี มี
ความสามารถในการพึ่งพาได ้มีอ านาจเหนือผูอ่ื้น มีพลงัและความกระตือรือร้นสูง มีความพยายาม
อย่างต่อเน่ือง มีความมั่นใจในตนเอง มีความอดทนต่อความเครียด และมีความเต็มใจท่ีจะ
รับผิดชอบงาน ต่อมา Yukl เสนอคุณลกัษณะเพิ่มเติมคือ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความซ่ือสัตย ์มี
อ านาจทางสังคม และมีความตอ้งการได้ความรักจากผูอ่ื้นในระดบัต ่า ส่วน Schermerhorn, Hunt 
และ Osborn เสนอเพิ่มเติมวา่ คุณลกัษณะของผูน้ าตอ้งเป็นผูมี้แรงจูงใจเก่ียวกบัอ านาจทางสังคมยึด
มัน่ในคุณธรรม มีความบากบัน่อุตสาหะ มีความสามารถในการรับรู้ และเขา้ใจในดา้นสังคมขณะท่ี
การศึกษาภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยัไอโอโฮสเตท พบว่า ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะตอ้งมีพฤติกรรม
ทั้งสองมิติคือ มิติดา้นกิจสัมพนัธ์และมิตรสัมพนัธ์ ส่วนการศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกนเน้น
ศึกษามิติใดมิติหน่ึงในผู ้น าท่ี มีพฤติกรรมท่ีมุ่งคน และมุ่งผลผลิตโยการศึกษาของทั้ งสอง
มหาวิทยาลยัยงัไม่มีขอ้สรุปชดัเจนเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีแทจ้ริง 
อย่างไรก็ตามการทบทวนแนวคิดคุณลกัษณะของนักวิชาการต่างๆ จะน าไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาเคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการต่อไป 

2.5.3  คุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
 ผูป้ระกอบการถือได้ว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในโลกธุรกิจสมัยใหม่ เน่ืองจากเป็นผู ้
ก่อใหเ้กิด การเปล่ียนแปลงในพลงัทางเศรษฐกิจดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการสร้างงาน การประดิษฐ์
คิดคน้ การบุกเบิกตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดเป็นผูจุ้ดชนวนความเติบโตทางเศรษฐกิจใน
มิติต่างๆ การท่ี ผูป้ระกอบการคือผูท่ี้ใช้พลงัความสามารถทั้งมวลของตนเองเผชิญกบัความเส่ียง
และความไม่แน่นอน ทางธุรกิจเพื่อสร้างผลก าไรและการเติบโตให้แก่กิจการ ดงันั้นพลงัดงักล่าวจึง
มีส่วนช่วยเสริมสร้าง ความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในเชิงแข่งขนัให้กบั
ประเทศ อ านาจ ธีระวนิช (2549) เสนอแนวคิดคุณลกัษณะผูป้ระกอบการไว ้11 ดา้นดงัน้ี     
 1. พัน ธ ะค วาม มุ่ งมั่น แล ะค วามพ ย าย าม  (Total Commitment, determination, and 
perseverance) หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณค่าเหนือลักษณะอ่ืน ๆ คือ การอุทิศตนต่อความส าเร็จในการ
ประกอบการ ซ่ึงท าให้สามารถเอาชนะต่ออุปสรรคและความพ่ายแพทั้งปวง  คุณลกัษณะมุ่งมัน่ 
อยา่งเต็มท่ี  และการไม่โอนเอนต่อพนัธะท่ีมีต่อความส าเร็จ  ท าให้ผูป้ระกอบการฟันฝ่าอุปสรรคท่ี
คน จ านวนมากเห็นวา่ยากต่อการท่ีจะเอาชนะ     
 2. ตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต (Drive to achieve and grow) หมายถึง  คนจ านวน
มากมกัคิดว่าเงินคือปัจจยัผลกัดนัในการเขา้มาประกอบการแต่โดยขอ้เท็จจริงแลว้  ความตอ้งการ
ความส าเร็จถือเป็นแรงผลกัดนัพื้นฐานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจของผูป้ระกอบการ ซ่ึงเม่ือพิจารณาใน
ประเด็นน้ีจึงเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหน่ึงท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งความส าเร็จเท่านั้ น ในทาง
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จิตวิทยาพบวา่บุคคลแต่ละคนจะมีระดบัความตอ้งการความส าเร็จแตกต่างกนัไปในบุคคลท่ีมีความ
ตอ้งการความส าเร็จในระดบัต ่า มกัเป็นพวกพอใจกบัสถานภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในทางตรงกนั
ขา้ม  ส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จในระดบัสูง บุคคลในกลุ่มน้ีมกัชอบท่ีจะแข่งขนั 
เพื่อใหต้นเองประสบกบัความส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้ และมีความพอใจต่อความรับผดิชอบในงาน
ท่ีท า  ซ่ึงแรงผลกัดนัอนัเกิดจากความตอ้งการความส าเร็จน้ี  ท าให้บุคคลมีความทะเยอทะยาน และ
การริเร่ิมกิจการของตนเองถือเป็นวถีิทางหน่ึงท่ีจะท าใหต้นเองประสบกบัความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไว ้    
 3. เนน้โอกาสและเป้าหมาย (Opportunity and goal orientation) หมายถึง  ลกัษณะท่ีมีความ
ชดัเจนอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบการ  ไดแ้ก่  การเน้นท่ีโอกาสมากกว่า
ทรัพยากร โครงสร้างและกลยทุธ์  กล่าวคือ ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีเร่ิมธุรกิจจากโอกาส  และน า
ความเขา้ใจเก่ียวกับโอกาสเป็นแนวทางในการด าเนินงานในกิจกรรมท่ีส าคญั ๆ ตามมา ดงันั้ น
ผูป้ระกอบการจึงเป็นผูท่ี้เนน้เป้าหมายเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์จากโอกาสอยา่งเต็มท่ี  ซ่ึงการก าหนด
เป้าหมายอยา่งทา้ทายจะท าให้เกิดความกระตือรือร้น  และช่วยในการจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ    
  4. ความริเร่ิมและความรับผิดชอบ (Taking initiative and personal responsibility) หมายถึง  
ผูป้ระกอบการมีความเป็นนกันวตักรรมในตวัเองสูง  นกัวิจยัส่วนใหญ่ ยอมรับวา่ผูป้ระกอบการท่ีมี
ประสิทธิผลจะท าการคน้หาริเร่ิมส่ิงต่าง ๆ อยา่งแข็งขนั นอกจากนั้นในการประกอบการใหป้ระสบ
ผลส าเร็จนั้น บุคคลท่ีเป็นผูป้ระกอบการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีความ รับผิดชอบส่วนบุคคลใน
ระดบัสูงต่อผลลพัธ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในความรับผิดชอบดงักล่าวรวมถึง เงินทุนของตนเองและ
ผูอ่ื้น  บุคลากร  ลูกคา้ ผูจ้ดัการ  และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดงันั้นถ้าผูป้ระกอบการไม่มี
ความตอ้งการท่ีจะรับผิดชอบแลว้ผูป้ระกอบการก็คงขาดแรงกระตุน้ในการด าเนินธุรกิจอยา่งเต็มท่ี  
และในท่ีสุดการด าเนินกิจการจะไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

 5. การแกไ้ขปัญหาอย่างไม่ย่นย่อ (Persistent problem solving) หมายถึง  ผูป้ระกอบการท่ี
ไม่ใช่เป็นผูย้อมจ านนต่อสถานการณ์ท่ียากล าบากในความเป็นจริง  ความเช่ือมัน่ใน ตนเองและการ
มองโลกในแง่ดี  จะท าให้เกิดทรรศนะท่ีว่า “เป็นไปไม่ไดท่ี้จะท าอะไรไม่ส าเร็จ” ผูป้ระกอบการ
ไม่ใช่ผูท่ี้ท  าอะไรอย่างไร้จุดหมาย  และบ้าบ่ินอย่างไม่ยอมผ่อนปรนต่อปัญหาหรือ อุปสรรคท่ี
ขดัขวางการด าเนินธุรกิจ  ถา้งานนั้น ๆ เป็นงานท่ีง่ายอยา่งแทบไม่น่าเช่ือหรือเป็นงานท่ีไม่ สามารถ
แกไ้ขปัญหาได ้ผูป้ระกอบการมกัจะหยุดท า เม่ือเทียบกบัคนกลุ่มอ่ืน ๆ กล่าวคือ ปัญหาท่ีง่ายเป็นส่ิง
ท่ีน่าเบ่ือหน่าย  และส าหรับปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดก้็ไม่มีเหตุผลอนัควรท่ีตอ้งสูญเสีย เวลาไป
โดยใช่เหตุ แมว้่าผูป้ระกอบการจะเป็นผูท่ี้แก้ไขปัญหาอย่างไม่ย่นย่อ แต่ก็เป็นผูมี้เหตุผลในการ
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จ าแนกว่าส่ิงใดท าได้หรือไม่ได้  และตระหนักดีว่า  ท่ีใดตนสามารถแก้ไขปัญหาท่ียุ่งยากได้  แต่ 
ไม่ใช่เป็นผูห้ลีกเล่ียงงาน 

6. ความสมจริงและมีอารมณ์ขัน (Realism and a sense of humor) หมายถึง ในช่วงเร่ิม
กิจการ  ผูป้ระกอบการมกัตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในส่ิง ต่าง ๆ  
จนน าไปสู่ความเครียดหรือความไม่แน่นอนอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง  จนน าไปสู่ความเครียด
หรือความไม่แน่นอนในสถานการณ์นั้น ๆ  เป็นผูท่ี้มีความอดทนต่อแรงเสียดทานสูงกว่า บุคคล
ทัว่ไปเพราะเป็นผูท่ี้ตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบดา้น โดยเฉพาะการท่ีสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ดงันั้นแรงกดดนัยิง่ตอ้งมีเพิ่มมากข้ึน     

7. การคน้หาและใชข้อ้มูลป้อนกลบั (Seeking and using feedback) หมายถึง  ผูป้ระกอบการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ มกัมีค ากล่าวอา้งวา่เป็นผูท่ี้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการ
ไม่เหมือนกบัคนทัว่ไป  โดยเป็นผูมี้ความตอ้งการอยา่งแข็งขนัท่ีจะเป็นผูรู้้จกัคิดใน การท าในส่ิงท่ีดี  
และมีวิธีการในการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน ซ่ึงในความพยายามท่ีจะท าในส่ิงเหล่าน้ีอยา่งมุ่งมัน่  
ผูป้ระกอบการตอ้งคน้หาและใชข้อ้มูลป้อนกลบั ดงันั้นขอ้มูลป้อนกลบัจึงเป็นส่วน ท่ีก่อให้เกิดการ
เรียนรู้จากความผดิพลาดและอุปสรรคต่าง ๆ     

8. อ านาจภายในตน (Internal Locus of Control) หมายถึง ผูป้ระกอบการตอ้งการอ านาจท่ี
จะกระท าในส่ิงท่ีมีความส าคญัเท่านั้น และมีความกระตือรือร้น พลงัและอ านาจ ภายในตวัสูงกว่า
คนอ่ืน ๆ ผูป้ระกอบการจะใชค้วามพยายามทั้งมวลท่ีตนมีอยูทุ่่มเทใหก้บักิจการอยา่ง แทบไม่น่าเช่ือ
ทั้งความคิดและการท างานยากท่ีจะพบเห็นในบุคคลทัว่ไป     

9. การคิดพิจารณาเก่ียวกับความเส่ียง (Calculated risk-taking and risk-seeking) หมายถึง  
ในการตดัสินใจเปิดกิจการใหม่ผูป้ระกอบการตอ้งคิดพิจารณาเก่ียวกบัความเส่ียงเป็นอย่าง มาก  
ผูป้ระกอบการมกัค านึงถึงโอกาสท่ีจะเป็นไปไดแ้ละพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีไม่จ  าเป็น ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาถึงความเส่ียงท่ีผูป้ระกอบการได้รับจากการประกอบการอาจแบ่งออกได้หลายประการ 
ด้วยกัน เช่น ถ้าผูป้ระกอบการลงทุนด้วยเงินทุนของตนเองก็จะมีความเส่ียงทางการเงิน  แต่ถ้า 
ผูป้ระกอบการลาออกจากงานเดิมท่ีท าอยู่ผูป้ระกอบการจะมีความเส่ียงด้านอาชีพ  นอกจากนั้น
ความเครียดและเวลาท่ีผูป้ระกอบการทุ่มเทไปในการเร่ิมและด าเนินธุรกิจอาจสร้างปัญหาให้กบั 
ครอบครัวได ้    

10. ความต้องการสถานะภาพและอ านาจ (Low need for status and power) หมายถึง  
ผูป้ระกอบการมีแนวคิดเก่ียวกบัความมุ่งเน้นท่ีอนาคต การสร้างทีมอะไรก็ตามท่ีกิจการ สามารถ
เป็นไปได้ ประกอบกบับุคลิกภาพท่ีต้องการความมีอิสระดูมีอ านาจภายในตวั จึงถือเป็นตวัขบั
เคล่ือนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัผูป้ระกอบการ     
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11. ยึดถือหลกัคุณธรรมและมีความน่าเช่ือถือ (Integrity and reliability) หมายถึง คุณธรรม
และความน่าเช่ือถือ คือ ส่ิงท่ีเช่ือผนึกกนัจนก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล และธุรกิจท่ีประสบ
ความส าเร็จ  ซ่ึงนักลงทุน หุ้นส่วน ลูกคา้ และเจา้หน้ีต่างตอ้งการคบกบับุคคลท่ีมีลกัษณะแบบน้ี
เหมือน ๆ  กนั กล่าวคือ คุณธรรมและความน่าเช่ือถือช่วยสร้างและรักษาความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความ
เช่ือมัน่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพบวา่ลกัษณะทั้ง 2 ประการน้ีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากต่อความส าเร็จ
ส าหรับผูป้ระกอบการ 
 รัชจรินทร์ พรชัยวิเศษกุล, วิวรรณรักษ์ จรัสวิริยะกุล, อญัชลี วิสุทธิมรรค และสุรัต พิชัย 
(2546) พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมี 10 คุณลกัษณะเรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี  

1. ความมีมนุษยสัมพัน ธ์  หมายถึง การมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง มี
ความสามารถใน การติดต่อส่ือสาร มีความรู้ในการบริหารจดัการ มีมนุษยสัมพนัธ์สามารถโนม้นา้ว
จิตใจผูอ่ื้น มีความสา มารถในการท างานเป็นทีม และมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

 2. ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง การชอบงานทา้ทาย กลา้ตดัสินใจ มีความมัน่ใจ ชอบ
ท าในส่ิงท่ีแปลกใหม่ มีความทะเยอทะยาน  

3. ความซ่ือสัตย ์หมายถึง การมีจริยธรรมหรือคุณธรรม มีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ ทีมงาน
และ พนกังาน มีความจริงใจ มีอุดมการณ์ตอ้งการสร้างส่ิงท่ีดีใหแ้ก่สังคม  

4. มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในธุรกิจท่ีท า หมายถึง การมีความรู้พื้นฐานทาง
ธุรกิจมีประสบการณ์ มีความถนัดในธุรกิจท่ีท า มีความช านาญด้านเทคนิคปฏิบติัได้ใช้ความรู้ท่ี
เรียนมา 

5. ความขยนัทุ่มเทให้กับธุรกิจ หมายถึง มีความตั้ งใจจริง ท างานติดต่อกัน มีความ
พยายามต่อสู้ไม่ทอ้ถอย บริการลูกคา้ดี เนน้คุณภาพสินคา้และบริการ มีใจรักในธุรกิจ 

6. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ หมายถึง รับฟังค าวิจารณ์ของผูอ่ื้น ตอ้งการความเป็นอิสระ มี
ความรับผดิชอบ อดทนต่อความกดดนั 

7. มีวิสัยทศัน์ หมายถึง มีความคิดช่างสังเกต มองหาโอกาสท่ีดี เรียนรู้และพฒันาสินคา้
หรือบริการ 

8. ประหยดั หมายถึง มีความประหยดั ให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

9. พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การท่ีผู ้ประกอบการให้
ความส าคญัและเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาบุคลากรในองคก์ร มีการสอนงาน อธิบายและ
ฝึกอบรมทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น รวมถึงทกัษะใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัใหก้บัพนกังาน 
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10. มีความเช่ือเร่ืองโชค หมายถึง การท่ีผูป้ระกอบการเช่ือว่าความส าเร็จสามารถหาได้
จากการท างานหนกั การคน้หาสาเหตุของความลม้เหลว แต่จะหลีกเล่ียงแบบแผนของความคิดใน
เชิงลบและลองเส่ียงกบัโอกาสใหม่ ๆ โดยไม่ปฏิเสธโชค ซ่ึงสอดคล้องกบัชุติมา โอภาสานนท ์
(2543) ไดส้รุปคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จว่ามีความกลา้เส่ียง ตอ้งการมุ่ง
ความส าเร็จ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ผูกพนัต่อเป้าหมาย ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้น ยืนหยดั 
ต่อสู้งานหนกั เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน มีความสามารถในการบริหาร เป็นผูน้ าท่ีดี มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ตอ้งมีความ
ร่วมมือและแข่งขนั มีความซ่ือสัตยคุ์ณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
นั้นตอ้งมีหลายประการประกอบกนั ผูป้ระกอบการอาจจะไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีให้ครบทุกขอ้ แต่ควร
พฒันาให้เกิดข้ึนกบัตนเองก็จะเป็นประโยชน์ คุณลกัษณะดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี (สุรชยั ภทัรบรรเจิด, 
2554) 

1. ความกลา้เส่ียง (Risk Taking) ธุรกิจกบัความเส่ียงเป็นของคู่กนั ผูท่ี้เป็นผูป้ระกอบการ
ชอบท างานท่ีทา้ทายความรู้ ความสามารถของเขา เขาจะไม่มีความภูมิใจกบังานท่ีง่าย หรืองานท่ีมี
ความเป็นไปไดร้้อยเปอร์เซ็นตห์รือเท่ากบัไม่มีความเส่ียงเลย และเขาจะหลีกเล่ียงงานท่ีมีความเส่ียง
สูงเกินไป แต่เขาชอบงานท่ีมีความเส่ียงปานกลาง คือมีโอกาสประสบความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวความเส่ียงระดบัน้ีเขาประเมินแลว้ ไม่เกินความสามารถของเขาท่ีจะท าให้บรรลุผลส าเร็จ 
โดยเขาหาทางเลือกไวห้ลายทาง เช่น การลงทุนธุรกิจ เขาจะใช้เวลาศึกษาวางแผนตลาด เลือกการ
ผลิตท่ีเหมาะสมกับวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เงินลงทุน หลักการบริหาร พร้อมทั้ งค  านวณ
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับภายใตภ้าวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และหน่วยงานของรัฐบาล 
ศึกษาอยา่งละเอียด ถ่ีถว้น แลว้ค่อยตดัสินใจพร้อมท่ีจะผจญกบัปัญหาต่างๆ เขาจะไม่เหมือนกบัคน
ทัว่ไปท่ีหลีกเล่ียงความ เส่ียง แต่เขาจะกลา้เส่ียงระดบัปานกลางท่ีคิดวา่มีการประเมินความเป็นไป
ไดอ้ยา่งดีแลว้  

2. ตอ้งการมุ่งความส าเร็จ (Need for Achievement) เม่ือมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไป 
ได้ พร้อมทั้ งพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว เขาจะมุ่งมั่นใช้พลังงานความคิด สติปัญญา 
ความสามารถทั้งหมด ท างานหนกัทุ่มเทให้กบังาน เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามช่องทางท่ีวางไว ้
โดย ไม่ค  านึงถึงความยากล าบาก เขายงัคงต่อสู้ต่อไป พร้อมจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กบังาน เกิดการ
เรียนรู้ ถึงความผิดพลาดจากท่ีผ่านมา เพื่อแก้ไขไปสู่ความส าเร็จ พอใจภูมิใจท่ีงานออกมาดีเด่น 
จุดมุ่งหมาย ทางธุรกิจมิได้อยู่ท่ีท  าก าไร แต่จะท าเพื่อการขยายความเจริญเติบโตของกิจการ ก าไร
เป็นเพียงเคร่ือง สะทอ้นว่าจะท าได ้เขาไม่เพียงสนใจท่ีผลบรรลุเป้าหมาย แต่เขาสนใจวิธีการของ
ขบวนการท่ีท าให ้บรรลุเป้าหมายดว้ย 
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3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) เม่ือท่านตอ้งการประสบความส าเร็จ 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ไม่พอใจท่ีจะท าในส่ิงซ ้ า ๆ เหมือนแบบดั้งเดิม แต่เป็นผูท่ี้
ชอบ เอาประสบการณ์ท่ีผา่นมา น ามาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ท่ีดีกวา่เดิมน ามาใช้กบั
การ บริหารธุรกิจ เป็นผูเ้ขา้ถึงปัญหาแลว้หาทางแก้ไข หาแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์ ปรับปรุงการ
ผลิต ตลอดเวลา กล้าท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดท่ีมีอยู่เดิม กล้าใช้วิธีการขายท่ีไม่เหมือน
ใคร กลา้ ประดิษฐ์คน้ควา้ส่ิงแปลกใหม่เขา้สู่ตลาด และเกือบทุกคร้ังของความแตกต่างนั้นท าให้
ไดผ้ลเป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงักลา้คิดคน้ประดิษฐ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่ๆ มาใชใ้นการ
ผลิต น าเทคโนโลย ีใหม่ๆ มาใช ้พร้อมทั้งแสวงหาวตัถุใหม่ๆ มาทดแทน ปรับปรุงการด าเนินงาน น 
าการจดัการสมยัใหม่ มาใชผ้ลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนการผลิต ความคิดสร้างสรรคน้ี์เขาอาจ
คิดข้ึนมาเอง หรือเอาแนวคิดมาจากนกัประดิษฐ ์นกัวจิยัผูเ้ช่ียวชาญท่ีศึกษามาก็ได ้ 

4. รู้จ ักผูกพันต่อเป้าหมาย เม่ือการตั้ งเป้ าหมาย มีการวาดภาพจินตนาการไปถึง 
ความส าเร็จ และจะต้องท าอย่างไรถ้าล้มเหลว จะเกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เกิด 
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เขาจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายนั้นลว้นแต่
เป็นการเอาชนะทั้งนั้น ความคิดผูกพนัท่ีจะเอาชนะ ถึงกบัวางแผนกลยุทธ์ไวล่้วงหน้า เป็นอยา่งดี 
เพราะกลวัความลม้เหลว มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคท่ี์อาจขดัขวางในการไปสู่เป้าหมายเตรียม
ป้องกนัท่ี จะเอาชนะปัญหาอุปสรรค์ท่ีคาดวา่จะท าให้เกิดการลม้เหลว แต่ขณะเดียวกนัมองโลกใน
แง่ดี มี ความหวงั มุ่งมัน่ต่อเป้าหมายของความส าเร็จจนมองเห็นอนาคต 

 5. ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้น ผูป้ระกอบการท่ีดีนอกจากมีความสามารถในการ
ท างาน แลว้ ยงัตอ้งมีความสามารถในการชกัจูงโนม้นา้วจิตใจ ผูอ่ื้นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการ
ท างาน รู้จกัใชค้วามสามารถในการท างานสร้างทศันคติและแรงจูงใจต่อผูร่้วมงานใหส้ามารถเขา้ใจ
การท างาน เตม็ใจปฏิบติังานตามท่ีวางไว ้สามารถโนม้นา้วใจแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร ญาติพี่นอ้ง 
เพื่อนฝงู ใหค้ลอ้ยตามความคิดของเขาและยนิดีใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินลงทุนแก่เขา 

6. ยืนหยดัต่อสู้ท างานหนัก เม่ือพิจารณารอบคอบแลว้ตั้งเป้าหมาย พยายามท างานหนัก
ท างานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ยากท่ีจะหยุดย ั้งหรือท้อแท้ได้ แมว้่าจะตอ้งเผชิญกบัปัญหา
อุปสรรค ถูกกดดนัอย่างใหญ่หลวงก็ไม่สามารถหยุดย ั้งได้ ขอเพียงให้งานท่ีเขารับผิดชอบส าเร็จ
เท่านั้นพูดไดว้า่เขาเก็บตวัอยูก่บังานตลอดเวลา 

7. เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน เป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีควรจะปฏิบติัส าหรับ
ผูป้ระกอบการ เป็นการมองในอดีตท่ีเคยท าผดิพลาด น ามาเป็นบทเรียนสะทอ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เช่นนั้นอีก หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานหรือน าไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงการท างาน ให้มุ่ง
ไปสู่การท างานท่ีดีกว่าเดิม เขาจะมองเหตุการณ์ต่างๆ เป็นโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้ ในการท างาน 
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บางคร้ังเขาไม่สามารถท าไดส้ าเร็จ เขาก็จะหยุดคิดหาวิธีใหม่ ๆ มาแกไ้ขปัญหา เขาจะไม่มุทะลุยึด
มัน่กบัแผนเดิมแลว้ท าไม่ได ้เขาจะยดืหยุน่เปล่ียนแปลงจนท าไดส้ าเร็จ ฟังความคิดเห็นของผูรู้้ผูแ้นะน า  

 8. มีความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผูน้ าท่ีดี มีลกัษณะการเป็นผูน้ ารู้หลกัการ
บริหารงาน เม่ือตอ้งท างานร่วมกบัคนหลายระดบัในภาวะท่ีแตกต่างกนัออกไป ของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ลกัษณะของความเป็นผูน้ าก็ยอ่มแตกต่างกนัไป โดยเฉพาะระยะเร่ิมท าธุรกิจ จะตอ้งรับ
บทเป็นผูน้ า ท่ีลงมือท าทุกอยา่งดว้ยตนเอง ท างานหนกั เพื่อให้บรรลุความส าเร็จเอาใจใส่ผูร่้วมงาน 
วางแนวทางการท างาน พร้อมให้ค  าแนะน า ผูร่้วมงานรับค าสั่งดว้ยความเต็มใจปฏิบติั เขาจะเป็นผู ้
ก  ากับดูแลอย่างใกล้ชิด และเป็นกันเอง ผลงานด าเนินไปด้วยดี ต่อมากิจการเติบโตข้ึน การ
บริหารงานก็เปล่ียนแปลงไป ลูกนอ้งมีการเปล่ียนแปลงและเช่ือมัน่ไดม้ากข้ึน ไวใ้จและแบ่งความ
รับผิดชอบให้ลูกน้องมากข้ึน จนถึงปล่อยให้ด าเนินการเอง ส่วนตนเองจะได้มีเวลาใช้ความคิด
พฒันาผลิตภณัฑ ์ขยายกิจการหรือลงทุนใหม่ มีการวางแผนสั่งการตดัสินใจท างานตามท่ีวางไว ้กลา้
ลงทุนจา้งผูบ้ริหารมาช่วยงานมากกวา่เป็นธุรกิจเครือญาติ รู้จกัปรับเปล่ียนแปลงการบริหารสามารถ
ท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จได ้

 9. มีความเช่ือมั่นตนเอง ผู ้ประสบความส าเร็จ มักจะเป็นผู ้ท่ี มีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพึ่งตนเอง มีความมัน่ใจ ตั้งใจเด็ดเด่ียว เขม้แข็งมีลกัษณะ
เป็นผูน้ า และมีความเช่ือมัน่ท่ีจะพิชิตเอาชนะส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าสะพรึงกลวัได ้มีความทะเยอทะยาน 
มักจะประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป เช่ือมั่นตัวเองมากเกินไป จึงไม่แปลกท่ี
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จเคยมีประวติัความลม้เหลวมาแลว้หลายคร้ัง โดยเฉพาะช่วงแรก
ของชีวิตการท างานแต่เขาไม่เลิกลม้ความลม้เหลวท าใหเ้ขาไม่หยดุกา้วต่อไป กลา้น าบทเรียนนั้นมา
แก้ไขปรับปรุงจนสามารถต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ส าเร็จ เขาเช่ือมัน่ว่าไม่ว่าสถานการณ์
อยา่งไรเขาตอ้งพึ่งตนเองได ้ปัจจยัอ่ืนๆ เป็นปัจจยัเสริมเท่านั้น การท างานหนกั ความทะเยอทะยาน 
และการแข่งขนัจะเป็นส่ิงสนบัสนุนตนเองไดดี้ท่ีสุด 

 10. มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์สามารถท่ีจะวิเคราะห์เหตุการณ์ใน
อนาคตขา้งหนา้ไดอ้ยา่งแม่นย  าและพร้อมรับเหตุการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง 

 11. มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่องานท่ีท าเป็นอยา่งดี เป็นผูน้ าในการท าส่ิงต่างๆ เขา
มกัจะมีความคิดริเร่ิมแลว้ลงมือท าเอง หรือมอบหมายให้ผูอ่ื้นท า และเขาจะเป็นผูดู้แลจนงานส าเร็จ
ไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เขาก็จะรับผิดชอบตดัสินใจในผลงานนั้น ไม่ว่าจะผลออกมาจะดีหรือไม่ 
เขาเช่ือวา่ความส าเร็จเกิดจากความเอาใจใส่ ความพยายาม ความรับผดิชอบมิใช่เกิดจากโชคหรือส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท าใหเ้กิดข้ึนเท่านั้น 
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12. มีความกระตือรือร้น และไม่หยุดน่ิง แสดงให้เห็นการท างานเต็มไปด้วยพลัง มี
ชีวิตชีวาท่ียากจะทดัทาน มีความกระตือรือร้น ท างานทุกอยา่งรวดเร็ว ท างานหนกัมากกวา่วนัละ 
18 ชัว่โมงกินกวา่คนปกติทัว่ไป เร่งรัดตวัเองทุกวนั มีพลงัผูกพนัตวัเองไม่อยูน่ิ่งดว้ย การฆ่าเวลาให้
หมดไปวนัหน่ึงๆ เบ่ือหน่ายต่องานซ ้ าซากจ าเจ 

 13. ใฝ่หาความ รู้เพิ่ม เติม ถึงแม้จะเช่ียวชาญช านาญในการผลิต แต่ความ รู้และ
ประสบการณ์อยา่งอ่ืน หรือท่ีมีอยูย่งัไม่เพียงพอ ก็ตอ้งหาความรู้เพิ่มเติมอยูต่ลอด โดยเฉพาะความรู้
ขอ้มูลทางการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้เขา
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ความรู้ไม่มีวนัเรียนจบ ความรู้อาจจะได้จากการสัมมนา
ฝึกอบรม อ่านหนังสือท าให้มีความรู้เพิ่มข้ึน และปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ มาช่วยให้ข้อคิดเห็นแก้ไข
ปัญหา ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยใหง้านส าเร็จเร็วข้ึน 

14. กลา้ตดัสินใจและมีความมุมานะพยายาม กลา้ตดัสินใจมีความหนกัแน่นไม่หวาดหวัน่
เช่ือมัน่ในตนเองกบังานท่ีท า มีจิตใจของนกัต่อสู้ แมง้านจะหนกัก็ทุ่มเทใหสุ้ดความสามารถ ไม่กลวั
งานหนกัถือวา่งานหนกันั้นเป็นงานทา้ทายใชค้วามรู้ สติปัญญา ความสามารถของเขาในการท างาน
เขาจะภูมิใจเม่ือท าไดส้ าเร็จ ความมุมานะพยายามนั้น เป็นการทุ่มเทชีวิตจิตใจ ท าแข่งขนักบัตวัเอง
และแข่งขนักบัเวลาขวนขวายหาทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคจนสามารถบรรลุความส าเร็จ 

15. อยา่ตั้งความหวงัไวก้บัผูอ่ื้น ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมท าธุรกิจ มกัใชน้ ้ าพกัน ้ าแรงท่ีมาจาก
ตนเอง จึงมีการผลกัดนัให้ผูท่ี้อยูร่อบดา้น ลูกนอ้งท างานหนกัอยา่งเต็มท่ีเช่นเดียวกบัตนเพื่อให้งาน
ส าเร็จ บางคร้ังเขา้ไปควบคุมก ากบัอย่างใกลชิ้ด ท าให้ดูเหมือนไม่ไวว้างใจผูร่้วมงาน แต่เขาหวงั
เพียงความส าเร็จ 

16. มองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั ผูป้ระกอบการบางคนมกัจะฝังใจในอดีต ซ่ึงบางคน
ประสบความส าเร็จ บางคนลม้เหลวแลว้ไม่สามารถปรับตวัเองได ้บางคนปรับตวัไดโ้ดยพยายาม
เข้าใจในอดีต บางคนมีแต่โลกแห่งความฝัน สร้างวิมานในอากาศ แล้วไม่ลงมือท า จึงไม่บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้ดงันั้นจงท างานปัจจุบนัให้ดีท่ีสุดคิดถึงอนาคตดว้ยการวางแผนไวอ้ยา่งรอบคอบ 
แต่มุ่งท าปัจจุบนัใหส้ าเร็จ ไม่ตอ้งไปกงัวลอยา่งอ่ืนจนท าอะไรไม่ได ้

 17. สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดล้อม ตอ้งเช่ือมัน่ในความสามารถของตนท่ีจะปรับ
ตนเองให้เป็นไปตามตอ้งการของสภาพแวดลอ้มมากกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามท่ีควบคุม
ไม่ได ้หรือข้ึนอยูก่บัโชค หรือดวง ถา้พูดถึงโชคหรือดวงนั้น ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จให้
ความเห็นว่าเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลกัแต่ทั้งน้ีอยู่ท่ีการกระท าของตนเอง ตอ้งใช้
ความรู้ความสามารถผลกัดนัตนเอง จึงจะประสบความส าเร็จไม่ใช่ไปดูหมอดู 
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18. ท าอะไรเกินตวั คือ ความลม้เหลว การท าอะไรรู้จกัประมาณตนเอง ไม่ท าส่ิงใดเกินตวั 
เกินความสามารถ จะได้ไม่ประสบกับความล้มเหลวในการลงทุนท าธุรกิจ ในระยะแรกการ
คาดการณ์ตลาดยงัไม่ชดัเจน แต่ท าธุรกิจแบบใจใหญ่ แทนท่ีจะเร่ิมเล็กๆ ไปก่อน แต่กลบัไปลงทุน
ใหญ่ท่ีเดียวผลลพัธ์ไม่สามารถหาตลาดได้ สินคา้ท่ีผลิตได้ก็ไม่สามารถจะระบายออกไปได้ ผล
สุดทา้ยมีสินคา้คา้งสต็อกมาก เงินทั้งหมดก็มาจมอยู ่ไม่สามารถหาเงินลงทุนต่อไปได ้น่ีเป็นสาเหตุ
ของความเกินตวั ท าใหธุ้รกิจลม้เหลวได ้

19. ตอ้งมีความร่วมมือและแข่งขนั การท าธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ เพื่อก าไร
แมว้า่จุดม่งหมายเดียวกนัก็ไม่จ  าเป็นตอ้งแข่งให้ลม้ไปขา้งหน่ึง ยงัมีวิธีการท่ีจะมุ่งสู่ความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกนัออกไป ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัจะตอ้งไม่พยายามท าธุรกิจให้เกิดผูแ้พผู้ช้นะแต่ตอ้งด าเนินให้เกิดเพียงผูช้นะอยา่ง
เดียว ร่วมมือกนัพึ่งพาอาศยักนัเพื่อให้ธุรกิจอยูร่อดโดยร่วมกนัตั้งเป็นสมาคม ชมรม เพื่อช่วยเหลือ
กนั การท าธุรกิจตอ้งมีการแข่งขนั ควรแข่งขนัในเร่ืองพฒันาผลิตภณัฑ์ คุณภาพ บริการ ด้านลด
ตน้ทุนการผลิต ถา้ไม่มีการแข่งขนัก็จะไม่มีการพฒันาเกิดข้ึน 

20. ประหยดัเพื่ออนาคต การด าเนินธุรกิจตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานกวา่จะบรรลุเป้าหมาย
การด าเนินงานระยะสั้นยงัไม่เห็นผล ผูป้ระกอบการตอ้งมีการประหยดั อดออมไวเ้พื่อน าไปขยาย
กิจการในอนาคต ตอ้งรู้จกัหา้มใจท่ีจะหาความสุขความสบายในช่วงท่ีธุรกิจพึ่งจะตั้งตวั อดเปร้ียวไว้
กินหวาน เพื่ออนาคตขา้งหนา้ 

 21. มีความซ่ือสัตย ์ตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ในดา้นคุณภาพสินคา้และตอ้งสร้างความ
เช่ือถือของตวัเองในการเป็นลูกหน้ีท่ีดีของธนาคาร เป็นนายท่ีดีของลูกนอ้ง โดยสัญญาจะให้โบนสั
กบัเขาก็ตอ้งให ้มีความซ่ือสัตยต่์อเพื่อนร่วมหุน้ ต่อครอบครัว และต่อตนเอง 
 ธุรกิจท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะของการ
เป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial orientation: EO) ท่ีเช่ือมโยงถึงการปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีไดว้าง
ไว ้และใช้ในสถานการณ์ท่ีมีความท้าทาย มีการเสนอกรอบความคิด และมุมมองของการเป็น
ผูป้ระกอบการว่าข้ึนอยู่กับลกัษณะของวฒันธรรมขององค์การท่ีแตกต่างกนั (Dess, Lumpkin & 
Eisner, 2007) โดยทัว่ไปแลว้คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมกัพบว่า มีความเก่ียวขอ้งกบั
การเผชิญกับความเส่ียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะต้องมีความ
พยายามในการพฒันา และคน้หาวธีิการในการประกอบธุรกิจของตนเองใหป้ระสบความส าเร็จ  
 Entrialgo (2002) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการตามแนวความคิดท่ีไดรั้บการ
ยอมรับอย่างกวา้งขวางของ Miller (1983) ว่าคุณลกัษณะเฉพาะของการเป็นผูป้ระกอบการจะตอ้ง
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ประกอบดว้ย การสร้างนวตักรรม การเผชิญกบัความเส่ียง และการท างานเชิงรุก ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
ของผูป้ระกอบการแต่ละรายท่ีจะแสดงออกในการด าเนินธุรกิจ 
 Covin and Slevin (1991) ไดอ้ธิบายชดัเจนมากยิ่งข้ึนเก่ียวกบัปัจจยั นวตักรรมการเผชิญกบั
ความเส่ียง และการท างานเชิงรุก โดยกล่าวว่า ลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหาร
องคก์าร 3 ประการ คือ ประการแรก การเผชิญกบัความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริการระดบัสูงจะตอ้งเผชิญ
เม่ือมีการตดัสินใจลงทุน และการด าเนินกลยุทธ์ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน ประการท่ีสอง 
จ านวนความถ่ี และขอบเขตการพฒันานวตักรรมของผลิตภณัฑ์ซ่ึงมีส่วนสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารใน
การพฒันาเทคโนโลยี และประการท่ีสามคือลกัษณะทางธรรมชาติของผูบ้ริหารท่ีจะแสดงออกถึง
ระดับความสามารถในการแข่งขันและการท างานเชิงรุกเม่ือธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม 
 Dess, Llumpkin, & Taylor (2005) ได้น าเสนอมิติของการเป็นผู ้ประกอบการซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัรูปแบบการตดัสินใจ และการปฏิบติัของธุรกิจ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการบริหารงาน การ
สร้างนวตักรรม การท างานเชิงรุกความสามารถในการแข่งขนั และการเผชิญกบัความเส่ียงโดย 5 
มิติดงักล่าวสามารถใช้ในการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อท่ีจะพฒันาความสามารถในการด าเนินงาน
ธุรกิจ ความหมายของแต่ละมิติของการเป็นผูป้ระกอบการแสดงในตารางท่ี 2.2 ดงัน้ี 
ตารางที ่2.2  ความหมายของมิติของการเป็นผูป้ระกอบการ  

มิติ ความหมาย 
ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน  (Autonomy) 

ความเป็นอิสระในการท างานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือมุ่งหวงัใหธุ้รกิจบรรลุผล
ส าเร็จในเป้าหมาย และวสิยัทศัน์ขององคก์าร 

การสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) 

ความพยายามท่ีจะน าเสนอส่ิงใหม่ๆ ท่ีไดจ้ากการทดลองหรือจากประสบการณ์ และมี
กระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาสินคา้ และ
บริการใหม่ๆ 

การท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) 

ลกัษณะของการมองไปขา้งหน้าเพื่อแสวงหาความเป็นผูน้ าในตลาดเป็นการมอง
การณ์ไกลเพื่อแสวงหาโอกาสและความตอ้งการในอนาคต 

ความสามารถในการ
แข่งขนั (Competitive 
aggressiveness) 

ความพยายามในการแข่งขนักับผูแ้ข่งขนัในธุรกิจมีลกัษณะท่ีชอบต่อสู่ หรือมีการ
ตอบสนองต่อการแข่งขนัท่ีรุงแรง เพ่ือพฒันาต าแหน่งของธุรกิจ หรือขจดัอุปสรรคคู่
แข่งขนัในตลาด 

การเผชิญกบัความเส่ียง 
(Risk taking) 

การตดัสินใจ และการปฏิบัติภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนหรืออาจตอ้ง
เผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

ทีม่า: Dess, Lumpkin and Taylor (2005, pp. 426)  
 รายละเอียดของแต่ละมิติเป็นดงัน้ี 
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            ก. ความเป็นอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) คือ ความพยายามในการท่ีจะปฏิบติังาน
ดว้ยความเป็นอิสระ มีเอกภาพในการท างานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อมุ่งหวงัใหธุ้รกิจบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย และวิสัยทศัน์ขององค์การ ในบริบทของการเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ 
การท างานท่ี เป็นเอกภาพของหน่วยงานเป็นจุดแข็งท่ีสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบติังานขององคก์าร ความเป็นอิสระในการบริหารงานเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่ง
ยิ่งในองค์การท่ีผูป้ระกอบการถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์การท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัในการด าเนินงาน บุคลากรจะมีความทา้ทายในการท างานภายใตร้ะบบการกระตุน้ส่ิงจูงใจ
ดว้ยระบบรางวลั มีการแสวงหาโอกาส และปฏิบติังานโดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อน
ร่วมงาน มีการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระเพ่อเป้าหมายชยัชนะขององคก์ารธุรกิจ ซ่ึงปัจจยัท่ี
จะพฒันาใหอ้งคก์ารมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัดงัน้ี 
     1)  การสนับสนุนให้เกิดการคิดดว้ยการใช้เทคนิคสกงัศ์เวิร์ก (Skunk works) เพื่อเป็น
เคร่ืองมือช่วยผูบ้ริหาร และพนกังานในการท างานท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจ า องคก์ารบางแห่งอาจมี
การตั้งหน่วยปฏิบติังานข้ึนมาใหม่ เพื่อเป็นหน่วยท่ีเนน้การสร้างความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆมีการ
ระดมสมองเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั เป็นหน่วยงานท่ีแยกการท างานอิสระ
ไม่ข้ึนกบัฝ่ายบริหาร มีการท างานอยา่งไม่เป็นทางการ และไม่มีแรงกดดนัในการท างาน 
                   2) มีการออกแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานอยา่งมีอิสระองคก์ารท่ีมี
การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างองคก์ารจะก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการท างานใหม่ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อ
สถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนั เช่น บางธุรกิจอาจเผชิญกบัปัญหา และอุปสรรคดา้นยอดขาย 
ประสบภาวะขาดทุน การปรับเปล่ียนโครงสร้างการท างานใหม่เพื่อให้ธุรกิจมีขนาดเล็กลง พร้อมทั้ง
ให้อ านาจในการตัดสินใจในการท างานแก่พนักงาน มีการท างานร่วมกันเป็นทีมซ่ึงสามารถ
ปรับปรุงให้ธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได ้เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามความเป็นอิสระในการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งมีการติดตาม ประเมินผลเพ่อตรวจสอบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ภายในองคก์ารเพื่อพิจารณาถึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 ข. การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) คือความพยายามท่ีจะแสวงหาโอกาสและ
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการท่ีมุ่งเน้นให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
การวิจัยและการพัฒนา การทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ หรือการพัฒนา
เทคโนโลย ีซ่ึงปัจจยัท่ีจะพฒันาใหอ้งคก์ารมีนวตักรรมในการท างาน ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัดงัน้ี 
  1) มีการสนบัสนุนการทดลองเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคเ์พื่อประสบความส าเร็จใน
ด้านนวตักรรมธุรกิจจ าเป็นต้องลบความคิดเดิมและมีการทดลองต่างๆ เพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ และ ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
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 2) มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองธุรกิจ
จ าเป็นตอ้งแสวงหาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัซ่ึงหมายความว่า
ธุรกิจจะตอ้งทุ่มเทงบประมาณในการลงทุนเพื่อความไดเ้ปรียบในเทคโนโลยี 
 นวตักรรมเปรียบเสมือนการสร้างความกา้วหน้า และสร้างความมัน่คงให้แก่องค์การให้
สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตามการพฒันาในนวตักรรมก็อาจส่งผลในด้านลบแก่
องคก์ารไดห้ากการวจิยัและพฒันาในการออกสินคา้ และบริการใหม่ไม่สามารถสร้างผลก าไรใหก้บั
กิจการไดอ้ย่างเป็นท่ีน่าพอใจซ่ึงแน่นอนวา่จะส่งผลไปถึงผลกระทบจากการแข่งขนัท่ีตามมา และ
แมว้า่ธุรกิจจะมีความสามารถในการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ หรือประสบความส าเร็จในการพฒันา
เทคโนโลยีนั้ น ๆ ธุรกิจอ่ืน ๆก็มีการพัฒนาในนวตักรรมท่ีออกแบบคล้ายคลังกันหรือมีการ
ประยกุตใ์ชน้วตักรรมท่ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่เช่นเดียวกนั ซ่ึงทา้ยท่ีสุดหากธุรกิจเร่ิมมีผลประกอบการท่ี
ลดลงการให้ความส าคญัในการวิจยัและพฒันา  และการพฒันาลงทุนในการดา้นนวตักรรมต่าง ๆ 
อาจจ าเป็นตอ้งยุติลงไปโดยปริยาย นวตักรรมเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่งในการด าเนินธุรกิจ แต่ก็ตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในการพฒันานวตักรรมนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จเสมอไป ส าหรับผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารธุรกิจจะตอ้งเขา้ใจในกลยทุธ์ และตอ้งยอมรับ
ในการพฒันานวตักรรมท่ีจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจ
เจริญเติบโตไดต่้อไปในอนาคต 
 ค. การท างานเชิงรุก (Reactiveness) คือการแสดงออกถึงการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กบั
องค์การโดยการท างานเชิงรุกในองค์การจะตอ้งมีการติดตาม และตรวจสอบ รวมไปถึงการระบุ
แนวโน้มความต้องการของลูกค้าท่ี มีอยู่ในตลาดเดิม โดยการคาดการณ์ถึงความต้องการท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือคาดการณ์ในปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการลงทุน ไม่เฉพาะแต่
การท างานเชิงรุกท่ีตอ้งให้ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงเท่านั้น หากแต่จะตอ้งให้ความส าคญักบั
การปฏิบติังานภายในองคก์ารดว้ยเพื่อกา้วสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีด าเนิน
กลยุทธ์การท างานเชิงรุกจะตอ้งใส่ใจและต้องคอยแสวงหาข้อมูลอยู่เสมอๆ เพื่อพิจารณาความ
เป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจ และการพฒันาการด าเนินงานของตนเอง 
 การท างานเชิงรุกก่อใหเ้กิดการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเน่ืองจากเป็นการท าให้
คู่แข่งขนัมีสถานะหรือต าแหน่งท่ีเป็นฝ่ายตั้งรับไปโดยปริยาย ซ่ึงจะท าให้ธุรกิจกลายเป็นผูน้ าใน
ตลาดใหม่ และก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ขององค์การท่ีมีเอกลกัษณ์ มีเทคนิคการด าเนินงาน หรือมีการ
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินงานท่ีเรียกได้ว่าเป็นผูน้ าในธุรกิจ (Fist mover) ท่ีมีความ
ไดเ้ปรียบ เช่นมีความไดเ้ปรียบในการสร้างผลก าไรไดสู้งเน่ืองจากไม่มีคู่แข่งขนัในตลาด สามารถ
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สร้างความจดจ าในตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อลูกคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่จะส่งผลให้ทางการตลาด
เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงปัจจยัในการท างานเชิงรุก ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ดงัน้ี  
    1)  มีการน าเสนอสินคา้ใหม่ หรือการแสดงความสามารถในด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ปัจจยัท่ีส าคญัคือการมีวฒันธรรมขององคก์รท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือน
และแสดงออกถึงการท างานเชิงรุกเพื่อน าเสนอสินคา้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นการก าหนดภารกิจ
ขององคก์รท่ีมุ่งเนน้ความเป็นผูน้ าในสินคา้หรือตลาดนั้น ๆ 
    2)  มีความพยายามท่ีจะค้นหา น าเสนอสินค้า และบริการใหม่อย่างต่อเน่ือง มีความ
พยายามในการเสาะแสวงหาทรัพยากรหรือเหล่าวตัถุดิบใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ใหก้บัองคก์รใน
รูปของก าไร เช่น การแสวงหาวตัถุดิบท่ีมีต้นทุนต ่า หรือการสร้างความร่วมมือกับผูผ้ลิตปัจจยั
วตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้หรือบริการร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 ง. ความสามารถในการแข่งขนั (Competitive aggressiveness) คือ ความพยายามในการมุ่ง
พฒันาความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้แข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมเดียวกนัเป็นความสามารถท่ี
ธุรกิจจะตอ้งด าเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อต่อสู่กบัคู่แข่งขนัอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ซ่ึงอาจเป็นการใชก้ลยทุธ์
การตดัราคา การลดราคาเพื่อแย่งชิงและเพื่อเพิ่มส่วนครองตลาด หรือความพยายามท่ีในการท่ีจะ
พฒันาความสามารถในก าลังการผลิต ความสมารถในการแข่งขนัยงัเก่ียวขอ้งกับการท่ีธุรกิจมี
ศักยภาพ หรืออิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรมของผู ้ประกอบการอ่ืน ๆ เช่น ศักยภาพในด้าน
นวตักรรม และการท างานเชิงรุกท่ีจะมีลกัษณะมองไปขา้งหน้าเพื่อคน้หาแนวโน้ม และโอกาสท่ี
ธุรกิจจะสามารถแสวงหาตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่ความสามารถในการแข่งขนัจะมุ่งไปท่ีการต่อสู่เพื่อ
แข่งขันกับผู ้แข่งขัน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกว่าการวิเคราะห์สวอต (SWOT) ซ่ึง
ความสามารถในการแข่งขนัจะเป็นการด าเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสียหายหรือหลีกเล่ียงภยัคุกคาม 
ในขณะท่ีนวตักรรม และการท างานเชิงรุกจะเป็นการพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจ  
 ความสามารถในการแข่งขนัพื่อพฒันาต าแหน่ง และศกัยภาพของธุรกิจประกอบด้วย 2 
ปัจจยัดงัน้ี 
 1) การเขา้สู่ตลาดดว้ยสินคา้ราคาต ่า ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่มกักลวัในการเขา้สู่ตลาดท่ี
มีขนาดใหญ่ เน่ืองจากตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเต็มไปดว้ยธุรกิจท่ีมีเงินทุน และงบประมาณใน
การลงทุนสูง มีความไดเ้ปรียบในการตั้งราคาสินคา้ท่ีต ่ากวา่และยงัมีความสามารถในการรักษาก าไรไว้
ได ้
 2) การลอกเลียนแบบการด าเนินธุรกิจ หรือลอกเลียนแบบเทคนิคของคู่แข่งขนัท่ีประสบ
ความส าเร็จ เป็นลกัษณะของการลอกเลียนแบบในดา้นความคิด และวิธีการด าเนินงานของธุรกิจท่ี
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ประสบความส าเร็จ อาจเปรียบเทียบการด าเนินงานของตนเองกับคู่แข่งหรือธุรกิจท่ีประสบ
ความส าเร็จ (Benchmarking) เป็นการคน้หาการปฏิบติัท่ีดีมีความเป็นเลิศ (Best practices) ท่ีไม่ผิด
ต่อกฏหมาย 
                 ค. การเผชิญกับความเส่ียง (Risk taking) เป็นความพยายามในการฉกฉวยโอกาสท่ีไม่
สามารถคาดเดาได้ว่าความพยายามนั้นจะประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จลว้นแลว้แต่เป็นผูท่ี้ตอ้งมีความเส่ียงต่างๆ บทบาทเลือกเพื่อให้ธุรกิจท่ีด าเนินอยู่
ด าเนินต่อไปได ้ความเส่ียงอาจก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูง แต่ธุรกิจก็ตอ้งรับภาระ
หน้ีสินท่ีสูงข้ึนจากการลงทุนในทรัพยากรจ านวนมากเพื่อพฒันาสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด และการ
ลงทุนในเทคโนโลยท่ีีไม่สามารถคาดการณ์ได ้
 ลกัษณะความเส่ียงท่ีองคก์ารตอ้งเผชิญประกอบดว้ยความเส่ียง 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1) ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business risk) เก่ียวขอ้งกบัการท่ีไม่สามารถทราบถึงโอกาส และ
ความน่าจะเป็นท่ีธุรกิจจะประสบความส าเร็จ มีความสัมพนัธ์กับการเข้าสู่ตลาดใหม่ท่ีไม่มีการ
ทดสอบล่วงหนา้ และความไม่แน่ใจในเทคโนโลย ี
 2) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial risk) เป็นความเส่ียงจากการกูย้ืมเงินจ านวนมากเพื่อ
น าไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยากร เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ซ่ึงในความหมายของความเส่ียงทาง
การเงินในท่ีน้ีคือผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่อาจคาดเดาได ้
 3) ความเส่ียงของบุคคล (Personnel risk) เป็นความเส่ียงจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารใน
การใช้กลยุทธ์ และการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการด าเนินงานของ
องคก์าร ความเส่ียงในท่ีน้ีจะเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเพื่อหวงัผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ตามเป้าหมาย
ท่ีธุรกิจตอ้งการ ธุรกิจอาจมีทางเลือกในการเผชิญกบัความเส่ียงไดห้รือสามารถหลีกเล่ียง และลด
ระดบัความเส่ียงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการวเิคราะห์ในสถานการณ์นั้น ๆ 
 ธุรกิจสามารถด าเนินการเพื่อจดัการกบัความเส่ียงไดโ้ดยมีการวจิยั และการประเมินปัจจยั
ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงเพื่อลดความไม่แน่นอน การเขา้สู่ธุรกิจใหม่อาจก่อให้เกิดความเส่ียง แต่ถ้า
หากธุรกิจมีการวางแผน และวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบคอบก็จะสามารถท าให้ความเส่ียงเหล่านั้น
ลดลงไปได ้และอาจใช้เทคนิคต่างๆเขา้มาช่วยในการด าเนินงาน เช่น การเขา้ไปเป็นผูน้ าหรือเขา้สู่
ตลาดใหม่ดว้ยช่องทางการขายท่ีแปลกใหม่ แต่การด าเนินงานใหม่ ๆ ตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั 
และเป็นไปอยา่งรอบคอบ 
 วรากรณ์ สามโกเศศ (2546, น. 91-92) ได้กล่าวถึง ผู ้บริหารท่ีประสบความส าเร็จจะ
ประกอบดว้ย 6 ลกัษณะคือ ลกัษณะแรก ผูบ้ริหารจะเป็นผูม้องสินคา้ การบริการและการบริหาร
เสมือนเป็นคนนอกมองเข้าไป และเห็นความส าคญัของลูกค้าเป็นคนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 
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ลกัษณะท่ีสอง มีความเป็นผูน้ า มีความสามารถในการส่ือสารและโนม้นา้วจิตใจคน มีความสามารถ
ในการต่อสู่ทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ลกัษณะท่ีสาม เขา้ใจบทบาทของวฒันธรรมองค์กร และการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมขององค์กร ลกัษณะท่ีส่ี มีความสามารถในการสร้างและปรับปรุงพฒันา
สินคา้และบริการของตนเอง ลกัษณะท่ีห้า ความสามารถในการเลียนแบบ และการประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัธุรกิจของตนเอง ลกัษณะท่ีหก มีองคค์วามรู้เป็นของตนเองมีการพฒันาองคค์วามรู้ของ
ตนเองและน ามาใชใ้นธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ผู ้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จจะต้องมีปัจจัยหลายประการประกอบกันโดย
ผูป้ระกอบการอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีครบทุกขอ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จ มีดงัน้ี (ปัจจยัสู่ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs, 2552) 
 1. การเผชิญกบัความเส่ียง ธุรกิจกบัความเส่ียงเป็นของคู่กนั ผูท่ี้เป็นผูป้ระกอบการท่ีชอบ
ท างานท้าทายความรู้ความสามารถมักไม่ภูมิใจกับงานท่ีง่าย หรืองาท่ีไม่มีความเส่ียงเลยหรือ
หลีกเล่ียงงานท่ีมีความเส่ียงสูงมากเกินไป โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการมกัเลือกงานท่ีมีความเส่ียงปาน
กลางซ่ึงประเมินแลว้วา่ไม่เกินความสามารถท่ีจะบรรลุผลส าเร็จ และมีทางเลือกหลายทาง 
 2. ตอ้งการมุ่งความส าเร็จ มีความมุ่งมัน่ในการใชส้ติปัญญา ความสามารถทั้งหมดท างาน
หนกัทุ่มเทใหก้บังานเพื่อใหบ้รรลุความส าเร็จตามช่องทางท่ีวางไวโ้ดยไม่ค  านึงถึงความยากล าบาก 
 3. มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ตอ้งเป็นผูมี้ความริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยไม่ชอบกระท าในส่ิงซ ้ า 
ๆ แบบดั้งเดิม เป็นผูเ้อาประสบการณ์ท่ีผา่นมาน ามาประยุกต์ใชส้ร้างสรรคห์าวิธีการใหม่ๆท่ีดีกว่า
เดิม เป็นผูเ้ขา้ใจถึงปัญหาแลว้หาทางในการแกไ้ข มีความพยายามในการพฒันาผลิตภณัฑ์ปรับปรุง
การผลิตอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง กลา้ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างจากเดิม 
 4.  รู้จกัผูกพนัต่อเป้าหมาย เท่ือมีการตั้งเป้าหมายถึงความส าเร็จ ผูป้ระกอบการจะทุ่มเท
ทุกอยา่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ความคิดผูกพนักบัการเอาชนะเป้าหมาย มีการวางแผนกลยุทธ์ และ
เตรียมป้องกนัท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 5. ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้น ผูป้ระกอบการท่ีดีนอกจากมีความสามารถในการ
ท างานแลว้ ตอ้งมีความสามารถในการชกัจูงโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นใหเ้กิดความร่วมมือช่วยเหลือในการ
ท างาน รู้จกัใช้ความสามารถในการสร้างทศันคติและแรงจูงใจต่อผูร่้วมงานให้สามารถเขา้ใจการ
ท างาน และเตม็ใจปฏิบติังานตามท่ีวางไว ้
 6. ยืนหยดัต่อสู้ท างานหนกั มีการท างานอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ ไม่ทอ้แทแ้มว้า่ตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
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 7. เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน เป็นการน าความผิดพลาดในอดีตมาเป็น
บทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก หรือน าเอาไปประยุกตป์รับปรุงใช้ในการท างานให้มุ่ง
ไปสู่การท างานท่ีดีกวา่เดิม 
 8. มีความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผูน้ าท่ีดี มีลกัษณะการเป็นผูน้ า  รู้หลกัการ
บริหารงานเม่ือตอ้งท างานร่วมกบัคนหลายระดบัในภาวการณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะระยะเร่ิมท า
ธุรกิจจะตอ้งรับบทเป็นผูน้ าท่ีจะลงมือท าทุกอยา่งดว้ยตนเอง รู้จกัปรับเปล่ียนการบริหารงานท่ีจะท า
ใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ 
 9. มีความ เช่ือมั่นในตน เอง ผู ้ประสบความส าเร็จมัก เป็นผู ้ท่ี มีความเช่ือมั่น ใน
ความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพึ่งตนเอง มีความมัน่ใจ ตั้งใจเด็ดเด่ียวเขม้แข็ง มีลกัษณะ
เป็นผูน้ า มีความเช่ือมัน่ในผลส าเร็จ และมีความทะเยอทะยาน 
 10. มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้ความสามารถท่ีจะวเิคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตขา้งหนา้
ไดอ้ยา่งแม่นย  า และพร้อมรับเหตุการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง 
 11. มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่องานท่ีท าเป็นอย่างดี และดูแลงานจนส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้รับผิดชอบในผลของการตดัสินใจไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือไม่โดยมีความเช่ือว่า
ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนมาจากตนเองมิใช่เกิดจากโชคลาภ หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท าใหเ้กิดข้ึน 
 12. มีความกระตือรือร้น และไม่หยุดน่ิง มีความกระตือรือร้นในการท างาน และพฒันา
งานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
    13. ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะความรู้ขอ้มูล
การตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ 
 14. กลา้ตดัสินใจ และมีความมุมานะพยายาม มีความหนกัแน่น กลา้ตดัสินใจ เช่ือมัน่ใน
ตนเองกบังานท่ีท า มีการทุ่มเทการท างานอยา่งสุดความสามารถ ไม่กลวังานหนกั 
 15. ไม่ตั้ งความหวงักับผูอ่ื้น ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมต้นท าธุรกิจมกัใช้น ้ าพกัน ้ าแรงของ
ตนเอง จึงผลกัดนัให้ผูท่ี้อยู่รอบดา้นท างานหนกัเช่นเดียวกบัตนเพื่อให้งานส าเร็จ มีการก ากบัดูแล
งานอยา่งใกลชิ้ดดว้ยตนเอง 
 16. มองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั มีการวางแผนการท างานในปัจจุบนัอย่างรอบคอบ
โดยไม่มองเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีความลม้เหลว 
 17. สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม มีความเช่ือมัน่กบัความสามารถของตนท่ีจะปรับ
ตนเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ท่ีจะปล่อยใหทุ้กอยา่งเป็นไปตามปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้
 18. ไม่ท าอะไรเกินตวั รู้จกัประมาณตนเอง ไม่ท าส่ิงใดเกินความสามารถท่ีจะส่งผลต่อ
ความลม้เหลวของธุรกิจ 
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 19. มีความร่วมมือและแข่งขัน มีการร่วมมือกับกลุ่มบุคคล เช่น สมาคม ชมรมเพื่อ
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั และมีความสามารถในการแข่งขนั 
 20. มีความประหยดั ผูป้ระกอบการต้องมีความประหยดั อดออมเพื่อน าเงินไปขยาย
กิจการในอนาคต 
 21. มีความซ่ือสัตย ์ผูป้ระกอบการตอ้งมีความซ้ือสัตยต่์อลูกคา้ในดา้นคุณภาพสินคา้และ
สร้างความเช่ือถือของตนเองใหม่การเป็นลูกหน้ีท่ีดีของธนาคาร เป็นเจา้นายท่ีดีต่อลูกน้องมีความ
ซ้ือสัตยต่์อหุน้ส่วน ครอบครัว และรัฐในการเสียภาษีอากร 
 วรรณี ชลนภาสถิต (2552, น. 9-10) กล่าวถึงผูท่ี้จะเขา้สู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ี
จะตอ้งมีคุณสมบติัเปล่ียนไปจากอดีตท่ีเร่ิมตน้ท าธุรกิจดว้ยความชอบ หรือการถ่ายทอดความรู้มา
จากบรรพบุรุษซ่ึงเป็นความรู้เฉพาะดา้นการผลิตเท่านั้น แต่ในภาวะปัจจุบนัปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลย ีและการแข่งขนัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้ง
มีคุณสมบติัท่ีครบถว้นดงัน้ี 
 1. มีความรอบรู้ ผูป้ระกอบการจะต้องเป็นผูมี้ความรอบรู้ และขวนขวายในการหา
ความรู้ทุกดา้นซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการผลิตการตลาด 
การเงิน การบญัชี และการจดัการเร่ืองคน 
 2. กลา้สู่ เป็นผูท่ี้กลา้สู้งานหนกั ไม่ทอ้ถอยและทอ้แทก้บัปัญหา ดงันั้นจึงตอ้งกลา้สู่ทั้ง
งานและปัญหา 
 3. กลา้เส่ียง แมว้่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะใช้เงินลงทุนไม่สูง แต่ก็ตอ้งใช้
เงินของตนเองเป็นหลกั การใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองในการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก 
โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดจึงมีมากเท่าๆ กบัโอกาสความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจจึงเป็นการทา้
ทายความเส่ียง 
 Frese (อา้งถึงใน กมลกานต ์เทพธรานนท์, 2548) ไดส้รุปถึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ
ท่ี ประสบความส าเร็จในธุรกิจขนาดยอ่มไวด้งัน้ี      
  1. ความเป็นของตัวเอง (Autonomy) หมายถึง  ความสามารถและความตั้ งใจท่ีจะ น า
ตนเองไปสู่โอกาส เป็นคนท่ีสามารถท างานได้ดว้ยตนเองและสามารถตดัสินใจไดใ้นภาวะท่ีบีบ
บงัคบั  หรือมีความจ ากดั  มีความมัน่ใจตนเอง  มีความเขม้แขง็ เป็นผูน้ า     
  2. ความมีนวตักรรม (Innovativeness) หมายถึง  การมีความคิดริเร่ิมท่ีจะน าส่ิง ใหม่ ๆ  
หรือเทคโนโลยเีขา้มาเพื่อใหเ้กิดสินคา้ การบริการใหม่ ๆ      
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  3. ความกลา้เส่ียง (Risk Taking) หมายถึง  มีความกลา้เส่ียงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ  
ไดแ้ก่ การกลา้เส่ียงต่อส่ิงท่ีไม่รู้ กลา้ใช้ทรัพยสิ์นจ านวนมากส าหรับการก่อตั้งธุรกิจ และการกูย้ืม
จ านวนมาก      
  4. ความมุ่งมั่นในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) หมายถึง ความต้องการ
แข่งขนั ท าให้คู่แข่งท่ีจะเขา้มาในตลาดเดียวกนัไดล้ าบาก ผูป้ระกอบการมีความมุ่งมัน่สูงในความ
พยายามล้าํหน้าและท าการต่าง ๆ ให้เหนือกวา่คู่แข่งในตลาด ท าให้คู่แข่งหมดประสิทธิภาพ  และ
ไม่สามารถอยูไ่ดใ้นตลาด      
  5. ความสม ่ าเสมอและความใฝ่ใจในการเรียนรู้ (Stability and Learning Orientation) 
หมายถึง  การท่ีผูป้ระกอบการมีสภาวะจิตใจท่ีมัน่คง  มีความหนักแน่นในการเผชิญ ปัญหา ไม่
ทอ้แทห้รือผดิหวงักบัความผดิพลาด แต่จะเอาประสบการณ์เหล่าน้ีมาเรียนรู้     
  6. ความใฝ่ใจในความส าเร็จ (Achievement Orientation) หมายถึง  ความมุ่งหวงั ท่ีจะ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีความมานะอดทนจนกระทั่งส าเร็จ  ไมย่อท้อต่อความยากล าบาก  
พยายามคน้หาหนทางไปท่ีจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จ 
 Hodgetts and Kuratko (1995) ได้เสนอคุณลกัษณะท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัของเจา้ของ
ธุรกิจขนาดยอ่ม หรือ (ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 10 คุณลกัษณะคือ 
  1. ความสามารถเชิงเทคนิค (Technical competence) เป็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความส าเร็จ
ของผูป้ระกอบการขนาดย่อม คือ ความได้เปรียบด้านเทคนิคโดยเจา้ของธุรกิจจ าเป็นต้องเข้าใจ
ธุรกิจท่ีด าเนินอยู ่
   2 . ความสามารถทางจิตใจ (Mentel adility) ความสามารถในการรับ รู้และเข้าใจ
ผูป้ระกอบการจะใชค้วามสามารถทางจิตใจในการพฒันากลยทุธ์การแข่งขนัผูป้ระกอบการควรเป็น
ผูมี้ความสามารถหลากหลาย และ สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือผูจ้ดัการธุรกิจในการให้ความเข้าใจเก่ียวกับงานต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัในการพฒันา
แผนงานและวตัถุประสงคข์องธุรกิจหรือความสามารถในการบูรณงานต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
  3. การแสวงหาโอกาส (Opportunity orientation) ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จและ
สามารถพฒันาธุรกิจไห้เจริญเติบโตได้นั้น จะเป็นผูแ้สวงหาโอกาสมากกว่าแสวงหาปัจจยัด้าน
ทรัพยากร โครงสร้าง หรือกลยุทธ์ สามารถเขา้ใจปัจจยัส าคญัต่าง ๆ ท่ีเป็นโอกาสเพื่อให้ก าหนด
เป้าหมายของธุรกิจ 
  4. ความ คิด ริ เร่ิม  และ  ความ รับผิ ดชอบ  (Initiative and responsibility) การ ท่ี เป็ น
ผูป้ระกอบการจะต้องเป็นผูบุ้กเบิกสร้างธุรกิจด้วยตนเอง ผูป้ระกอบการจะต้องเป็นผูท่ี้มีความ
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รับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือ ลม้เหลวในการด าเนินธุรกิจ และ เป็นผูน้ าในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ของธุรกิจ 
  5. ความซ่ือสัตย ์และ ความน่าเช่ือถือ (Integrity and reliability) ความซ่ือสัตยแ์ละความ
น่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จของธุรกิจเน่ืองจากมี
ส่วนสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ และ การให้การยอมรับของบุคคลต่าง ๆ เช่น นักลงทุน 
พนัธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา้ และผูใ้หสิ้นเช่ือ 
  6. ความอดทนต่อความล้มเหลว (Tolerance for failure) ผู ้ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์ลม้เหลวในอดีตมาแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการท างานให้
ดีมากยิง่ข้ึน โดยจะตอ้งมีความอดทน ไม่ผดิหวงั และ มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
  7. การควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งภายใน (Internal locus of control) ผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จจะมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และจะตอ้งไม่เช่ือว่าความส าเร็จหรือลม้เหลวเกิดข้ึนจาก
โชคชะตา  แต่เช่ือวา่เป็นผลมาจากการควบคุมภายในของผูป้ระกอบการเอง 
  8. ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human relation skills) ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีทกัษะในการ
ส่ือสารท่ีดีกับบุคคลอ่ืนๆ เช่น พนักงาน กลุ่มธุรกิจ คู่ค้า และลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการ
ติดต่อส่ือสารเช่น การส่ือสารขอ้ความภารกิจของธุรกิจท่ีเขา้ใจตรงกนั วิธีการจูงใจให้พนักงาน
ปฏิบติังานดว้ยวธีิการต่าง ๆ และความมีภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการ 
  9. ความมุ่งมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จ (High achievement drive) เป็นผูมี้ความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างานให้ประสบความส าเร็จ มีความมุ่งมัน่พยายามปฏิบติังานดว้ยความมีประสิทธิภาพ เป็นนัก
แสวงหาโอกาส กลา้เผชิญกบัความเส่ียง ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และพฒันาความส าเร็จ
ใหมี้ข้ึนเร่ือยๆ 
  10. ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคว์ิธีการต่างๆ เช่น มีการ
คิดคน้พฒันาทางดา้นนวตักรรม มีการสังเคราะห์หรือผสมผสานบูรณาการขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างวธีิการท างานใหม่ๆ มีการขยายองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในธุรกิจรวมทั้งการน า
แนวความคิดท่ีเป็นประโยชน์ของผูอ่ื้นมาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเอง 
 Allen (2006) ไดเ้สนอคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 5 ประการ ประกอบดว้ย 
  1. การเผชิญกบัความเส่ียง (Risk taking) ผูป้ระกอบการเป็นผูรั้บผิดชอบ และเผชิญต่อ
ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจซ่ึงอาจส่งผลต่อความส าเร็จ หรือลม้เหลว 
  2. ความต้องการประสบความส าเร็จ (Need for achievement) ผูป้ระกอบการจะต้องมี
ความรับผดิชอบต่อการแกปั้ญหาต่างๆ ภายในธุรกิจ มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ 
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  3. ความเป็นอิสระ (A sense of independence) ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูมี้อ านาจในการ
ตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระ และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง 
  4. การควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งภายใน (Internal locus of control) ผูป้ระกอบการเป็นผูท่ี้มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความเช่ือวา่ความส าเร็จหรือความลม้เหลวมาจากการกระท าของตน 
  5. ความอดทนต่อความไม่ชัดเจน (Tolerance for ambiguity) ผูป้ระกอบการตอ้งมีความ
อดทนต่อส่ิงต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ความไม่แน่นอนหรือความไม่ชดัเจนใน
ปัจจยัต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน 
 Zimmerer and scarborough (2006) ไดใ้ห้ค  านิยามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จไว ้ดงัต่อน้ี     
  1. มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์  ผู ้ประกอบการมีความตั้ งใจท่ีจะเร่ิมต้นและรู้สึก 
รับผิดชอบต่อผลของการกิจการ  มีความตอ้งการใชท้รัพยากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตวัเองก าหนด  
อีกทั้งตอ้งการท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้และสร้างธุรกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค ์    
  2. ยอมรับความเส่ียงในระดบัปานกลาง  ผูป้ระกอบการตอ้งคิดพิจารณาเก่ียวกบั ความ
เส่ียง  มีการประเมินและควบคุมความเส่ียง  หน่ึงในวิธีท่ีดีท่ีสุดเพื่อลดความเส่ียงในการประกอบ 
กิจการใด ๆ  คือการสร้างแผนธุรกิจ     
  3. ความเช่ือมัน่ในความสามารถ ผูป้ระกอบการมกัจะมีความเช่ือมัน่ในความ สามารถของ
ตนเองท่ีจะประสบความส าเร็จได ้นอกจากนั้นยงัมีแนวโน้มท่ีจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี เก่ียวกบั
โอกาส ช่องทางส าหรับความส าเร็จของธุรกิจแมต้อ้งเผชิญกบัอุปสรรคมากมาย     
  4. เช่ือมั่นในตนเอง เป็นบุคคลท่ีเช่ือในตนเองและไม่เช่ือว่าความส าเร็จหรือความ 
ลม้เหลวของกิจการเกิดจากโชคชะตา กล่าวคือ เช่ือวา่ความส าเร็จข้ึนอยูก่บัความพยายามของตนเอง     
  5. ความขยนัหมัน่เพียร มุ่งมัน่อดทน แมผ้ลการท างานไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไวก้็ยงัยืน
หยดัไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค     
  6. ความตอ้งการตอบสนองอยา่งทนัทีทนัใด ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการท่ีจะตอบ รับ
ผลงานทนัที  เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังาน  ผูป้ระกอบการตอ้งการคน้หาและใชข้อ้มูลป้อนกลบัของ 
งานอยา่งต่อเน่ือง  และมองหาการเสริมแรง       
  7. มีความกระตือรือร้นในระดบัสูง  ผูป้ระกอบการมีความกระตือรือร้นภายในตวัสูง 
มากกว่าคนอ่ืนทัว่ไป  ซ่ึงความกระตือรือร้นน้ีมักพบอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงเร่ิมเปิดกิจการ  
กล่าวคือ  ผูป้ระกอบการจะใชค้วามพยายามทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่พื่อทุ่มเทใหก้บักิจการอยา่งไม่น่าเช่ือ      
  8. มีความสามารถในการแข่งขนั ผูป้ระกอบการมีความช่ืนชอบในการแข่งขนัใน ธุรกิจ
แมต้อ้งเผชิญกบัอุปสรรคต่าง ๆ     
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  9. การวางแนวทางในอนาคต ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ท่ีจะฝันใหญ่และจากนั้น ก าหนด
แผนจะเปล่ียนความฝันเหล่านั้นเป็นความจริง  มีความรู้สึกท่ีดีท่ีจะคน้หาโอกาส  การทุ่มเทต่อ การ
ท างานนั้นเพื่อใหกิ้จการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตามท่ีมุ่งหวงัไวใ้นระยะยาว     
  10. มีทกัษะดา้นการจดัการ วิสัยทศัน์ จดัระเบียบงาน ผูป้ระกอบการทราบวิธีการ วางคน
ให้เหมาะสมกับทรัพยากรเพื่อให้งานส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมคนและงานท่ีจะช่วยให ้
ผูป้ระกอบการท่ีจะน าวสิัยทศัน์มาใชร่้วมกบัทรัพยากรตามความเป็นจริง 
  11. ตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต ผูป้ระกอบการเช่ือวา่ ค่าของความส าเร็จมากกว่า
เงิน ซ่ึงคนจ านวนมากคิดวา่เงินคือปัจจยัผลกัดนัในการเขา้มาประกอบการ แรงผลกัดนัอนั เกิดจาก
ความตอ้งการความส าเร็จท าใหเ้กิดความทุ่มเท จะขบัเคล่ือนทุนทั้งหมดเพื่อท่ีจะสร้างรายได ้
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่าคุณลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นผูป้ระกอบการ
ข้ึนอยู่กับลักษณะของมุมมองของผูป้ระกอบการแต่ละคนภายใต้สภาพแวดล้อมและลักษณะ
วฒันธรรมขององคก์รท่ีแตกต่าง องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความส าเร็จผูป้ระกอบการของนกัศึกษา
สหกิจศึกษา ท่ีผูว้ิจยัน ามาศึกษาคร้ังน้ี คือ  มีความคิดริเร่ิม (ความคิดสร้างสรรค)์ มีการยอมรับความ
เส่ียง มีความเช่ือมัน่ใน ความสามารถตนเอง (ความมัน่ใจในตนเอง) มีความขยนัหมัน่เพียร มุ่งมัน่
อดทน (อดทนต่อความล้มเหลว) มีความต้องการตอบสนองอย่างทันที มีความกระตือรือร้น 
(แสวงหาขอ้มูล)  มีความสามารถในการแข่งขนัและช่ืนชอบการท าธุรกิจ  มีการวางแนวทางใน
อนาคต (เป้าหมาย) มีทกัษะการจดัการและวิสัยทศัน์ มีความตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต มี
มนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร (ทกัษะทางสังคม)  และมีจริยธรรมทางธุรกิจ (ความซ่ือสัตย์
สุจริต) 
 
2.6  แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะในการท างาน 
 แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ ไดแ้ก่ ท่ีมาความหมาย องคป์ระกอบและประเภทของสมรรถนะ  
       2.6.1 ทีม่าและความหมายของสรรมถนะ 
 แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ (Competency) ไดเ้ร่ิมมีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา กว่า 
50 ปี จากการศึกษาของ Orin B. Graff & Calvin M. Street ซ่ึงได้เขียนไวใ้นปี ค.ศ. 1956 ทั้ งสอง
ท่านไดใ้ชค้  าวา่ Competency Pattern ในการก าหนดคุณสมบติัของผูบ้ริหาร ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 
แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ หรือขีดความสามารถในการท างานได้รับการกล่าวถึงมากข้ึน เน่ืองจาก 
David C. McClelland ซ่ึงเป็นศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยั Harvard ไดท้  าการศึกษา
การปฏิบติังานระหวา่งบุคลากรในต าแหน่งเดียวกนัแต่มีผลงานแตกต่างกนั พบว่าบุคลากรท่ีมีผล
การปฏิบติังานดี จะมีส่ิงหน่ึงท่ีเรียกวา่ สมรรถนะ (Competency) (จิรประภา อคัรบวร, 2549) เขาได้
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พฒันาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพของบุคคลท่ีท างานให้กบัหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ไดแ้ก่ ปัญหากระบวนการคดัเลือกการวดัความถนดัท่ีท าให้คนผิวด าและชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ  ไม่ได้
รับคดัเลือก ปัญหาผลการทดสอบความถนดัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานนอ้ยมากและเก็บ
ขอ้มูลของกลุ่มท่ีมีผลงานโดดเด่นและผูไ้ม่มีผลงานโดดเด่นดว้ยการสัมภาษณ์และน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูล พบวา่ผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานดีมีสมรรถนะท่ีแตกต่างไปจากผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานปานกลาง
ในด้านความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านวฒันธรรม (Cross-cultural interpersonal 
sensitivity) ความคาดหวงัทางบวกต่อผูอ่ื้น (Positive expectations of others) และความรวดเร็วใน
ก าร เรี ยน รู้ด้ าน เค รือ ข่ ายท างก าร เมื อ ง  (Speed in learning political networks) (ส านั ก งาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2550 ; สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2550) 
 Mcclelland (1973) ไ ด้ เ ขี ย น บ ท ค ว าม เ ร่ื อ ง  Testing for competence rather than for 
intelligence โดยแสดงให้เห็นวา่ ความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญทางวิชาการ รวมทั้งความมุ่งมัน่
สู่ความส าเร็จ ไม่อาจช้ีวดัหรือพยากรณ์ถึงผลส าเร็จของการปฏิบติังานและในชีวิตได ้แต่กลายเป็น
บุคคลมีสมรรถนะในการปฏิบติังานจะเป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงให้เห็นถึงการจะบรรลุผลส าเร็จของงาน
สูง (High performance) ดงันั้น ผูท่ี้ประสบผลส าเร็จในการท างาน จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้หลกัการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน จึงอาจกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นมี
สมรรถนะท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จได้ แนวคิดสมรรถนะมีการอธิบายด้วยโมเดลภูเขา
น ้าแขง็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.5 โมเดลภูเขาน ้าแขง็ (Iceberg Model) 

ทีม่า : ชูชยั สมิทธิไกร, 2548 
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 จากภาพได้อธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กบัภูเขาน ้ าแข็ง โดยมี
ส่วนท่ีเห็นไดง่้าย และพฒันาไดง่้ายคือ ส่วนท่ีลอยอยูเ่หนือน ้ า นัน่คือองคค์วามรู้ และทกัษะต่าง ๆ ท่ี
บุคคลมีอยู่ และส่วนใหญ่ท่ีมองเห็นได้ยากจะอยู่ใต้ผิวน ้ า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลกัษณ์
ภายใน และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม ส่วนท่ีอยู่ใตน้ ้ าน้ีมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของ
บุคคลอย่างมาก และเป็นส่วนท่ีพัฒนาได้ยาก ซ่ึงอาจกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า ความรู้ ทักษะ/
ความสามารถ (ส่วนท่ีอยูเ่หนือน ้า) และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ของบุคคล (ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ า) ท าให้บุคคลมี
สมรรถนะ (พฤติกรรมในการท างาน) ในรูปแบบต่างๆ และสมรรถนะต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบั
ผลงานของบุคคล  
 ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าแนวความคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์การท่ีเป็นเครือข่าย
บริษทัขา้มชาติชั้นน าก่อนท่ีจะแพร่หลายเขา้ไปสู่บริษทัชั้นน าของประเทศ เช่น เครือปูนซีเมนตไ์ทย 
ชินคอร์เปอเรชัน่ ไทยธนาคาร ปตท.ฯลฯ เน่ืองจากภาคเอกชนท่ีไดน้ าแนวคิดสมรรถนะไปใชแ้ละ
เกิดผลส าเร็จอย่างเห็นได้ชดัเจน ดงัเช่น กรณีของเครือปูนซีเมนต์ไทยมีผลให้เกิดการต่ืนตวัในวง
ราชการ โดยไดมี้การน าแนวคิดน้ีไปทดลองใชใ้นหน่วยราชการ โดยส านกังานขา้ราชการพลเรือน
ได้จา้งบริษทั  เฮย์ กรุ๊ป (Hay Group) เป็นท่ีปรึกษา ในการน าแนวความคิดน้ีมาใช้ในการพฒันา
ขา้ราชการพลเรือนโดยในระยะแรกได้ทดลองน าแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยยึดหลกั   
สมรรถนะ  (Competency Based Human Resource Development) มาใช้ ในระบบการสรรหา
ผูบ้ริหารระดบัสูงในระบบราชการไทย และก าหนดสมรรถนะของขา้ราชการท่ีจะสรรหาในอนาคต 
        2.6.2  ความหมายของค าวา่ สมรรถนะ 

McClelland (1993) อา้งถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2545) สมรรถนะ คือ บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อน
อยู่ภายในปัจเจกบุคคลซ่ึงสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดในงานท่ีตนรับผดิชอบ 
 Spencer  และ Spencer (1993) ให้ความหมายว่า สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะภายในของ
บุคคลซ่ึงบ่งช้ี  หรือแสดงถึงวิธีของบุคคลในการกระท า และในการคิด โดยได้อธิบายถึง
องคป์ระกอบของคุณลกัษณะของบุคคล 
 Parry (1997) กล่าววา่ สมรรถนะคือ กลุ่มความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมี
ผลกระทบต่องานงานหน่ึง ๆ โดยกลุ่มความรู้ และคุณลักษณะดงักล่าว สัมพนัธ์กับผลงานของ
ต าแหน่งนั้นๆ และสามารถวดัผลเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ และเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้าง
ไดโ้ดยผา่นการฝึกอบรมและการพฒันา  การบริหารผลการปฏิบติังาน การบริหารค่าตอบแทน การ
สืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้นอ่ืนๆ 
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 Boyatzis (1996) กล่าวว่า สมรรถนะในงานเป็นคุณลกัษณะท่ีอยู่ภายในบุคคลซ่ึงน าไปสู่
สาเหตุใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพ และเนน้วา่คุณลกัษณะภายในเป็นทกัษะไม่ใช่พฤติกรรม เพราะส่ิง
ท่ีก าหนด ซ่ึงอยูภ่ายในบุคคลนั้น ท าใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีแตกต่างอยา่งส าคญัมาก เน่ืองจากข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการก าหนด หรือเหตุผลจากส่ิงท่ีอยูภ่ายใน 
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2546) คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมา
จากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดด
เด่นกวา่เพื่อนร่วมงานในองคก์าร 
 ณรงค์วิทย ์ แสนทอง (2547) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ ความสามารถ หรือสมรรถนะของผู ้
ด ารงต าแหน่งงาน ท่ีงานนั้น ๆ ตอ้งการ สมรรถนะนั้นไม่ไดห้มายถึง เฉพาะพฤติกรรม แต่มองลึก
ไปถึงความเช่ือ ทศันคติ อุปนิสัยส่วนลึกของตนดว้ย 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ (2548) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ ลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคน 
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ ตลอดจนคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคลในพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงจากวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ทางธุรกิจ 

2.6.3  องค์ประกอบและประเภทของสมรรถนะ 
 จากการทบทวนวรรรกรรมพบวา่ องคป์ระกอบของสมรรถนะไดมี้ผูก้ล่าวถึงไวด้งัน้ี 
 สมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ McClelland เกิดจากองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ คือ 
 1. ทกัษะ (Skill) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระท าไดดี้ และฝึกปฏิบติัจนช านาญ  เช่น ทกัษะการอ่าน 
 2. ความ รู้  (Knowledge) หมายถึง  ความ รู้ เฉพาะด้านของบุคคล  เช่น  ความ รู้ด้าน
ภาษาองักฤษ ความรู้ดา้นการบริหาร การศึกษา 
 3. ทศันคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self - Concept) เช่น 
คนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self - Confident) จะเช่ือวา่ตนเองสามารถแกปั้ญหาต่างๆได ้
 4. บุคลิกประจ าตวับุคคล (Trait) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลผูน้ั้น เช่น เป็นคนท่ีน่าเช่ือถือ 
ไวว้างใจได ้มีคุณลกัษณะเป็นผูน้ า 
 5. แรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน (Motive) ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีเป็น
เป้าหมาย บุคคลท่ีมุ่งผลส าเร็จ (Achievement Orientation) จะพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
และปรับปรุงวิธีการท างานของตนเองตลอดเวลา องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ ท่ีรวมกนัเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะของบุคคลและก่อให้เกิดสมรรถนะ เป็นส่ิงท่ีซ่อนอยู่ภายใน จะเห็นได้เฉพาะ
พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นไดเ้ท่านั้น ซ่ึงต่อมา  Parry (1997) ไดห้ลอมรวมองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ความรู้ ทักษะ และรวมมโนทัศน์เก่ียวกับตนเอง เจตคติ ค่านิยม รวมทั้ ง
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บุคลิกลกัษณะ และแรงจูงใจ ให้กลายเป็น “คุณลกัษณะ” โดยเสนอว่า ทั้งสามส่วนเก่ียวขอ้งและ
สามารถน ามาวดัผลเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างเสริมได้
ทั้งส้ิน โดยผา่นการฝึกอบรมและการพฒันา 
 Spencer และ  Spencer (1993) ได้ เสนอถึ งองค์ป ระกอบของสมรรถนะ ท่ีควบ คุม
ประสิทธิผล ในการท างานของบุคคล เม่ือตอ้งจดัการกบัความกดดนัทางสภาวะแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน
ทันทีทันใด และแต่ละสมรรถนะจะเก้ือหนุนประสิทธิผลของสมรรถนะอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
 1. การควบคุมตนเอง (Self - Control) เป็นความสามารถท่ีจะควบคุมอารมณ์ภายใต้การ
ควบคุมและอดกลั้นต่อการกระท าทางลบเม่ือถูกย ัว่ยุ และอดกลั้นเม่ือประสบกบัการต่อตา้นหรือไม่
เป็นมิตรจากผู ้อ่ืน  หรือเม่ือท างานภายใต้สภาพท่ี เต็มไปด้วยความเครียด  พฤติกรรมของ
ความสามารถน้ี ได้แก่เป็นคนท่ีไม่มีอารมณ์หุนหันพลนัแล่น ต่อตา้นการย ัว่ยุจากผูร่้วมงานท่ีไม่
เหมาะสม สงบน่ิงในสถานการณ์ท่ีเคร่งเครียด การควบคุมตนเองเป็นความสามารถท่ีมีส่วนเก่ียวพนั
กบัสถานการณ์มากกว่าความสามารถอ่ืนๆ บางคร้ังอาจรวมกบัการให้ค  าแนะน า (Directiveness) 
เม่ือตอ้งเผชิญกบัผลการปฏิบติังานท่ีต ่า และสัมพนัธ์กบัการมีผลกระทบและสร้างอิทธิพลหรือการ
ท างานเป็นทีมเม่ือตอ้งช้ีน าการปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม 
 2. ความมัน่ใจในตนเอง (Self - Confidence) เป็นความเช่ือของบุคคลในความสามารถท่ีจะ
บรรลุผลส าเร็จในหน้าท่ีงานของตน ประกอบดว้ยการแสดงออกถึงความมัน่ใจของบุคคลในการ
จดัการกบัสถานการณ์ความทา้ทายท่ีเพิ่มมากข้ึน และพยายามแสวงหาการตดัสินใจหรือสร้างความ
คิดเห็นและจดัการความล้มเหลวอยา่งสร้างสรรค์ พฤติกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ การเสนอตวัเองอย่าง
เด็ดเด่ียวและสุภาพ แสดงความมัน่ใจในการตดัสินใจและความสามารถของตนเอง แสดงจุดยืนของ
ตนเองอยา่งเด่นชดั เม่ือขดัแยง้กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสามารถดา้นความมัน่ใจในตนเองและจดัการ
กบัความล้มเหลวน้ี ไม่ปรากฏว่าเช่ือมโยงกบัความสามารถเฉพาะอ่ืน ๆ แต่เป็นความสามารถท่ี
เก้ือหนุนการใชค้วามสามารถทั้งหมดอยา่งมีประสิทธิผล 
 3. ความยืดหยุ่น  (Flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนและท างานอย่างมี
ประสิทธิผลกบัสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มท่ีหลากหลาย เป็นความสามารถท่ีจะเขา้ใจและช่ืนชม
ความแตกต่างและมุมมองในปัญหาท่ีตรงกนัขา้ม สามารถปรับเปล่ียนวิธีคิดตามขอ้เรียกร้องของ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป เปล่ียนและยอมรับการเปล่ียนแปลงไดง่้าย พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความ
ยืดหยุ่น ได้แก่ การยอมรับในความเท่ียงตรงของมุมมองตรงกันข้าม ปรับเปล่ียนได้ง่ายต่อการ
เปล่ียนแปลงในงาน ความยืดหยุ่นเป็นความสามารถท่ีสนับสนุนการมีผลกระทบและส่งอิทธิพล
อยา่งมีประสิทธิผลและความสามารถดา้นการจดัการ 
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 4. ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) เป็นความสามารถและความ
ปรารถนาของบุคคลในการปรับพฤติกรรมของตนเอง กบัเป้าหมายขององค์การ และแสดงในวิธี
ทางท่ีสนบัสนุนเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร พฤติกรรมท่ีเป็นความผูกพนั
ต่อองคก์ารท่ีสังเกตเห็นไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ีจะช่วยเพื่อนร่วมงาน ท างานใหส้ าเร็จ ปรับกิจกรรม
ของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ เข้าใจในความต้องการในความร่วมมือ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  เลือกท่ีจะท างานสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ
มากกวา่ท่ีจะปฏิบติัตามความสนใจหรือตามความเช่ียวชาญของตนเอง 
  จากแนวคิดของ Spencer และ Spencer แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า องค์ประกอบของ
สมรรถนะซ่ึงเป็นท่ีมาของสมรรถนะบุคคล มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัประสิทธิผลของงาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความเห็นของ Parry (1997) วา่สมรรถนะเกิดจากองค์ประกอบ (Cluster) ของความรู้ 
ทกัษะ และทศันคติ ของปัจเจกบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อผลสัมฤทธ์ิของการท างานของบุคคล
นั้น ๆ เป็นบทบาทหรือความรับผิดชอบ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัผลงาน และสามารถวดัค่าเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์มาตรฐานและสามารถพฒันาไดโ้ดยการฝึกอบรม  และเป็นคุณสมบติัท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมี 
เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะสมรรถนะจะท าให้บุคคลแสดงออกถึง
พฤติกรรมอนัน ามาสู่ผลงานและน ามาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีองคก์ารตอ้งการ 
 Boyatzis (1996) ไดศึ้กษาเร่ืองสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความฉลาดทางอารมณ์ และจดักลุ่ม
สมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1. ความตระหนักในตนเอง (Self - Awareness) ประกอบด้วย ความตระหนักในอารมณ์
(Emotional Awareness) การประเมินตนเองอย่างถูกตอ้ง (Accurate Self - Assessment) และความ
มัน่ใจในตนเอง (Self - Confidence) 
 2. การมีกฎในตนเอง (Self - Regulation) ประกอบดว้ย การควบคุมตนเอง (Self - Control) 
ความ เช่ื อ ถื อไว้ว างใจได้  (Trustworthiness) การป รับตัว  (Adaptability) ความระมัดระวัง 
(Conscientiousness) และนวตักรรม (Innovation) 
 3. แรงจูงใจ (Motivation) ประกอบด้วย  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement Drive) ความ
มุ่งมัน่ (Commitment) ความคิดริเร่ิม (Initiative) และการมองโลกในแง่ดี (Optimism) 
 4. การเอาใจใส่ต่อผู ้อ่ืน  (Empathy) ประกอบด้วย  ความเข้าใจในผู ้อ่ืน  (Understanding 
Others) การพฒันาผูอ่ื้น (Developing Others) การมีจิตมุ่งบริการ (Service Orientation) อ านาจการ
จดัการกบัความแตกต่าง (Leveraging Diversity) และความรู้เก่ียวกบัการเมือง (Political Awareness) 
 5. ทกัษะดา้นสังคม (Social Skills) ประกอบดว้ย การติดต่อส่ือสาร (Communication) การ
จัดการกับความขัดแย้ง  (Conflict Management) ภาวะผู ้น า  (Leadership) ความฉับไวในการ
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เปล่ียนแปลง (Change Catalyst) การยดึมัน่ในขอ้ตกลง (Building Bonds) การประสานสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือ (Collaboration and Cooperation) ความสามารถของทีมงาน (Team Capabilities) 
 Zwell (2000) ไดจ้ดักลุ่มของสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่ม คือสมรรถนะด้านการใฝ่สัมฤทธ์ิ
ในหน้าท่ีงาน สมรรถนะดา้นสัมพนัธภาพ สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล สมรรถนะดา้น
การจดัการ และสมรรถนะด้านความเป็นผูน้ า แต่ละกลุ่มสมรรถนะ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 
ดงัน้ี 
 1. สมรรถนะด้านการใฝ่สั มฤท ธ์ิในหน้า ท่ี งาน  (Task Achievement Competencies) 
สมรรถนะดา้นน้ีเป็นประเภทของสมรรถนะท่ีจะท าให้บุคคลเป็นผูท่ี้ท  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
และเป็นผูท่ี้ประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย 
 1.1 การมุ่งในผลลพัธ์ (Results Orientation) ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายและมุ่งมัน่เพื่อ
ประสบความส าเร็จ และประสบความส าเร็จในเป้าหมายท่ีท้าทาย  พฤติกรรมท่ีส าคญั ได้แก่การ
ตั้งเป้าหมายท่ีสามารถประสบความส าเร็จได้ มุ่งมัน่ท่ีจะไปถึงเป้าหมาย และพฒันามาตรฐานท่ี
สามารถวดัไดจ้ากพฤติกรรมและผลการปฏิบติังาน 
 1.2 การจัดการผลการปฏิบัติงาน  (Managing Performance) ความสามารถน้ีบุคคลจะ
วางแผนยุทธวิธี กลยุทธ์ การควบคุมและวดัผลการปฏิบติังาน และตดัสินใจท่ีจะจดัการในปัญหา
จากการปฏิบติังาน สมรรถนะด้านน้ีมกัจะคาบเก่ียวกบัการมุ่งในผลลัพธ์แต่สามารถแยกแยะได ้
เพราะวา่คนท่ีตั้งเป้าหมายทา้ทายอาจจะไม่มีความสามารถท่ีจะควบคุมและวดัผลการปฏิบติังานของ
ตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ พฤติกรรมท่ีส าคญัของการจดัการผลการปฏิบติังานไดแ้ก่ การให้
ความสนใจในทั้งคุณภาพและปริมาณของผลการปฏิบติังาน มีการตั้งผลลพัธ์การท างานท่ีตอ้งการ
อย่างชดัเจน และนิยามไวอ้ยา่งดี ส าหรับการท างานและความกา้วหน้าของงาน มีการคน้หาขอ้มูล
ยอ้นกลบัในการปฏิบติังานจากผูอ่ื้น 
 1.3 อิทธิพล (Influence) บุคคลท่ีมีอิทธิพลสามารถระบุถึงผูท่ี้ท  าการตดัสินใจท่ีส าคญั และ
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพวกเขา มีการคาดการณ์ถึงปฏิกิริยาและเหตุผลท่ีคดัคา้นเพื่อจะวางแผนถึงวธีิท่ี
จะเอาชนะในส่ิงเหล่านั้น พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ พฒันาและเสนอกระบวนการให้เหตุผลท่ีน่าจูง
ใจเพื่อท่ีจะตดัสินใจจดัการในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงท่ีตอ้งการและความตอ้งการของผูอ่ื้น การรับขอ้มูล
และตอบสนองอยา่งมีประสิทธิผลต่อเหตุผลท่ีคดัคา้น 
 1.4 ความคิดริเร่ิม (Initiative) เป็นค าท่ีคลา้ยกบัค าวา่ Proactive ท่ีหมายถึง แรงขบัท่ีตอ้งการ
ให้พนักงานได้ท าส่ิงต่างๆด้วยตัวเอง ท่ีจะท าให้พวกเขา และธุรกิจประสบความส าเร็จ เป็น
สมรรถนะขั้นสูงดา้นหน่ึง ท่ีแยกผูท่ี้ปฏิบติังานสูงกบัต ่าได้ พฤติกรรมท่ีส าคญัได้แก่ มีการลงมือ
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กระท าโดยปราศจากการถูกถามหรือถูกตอ้งการให้ท างาน ริเร่ิมโครงการของบุคคลหรือกลุ่ม และ
ใหค้วามรับผดิชอบโดยสมบูรณ์ในการท างานใหส้ าเร็จ 
 1.5 ประสิทธิภาพในการผลิต (Production Efficiency) เป็นสมรรถนะท่ีจะท างานไดรั้บการ
ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐานของคุณภาพท่ีสูง และใช้ทรัพยากรอย่างน้อยท่ีสุด บุคคลท่ีมี
ความสามารถดา้นน้ีสูงจะมีความตั้งใจ และความผูกพนัต่อการท างานให้เสร็จส้ินดว้ยความรวดเร็ว
และถูกตอ้ง และมีความสามารถท่ีจะรวบรวมและแยกโครงการเป็นส่วน ๆ เพื่อน ามาวเิคราะห์ท าให้
มีความรวดเร็วในการประสบความส าเร็จ พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปฏิบติัในหน้าท่ีงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  จ าแนกโครงการออกเป็นหน้าท่ีงานแต่ละองค์ประกอบ มอบหมายงานและใช้
ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถึงแมว้า่จะอยูใ่นภาวะขาดแคลน 
 1.6 ความยืดหยุน่ (Flexibility) บุคคลท่ีสามารถปรับตวัและตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
มีการเปล่ียนแปลงสภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้มีสมรรถนะทางด้านความยืดหยุ่นสูง 
นอกจากน้ียงัเปิดรับและตอบสนองต่อความคิด มุมมอง กลยุทธ์และต าแหน่งใหม่ๆ สามารถท่ีจะ
ตอบสนองเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานการณ์โดยสร้างนวตักรรม  ความคิดสร้างสรรค์และการ
กระท า พฤติกรรมท่ีส าคญัได้แก่ สามารถเปล่ียนกลยุทธ์หรือวิธีการได้อย่างรวดเร็ว ถ้ากลยุทธ์
ปัจจุบนัไม่สามารถท างานได ้และปฏิบติังานไดอ้ย่างดีในสถานการณ์ท่ีผลลพัธ์ของการตดัสินใจ
และการกระท าท่ีคลุมเครือ 
 1.7 นวตักรรม (Innovation) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลริเร่ิมความคิด วิธีการ การแกปั้ญหาใหม่ 
ๆ นวตักรรมเก่ียวขอ้งกบัความสนใจต่อความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ พฤติกรรมท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนและน าวธีิการและกระบวนการใหม่มาใช ้มีการคน้หาเชิงรุกเพื่อจะปรับเปล่ียน
และปรับปรุงแนวคิดใหม่ ๆหรือวธีิการเพื่อท าใหมี้ประสิทธิภาพเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 1.8 ความสนใจในคุณภาพ  (Concern for Quality) ความสนใจในคุณภาพท าให้มัน่ใจว่า
ผลผลิตจากการท างานทั้งหมดมีความถูกตอ้งและตรงหรือเกินมาตรฐานภายใน พฤติกรรมท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ มีการเตรียมวสัดุ วธีิการและทรัพยากรอยา่งระมดัระวงั ควบคุมความถูกตอ้งและคุณภาพของ
งานของคนอ่ืน ๆ และเขา้ไปแกไ้ขความผดิพลาดใหถู้กตอ้ง 
 1.9 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) บุคคลท่ีมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองจะแสดงให้เห็นถึงระดบัของความคิดร่ิเร่ิม และความสนใจในคุณภาพท่ีสูงข้ึน วิธีการท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะท าให้หนา้ท่ีงาน หรือกระบวนการมีประสิทธิภาพและง่ายข้ึน มีการระดมสมองและสร้าง
แนวคิดใหม่ พฤติกรรมท่ีส าคัญได้แก่ มีการวิเคราะห์ระบบ  กระบวนการและแนวโน้มการ
ปฏิบติังานเพื่อระบุถึงโอกาสส าหรับการปรับปรุง จดัหาเคร่ืองมือและวธีิการแก่ผูอ่ื้นให้แกไ้ขปัญหา
และปรับปรุงกระบวนการท างานแก่ผูอ่ื้น 



75 

 1.10 ความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical Expertise) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลตอ้งฝึกฝน 
ถ้าไม่มีความเช่ียวชาญทางเทคนิคเพียงพอก็จะไม่มีสมรรถนะทางพฤติกรรมท่ีเพียงพอต่อการท่ี
บุคคลจะปฏิบติัในงานท่ีตอ้งการทกัษะนั้นได ้พฤติกรรมส าคญัไดแ้ก่ มีและใช้ความรู้ทางเทคนิค
พื้นฐานและแนวคิด มีการพฒันาวธีิท่ีมีอยูใ่ห้ปรับเปล่ียนตามตอ้งการเพื่อใชแ้กไ้ขปัญหาทางเทคนิค 
และบางคร้ังมีการสร้างวธีิและเทคนิคใหม่ ๆ 
 2. สมรรถนะดา้นสัมพนัธภาพ (Relationship Competencies) สมรรถนะประเภทน้ีสัมพนัธ์
กบัลกัษณะนิสัยและคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัมพนัธภาพ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น 
ไดแ้ก่ 
 2.1 การท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นสมรรถนะท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่ม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ผูท่ี้ท  างานเป็นทีมไดอ้ยา่งดีเยีย่มสามารถเล่ือนผลการปฏิบติังานของสมาชิก 
คนอ่ืนในทีมโดยใชพ้ฤติกรรมและรูปแบบท่ีหลากหลาย พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ การเติมเตม็ความ
ผกูพนัใหแ้ก่สมาชิกในทีมคนอ่ืน ๆ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูอ่ื้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของทีมท่ีดีข้ึน 
 2.2 การมุ่งในการบริการ (Service Orientation) ความผูกพนัท่ีจะให้บริการและสร้างความ
พึงพอใจแก่ผูอ่ื้นเป็นส่ิงส าคญัต่อสมรรถนะทางดา้นน้ี การประยุกต์ใชน้ี้ไม่เพียงแต่ลูกคา้ภายนอก
เท่านั้น แต่ตอ้งบริการแก่สัมพนัธภาพอ่ืน ๆ ด้วยเช่น หัวหน้า ลูกคา้ภายในและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อย่างตรงตามเวลาและสุภาพ 
พยายามดึงขอ้มูลยอ้นกลบัจากลูกคา้เพื่อจะสังเกตความพึงพอใจ 
 2.3 การตระหนกัรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคล (Interpersonal Awareness) เป็นสมรรถนะท่ี
เป็นองค์ประกอบส าคญัของเชาวน์อารมณ์  คนท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู ้อ่ืนได้ องค์ประกอบส าคัญของการตระหนักรู้ด้านปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล  คือ 
ความสามารถในการฟังอย่างมีประสิทธิผลและความเข้าใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น  พฤติกรรมท่ี
ส าคัญได้แก่ การรับฟังแนวความคิด และเร่ืองต่าง ๆ  ของคนอ่ืนอย่างตั้ งใจ จัดการปัญหาท่ี
ละเอียดอ่อนท่ีมีกบัคนอ่ืน ๆ ในทางท่ีไม่คุกคาม 
 2.4 ความเขา้ใจในความเป็นไปขององค์การ (Organizational Savvy) การใช้ความรู้ ความ
เขา้ใจในองคก์าร บุคคลจะเขา้ใจและใชพ้ลวตัขององคก์ารในทางท่ีจะท าให้วตัถุประสงคส์ าเร็จ เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของสมรรถนะ  ท่ีจะมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อองค์การ ตวัเองและผูอ่ื้น 
พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ การเก็บขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นในช่องทางการส่ือสารทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ พฒันากลยุทธ์ท่ีจะได้มาซ่ึงความผูกพนัต่อโครงการและกลยุทธ์ท่ีมีพื้นฐานบน
ความรู้จากวฒันธรรมองคก์าร 
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 2.5 การส ร้างสั มพันธภาพ  (Relationship Building) ในงาน ส่วนใหญ่  การประสบ
ความส าเร็จนั้น เก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บความร่วมมือกนัของทุกคน เม่ือบุคคลสามารถพฒันาการเอา
ใจใส่สัมพนัธภาพท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ก็จะประสบความส าเร็จในดา้นบุคคลในการท างาน พฤติกรรม
ท่ีส าคัญได้แก่  การพัฒนาสัมพันธภาพได้ง่ายกับผู ้คนหลากหลาย  ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับุคลิกภาพและวฒันธรรมของผูอ่ื้น 
 2.6 การแก้ปัญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) จุดประสงค์ของการแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้ คือการแกปั้ญหาความขดัแยง้และความไม่เห็นดว้ย ในทางท่ีทุกกลุ่มรู้สึกพึงพอใจและเห็น
พ้องซ่ึงกันและกัน  และดึงเอาความคิดท่ี ดีท่ี สุดจากทุกฝ่าย  มาสร้างวิธีแก้ปัญหาท่ี ดีและมี
ประสิทธิผลในการแกปั้ญหา พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ การแสดงความไม่เห็นดว้ยในทางท่ีไม่โจมตี
หรือดูหม่ินผูอ่ื้น รู้เวลาท่ีจะประนีประนอมและเวลาท่ียนืหยดั 
 2.7 ความตั้งใจในการติดต่อส่ือสาร (Attention to Communication) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคล
เก็บขอ้มูลข่าวสารส าคญั เม่ือติดต่อกบัคนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประจ าวนั วิกฤตการณ์ หรือ
ความกา้วหน้าของโครงการระยะยาว พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ การรวบรวมและแสดงความคิดได้
อยา่งชดัเจน ระบุและใชว้ธีิและช่องทางการส่ือสารไดอ้ยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์
 2.8 ความรู้สึกไวต่อวฒันธรรม (Cross - Cultural Sensitivity) องค์การท่ีสามารถจูงใจและ
พฒันาความฉลาดจากกลุ่มพนกังานจะมีขอ้ดีในการแข่งขนัได ้พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ การพฒันา
ความรู้และความเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมและภูมิหลงั ปรับเปล่ียนการติดต่อส่ือสาร และ
พฤติกรรมท่ีมีพื้นฐานมาจากความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม 
 3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute Competencies) สมรรถนะ
เป็นส่ิงท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล  สามารถสะท้อนอกมาในรูปของคุณลักษณะส่วนบุคคล  มี
ความสัมพนัธ์กับความเช่ือ ความรู้สึก และส่งผลต่อการท างาน การรับรู้เอกลักษณ์ของตนเอง 
ประกอบดว้ย 
 3.1 ความซ่ือสัตยแ์ละความจริง (Integrity and Truth) เป็นสมรรถนะท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ความรู้สึกท่ีมีต่อตัวเอง การยอมรับตัวเอง และระดับท่ีบุคคลจะรู้ความเป็นจริงของตนเอง  มี
แนวโนม้ท่ีจะยอมรับและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการท างาน เป็นอิสระท่ีจะเผชิญกบัความ
เส่ียง ในการลองส่ิงใหม่ ๆ และพูดในส่ิงท่ีคิด จะปฏิบติัตามส่ิงท่ีเห็นดว้ยและผกูพนัอยู ่พฤติกรรมท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ การท างานให้เสร็จส้ินบนพื้นฐานของความผูกพนัและขอ้ตกลงร่วมกนั ยอมรับความ
ผดิพลาดแมว้า่จะเป็นไปไดท่ี้จะท าใหเ้กิดผลลพัธ์ในทางลบ 
 3.2 การพฒันาตนเอง (Self - Development) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลแสดงความปรารถนาท่ี
จะ เรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง บุคคลท่ีมีสมรรถนะทางดา้นน้ีสูง จะประเมินทกัษะปัจจุบนัของ
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ตนเองอยา่งถูกตอ้ง เช่นเดียวกบัประเมินถึงส่ิงท่ีตอ้งการ เพื่อสามารถเพิ่มความส าเร็จในการท างาน 
มีการริเร่ิมท่ีจะระบุถึงทกัษะ ความสามารถท่ีตอ้งการส าหรับต าแหน่งงานในอนาคตและท าในส่ิงท่ี
น ามาไดซ่ึ้งทกัษะนั้น มีการคน้หาโอกาสท่ีจะเพิ่มการเติบโตและการพฒันา พฤติกรรมท่ีส าคญัคือ 
การระบุขอบเขตทักษะของตนเองท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาและการค้นหาข้อมูลยอ้นกลับทั้ ง
จุดอ่อนและจุดแขง็ของตนเอง 
 3.3 ความสามารถในการตดัสินใจ (Decisiveness) สามารถท าการตดัสินใจไดแ้มว้่าจะอยู่
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีตึงเครียดสูง ความเส่ียงสูง และสถานการณ์ท่ีคลุมเครือ สามารถดึงเอาความ
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม เม่ือตอ้งการลงมือด าเนินการ สมาชิกในกลุ่มสามารถตดัสินใจในส่ิง
ท่ีตอ้งการลงมือกระท า ใช้เคร่ืองมือในการส่ือสาร ชักจูง และกระบวนการกลุ่มช่วยให้เกิดการ
ตดัสินใจได ้มีพฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ ท าการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือมีทางเลือกและผลลพัธ์
ชดัเจน สามารถดึงเอาความรับผดิชอบของสมาชิกในกลุ่มได ้เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการลง
มือท าหรือการตดัสินใจ 
 3.4 คุณภาพในการตดัสินใจ (Decision Quality) พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ ตดัสินใจโดยใช้
การวเิคราะห์ผลกระทบระยะสั้น หรือผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เช่นปฏิกิริยาของผูค้นและปัญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการระบุช่องวา่งและการเบ่ียงเบนท่ีจะเกิดข้ึนก่อนท า
การตดัสินใจ มองถึงผลกระทบในระยะยาว 
 3.5 การจดัการความเครียด (Stress Management) เป็นสมรรถนะท่ีจะจดัการกับอารมณ์ 
แสดงความรู้สึกอยา่งเหมาะสม สามารถมีปฎิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอยา่งสุภาพและอดกลั้นเม่ืออยูใ่น
สถานการณ์ท่ียุ่งยาก สามารถเลือกใช้การแสดงออกของอารมณ์ในการส่ือสารและช่วยให้ส่ิงต่างๆ
บรรลุผลไปได้ พฤติกรรมท่ีส าคญัคือ แสดงออกอย่างสุขุมไดแ้มอ้ยู่ในสถานการณ์ท่ีกดดนั และ
แสดงออกอารมณ์ในทางท่ีจะลดความเครียดโดยปราศจากการท าลายมิตรภาพหรือผลผลิต 
 3.6 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เก่ียวขอ้งกบัการใชต้รรกศาสตร์ เหตุผลอยา่งมี
ระบบ เพื่อการท าความเขา้ใจ วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา สามารถระบุและประเมินสาเหตุท่ีเป็นไป
ไดข้องปัญหา พฒันาและบริหารแผนเพื่อคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ วิเคราะห์
แนวคิด ขอ้ถกเถียง ปัญหา ออกเป็นแต่ละส่วน องค์ประกอบ วิเคราะห์ตน้ทุน ผลประโยชน์ ความ
เส่ียงและโอกาสในการประสบความส าเร็จในการตดัสินใจ 
 3.7 ความคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) เก่ียวกบัการใช้แนวคิดและความคิดทัว่ไป 
เพื่อค้นหาความคล้ายคลึงกันและรวบรวมความคิดเข้าด้วยกัน ค้นหาทางท่ีจะเพิ่มความเข้าใจ
แก้ปัญหา มีผลต่อนวตักรรม สามารถใช้ประสบการณ์หรือความรู้จากสถานการณ์อ่ืนท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัมาสร้างแนวทางและวิธีแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิผล พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ ระบุปัญหา
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หลกัและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในสถานการณ์หน่ึง ๆ ได ้สร้างและใชต้วัอยา่งหรือความ
เหมือนกนัเพื่อช่วยใหผู้อ่ื้นเขา้ใจแนวคิดของตนเองได ้
 4. สมรรถนะดา้นการจดัการ (Managerial Competencies) เป็นสมรรถนะท่ีจะเป็นตวัตดัสิน
ว่าใครจะสามารถเป็นผูจ้ดัการท่ีดีเยี่ยมได้ ความสามารถน้ีประกอบด้วยหน้าท่ีการท างานหลกัท่ี
ส าคัญคือการจัดการโครงการ  การนิเทศน์พนักงาน  และการพัฒนาพนักงาน  สมรรถนะน้ี
ประกอบดว้ย 
    4.1 การสร้างทีมการท างาน (Building Teamwork) เป็นการสร้างหน่วยงานท่ีมีการร่วมมือ
กนั จดัพนกังานเขา้ดว้ยกนัและช่วยพวกเขาเหล่านั้นให้มีการเช่ือมโยงภายในหน่วยการท างานท่ีมี
ประสิทธิผลและช่วยให้จดัการกบัปัญหาท่ีมีสาเหตุจากความไม่ลงรอยกนัและการแตกแยก เขา้ใจ
ในพลวตัของกลุ่ม และใช้ความเขา้ใจนั้นเพื่อช่วยเหลือการท างานของกลุ่ม และพฒันาผูน้ าทีมท่ี
เข้มแข็ง พฤติกรรมท่ีส าคญัคือ การสร้างทิศทางของโครงการและมอบหมายทิศทางนั้นให้กับ
สมาชิกในทีม ช่วยขจดัส่ิงขวางกั้นขององคก์ารและระบุทรัพยากรท่ีน ามาช่วยเหลือทีมได ้
     4.2 การจูงใจผูอ่ื้น (Motivating Others) เป็นสมรรถนะท่ีจะเพิ่มความผูกพนัของพนกังาน
ในงานท่ีตนเองท า โดยจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ เตรียมพร้อมท่ีจะยอมรับและ
จดัการกบัปัญหาดา้นขวญัก าลงัใจ และใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการเพิ่มพลงัและสร้างแรงบนัดาล
ใจใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
      4.3 การสร้างพลงัจูงใจแก่ผูอ่ื้น (Empowering Others) การช่วยให้ผูอ่ื้นพฒันาสมรรถนะ 
โดยให้มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีและให้ความเป็นอิสระ โดยเพิ่มอ านาจในการท างาน พฤติกรรม
ท่ีส าคัญได้แก่ ยอมให้ผูอ่ื้นท างานผิดพลาดและเผชิญกับความเส่ียงเพื่อการเรียนรู้และพฒันา 
มอบหมายความรับผดิชอบแก่ผูอ่ื้นโดยดูพื้นฐานของความสามารถและศกัยภาพ 
 4.4 การพฒันาผูอ่ื้น (Developing Others) เป็นส่ิงจ าเป็นมากในการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ท่ีสนบัสนุนพนักงานให้สามารถท างานได้ดีท่ีสุด ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในพฤติกรรมและผล
การปฏิบัติงาน  ช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าอะไรคืองานหรือไม่ใช่งาน ช่วยให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา 
วิเคราะห์สถานการณ์และเสนอตวัอยา่ง และทางเลือกท่ีจะพฒันาความสามารถ รักษาและ ส่ือสาร 
ความคาดหวงัท่ีสูงแก่พนกังานท่ีจะช่วยบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นท างานไดดี้ท่ีสุด พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
การให้ข้อมูลยอ้นกลับอย่างถูกต้องแก่บุคคลอ่ืนทั้ งจุดแข็งและจุดอ่อน ช่วยให้ผูอ่ื้นเข้าใจถึง
อุปสรรคขวางกั้นการเจริญเติบโตของเขา 
 5. สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้ า (Leadership Competencies) เป็นสมรรถนะส าคญัเฉพาะท่ี
ช่วยใหบุ้คคลน าผูอ่ื้นไปในทิศทางเดียวกบัวตัถุประสงค ์วสิัยทศัน์และภารกิจหลกัประกอบดว้ย 
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 5.1 ภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ (Visionary Leadership) เป็นสมรรถนะท่ีผูน้ าสร้างและส่ือสาร
ภารกิจหลกัขององคก์าร ท่ีมาจากแรงบนัดาลใจ วิสัยทศัน์ ระบบค่านิยมได ้พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่
อธิบายวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัขององค์การต่อคนอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ท าให้
แน่ใจวา่แผนกลยทุธ์ขององคก์ารและการปฏิบติังานสอดคลอ้งกนักบัวสิัยทศัน์และภารกิจหลกั 
 5.2 การคิดเชิงกลยุทธ์  (Strategic Thinking) เป็นสมรรถนะท่ีผูน้ าใช้พฤติกรรมท่ีส าคัญ
ไดแ้ก่ ความเขา้ใจจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การตนเอง ใช้ความรู้เก่ียวกบัแนวโนม้ของอุตสาหกรรม
และตลาดเพื่อพฒันาและบริหารกลยทุธ์ระยะยาว 
 5.3 การให้ความสนใจในการประกอบการ  (Entrepreneurial Orientation) ผูน้ าจะค้นหา
โอกาสของธุรกิจและค านวณความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อสร้างความเติบโตแก่องค์การ พฤติกรรมท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ ใชค้วามรู้ดา้นการตลาด ผลิตภณัฑ์ และอุตสาหกรรมเพื่อระบุโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 
วิเคราะห์และประเมินอยา่งถูกตอ้งในขอ้ดี ขอ้เสีย และความเส่ียงของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด
ริเร่ิมในธุรกิจใหม่นั้น 
 5.4 การจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management) ผูน้ าจะต้องเป็นผูส่ื้อสาร ผูจู้งใจ
นกัวิเคราะห์และมีวิสัยทศัน์ นกักลยุทธ์ ผูต่้อสู้ พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ สามารถระบุและประเมิน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งในสถานการณ์อนัประกอบดว้ย การสนบัสนุนขององคป์ระกอบดา้นวฒันธรรม การ
ต่อต้านการเปล่ียนแปลง และจัดหาทรัพยากร  ขจัดอุปสรรค  และลงมือปฏิบัติ เสมือนเป็น
ผูส้นบัสนุนการเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลง 
 5.5 การส ร้างความผูกพัน ต่อองค์ก าร  (Building Organizational Commitment) เป็ น
สมรรถนะในการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ  การสร้างความสัมพนัธ์กับภารกิจหลัก 
วสิัยทศัน์ และวตัถุประสงคข์ององคก์าร สร้างความซ่ือสัตย ์และความผูกพนัต่อองคก์าร พฤติกรรม
ท่ีส าคญัคือ การแสดงออกและสร้างส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขสบายในองคก์าร เขา้ไปรับผดิชอบใน
การสร้างความซ่ือสัตยแ์ละความผกูพนัภายในองคก์าร 
 5.6 การสร้างจุดรวม (Establishing Focus) หวัหนา้งานท าให้แน่ใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปรับ
ทิศทางการท างานเขา้กบัวตัถุประสงค์ขององค์การและการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม การ
ติดต่อส่ือสารเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อความสามารถน้ี เพราะพนกังานจะสามารถท างานไดดี้ข้ึน
เม่ือเขา้ใจบทบาทของตนเองและเขา้ใจในความสัมพนัธ์กบัระบบองคก์ารโดยภาพรวม พฤติกรรมท่ี
ส าคญัได้แก่ ช่วยให้พนักงานคนอ่ืนๆ เขา้ใจว่างานของเขามีความเก่ียวเน่ืองกบัความส าเร็จของ
องคก์าร ท าใหแ้น่ใจวา่ทรัพยากร เวลา และความตั้งใจ ไดถู้กจดัสรรในสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อล าดบั
ก่อนหลงัหรือล าดบัความส าคญัของธุรกิจ 
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 5.7 วตัถุประสงค์ หลักการ และค่านิยม (Purpose, Principle, and Values) ผู ้น าจะแสดง
พฤติกรรมท่ีส าคญัอนัได้แก่ สนับสนุนพนักงานคนอ่ืน ๆ ให้ท าการตดัสินใจและปฏิบติังานบน
พื้นฐานของวตัถุประสงค์ หลกัการ และค่านิยมขององค์การ และใช้วตัถุประสงค์ หลกัการ และ
ค่านิยมในการอธิบายแรงจูงใจส่วนบุคคล และการตดัสินใจต่อผูอ่ื้น 
 ผลการศึกษาการจัดกลุ่มสมรรถนะจากแนวคิด  ของ  Spencer และ  Spencer (1993), 
Boyatzis (1999) และ Zwell (2000) จะเห็นว่า เป็นการจดักลุ่มสมรรถนะบุคคล ท่ีประกอบด้วย
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล ออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วย 
สมรรถนะยอ่ย หรือท่ีเรียกวา่ Supporting Competencies เพื่อสนบัสนุนให้ สมรรถนะหลกัแต่ละตวั 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบทุกด้านตามท่ีองค์การทัว่ไปตอ้งการ ซ่ึงแต่ละองค์การย่อม
ต้องการสมรรถนะท่ีแตกต่างกัน สมรรถนะในแต่ละกลุ่มหรือประเภทนั้น ย่อมมีความส าคัญ
แตกต่างกนัในแต่ละต าแหน่งงาน งานระดบัผูบ้ริหารจ าเป็น ตอ้งมีสมรรถนะทางดา้นภาวะผูน้ า ซ่ึง
มีผลต่อการสร้างวิสัยทศัน์ พนัธกิจ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การในอนาคต  ส่วนหัวหน้างาน
จ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะทางดา้นการจดัการท่ีจะสามารถควบคุมผลการปฏิบติังานของตนเอง  และ
กลุ่มหรือหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมาย นอกจากน้ี ยงัต้องมีสมรรถนะ
ทางดา้นการสร้างความสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความผูกพนัในสมาชิกในกลุ่ม ต่อบรรยากาศการท างาน
ภายในกลุ่ม เกิดความผกูพนัต่อวสิัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
 ณรงค์วิทย  ์แสนทอง (2547) แบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภท
แรก เป็นสมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม  ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้
องคก์ารบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทศัน์ได ้ประเภทท่ีสอง เป็นสมรรถนะในงาน (Job Competency) 
เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีต าแหน่งหรือบทบาทนั้ น  ๆ  ต้องการเพื่อท าให้งานบรรลุ
ความส าเร็จตามท่ีก าหนด เช่น ความสามารถในการวิจยัในต าแหน่งงานทางด้านวิชาการ เป็น
ความสามารถท่ีสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้  ประเภทท่ีสามเป็นสมรรถนะบุคคล  (Personal 
Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนท่ีท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการท าส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดโดดเด่นกวา่คนทัว่ไปซ่ึงมกัเรียกวา่ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548 ก) มีแนวคิดสอดคลอ้งกบันกัวิชาการ
ส่วนใหญ่ โดยแบ่งประเภทของสมรรถนะ ออกเป็น 2 ประเภทไวด้งัน้ี 
 1. ส ม รรถน ะอ งค์ ก าร  (Organization Core Competency) เป็ น ส ม รรถน ะห รือ ขี ด
ความสามารถโดยรวมขององค์การ เกิดจากการรวม ความสามารถบุคคล และความสามารถของ
องค์การผสมผสานทั้งทกัษะและเทคโนโลยีทั้ งมวลขององค์การเข้าไวด้้วยกัน เป็นแนวทางให้
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องค์การสามารถน าไปสู่การสร้างหรือการมีโอกาสในความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ช่ือ
สมรรถนะองค์การท่ีก าหนดข้ึน เป็นรากฐานส าคญัท่ีสามารถน าไปสู่ ผลลพัธ์ (ผลผลิต + บริการ) 
ขององคก์าร 
 2. สมรรถนะหลักของบุคคล  (Personal Core Competency) หมายถึง สมรรถนะหรือขีด
ความสามารถท่ีเป็นคุณสมบติัของบุคลากรทุกคนในองค์การเดียวกนัตอ้งมีร่วมกนั เพื่อให้บรรลุ
ความส าเร็จขององค์การ นอกจากสมรรถนะหลกัท่ีทุกคนตอ้งมีเหมือนกนัแลว้ บุคลากรทุกคนยงั
ตอ้งมีสมรรถนะในงานหรือสมรรถนะท่ีเก่ียวกบังาน (Functional Competency) ซ่ึงเป็นสมรรถนะ
หรือขีดความสามารถของบุคคลท่ีปฏิบติังานในแต่ละด้านเพื่อให้การปฏิบติังานส าเร็จและไดผ้ล
ผลิตตามท่ีองคก์ารตอ้งการ สมรรถนะหลกัของบุคคล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 
 2.1 สมรรถนะร่วมกลุ่มงาน (Common Functional Competency) เป็นคุณลักษณะหรือขีด
ความสามารถร่วมของบุคลากรทุกต าแหน่งในกลุ่มงานหรือในกลุ่มต าแหน่งเดียวกนัท่ีจะตอ้งมี เช่น 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ 
เจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ จะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเหมือนกนัในดา้นความรู้พื้นฐานดา้นงานธุรการ
และสารบรรณ เป็นตน้ 
 2.2 สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน (Specific Functional Competency) เป็นคุณลกัษณะหรือ
ขีดความสามารถเฉพาะของแต่ละต าแหน่งในกลุ่มงานนั้นๆ เช่น กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ต าแหน่ง
นกัพฒันาทรัพยากรบุคคล ตอ้งมีความสามารถในการประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นตน้ 
จากการแบ่งสมรรถนะออกเป็นประเภทต่างๆ สรุปได้ว่า สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
สมรรถนะบุคคล  (Personal Competency) และสมรรถนะองค์การ  (Organization Competency) 
สมรรถนะบุคคลจ าแนกเป็นกลุ่มยอ่ยออกไปตามลกัษณะงานและความตอ้งการขององคก์าร 
 อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ (2548) ไดร้วบรวมรายการสมรรถนะต่าง ๆ ของบุคคลเป็นพจนานุกรม
สมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยจ าแนกออกเป็น 3 ดา้นคือ ดา้นความรู้ (Knowledge) ดา้น
ทกัษะ (Skill) ประกอบดว้ยทกัษะ 2 ดา้น คือทกัษะดา้นการบริหารจดัการงาน (Management Skill) 
หมายถึง ทกัษะในการบริหารจดัการงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ  และทกัษะด้าน
เทคนิค (Technical Skill) หมายถึงทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานตามสายงานหรือกลุ่มงานท่ีแตกต่าง
กนัไป และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attribute) หมายถึงความคิด ความรู้สึก เจตคติ แรงจูงใจ
และความต้องการส่วนบุคคล การน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การจึงข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างองคก์าร และลกัษณะงานเป็นส าคญั 
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2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 อัจฉราพร โชติพฤกษ์ (2555) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา
มหาวทิยาลยัศรีปทุม  พบวา่ ไดรู้ปแบบท่ีมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัน้ี 1)  ดา้นการจดัหลกัสูตรสหกิจ
ศึกษา  ควรจดัรายวชิาสหกิจศึกษาเป็นกลุ่มวิชาเอกเลือก  โดยก าหนดแผนการเรียนไวใ้นปีท่ี 3 หรือ 
4 ของหลกัสูตรตามความเหมาะสมของวิชาชีพ และจดัให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมของนกัศึกษาโดยก าหนดแผนการเรียนไวใ้นภาคการเรียนก่อนหนา้วิชาสหกิจศึกษา 2)  
ดา้นการจดัหน่วยงานสหกิจศึกษา  ควรจดัตั้งศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพเป็นหน่วยงานกลาง
ระดบัสถาบนัอยู่ภายใตก้ลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา  ก ากบัดูแลโดยรองอธิการบดี มี
หนา้ท่ีก ากบัดูแล สนบัสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ 3) ดา้นการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานสหกิจศึกษา  คณะควรให้มีการจดัอบรมหวัขอ้เฉพาะวิชาชีพเพิ่มเติมแก่นกัศึกษา  
ดา้นศูนยส์หกิจศึกษา ควรจดัท า รวบรวมสาระความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานสหกิจศึกษา และ 
ควรจดัท าฐานขอ้มูลลกัษณะงาน ต าแหน่งงาน ตลอดจนขอ้มูลขององค์การไวอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อ
เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และ4) ด้านการจดับริการอ่ืน ๆ ท่ีต่อเน่ือง
จากสหกิจศึกษา  ควรมีการจดัสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ นิทรรศการแสดงผลงานสหกิจ
ศึกษา จดักิจกรรมเติมเต็มศกัยภาพของนกัศึกษาทั้งดา้นความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ทกัษะท่ีจ าเป็น
และทนัสมยั และควรจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งสถานประกอบการกบัสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

ณัฐชา ธ ารงโชติ และคณะ (2555) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการรับ
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามแนวความคิดของสถานประกอบการ: กรณีศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจเขา้ปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา ตามแนวคิดของสถานประกอบการด้านการจดัและด าเนินงานสหกิจศึกษา ดา้นคุณสมบติั
ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา และดา้นความรู้ความสามารถในวิชาชีพ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
คือ เจา้ของสถานประกอบการหรือผูค้วบคุมดูแลการฝึกงาน ท่ีรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 
4 ประจ าปีการศึกษา 2555 เขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา จ านวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั 1) ด้านการจดัและ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา สถานประกอบการไม่สามารถประสานงานกบัสถานศึกษา เพื่อก าหนด
แนวทางและเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษาก่อนออกปฏิบติังาน สถานประกอบการไม่ทราบ
จุดมุ่งหมายของการปฏิบติังานตามหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง และการใหน้กัศึกษาเป็นผูติ้ดต่อหาสถานท่ี
ปฏิบติังานเองไม่รับความเช่ือถือเท่าท่ีควร 2) ดา้นคุณสมบติัของนกัศึกษาสหกิจศึกษา นกัศึกษาไม่
สามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในขณะปฏิบติังาน นกัศึกษาไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และนกัศึกษา
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ไม่มีความระเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 3) ดา้นความรู้ความสามารถในวิชาชีพ นกัศึกษาไม่
สามารถส่ือสารดว้ยวาจาและลายลกัษณ์อกัษรทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดดี้ นกัศึกษาไม่
สามารถวิชาเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานได้ และนักศึกษาไม่สามารถใช้เคร่ืองมือปฏิบติั
ส านกังานหรืออุปกรณ์ส านกังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

รวินันท์  การะเกษ (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อ
ศกัยภาพของนกัศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงจากการวิจยั
พบวา่ สถานประกอบการมีความพึงพอใจนกัศึกษาสหกิจศึกษา 3 ดา้นส าคญั ดงัน้ี 

1) ดา้นผลส าเร็จของงาน  สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพของนักศึกษา
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระดบัดีมาก  เน่ืองจาก  เน่ืองจาก
กระบวนการจดัการของการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีการ
แต่งตั้งคณาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อติดตามและดูแลการสหกิจของนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ คอยให้ค  าปรึกษา แนะน านักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างสหกิจศึกษา
ตลอดจนติดตามและประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการใหมี้ความเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถของนกัศึกษาตามท่ีสถานประกอบการให้ความส าคญั  ตลอดจนภายใตก้ารดูแลและ
สอนงานของพนักงานพี่ เล้ียง (Mentor) นั้ น นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายส าเร็จลุล่วง ถูกตอ้ง ครบถว้น และมีประสิทธิภาพท่ีดี 

2) ดา้นความรู้ความสามารถ สถานประกอบการมีความพึงพอใจในความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในระดบัมาก  เน่ืองจาก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดมี้การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ ให้มี 
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของสถานประกอบการเป็นอยา่งดี ซ่ึงส่งผลให้นกัศึกษา 
สามารถคิดต่อยอดและน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาประยกุตใ์หใ้นการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) ดา้นความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  สถานประกอบการมีความพึงพอใจในศกัยภาพของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในระดับมาก เน่ืองจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองประโยชน์ท่ี
นักศึกษาจะได้รับจากการสหกิจนักศึกษาอย่างสม ่ าเสมอ  ซ่ึงประโยชน์จากการสหกิจเป็น
ประสบการณ์ท่ีนกัศึกษาไม่สามารถหาไดจ้ากการนัง่เรียนในมหาวิทยาลยั  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการ
สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม
ศกัยภาพเท่าท่ีมีอยู ่

เสาวนีย์  ศรีจันทร์นิล (2557)  ได้ศึกษาถึงการประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของ
วทิยาลยั ราชพฤกษ ์สาขาวชิาการบญัชี  โดยมุ่งเนน้ศึกษาในเร่ืองของระดบัผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
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ตามวตัถุประสงค์ของสหกิจศึกษา และเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาและสถาน
ประกอบการศึกษา ซ่ึงจากการศึกษาสามารถไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

1. นกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ นกัศึกษาไดรั้บความรู้ ทกัษะ แนวคิดในการเตรียมตวั
ก่อนออกสหกิจศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอยา่งเหมาะสม และการออกสหกิจศึกษาท าให้
นกัศึกษารู้สึกวา่เป็นการเพิ่มประสบการณ์ดา้นวชิาการและวชิาชีพท่ีสามารถน ามาพฒันาทกัษะ และ
ความรู้ของตนเองไดอ้ย่างมีคุณค่าและเหนือกว่าการฝึกงานทัว่ไป  นอกจากนั้นนกัศึกษายงัไดเ้กิด
การพฒันาตนเองให้เกิดความรู้จากการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ ซ่ึงท าให้สามารถเขา้ใจ
ในวชิาการท่ีศึกษามาอยา่งถ่องแทม้ากยิง่ข้ึน 

2. ผูแ้ทนของสถานประกอบการไดใ้ห้ความเห็นวา่ สถานประกอบการมีความพึงพอใจใน
คุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษาท่ีมาสหกิจศึกษาค่อนขา้งมาก  เช่น ความประพฤติ  ความอ่อน
น้อมถ่อมตน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ  ส าหรับในส่วนของการ
ปฏิบติังาน สถานประกอบการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของนักศึกษาเช่นกนั  เน่ืองจาก
นกัศึกษาท่ีปฏิบติั    สหกิจศึกษานั้น สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  มีทศันคติท่ีดีต่อการ
ท างาน  และสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จ เรียบร้อย ครบถว้น และไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา 
 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ (2558) ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการสหกิจศึกษา
ส าหรับมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการบริหารจดัการ
สหกิจศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและกระบวนการ บริหารจดัการสหกิจศึกษา และพฒันาระบบการ
บริหารจดัการสหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ นิสิตสหกิจศึกษา จ านวน 17 คน คณาจารยนิ์เทศ จ านวน 3 คน 
และผูนิ้เทศงานของสถานประกอบการ 17 คน โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  การ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยั ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา คือ ปิดภาคเรียนก่อนข้ึนชั้นปีท่ี 4 โดยปฏิบติังานต่อเน่ืองกนัจนครบ 
4 เดือนมีการนิเทศเดือนละ 1 คร้ัง นิสิตสหกิจศึกษาทั้งหมดมีความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานและ
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบติังานในระดบัมาก ผูนิ้เทศงานเห็นว่า ความรู้ของนิสิตท่ีได้รับจาก
มหาวิทยาลยัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานระดบัปานกลาง นิสิตสหกิจศึกษาช่วยเหลือ แบ่งเบา
ภาระงานในระดบัมากและมีความประสงคท่ี์จะรับนิสิตจากสาขาวชิาธุรกิจและอาชีวศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปีต่อไป ส่วนปัญหาการบริหารจดัการสหกิจศึกษา พบวา่ มีดา้น
การเตรียมการและการวางแผน ดา้นสถานประกอบการและดา้นนิสิตสหกิจศึกษา กิจกรรมส าคญั
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และกระบวนการบริหารจดัการสหกิจศึกษา ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การวางแผนหรือการ
เตรียมตวัก่อนการปฏิบติังาน (Plan) 2) การปฏิบติังาน (Do) 3) การติดตามความก้าวหน้าและการ
ประเมินผล (Check) และ 4) การด าเนินการหลงัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา (Act) 
 สุวรรณี ค ามั่น (2560) ไดร้ะบุถึงส่ิงท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งปรับเปล่ียนเพื่อให้การผลิต
บณัฑิตมีความสอดคล้องกับการพฒันาประเทศท่ีเปล่ียนไป ได้แก่ 1) การปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ 2) การพฒันาองค์ความรู้ให้ทนักบัศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลง 3) การผลิตงานวิจยัในองค์
ความรู้ท่ีสนองตอบต่อการขบัเคล่ือนพฒันาประเทศ 4) การพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 5) การสร้างประสบการณ์ในการท างานในสถาน
ประกอบการจริง 6) การบ่มเพาะความเป็นผูป้ระกอบการใหม่ 7) การคน้หาจุดเด่นและสร้างความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง 8) การปรับหลกัสูตรให้เนน้ความส าคญัในดา้นทกัษะภาษา และ 9) การส่งเสริม
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานควบคู่กบังานวชิาการ 
 สุวดี โรจนพิทยากร (2559) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
4 ระดบัปริญญาตรี ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ นกัศึกษามีคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการของ
นกัศึกษาอยู่ในระดบัสูงทุกด้าน โดยด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (ความซ่ือสัตยสุ์จริต) มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต ดา้นทกัษะการจดัการและวสิัยทศัน์  
ดา้นการวางแนวทางในอนาคต (เป้าหมาย) ด้านมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร(ทกัษะทาง
สังคม) ดา้นความขยนัหมัน่เพียรมุ่งมัน่อดทน (อดทนต่อความลม้เหลว) ดา้นมีความกระตือรือร้น 
(แสวงหาขอ้มูล) ดา้นความตอ้งการการตอบสนองอยา่งทนัที และดา้นความเช่ือมัน่ในความสามารถ
ตนเอง (ความมัน่ใจในตนเอง) ดา้นความสามารถในการแข่งขนัและช่ืนชอบการท าธุรกิจ ดา้นการ
ยอมรับความเส่ียงและดา้นความคิดริเร่ิม (ความคิดสร้างสรรค)์   
              เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2559) ได้ระบุถึงคุณลักษณะของผู ้เรียนท่ีสอดคล้องกับ
การศึกษาเพื่อขับเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 ว่า การเรียนยุคใหม่ต้องเน้นการคิด มีสมรรถนะ 
(ปฏิบติังานได้จริง) เป็นผูแ้สวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถผลิตองค์ความรู้และนวตักรรมได ้
สามารถบูรณาการกบัสังคม เน้นการร่วมมือกนัท า ทั้งน้ียงัไดร้ะบุทกัษะหมวด 12 ท่ีผูเ้รียนในยุค
ประเทศไทย 4.0 ควรมี ได้แก่ 1) ทกัษะการคิด 10 มิติ ได้แก่ การคิดวิพากษ์ การวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดบูรณาการ การคิดมโนทศัน์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดกลยุทธ์ การคิดประยุกต ์
การคิดอนาคต การคิดสร้างสรรค์ 2) ทักษะการใช้เหตุผล 3) ทกัษะการตดัสินใจ 4) ทักษะการ
ส่ือสาร 5) ทกัษะภาษาต่างประเทศ 6) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 7) ทกัษะการสร้างเครือข่าย 8) ทกัษะ
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การประกอบการ 9) ทกัษะการจดัการ 10) ทกัษะความเป็นผูน้ า 11) ทกัษะการจดัระบบ และ 12) 
ทกัษะการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์  (2561)ไดเ้สนอบทความ เร่ือง คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีสอดคลอ้ง
กบัการพฒันาประเทศไทยตามแนว “ประเทศไทย 4.0”  สรุปและมีขอ้เสนอแนะวา่ ช่องวา่งระหวา่ง
กระบวนการผลิตบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาท าใหเ้ห็นวา่ การผลิตบณัฑิตของแต่ละสถาบนัยงัคง
มีความเป็นปัจเจก คือ ยงัคงขาดความเช่ือมโยงระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษากบัผูใ้ห้และผูใ้ชป้ระโยชน์
จากบณัฑิต ดว้ยเหตุน้ีแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ 
พฒันาประเทศไทยตามแนว “ประเทศไทย 4.0” ตือ 1) การส่งเสริมให้นิสิตนกัศึกษาไดมี้โอกาสใน 
การมีประสบการณ์จริงจากองค์กรธุรกิจระหวา่งการเรียน เพื่อเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ท่ีใช้ใน
สถานการณ์จริง รวมไปถึงเพื่อทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งส่งเสริมกบันิสิตนกัศึกษา
ก่อนท่ีจะไปเป็นบณัฑิต 2) คือการส่งเสริมให้มีการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรจากทาง
ภาคเอกชนเพื่อให้หลกัสูตรท่ีสถาบนัออกแบบมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต
อยา่งแทจ้ริง อีกทั้งการดึงนิสิต นกัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัความสนใจ และตรงตามความต้องการของตนเองอีกด้วย นอกจากน้ีควรมีส่งเสริมให้นิสิต
นกัศึกษาไดมี้โอกาสเปิดโลกทศัน์ในการเรียนรู้จากบริบทต่างวฒันธรรม ซ่ึงนอกจากจะช่วยใหนิ้สิต
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ความรู้ต่าง ๆ วฒันธรรม ยงัไดเ้รียนรู้ทกัษะการท างาน และสมรรถนะหลากหลาย
ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการท างานจริงไดอี้กดว้ย หากสถาบนัอุดมศึกษาไดใ้ห้ ความส าคญักบัจุดเน้น
ในคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ ตามแนวโมเดล “ประเทศไทย 
4.0” ก็จะท าให้สถาบนัอุดมสามารถท่ีจะด าเนินงานตามภารกิจดา้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ อีก
ทั้งยงัสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท่ีเป็นปัจจุบนัเพื่อให้บณัฑิตท่ีจบออกไปเป็นทุน
มนุษย ์(Human Capital) ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนให้ประเทศไทยสามารถพฒันาประเทศไทยให้มี
นวตักรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการท่ีมีคุณค่าสูง เพื่อหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) ไดใ้นท่ีสุด ตามเป้าหมายของการพฒันาประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 
  Sona White (2012)ได้ศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ี ดี ท่ี สุดของ
มหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกา (Best Practics) เพื่อน ามาวิเคราะห์และปรับใช้กบัการเรียนการสอน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัอาร์เมเนียน โดยไดเ้ลือกศึกษาแนวทางการปฏิบติังาน
สหกิจศึกษาท่ีดีท่ีสุดจากมหาวิทยาลยั 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลยันอร์ธอีสตเ์ทิร์น มหาวิทยาลยัชินชิน
นาติ สถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย  มหาวิทยาลัยเดรกเซล และ
มหาวิทยาลยัเพอร์ดู ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะส าคญัท่ีเป็นปัจจยัความส าเร็จของสหกิจ
ศึกษามีอยู ่5 ดา้นคือ 
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 1. มีความชดัเจนในเป้าหมายและสร้างคุณค่า  คือ มีการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และ
ส่ิงคาดหวงัถึงประสิทธิผลของโครงการสหกิจศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน มีการอธิบายถึงนโยบาย วธีิการ
ปฏิบติั และขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลไวอ้ย่างเป็นแบบแผน และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการ
วางเป้าหมายของโครงการสหกิจศึกษานั้นจะตอ้งเป็นการร่วมระดมความคิดเห็น ตลอดจนผา่นการ
พิจารณาร่วมกนัของผูบ้ริหารในระดบัสูง องคก์ารภาคธุรกิจ และตวัแทนของนกัศึกษา อีกทั้งควรมี
การประเมินผลของโปรแกรมเป็นระยะ ตลอดจนควรมีการเผยแพร่ความส าเร็จต่อสาธารณชนเพื่อ
เปิดโอกาสใหส้ถานประกอบการท่ีมีศกัยภาพพิจารณาเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวกบัมหาวทิยาลยั 
 2. การจดัโครงสร้างท่ีมีประสิทธิผล  คือ มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาอย่างชดัเจน เน่ืองจากสหกิจศึกษาเป็นการผสมผสานระหวา่งนโยบาย
ของมหาวิทยาลยักบัการปฏิบติังานเพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการซ่ึงการจดัโครงสร้าง
น้ีมีการก าหนดวิธีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักสูตรในสาขาวิชานั้ น ๆ เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสถานประกอบการและมหาวทิยาลยั 
 3. มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสถานประกอบการ คือ การท่ีโปรแกรมสหกิจศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จไดน้ั้น มหาวิทยาลยัและสถานประกอบการร่วมมือกนัจะตอ้งมีความร่วมมือกนัในการ
คัดเลือกเตรียมความพร้อม และมีการติดตามผลการปฏิบัติการสหกิจศึกษาของนักศึกษาว่า 
ผลสัมฤทธ์ของการสหกิจศึกษาของนกัศึกษานั้นเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ  นอกจากน้ีการ
ประเมินผลของสถานประกอบการจะเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินประสิทธิผลของโครงการดว้ย 
 4. การสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษา การสร้างสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษานั้นมีผลต่อความส าเร็จของนักศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมในการ
เตรียมความพร้อม  ขอ้มูลการสะทอ้นกลบั และการติดตามผล ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีลว้นแต่มีผลต่อ
การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา หรืออาจเรียกไดว้า่ “เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท างานจริง” 
ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาในระหวา่งท่ีเรียนเท่านั้น แต่ยงัเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคตของนกัศึกษาดว้ย 
   5. ให้ความส าคญักบัผลของการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการสหกิจศึกษา คือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน และสั่งสมความรู้ของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เร่ิม
โครงการจนเสร็จส้ินนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความส าคญัในการน ามาปรับปรุง และพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 
 World Economic Forum (2016) ไ ด้ เส น อ  10 ทั ก ษ ะ ท่ี จ า เป็ น ใน ปี  ค .ศ . 2020 ท่ี
ตลาดแรงงาน โลกตอ้งการ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการแกปั้ญหาท่ีซบัซ้อน (Complex Problem Solving) 2) 
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 3) การคิดสร้างสรรค(์Creativity) 4) การจดัการบุคคล (People 
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Management) 5) การท างานร่วมกับผูอ่ื้น (Coordinating with Others) 6) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) 7) การประเมินและตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) 8) การ
บ ริการ (Service Orientation) 9) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) และ  10) ความ คิดยืดหยุ่น 
(Cognitive Flexibility)  
  OECD (organization for Economic Cooperation and Development, 2018) ได้เสนอบทความ 
เร่ือง การเตรียมความพร้อมวยัรุ่นส าหรับโลกแห่งการมีส่วนร่วมและความย ัง่ยืน: กรอบสมรรถนะ
ระดบัสากล ไดเ้สนอมิติของสมรรถนะสากล ไดแ้ก่ การเขา้ใจประเด็นระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัสากล 
และระดบัวฒันธรรมอยา่งมีนยัส าคญั การเขา้ใจและซาบซ้ึงต่อมุมมองและทศันคติของบุคคลอ่ืน 
การเปิดรับและมีปฏิสัมพนัธ์ขา้มวฒันธรรมอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การลงมือปฏิบติัเพื่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและความเป็นอยูท่ี่ดี 
 Lozano (2017) ได้เสนอศาสตร์การสอนและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืนในบริบทอุดมศึกษา ไดเ้สนอการสังเคราะห์สมรรถนะของนกัศึกษาส าหรับการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืนไว ้ได้แก่ การคิดอย่างเป็นระบบการท างานอย่างบูรณาการ การคิดล่วงหน้า การมีความ
รับผิดชอบและมีจริยธรรม การคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ความเห็นอก 
เห็นใจและการปรับเปล่ียนมุมมอง การส่ือสารและการใช้ส่ือ การปฏิบติัเชิงกลยุทธ์ การเขา้ไปมี
ส่วนร่วม ทกัษะการประเมิน ความอดทนต่อความคลุมเครือและไม่แน่นอน  
  
2.8  กรอบแนวคิด 
      ผูว้จิยัไดก้รอบแนวคิดการวจิยัแนวทางการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการ ดงัภาพท่ี 2.6  
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ภาพที ่2.6  กรอบแนวคิดการวจิยั 

สภาพการบริหารงานจดัการ

แบบมส่ีวนร่วม                            

ในการด าเนินงานตาม

มาตรฐานสหกจิศึกษาของ

สถานประกอบการ 

1. ดา้นการบริหารจดัการ 

2. ดา้นวชิาการ 

3. ดา้นผูนิ้เทศงาน 

4. การวดัประเมินผลและ 

    รายงานผล 

ท่ีมา :  สมาคมสหกิจศึกษา

ไทย (2553) 

ความส าเร็จเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิง
ผู้ประกอบการของนกัศึกษาสหกจิศึกษา 
1. มีความคิดริเร่ิม (ความคิดสร้างสรรค)์ 
2. มีการยอมรับความเส่ียง 
3. มีความเช่ือมัน่ในความสามารถตนเอง 

(ความมัน่ใจในตนเอง) 
4. มีความขยนัหมัน่เพียร มุ่งมัน่อดทน 

(อดทนต่อความลม้เหลว) 
5.  มีความตอ้งการตอบสนองอยา่งทนัที 
6.  มีความกระตือรือร้น (แสวงหาขอ้มูล) 
7.  มีความสามารถในการแข่งขนัและ 
     ช่ืนชอบการท าธุรกิจ 
8.  มีการวางแนวทางในอนาคต  
     (เป้าหมาย) 
9.  มีทกัษะการจดัการและวสิยัทศัน์ 
10. มีความตอ้งการความส าเร็จและ 
      การเติบโต 
11. มีมนุษยสมัพนัธ์และการติดตอ่ส่ือสาร 

(ทกัษะทางสงัคม) 
12. มีจริยธรรมทางธุรกิจ (ความซ่ือสตัย ์
      สุจริต) 
ท่ีมา : Zimmerer and scarborough (2006) 
และปรับปรุงจาก สุวดี โรจนพิทยากร 
(2559) 

สมรรถนะของนกัศึกษา                

สหกจิศึกษา 

ในสถานประกอบการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

(TQF) 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

2. ดา้นความรู้ 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ 

    ระหวา่งบุคคลและ 

    ความรับผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์ 

    เชิงตวัเลขการส่ือสารและ 

    การใชเ้ทคโนโลย ี 

     สารสนเทศ 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ 

(2552) 

 

การบูรณาการการจัดการสหกจิศึกษา 
เพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการ 



บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

  
การวิจยัเร่ือง  การบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการเป็น    

การมุ่งศึกษาสภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษา
ของสถานประกอบการ และศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และแนวทางการบูรณาการ
การจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ โดยผูว้ิจยัได้เสนอการด าเนินการวิจยั มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1  รูปแบบวธีิการวิจยั 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัและระดบัการวดั 
              3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.5  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  รูปแบบวธิกีารวจิัย 
ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และใช้การสัมภาษณ์       

เชิงลึก (Indebt Interview)  ร่วมวิเคราะห์กับค าถามปลายเปิดสนับสนุน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั มีการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  
 

3.2  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
3.2.1 ประชากร (Population)  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผูป้ระกอบการ/นายจ้าง/ผูใ้ช้

นกัศึกษาสหกิจศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ/หัวหน้า
ฝ่าย/หวัหนา้งาน/พนกังานพี่เล้ียง/ผูนิ้เทศนกัศึกษา หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 4,834 คน (ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561)   
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3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ได้แก่ ผูป้ระกอบการ/นายจ้าง/ผูใ้ช้นักศึกษาสหกิจศึกษาใน
เครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 369 คน  โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane,1973 อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2543) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่งดงัน้ี 

     n         =       N 
                                                     1 + N (e) 2  

      โดย  n  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

   N  คือ  ขนาดของประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  

   e  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งใน       

                              สถิติท่ียอมรับไดคื้อร้อยละ 5 = 0.05  

  ดงันั้น  n =          4,834 
                                                      1 + 18,310(0.5) 2  
            = 369 คน 
 

 จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 369 คน ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ 

(Stratified  Sampling) จ าแนกเป็นตามเครือข่ายพฒันาอุดมศึกษาภูมิภาค จ านวน 9 เครือข่าย ใช้วิธีการ

สุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มรายช่ือสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมสหกิจ

ศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา    

3.2.3  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสหกิจศึกษาไทยเพื่อน า
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มายืนยนัในแนวทางการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเชิงผูป้ระกอบการ 
จ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการ หรือผูท้รงคุณวฒิุ จากหน่วยงานของทางราชการ/
รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ หน่วยงานสังกดัคณะกรรมการเลือกตั้ง องค์กรระหว่างประเทศ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แห่งละ 2 
คน โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง   
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ตำรำงที ่3.1  การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสหกิจศึกษาไทย 
ล าดบั  จ านวน (คน) 

1 หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวสิาหกิจ 2 
2 หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ 2 
3 หน่วยงานของเอกชน 2 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ หน่วยงานสังกดัคณะกรรมการเลือกตั้ง 

องคก์รระหวา่งประเทศ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2 

 รวม        8 

 
3.3 ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจิัยและระดับกำรวดั 
  การอธิบายตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัและระดบัการวดั โดยแบ่งออกเป็น ตวัแปรอิสระ และตวัแปร
ตาม ดงัตารางท่ี 3.2 
ตำรำงที ่3.2  ตัวแปรและระดับกำรวดัของตัวแปร 

ตัวแปร ค่ำทีเ่ป็นไปได้และควำมหมำย 
(Value) 

ระดับกำรวดั 

 ตอนที ่1 ลกัษณะพืน้ฐำนของสถำนประกอบกำร 
1. รูปแบบของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประเภทของสถานประกอบการ 
 

 
 

 
 1 =  หน่วยงานของทางราชการ/ 
       รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวสิาหกิจ                      
2 =  หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็น 

  รัฐวสิาหกิจ 

3 =  หน่วยงานของภาคเอกชน/ 
       บริษทั 
4 =  หน่วยงานอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  
    หน่วยงานสังกดัคณะกรรมการ   
    เลือกตั้ง องคก์รระหวา่ง 
    ประเทศ องคก์รอาสาสมคัร 

1 =  ขนาดใหญ่ 
2 =  ขนาดกลาง        
3 =  ขนาดเล็ก      

 
Nominal Scale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal Scale 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ) 

ตัวแปร ค่ำทีเ่ป็นไปได้และควำมหมำย 
(Value) 

ระดับกำรวดั 

3.  ต  าแหน่งปัจจุบนั 
 
 
 
4. การรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
 
5. กระบวนการคัด เลือกบุคลากรเข้า

ปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
 

 
 

ตอนที่ 2  แบบสอบถำมเกี่ยวกบักำร
บริหำรงำนจัดกำรแบบมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสหกจิศึกษำของ
สถำนประกอบกำร 
   1.  ดา้นการบริหารจดัการ 
   2. ดา้นวชิาการ 
   3. ดา้นผูนิ้เทศงาน 
   4. ดา้นการวดัประเมินผล และรายงานผล 
 

1 =  ผูบ้ริหารระดบัสูง 
2 =  ผูบ้ริหารระดบักลาง 
3 =  ผูบ้ริหารระดบัตน้ 
4 =  อ่ืน ๆ 
1 =  ไม่ต ่ากวา่ 10 คน/ปี (ส าหรับ
สถานประกอบการขนาดใหญ่) 
2 = ไม่ต ่ากวา่ 3 คน/ปี (ส าหรับ
สถานประกอบการขนาดกลาง) 
3 =  ไม่ต ่ากวา่ 1 คน/ปี (ส าหรับ
สถานประกอบการขนาดเล็ก) 
4 =  อ่ืน ๆ 
1 =  สอบขอ้เขียน 
2 =  สอบสัมภาษณ์ 
3 = สอบขอ้เขียนและสอบ
สัมภาษณ์ 
4 = อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

1 =  มากท่ีสุด 
2 =  มาก 
3 = ปานกลาง 
4 =  นอ้ย 
5 =  นอ้ยท่ีสุด 

Ordinal Scale 
 
 
 

Nominal Scale 
 
 
 
 
 
 

Nominal Scale 
 

 
 
 

 
 
 
 

Interval Scale 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ) 

ตัวแปร ค่ำทีเ่ป็นไปได้และควำมหมำย (Value) ระดับกำรวดั 

ตอนที ่3   สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของ
นักศึกษำสหกจิศึกษำในสถำนประกอบกำร 
(ภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)) 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดา้นความรู้ 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอนที่ 4  ควำมส ำเร็จเพ่ือสร้ำงบัณฑิตเชิง
ผู้ประกอบกำรของนักศึกษำสหกจิศึกษำ 

1. ด้านความ คิด ริ เ ร่ิม  (ความ คิด
สร้างสรรค)์ 

2. ดา้นการยอมรับความเส่ียง 
3. ดา้นความเช่ือมัน่ในความสามารถ

ตนเอง (ความมัน่ใจในตนเอง) 
4. ด้านความขยนัหมั่นเพียร มุ่งมั่น

อดทน (อดทนต่อความลม้เหลว) 
5. ดา้นความตอ้งการตอบสนองอยา่ง

ทนัที 
6. ดา้นมีความกระตือรือร้น 

(แสวงหาขอ้มูล) 

7. ด้านความสามารถในการแข่งขนั
และช่ืนชอบการท าธุรกิจ 

 
 
 
 
5 =  มากท่ีสุด 
4 =  มาก 
3 = ปานกลาง 
2 =  นอ้ย 
1 =  นอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
5 =  มากท่ีสุด 
4 =  มาก 
3 = ปานกลาง 
2 =  นอ้ย 
1 =  นอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 

 
 
 
 

Interval Scale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Interval Scale 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ) 

ตัวแปร ค่ำทีเ่ป็นไปได้และควำมหมำย 
(Value) 

ระดับกำรวดั 

8. ด้านการวางแนวทางในอนาคต 
(เป้าหมาย) 

9. ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
วสิัยทศัน์ 

10. ดา้นความตอ้งการความส าเร็จและ
การเติบโต 

11. ด้ า นม นุษ ยสั มพัน ธ์ แ ล ะ ก า ร
ติดต่อส่ือสาร (ทกัษะทางสังคม) 

12. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต) 

  

 

3.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
        เคร่ืองมือในการวิจยั (Research Instrument) ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย เคร่ืองมือในการ 
เก็บรวบรวมขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ โดยมี 
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.4.1   เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
                   3.4.1.1 แบบสอบถาม  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) โดย 
ก าหนดตวัแปรท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ และการศึกษาจาก ทฤษฎี เอกสาร บทความ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยวิเคราะห์ตวัแปรประกอบกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ลกัษณะของเคร่ืองมือคือ 
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 6 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ประเภทของสถาน
ประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ จ านวน/สาขาของนกัศึกษาสหิจศึกษา และวิธีการคดัเลือก
บุคคลเขา้ท างานในสถานประกอบการ จ านวน 5 ขอ้ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
                ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ จ านวน 25 ขอ้ 
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  ตอนท่ี 3 สมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 40 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
  ตอนท่ี 4  ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 12 
ข้อ ลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของ Likert ให้ค่าน ้ าหนักแต่ละระดบัโดยผูว้ิจยัก าหนด
ระดบัค่าน ้าหนกัแต่ละระดบั ดงัน้ี 

            ระดบั   5     หมายถึง     มีการปฏิบติั/ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
                    ระดบั  4     หมายถึง     มีการปฏิบติั/ความคิดเห็นในระดบัมาก 
                   ระดบั  3     หมายถึง     มีการปฏิบติั/ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
    ระดบั  2     หมายถึง     มีการปฏิบติั/ความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
    ระดบั  1     หมายถึง     มีการปฏิบติั/ความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

จากนั้นน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ แลว้แปลความหมายเพื่อจดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตาม
แนวทางของบุญชม (2542)  การแปลความหมายระดบัการปฏิบติั ดงัน้ี  
                       ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51–5.00   หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั/ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51–4.50   หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั/ระดบัความคิดเห็นมาก 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51–3.50   หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั/ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51–2.50   หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั/ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00–1.50   หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั/ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืน ๆ   เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) ส าหรับ
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
                   3.4.1.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   

              เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  เพื่อสอบถาม
การบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเชิงผูป้ระกอบการ  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการ หรือผูท้รงคุณวฒิุ 
จากหน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของเอกชน หน่วยงานอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ หน่วยงานสังกดัคณะกรรมการเลือกตั้ง องคก์รระหว่างประเทศ และอ่ืน  ๆ 
แห่งละ 2 คน รวมจ านวน 8 ท่าน   
  
3.5  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวจิยั มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
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      3.5.1  การทดสอบความตรงและความเท่ียงของขอ้ค าถาม 
                 3.5.1.1 น าร่างแบบสอบถามไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและท าการปรับปรุงตาม
อาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอแนะ 
                 3.5.1.2  น าแบบสอบถามสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีพร้อมให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
จ านวน  5 คน  ประกอบดว้ย 
                     1. รองศาสตราจารย ์ดร.วิทยา เมฆข า รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ                                                             
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
                     2. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
      3.  รองศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญานนัท ์นิลสุข หวัหนา้ศูนยว์ิจยัเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา 
ส านกัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
                    4.  รองศาสตราจารย ์ดร.อคัครัตน์ พูลกระจ่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
                    5.  ผูช้ ่วยศาสตราจารย ์ดร.อนุพงษ ์ อินฟ้าแสง รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัธนบุรี 
     เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้ววิเคราะห์ค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี  
          +1   หมายความวา่  แน่ใจ ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
                                  0   หมายความวา่ ไม่แน่ใจ วา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
                           -1   หมายความวา่ แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
   เกณฑ์การตดัสินค่าดชันีความสอดคลอ้งตามเกณฑ์ต่อไปน้ี ถ้า ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.50 ถึง 
1.00 แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นวดัหรือเป็นตวัแทนของวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการวดั หากได้น้อยกว่า 0.50  
แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่เป็นตวัแทนของวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544) โดย
ผลการวเิคราะห์คร้ังน้ีไดเ้ท่ากบั 0.97  
  หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้มาวเิคราะห์เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach,1990) จ านวน 30 ชุด ไป
ทดสอบ (Try  Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อให้ไดค้วามถูกตอ้งความเขา้ใจในเน้ือหาของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป (เยาวดี วบูิลยศ์รี, 
2540) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.844  
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3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามและ

เก็บขอ้มูล  3 ลกัษณะ คือ ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าติดดวงตราไปรษณียากรเพื่อ
ส่งกลบัคืนผูว้จิยั โดยส่งแบบสอบถาม จ านวน 369 ฉบบัและไดรั้บคืนทั้งหมด 283 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
76.69   โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลในระหวา่ง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562  

 
3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยจะแบ่งข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ออกเป็นส่วนๆ ตามลักษณะและ
ประเภทของข้อมูล  ทั้ ง ท่ีได้จากการค้นคว้ารวบรวมเอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การเก็บแบบสอบถาม เพื่อท่ีผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใช้ในการสร้างขอ้สรุป (สุภางค์ จนัทวานิช, 
2546) ดงัน้ี 

3.7.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็น ดว้ยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย 

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.3 การวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

3.7.4 การวิเคราะห์ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.7.5 การทดสอบสมมติฐานสมรรถนะของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการ โดยใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

3.7.6 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์ตีความเน้ือหาเพื่อสร้างขอ้สรุป โดย
การวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ (Content Analysis) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้มูล
เทียบเคียงกบัแนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยั และผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อ
สรุปเปรียบเทียบ ความเหมือน และความแตกต่างของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้
ในเร่ืองของการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ  



บทที ่4 
ผลการวจิยั 

  
ผลการวิจยัเร่ือง  การบูรณาการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กบัผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการสหกิจศึกษาไทยเพื่อน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์มายืนยนัในแนวทางการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเชิงผูป้ระกอบการ ได้แก่ 
หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมจากการสุ่ม
ตวัอย่างดว้ยทฤษฎีความน่าจะเป็น มีจ านวนแบบสอบถามตอบกลบัมา 283 ชุด แบ่งการวิเคราะห์
เป็นประเด็นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี โดยสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
      4.1  ผลการการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
                    4.1.1   ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
                    4.1.2  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติกบัการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้าง
บณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ 
                    4.1.3  ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสห
กิจศึกษา 
                        4.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จเพื่อสร้างบัณฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา   
         4.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
                     4.2.1 สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐาน       
สหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
                    4.2.2  ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
                    4.2.3  สมรรถนะการปฏิบติังานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
                4.3  แนวทางการบูรณาการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ  
 
 



100 

4.1   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 4.1.1  ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ซ่ึงมีผลการวจิยั ดงัน้ี 
                  4.1.1.1 ลกัษณะพื้นฐานของสถานประกอบการ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4.1 
ตารางที่ 4.1  จ  านวนและร้อยละ ลกัษณะพื้นฐานของสถานประกอบการ  

ลกัษณะพื้นฐานของสถานประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รูปแบบของสถานประกอบการ 

- หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
 หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ             
- หน่วยงานของภาคเอกชน/บริษทั 
- หน่วยงานอ่ืน ๆ 

 
19 
36 

183 
45 

 
6.7 

12.7 
64.7 
15.9 

ประเภทของสถานประกอบการ 
- ขนาดใหญ่ จ านวนพนกังานมากกวา่ 200  คน 
- ขนาดกลาง จ านวนพนกังาน 50 –200  คน 
- ขนาดเล็ก   จ  านวนพนกังานต ่ากวา่ 50  คน 

 
8 
86 
189 

 
2.8 

30.4 
66.8 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
- ผูบ้ริหารระดบัสูง       
- ผูบ้ริหารระดบักลาง 
- ผูบ้ริหารระดบัตน้ 
- อ่ืน ๆ  

 
129 
89 
47 
18 

 
45.6 
31.4 
16.6 
6.4 

การรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน 
- ไม่ต ่ากวา่ 10 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่) 
- ไม่ต ่ากวา่ 3 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดกลาง) 
- ไม่ต ่ากวา่ 1 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดเลก็)                                                                                                           

 
8 

66 
209 

 
2.8 

23.3 
73.9 

กระบวนการคดัเลือกบุคลากรเขา้ปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

- สอบขอ้เขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 
- สอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ 
- อ่ืน ๆ  

 
3 
124 
152 
4 

 
1.1 
43.8 
53.7 
1.4 

รวม 283 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 ลักษณะพื้นฐานของสถานประกอบการ  พบว่า รูปแบบของสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของภาคเอกชน/บริษทั จ านวน 183 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 
64.7 รองลงมา คือ หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น องคก์รอาสาสมคัร จ านวน 45 องคก์ร คิดเป็น ร้อยละ 15.9  
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ จ านวน 36 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 12.7 และหน่วยงาน
ของทางราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวสิาหกิจ จ านวน 19 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั 
 ประเภทของสถานประกอบการ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กมีจ านวน
พนกังานต ่ากวา่ 50  คน จ านวน 189 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมา คือ สถานประกอบการ
ขนาดกลางมีจ านวนพนักงาน 50-200 คน จ านวน 86 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 30.4 และสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ มีจ านวนพนกังานมากกว่า 200  คน จ านวน 8 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 2.8 
ตามล าดบั 
  ต าแหน่งปัจจุบนั พบว่า มีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง จ านวน 129 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 
45.6 รองลงมา คือ ผูบ้ริหารระดบักลาง จ านวน 89 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 31.4 ผูบ้ริหารระดบัตน้ 
จ านวน 47 องค์กร คิดเป็นร้อยละ16.6 และอ่ืน ๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์จ านวน 18 
องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดบ 
  การรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน พบวา่ ส่วนใหญ่สถานประกอบการมีการรับนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาไม่ต ่ากว่า 1 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก) จ านวน 209 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 
73.9 รองลงมาคือ มีการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาไม่ต ่ากว่า 3 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการ
ขนาดกลาง) จ านวน 66 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 23.3 และมีการรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาไม่ต ่ากวา่ 10 
คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่) จ านวน 8 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั                                                                                             
  กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  พบว่า  สถาน
ประกอบการมากกว่าคร่ึงมีการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ จ านวน 152 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 
53.7 รองลงมาคือ สอบสัมภาษณ์ จ านวน 124 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 43.8 และสอบขอ้เขียน จ านวน 3 
องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 
     4.1.1.2  ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดในตารางท่ี 4.2-4.6 
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ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ โดยภาพรวม 

การบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสหกจิศึกษาของ           

สถานประกอบการ 

สภาพปัจจุบัน  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 

1.  ดา้นการบริหารจดัการ 4.17 0.33 มาก 1 
2. ดา้นวชิาการ 2.29 0.27 นอ้ย 3 
3. ดา้นผูนิ้เทศงาน 2.61 0.28 ปานกลาง 2 
4. ดา้นการวดัประเมินผล และรายงานผล 2.18 0.35 นอ้ย 4 

รวม 2.81 0.16 ปานกลาง  
 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง     
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.16 (X =2.81, SD = 0.16) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นการบริหารจดัการ ( X = 4.17, SD = 0.33)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คือ ดา้นผูนิ้เทศงาน ( X = 2.61, SD =0.28) อยูใ่นระดบันอ้ยมี 2 รายการคือ ดา้นวิชาการ(X = 2.29 , SD 
=0.27)  และดา้นการวดัประเมินผลและรายงานผล ( X = 2.18 , SD =0.35)    
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ดา้นการบริหารจดัการ 

 
ด้านการบริหารจัดการ 

สภาพปัจจุบัน  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 

1. ผูบ้ริหารมีนโยบายพร้อมทั้งโครงสร้างองคก์ร
และจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

4.57 

 
 

0.53 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

1 
2. ผูบ้ริหารมีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรท่ี

เป็นพ่ีเล้ียง/ผูนิ้เทศงาน/พนักงานท่ีปรึกษา และ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการตระหนกัรู้และเขา้ใจ
ในหลกัการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

 
 
 
 

4.24 

 
 
 
 

0.75 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 

4 
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ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ดา้นการบริหารจดัการ (ต่อ) 

 
ด้านการบริหารจัดการ 

สภาพปัจจุบัน  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 

3. ผูบ้ริหารมีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากร
ท่ีเป็นพี่เล้ียง/ผูนิ้เทศงาน/พนักงานท่ีปรึกษา 
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ให้มีคุณวุฒิหรือมี
ประสบการณ์ตรงตามสาขาวชิาชีพของนกัศึกษา 

 
 
 

4.08 

 
 
 

0.78 

 
 
 

มาก 

 
 
 

5 
4. ผูบ้ริหารมีแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อให้

นักศึกษาสหกิจศึกษามีความปลอดภัยในการ
ท างาน 

 
3.53 

 
1.09 

 
มาก 

 
6 

5. ผู ้บริหารจัดให้มีอุปกรรณ์และเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมต่อการท างานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 

 
4.31 

 
0.59 

 
มาก 

 
2 

6. ผู ้บริหารมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนหรือ
สวสัดิการให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาตาม
ความเหมาะสม 

 
 

4.26 

 
 

0.64 

 
 

มาก 

 
 

3 
ค่าเฉลีย่รวม 4.17 0.33 มาก  

 จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.33 (X = 4.17 , SD = 0.33) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจ านวน 1 รายการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีนโยบายพร้อมทั้ง
โครงสร้างองคก์รและจดัสรรทรัพยากร เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ( X

= 4.57, SD = 0.53 ) อยู่ในระดับมาก จ านวน 5 รายการ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ 
ผูบ้ริหารจดัให้มีอุปกรรณ์และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมต่อการท างานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ( X = 
4.31, SD = 0.59) ผูบ้ริหารมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษาตาม
ความเหมาะสม ( X = 4.26, SD =0.64) ผูบ้ริหารมีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นพี่เล้ียง/ผู ้
นิเทศงาน/พนักงานท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการตระหนักรู้และเขา้ใจในหลกัการ 
แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ท่ีไดรั้บในการด าเนินงานสหกิจศึกษา ( X = 4.24, SD =0.75) ผูบ้ริหารมี
นโยบายสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นพี่เล้ียง/ผูนิ้เทศงาน/พนักงานท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ี
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เก่ียวขอ้งให้มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา ( X = 4.08, SD =0.78) 
และผูบ้ริหารมีแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความปลอดภยัในการ
ท างาน ( X = 3.53, SD =1.09)  
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ดา้นวชิาการ 

 
ด้านวชิาการ 

สภาพปัจจุบัน  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 

1. สถานประกอบการมี ส่วนร่วมในการคัด เ ลือก
นกัศึกษาสหกิจศึกษาอยา่งมีอิสระ 

 
1.93 

 
0.34 

 
นอ้ย 

 
5 

2. ผูบ้ริหารมีนโยบายในการปฐมนิเทศให้กบันกัศึกษา
สหกิจศึกษาเก่ียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
กฎระเบียบและมาตรฐาน การท างานขององคก์าร 

 
 

2.67 

 
 

0.79 

 
 

ปานกลาง 

 
 

2 
3. ผูบ้ริหารมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบสอนงานให้กับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ วิธีการ
ปฏิบติังาน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของงานและองคก์ร 

 
 

2.05 

 
 

0.29 

 
 

นอ้ย 

 
 

4 
4. ผู ้บริหารมีการก าหนดบทบาท/หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการเปรียบเสมือนพนกังานจริง 

 
 

2.08 

 
 

0.32 

 
 

นอ้ย 

 
 

3 
5. ผูบ้ริหารมีแนวทางการจดัสถานประกอบการมีกิจกรรม

การฝึกอบรมใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัของนกัศึกษา 

 
 

2.73 

 
 

0.69 

 
 

ปานกลาง 

 
 

1 
ค่าเฉลีย่รวม 2.29 0.28 น้อย  

 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ดา้นวชิาการ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
น้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.29  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28  ( X = 2.29 , SD = 0.28) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีแนวทางการจดัสถาน
ประกอบการมีกิจกรรมการฝึกอบรมใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัของนกัศึกษา ( X = 2.73, SD = 0.69) ผูบ้ริหารมีนโยบายในการปฐมนิเทศใหก้บันกัศึกษา
สหกิจศึกษาเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการท างานขององคก์าร       
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( X = 2.67, SD = 0.79) อยู่ในระดบัน้อยจ านวน 3 รายการ ได้แก่  ผูบ้ริหารมีการก าหนดบทบาท/
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหแ้ก่นกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเปรียบเสมือนพนกังาน
จริง ( X = 2.08, SD = 0.32 ) ผูบ้ริหารมอบหมายใหผู้รั้บผิดชอบสอนงานใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา
เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์วธีิการปฏิบติังาน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของงานและองคก์ร (X = 2.05, SD = 
0.29) และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการคดัเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างมีอิสระ ( X = 
1.93, SD = 0.34) 
 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ดา้นผูนิ้เทศงาน 

 
ด้านผู้นิเทศงาน 

สภาพปัจจุบัน  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
1. ผูรั้บผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทผูนิ้เทศงาน

เก่ียวกบัสหกิจศึกษา 
 

3.68 
 

0.95 
 

มาก 
 

1 

2. งานท่ีผูนิ้เทศไดรั้บมอบหมายตรงตามสาขาวิชาท่ีนกัศึกษา
สหกิจก าลงัศึกษาอยู ่

 
2.05 

 
0.29 

 
นอ้ย 

 
11 

3. ผูนิ้เทศให้ค าแนะน าให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาเก่ียวกับ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

 
2.39 

 
0.85 

 
นอ้ย 

 
9 

4. ผูนิ้เทศวางแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา 2.44 0.84 นอ้ย 8 
5. ผูนิ้เทศไดก้ าหนดช่วงเวลาใหค้ าปรึกษาอยา่งเพียงพอ 2.14 0.37 นอ้ย 10 

6. ผูนิ้เทศมีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะให้ค าปรึกษาใน
การปฏิบติังาน 

 
2.48 

 
0.92 

 
นอ้ย 

 
7 

7. ผูนิ้เทศให้ความสนใจสอนงานและถ่ายทอด/แนะน าการ
ท างานใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา 

 
2.51 

 
0.92 

 
ปานกลาง 

 
6 

8. ผูนิ้เทศใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งปฏิบติังาน 

 
2.56 

 
0.59 

 
ปานกลาง 

 
4 

9. ผูนิ้เทศมีการตรวจทานและใหข้อ้เสนอการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 3.29 1.09 ปานกลาง 2 
10. ผูนิ้เทศทราบดีว่าเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ของนกัศึกษา 
 

2.58 
 

0.70 
 

ปานกลาง 
 

3 
11. ผูนิ้เทศมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 
 

2.53 
 

0.54 
 

ปานกลาง 
 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 2.61 0.29 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ดา้นผูนิ้เทศงาน พบวา่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29 ( X = 2.61, SD = 0.29)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 1 รายการ ไดแ้ก่ ผูรั้บผิดชอบมีความรู้ความเขา้ใจ
ในบทบาทผูนิ้เทศงานเก่ียวกบัสหกิจศึกษา ( X = 3.68, SD = 0.95) อยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 5 
รายการ ไดแ้ก่ ผูนิ้เทศมีการตรวจทานและให้ขอ้เสนอการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (X =3.29, SD = 
1.09) ผูนิ้เทศทราบดีว่าเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา ( X = 2.58, SD = 
0.70) ผูนิ้เทศใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังาน (X = 2.56, SD = 0.59)  
ผูนิ้เทศมีการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเสนอต่อสถานศึกษาและสถานประกอบการ ( X = 2.53, SD = 
0.54) ผูนิ้เทศให้ความสนใจสอนงานและถ่ายทอด/แนะน าการท างานให้กบันกัศึกษาสหกิจศึกษา      
( X = 2.51, SD = 0.92) และอยู่ในระดบันอ้ย จ านวน 5 รายการ ไดแ้ก่ ผูนิ้เทศมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอท่ีจะให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติังาน (X = 2.48, SD = 0.92) ผูนิ้เทศวางแผนการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจนใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา (X = 2.44, , SD = 0.84) ผูนิ้เทศใหค้  าแนะน าใหก้บันกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบก่อนเร่ิมปฏิบติังาน ( X = 2.39, SD = 0.85) ผูนิ้เทศไดก้ าหนด
ช่วงเวลาใหค้  าปรึกษาอยา่งเพียงพอ ( X = 2.14, SD = 0.37) และงานท่ีผูนิ้เทศไดรั้บมอบหมายตรงตาม
สาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสหกิจก าลงัศึกษาอยู ่( X = 2.05, SD = 0.29)  
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ด้านการวดัประเมินผลและ
รายงานผล 

ด้านการวดัประเมินผลและรายงานผล สภาพปัจจุบัน  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
1. สถานประกอบการมีกระบวนการตรวจสอบ

ลักษณะงานคุณภาพงานท่ีสอดคล้องกับ
วชิาชีพของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

2.69 0.80 ปานกลาง 1 

2. สถานประกอบการมีการติดตามความกา้วหนา้
ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

2.35 0.75 นอ้ย 2 

3. สถานประกอบการมีการจัดการสัมมนา
น าเสนอผลงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา และ
มีผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมรับฟัง 

1.96 0.56 นอ้ย 3 
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ด้านการวดัประเมินผลและ
รายงานผล (ต่อ) 

ด้านการวดัประเมินผลและรายงานผล สภาพปัจจุบัน  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
4. สถานประกอบการ มีความพร้อมและ/หรือ

ผลง านในกา ร ถ่ า ยทอดประสบกา ร ณ์ /
นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษากบัสังคมภายนอก 

1.71 0.35 นอ้ย 4 

ค่าเฉลีย่รวม  2.18 0.35 น้อย 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ดา้นการวดัประเมินผลและรายงานผล 
พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.18  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 ( X = 2.18, 
SD = 0.35)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 1 รายการ ได้แก่ สถาน
ประกอบการมีกระบวนการตรวจสอบลกัษณะงานคุณภาพงานท่ีสอดคลอ้งกบัวชิาชีพของนกัศึกษา
สหกิจศึกษา ( X = 2.69, SD = 0.80)  อยูใ่นระดบัน้อย จ านวน 3 รายการ ไดแ้ก่ สถานประกอบการมี
การติดตามความกา้วหนา้ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  ( X = 2.35, SD = 0.75)  สถานประกอบการมีการ
จดัการสัมมนาน าเสนอผลงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา และมีผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมรับฟัง ( X

= 1.96, SD = 0.56)  และสถานประกอบการมีความพร้อมและ/หรือผลงานในการถ่ายทอด
ประสบการณ์/นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานสหกิจศึกษากบัสังคมภายนอก  ( X = 1.71, SD 
= 0.35)   
  
          4.1.2  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ (ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF))  
  สมรรถนะการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดในตารางท่ี 
4.7- 4.12 
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) โดย
ภาพรวม 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกจิ
ศึกษาในสถานประกอบการ 

ระดับการปฏิบัติ  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 3.57 0.38 มาก 4 
2. ดา้นความรู้ 4.14 0.31 มาก 2 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 4.16 0.39 มาก 1 
4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ           

ความรับผดิชอบ 
3.92 0.32 มาก 3 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.36 0.74 ปานกลาง 5 

รวม 3.85 0.20 มาก  
  
 จากตารางท่ี 4.7 สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
(ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.20 ( X =3.85 , SD = 0.20) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเกือบทุกรายการ คือ ดา้นทกัษะทางปัญญา ( X = 4.16, SD = 0.39)  ดา้น
ความรู้ (X = 4.14, SD = 0.31) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ (X = 3.92, 
SD = 0.32) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ( X = 3.57, SD = 0.38)  และอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นทกัษะ
การวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (X = 3.86, SD = 0.74)  
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับการปฏิบัติ  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
1. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้จรรยาบรรณ  
      ทางวชิาชีพ 

3.86 0.81 มาก 2 

2.  นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การพฒันานิสัยใน
การประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผดิชอบในส่วนตนและส่วนรวม 

4.11 0.64 มาก 1 

3.  นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถใน
การปรับวถีิชีวติในความขดัแยง้ทางค่านิยม 

2.58 0.49 ปานกลาง 6 

4.  นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถใน
การจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ซบัซอ้นเชิงวชิาการ 

3.71 0.67 มาก 3 

5. นัก ศึกษาสหกิจ ศึกษา เ ป็นผู ้มี ก ารค า นึ ง
ความรู้สึกของผูอ่ื้นและสนับสนุนผูอ่ื้น ให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

4.11 0.64 มาก 1 

6. นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถ
วนิิจฉยัปัญหาอยา่งผูรู้้และยุติธรรม แมมี้ขอ้มูล
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพไม่เพียงพอหรือไม่มี
ระเบียบขอ้บงัคบั 

2.65 1.15 ปานกลาง 5 

7. นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การริเร่ิมในการ
แยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีเกิดอยู ่เพื่อทบทวน
แกไ้ข 

3.86 0.81 มาก 2 

8. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ภาวะผูน้ าในการ
ส่งเสริมการประพฤติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมทัว่ไปในท่ีท างาน 

3.68 0.65 มาก 4 

ค่าเฉลีย่รวม 3.57 0.38 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.8 สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
(ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38 ( X = 3.57, SD 
=0.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การพฒันานิสัยในการประพฤติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบในส่วนตนและส่วนรวม และนกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การค านึงความรู้สึกของผูอ่ื้น
และสนบัสนุนผูอ่ื้นให้มีคุณธรรมจริยธรรม (X = 4.11, SD = 0.64) นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การ
ริเร่ิมในการแยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีเกิดอยู ่เพื่อทบทวนแกไ้ข (X = 3.86, SD =0.81) และนกัศึกษา
สหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถในการจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซ้อนเชิงวชิาการ 
(X = 3.71, SD = 0.67) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถในการ
ปรับวถีิชีวติในความขดัแยง้ทางค่านิยม (X = 3.58, SD = 0.49) 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้นความรู้ 

ด้านความรู้ ระดับการปฏิบัติ  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
1. นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความรู้และเข้าใจ

แนวคิดหลกัการทฤษฎีอยา่งถ่องแท ้
4.14 0.60 มาก 3 

2. นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความรู้และเข้าใจ
แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และน ามาปฏิบติัในการ
วิชาชีพอยา่งลึกซ้ึง 

4.29 0.66 มาก 1 

3. นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู ้มีความเข้าใจใน
กระบวนการวิจยักระบวนการพฒันาองค์ความรู้
ใหม่ ๆ 

3.89 0.81 มาก 5 

4. นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู ้มีความเข้าใจและ
ผลกระทบของงานวิจัยท่ีมีองค์ความรู้ในสาขา
วิชาชีพ 

5. นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความตระหนักถึง
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีการใชท้ัว่ไประดบัชาติ และ
นานาชาติรวมถึงเขา้ใจผลกระทบท่ีมีต่อวิชาชีพ 

4.11 
 
 

4.28 

0.64 
 
 

0.73 

มาก 
 
 

มาก 

4 
 
 
2 

ค่าเฉลีย่รวม 4.14 0.31 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.9 สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
(ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ด้านความรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 ( X = 4.14, SD = 0.31) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาเป็นผูมี้ความรู้และเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และน ามาปฏิบติัในการวิชาชีพอย่างลึกซ้ึง     
( X = 4.29, SD = 0.66) นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความตระหนักถึงระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีการใช้
ทั่วไประดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงเข้าใจผลกระทบท่ีมีต่อวิชาชีพ ( X = 4.28, SD = 0.73)              
นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความรู้และเขา้ใจแนวคิดหลกัการทฤษฎีอย่างถ่องแท ้( X = 4.14, SD 
=0.60)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั
กระบวนการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ (X = 3.89, SD = 0.81) 
 
ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้น
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านทกัษะทางปัญญา ระดับการปฏิบัติ  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
1. นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู ้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
4.10 0.74 มาก 3 

2. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถคิด
วเิคราะห์ คิดวพิากษแ์ละสังเคราะห์ 

4.20 0.68 มาก 2 

3. นัก ศึ กษ าสห กิ จ ศึ กษ า เ ป็ นผู ้ มี ค ว าม คิ ด
สร้างสรรค ์และสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ไดด้ว้ย
ตนเอง 

4.47 0.61 มาก 1 

4. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถคิด
เชิงบูรณาการแบบรวมยอด 

4.07 0.99 มาก 4 

5. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถคิด
และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังาน 

4.06 0.88 มาก 5 

6.  นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู ้มีการวางแผน
ด าเนินการโครงการวจิยัคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

4.06 0.93 มาก 5 

ค่าเฉลีย่รวม 4.16 0.39 มาก  



112 

 จากตารางท่ี 4.10 สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
(ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้นทกัษะทางปัญญา โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.20 (X = 4.16, SD = 0.39) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์และสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ( X = 4.47, SD = 0.61) 
นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์และสังเคราะห์  (X = 4.20, SD = 
0.68) นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(X = 4.10, SD = 0.74) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ นกัศึกษา สหกิจศึกษาเป็นผูมี้การวางแผนด าเนินการโครงการวิจยัคน้ควา้ดว้ยตนเอง (X = 
4.06 , SD = 0.93) 
 
ตารางที่ 4.11  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 
ระดับการปฏิบัติ  

 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
1. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถรับมือ

ปัญหาระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.11 0.64 มาก 4 

2. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ทกัษะในการท างาน
เป็นทีม 

4.47 0.57 มาก 1 

3. นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การแสดงถึงภาวะ
ผูน้ าในการท างาน 

3.43 1.28 ปานกลาง 6 

4. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานไดด้ว้ยตนเอง 

4.12 0.63 มาก 3 

5. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การร่วมมือกบัผูอ่ื้น
ในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ 

3.36 0.97 ปานกลาง 7 

6. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้สามารถตดัสินใจใน
การด าเนินงานดว้ยตนเอง และสามารถประเมิน
ตนเองได ้

3.55 1.11 มาก 5 

7. นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และต่อผูอ่ื้น 

4.39 0.51 มาก 2 

รวม 3.92 0.32 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.11 สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
(ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.32  ( X = 3.92, SD = 0.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากและ
ปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ทกัษะในการท างานเป็นทีม         
( X = 4.47, SD = 0.57)  นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความรับผิดชอบท่ีต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น  ( X = 
4.39, SD = 0.51)  นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความรับผดิชอบในการด าเนินงานไดด้ว้ยตนเอง (X = 
4.12, SD = 0.63 ) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการ
จดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ (X = 3.36, SD = 0.97) 
  
ตารางที่ 4.12  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้น
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระดับการปฏิบัติ  

 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
1. นัก ศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใช้

เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รู้
วิธีใช้ตัวกรองเพื่อจ ากัด ผลลัพธ์ เช่น การ
คน้หารูปภาพ วดีีโอ หรือส่ือรูปแบบอ่ืน ๆ 

4.31 0.59 มาก 2 

2. นกัศึกษาสหกิจศึกษามีวิธีการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

3.76 1.06 มาก 7 

3. นักศึกษาสหกิจศึกษารู้วิธีการจดัระบบ และ
แบ่ง ปันทรัพยากร  ( เ ช่น เค ร่ืองมือ book 
marking) พร้อมตระหนักถึงประเด็นต่าง ๆ 
เร่ืองลิขสิทธ์ิ และประเด็นการคดัลอกผลงาน 

3.36 1.08 ปานกลาง 10 

4. นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถผลิต ส่ือ
ดิจิทลั เช่น กราฟิก คลิปวีดีโอ หรือคลิปเสียง 
และการบนัทึก ภาพหนา้จอ เป็นตน้ 

3.25 1.02 ปานกลาง 12 
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ตารางที่ 4.12  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้น
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 
ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระดับการปฏิบัติ  

 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
5. นักศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถเรียนรู้

หลกัการพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดต้ามค าแนะน า และสามารถทดลองท าได ้

2.90 0.84 ปานกลาง 15 

6. นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความตระหนกัถึงระดบั
ความปลอดภยัออนไลน์ รวมถึง การปกป้อง
ขอ้มูล และภาพลกัษณ์ส่วนตน  

3.54 
 
 

0.93 มาก 8 

7. นักศึกษาสหกิจศึกษารู้วิธีใช้คุณลกัษณะด้าน
ความปลอดภยั เช่น ซอฟแวร์ต้านไวรัสและ
การตั้งความความมัน่คงปลอดภยั บนอุปกรณ์ 
รวมทั้งขอ้มูลส่วนตวับนส่ือสังคมออนไลน์ 

2.87 1.08 ปานกลาง 16 

8. นักศึกษาสหกิจศึกษารู้จักส่ิงจ าเป็นพื้นฐาน 
ส าหรับการป้องกนัขอ้มูล 

3.41 1.08 ปานกลาง 9 

9. นักศึกษาสหกิจศึกษามีความระมดัระวงัและ
ไตร่ตรอง ในการแข่งขนัขอ้มูลกบัผูอ่ื้นและใน
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ ทางออนไลน์ 

3.26 0.98 ปานกลาง 11 

10. นัก ศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใช้
เทคโนโลยีท่ีหลากหลายอยา่งสะดวกสบายใน
การเรียนรู้ 

3.14 1.01 ปานกลาง 13 

11. นักศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถติดตั้ ง
ซอฟตแ์วร์ 

2.63 0.62 ปานกลาง 17 

12. นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถในการใช้
แอพพลิเคชั่นท่ี เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์
ส่วนตวั ทั้งโทรศพัท์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อ
ช่วยในการรวบรวม และจัดระเบียบ จนท า
ขอ้มูลในการใชง้านส่วนตน 

3.63 0.66 มาก 8 
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ตารางที่ 4.12  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้น
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 
ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระดับการปฏิบัติ  

 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
13. นัก ศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีหลากหลาย ไดอ้ยา่งคุน้เคย 
และใชค้  าศพัทเ์ฉพาะไดพ้อสมควร 

3.04 1.03 ปานกลาง 14 

14. นัก ศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใช้
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 

4.43 0.50 มาก 1 

15. นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใชเ้ทคนิค
การสนทนา และท างานร่วมกับผู ้อ่ืนแบบ
ออนไลน์ 

4.20 0.57 มาก 3 

16. นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถแบ่งปัน
เอกสาร และ หรือขอ้แสดงขอ้คิดเห็น 

4.11 0.57 มาก 4 

17.  นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถประชุม
ทางไกล (Video-Conferencing) และการเข้า
ร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ การสัมมนาผ่าน
เคร่ืองมือ และช่องทางท่ีหลากหลาย 

4.11 0.64 มาก 5 

รวม 3.36 0.74 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 4.12 สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
(ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.36  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 ( X = 3.36, SD = 0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดับมากและปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นักศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใช้
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ( X = 4.43, SD = 0.50) นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
เพื่อสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รู้วธีิใชต้วักรองเพื่อจ ากดั ผลลพัธ์ เช่น การคน้หารูปภาพ วดีีโอ หรือส่ือ
รูปแบบอ่ืน ๆ ( X = 4.31, SD = 0.59) นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใชเ้ทคนิคการสนทนา และ
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ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นแบบออนไลน์  ( X = 4.20, SD = 0.57)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ  นกัศึกษาสหกิจ
ศึกษามีความสามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ ( X = 2.63, SD = 0.62) 
 
  4.1.3  ผลการวเิคราะห์ความส าเร็จเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกจิศึกษา 
 
ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ
ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

ความส าเร็จเชิงผู้ประกอบการของ                                    
นักศึกษาสหกจิศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ  
 

  ค่าระดับ   ล าดับที ่

X  SD 
1. มีความคิดริเร่ิม (ความคิดสร้างสรรค)์ 2.90 0.84 ปานกลาง 10 
2. มีการยอมรับความเส่ียง 4.21 0.58 มาก 2 
3. มีความเช่ือมัน่ในความสามารถตนเอง (ความ

มัน่ใจในตนเอง) 
4. มีความขยนัหมัน่เพียร มุ่งมัน่อดทน (อดทนต่อ

ความลม้เหลว) 

4.26 
 

4.11 

0.64 
 

0.64 

มาก 
 

มาก 

1 
 
4 

5. มีความตอ้งการตอบสนองอยา่งทนัที 4.12 0.64 มาก 3 
6. มีความกระตือรือร้น (แสวงหาขอ้มูล) 3.54 0.93 มาก 9 
7. มีความสามารถในการแข่งขนัและช่ืนชอบการ

ท าธุรกิจ 
3.86 0.82 มาก 7 

8. มีการวางแนวทางในอนาคต (เป้าหมาย) 3.63 0.67 มาก 8 
9. มีทกัษะการจดัการและวสิัยทศัน์ 4.06 0.88 มาก 6 
10. มีความตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต 4.07 0.94 มาก 5 
11. มีมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร (ทกัษะ

ทางสังคม) 
2.95 1.11 ปานกลาง 11 

12. มีจริยธรรมทางธุรกิจ (ความซ่ือสัตยสุ์จริต) 4.06    0.88 มาก 6 
รวม 3.81 0.32 มาก  

 จากตารางท่ี 4.13 ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.32 ( X = 3.81, SD 
= 0.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากและปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  5 
ล าดบัแรก  คือ มีความเช่ือมัน่ในความสามารถตนเอง (ความมัน่ใจในตนเอง) ( X = 4.26, SD = 0.64) 
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มีการยอมรับความเส่ียง ( X = 4.21, SD = 0.58)  มีความตอ้งการตอบสนองอยา่งทนัที (X = 4.12, SD = 
0.64)  มีความขยนัหมัน่เพียร มุ่งมัน่อดทน (อดทนต่อความลม้เหลว) ( X = 4.11, SD = 0.64)  มีความ
ตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต ( X = 4.07, SD = 0.94)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีมนุษย
สัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร (ทกัษะทางสังคม) ( X = 2.95, SD = 1.11) 
 
       4.1 .4  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ ส่งผลต่อความส า เ ร็จ เพ่ือสร้างบัณฑิต เชิง
ผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกจิศึกษา  
 
ตารางที่ 4.14  การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จ         
เพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการ

ของนักศึกษาสหกจิศึกษา 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std.Error Beta 

ค่าคงที ่ -.561 .218  -2.577 0.010 
สมรรถนะของนักศึกษาสหกจิศึกษา      
-  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (X1) 0.98 .035 .115 2.799 0.005* 
- ดา้นความรู้ (X2) .115 .042 .110 2.723 0.007* 
- ดา้นทกัษะทางปัญญา(X3) .299 .031 .358 9.600 0.000* 
- ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ (X4) 

.083 .039 .083 2.107 0.036* 

- ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (X5) 

.568 .041 .551 13.837 0.000* 

R = 0.821a          R2  = .675 SEest  ± 18850 F = 114.946                 Sig.= 000 
 R     แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
 R2       แทนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
 SEest  แทนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

           F      แทนสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตจากการแจกแจงแบบเอฟเพื่อทราบนยัส าคญั 
                     ของ R 
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 จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ
สมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีผลต่อความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 เม่ือพิจารณาน ้ าหนักของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลกับความส าเร็จเพื่อสร้าง
บณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา พบวา่ สมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ดา้น
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อความส าเร็จสูง
มากเป็นอนัดับแรก (β = 0.551) รองลงมา คือ ด้านทกัษะทางปัญญา (β = 0.358) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (β = 0.115)  ด้านความรู้ (β = 0.110)  และด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ (β = 0.083)  
 นอกจากน้ี สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ปัจจยัทั้ง 5 ค่า R = 0.821  มีค่าเขา้ใกล ้1.00 แสดงวา่มี
ความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถใชต้วัแปรอิสระทั้งหมดพยากรณ์ตวัแปรตามไดดี้ และสามารถอธิบาย
ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา (R2 ) ไดร้้อยละ 67.50 และ
มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (SEest ) เท่ากบั 18.85 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยค่าสถิติจากตาราง สามารถน ามาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ไดด้งัน้ี 
 
 สมการในรูปแบบคะแนนดิบ  
 Y =   -.561 + b10.98X1 + b20.115X2 + b30.299X3   + b40.083X4 + b50.568X5   
     
 สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Y^ =     b50.551X5 + b30.358X3 + b10.115X1 + b20.110X2  +   b40.083X4    
 
  จากสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานข้างต้น สามารถแปล
ความหมายไดด้งัน้ี  

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (X1)    
จากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยพหุคูณ  (B=0.98) หมายความว่า 

คะแนนเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม (X1)  เพิ่มข้ึน 1 คะแนน จะมีคะแนนเก่ียวกบัความส าเร็จเพื่อ
สร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา เพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.98 คะแนนเม่ือควบคุมให้
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ตวัแปรอิสระตัวอ่ืน ๆ ในสมการให้คงท่ี นั้ นคือ คุณธรรม จริยธรรม (X1)  เป็นปัจจัยก าหนด
ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ซ่ึงหมายความวา่ นกัศึกษา 
สหกิจศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมยิ่งชดัเจนเท่าไหร่ เช่น มีการพฒันานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบในส่วนตนและส่วนรวม มีการค านึงความรู้สึกของผูอ่ื้น
และสนบัสนุนผูอ่ื้นใหมี้คุณธรรมจริยธรรม เป็นผูมี้การริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีเกิดอยู ่
เพื่อทบทวนแกไ้ข เป็นผูมี้ความสามารถในการจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิง
วิชาการ และเป็นผูมี้ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม จะท าให้เกิด
ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษามากยิง่ข้ึน 

2. ด้านความรู้ (X2)  
  จากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยพหุคูณ  (B = 0.115 ) หมายความว่า 
คะแนนเก่ียวกบัความรู้ (X2)  เพิ่มข้ึน 1 คะแนน จะมีคะแนนเก่ียวกบัความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา เพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.115 คะแนน เม่ือควบคุมให้ตวัแปรอิสระ
ตวัอ่ืน ๆ ในสมการให้คงท่ี นั้นคือ ความรู้ (X2)  ซ่ึงหมายความว่า การท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษามี
ความรู้ยิ่งชดัเจนเท่าไหร่ เช่น มีความรู้และเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และน ามาปฏิบติัในการ
วชิาชีพอยา่งลึกซ้ึง นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความตระหนกัถึงระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีการใชท้ัว่ไป
ระดบัชาติและนานาชาติ รวมถึงเขา้ใจผลกระทบท่ีมีต่อวิชาชีพ เป็นผูมี้ความรู้และเขา้ใจแนวคิด
หลกัการทฤษฎีอยา่งถ่องแท ้ และมีความเขา้ใจในกระบวนการวิจยักระบวนการพฒันาองคค์วามรู้
ใหม่ ๆ จะท าให้เกิดความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษามาก
ยิง่ข้ึน  

3. ด้านทกัษะทางปัญญา (X3)  
  จากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยพหุคูณ  (B = 0.299) หมายความว่า 
คะแนนเก่ียวกบัทกัษะทางปัญญา (X3)  เพิ่มข้ึน 1 คะแนน จะมีคะแนนเก่ียวกบัความส าเร็จเพื่อสร้าง
บณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา เพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.299 คะแนน เม่ือควบคุมให้ตวั
แปรอิสระตวัอ่ืน ๆ ในสมการใหค้งท่ี นั้นคือ ทกัษะทางปัญญา (X3) ซ่ึงหมายความวา่ การท่ีนกัศึกษา
สหกิจศึกษามีทกัษะทางปัญญายิ่งชัดเจนเท่าไหร่ เช่น การท่ีนกัศึกษาเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค์ 
และสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ไดด้ว้ยตนเอง มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษแ์ละสังเคราะห์  มี
การวางแผนด าเนินการโครงการวิจยัคน้ควา้ดว้ยตนเอง จะท าใหเ้กิดความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษามากยิง่ข้ึน 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (X4)   
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 จากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยพหุคูณ  (B = 0.083 ) หมายความว่า 
คะแนนเก่ียวกบัทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (X4)  เพิ่มข้ึน 1 คะแนน จะ
มีคะแนนเก่ียวกบัความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา เพิ่มข้ึน
เท่ากับ 0.083 คะแนน เม่ือควบคุมให้ตัวแปรอิสระตัวอ่ืน ๆ ในสมการให้คงท่ี นั้ นคือ ทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ (X4) ซ่ึงหมายความวา่ การท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษา
มีทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ เช่น มีทกัษะในการ
ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบท่ีต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานได้
ดว้ยตนเอง มีการร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ จะท าให้เกิดความส าเร็จ
เพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษามากยิง่ข้ึน 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (X5) 
 จากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยพหุคูณ (B = 0.568 ) หมายความว่า 
คะแนนเก่ียวกบัทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X5)  
เพิ่มข้ึน 1 คะแนน จะมีคะแนนเก่ียวกบัความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษา
สหกิจศึกษา เพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.568 คะแนน เม่ือควบคุมให้ตวัแปรอิสระตวัอ่ืน ๆ ในสมการให้คงท่ี 
นั้นคือ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) ซ่ึง
หมายความว่า การท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษามีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งชดัเจนเท่าไหร่ มีความสามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย มีความสามารถ
ใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รู้วิธีใช้ตวักรองเพื่อจ ากดัผลลพัธ์ เช่น การคน้หา
รูปภาพ วีดีโอ หรือส่ือรูปแบบอ่ืน ๆ มีความสามารถใชเ้ทคนิคการสนทนา และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
แบบออนไลน์ และมีความสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ จะท าให้เกิดความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษามากยิง่ข้ึน 
 

4.2   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
        จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสหกิจศึกษาไทย เพื่อน าขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์มายืนยนัการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการ หรือผูท้รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ี
ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานอ่ืน ๆ ผล
การศึกษา พบวา่ 
         4.2.1  ประเด็นสภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐาน
สหกจิศึกษาของสถานประกอบการ 
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                 1)  ด้านการบริหารจัดการ ผูท้รงคุณวุฒิต่างเห็นตรงกันว่า สถานประกอบการ ควรมี
นโยบายสนบัสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา และให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา อีก
ทั้งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งควรตระหนักรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ท่ี
สถานประกอบการจะไดรั้บ ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากผลการสัมภาษณ์ ศักดิ์ชัย คมกฤส ผูบ้ริหารบริษทั 
ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ  ากดั (มหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 ตุลาคม 2562) กล่าวว่า “…บริษัท
เล็งเห็นความส าคัญกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษา การสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
ให้กับนักศึกษา โดยบริษัทให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย พร้อมมอบนโยบายในการจัดให้
บุคลากรจัดหาพี่เลีย้งให้ท าหน้าท่ีประสานงานด้านสหกิจศึกษาและบริษัทมีค่าตอบแทนและ
สวสัดิการในอัตราท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นของลักษณะงานเพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด...”  
และ ศิริพจน์ เรืองสิงห์ ผูบ้ริหารบริษทั นนัยาง จ ากดั (การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 ตุลาคม 2562)  ได้
อธิบายวา่ “...บริษัทมีนโยบายพร้อมท้ังโครงสร้างองค์กรและจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเน่ือง เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการท่ีดีในงานสหกิจ
ศึกษา เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานของบริษัท เน้นการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากท่ีสุด 
โดยมิใช่แค่การเวียนไปฝึกงานหรือดูงานในแผนกต่าง ๆ เท่านั้นทางบริษัทจะก าหนดแผนงานให้
นักศึกษาอย่างชัดเจนว่า นักศึกษาต้องด าเนินการอะไรและเม่ือใด...” ซ่ึง วุฒิชัย ดิถีเพง็ ผูบ้ริหารฝ่าย
กฏหมายครัวการบินไทย บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 19 ตุลาคม 
2562) มองวา่ “...การท่ีมบีริษัทมนีโยบายสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา ท าให้ผู้บริหารได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การลดหย่อนภาษีจากการรับนักศึกษาสหกิจเข้าปฏิบัติงาน 
จ านวนนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในบริษัทมจี านวนเพ่ิมมากขึน้ มีการแข่งขนั จะท าให้บริษัทมีช่ือเสียง
เพ่ิมขึน้...”  เช่นเดียวกบั วิลาวัณย์ สัตยาประเสริฐ ผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทั ทองไทยการทอ จ ากดั 
(การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 ตุลาคม 2562) กล่าววา่ “...ทางเรายินดีและมีส่วนร่วมและตกลงท าความ
ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลกับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือลดรายจ่ายให้แก่บริษัท มีผู้
นิเทศงานและผู้บริหาร และฝ่ายตัวนักศึกษาสหกิจศึกษาเอง ตลอดจนบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  
และมปีระชุมชีแ้จงเพ่ือประเมินผลและทบทวนความร่วมมือ...”                                                                                                                                                                                                                                                  
                 2)  ด้านวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิแสดงทศันะเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นวิชาการกบัการ
เตรียมความพร้อมนกัศึกษา โดยมีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจดัให้นกัศึกษาไดเ้ห็นภาพรวมการ
ด าเนินงานของสถานประกอบการ ตลอดจนกฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  นกัศึกษาไดป้ฏิบติังานเต็มเวลา
เสมือนเป็นพนกังานชัว่คราวของสถานประกอบการ มีการก าหนดภาระงาน หรือหวัขอ้โครงงานท่ี
ตรงกบัวิชาชีพและเน้นประสบการณ์การท างาน ดงัจะเห็นจากการให้สัมภาษณ์ ศักดิ์ชัย คมกฤส 
ผูบ้ริหารบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงกล่าววา่ “...บริษัทมีโอกาสสร้างความร่วมมือ
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ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพแก่สังคมและประเทศชาติ 
นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีได้ปฏิบัติกับบริษัท มีโอกาสเผชิญปัญหาท่ีท้าทาย สร้างความรู้การ
ปฏิบัติงานใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ในสภาพการปฏิบัติงานจริง และมีการอบรมทักษะเฉพาะท่ี
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน...” และ ศิริพจน์ เรืองสิงห์ ผูบ้ริหารบริษทั นนัยาง จ ากดั (การส่ือสาร
ส่วนบุคคล, 15 ตุลาคม 2562) มองว่า “...บริษัทมีนโยบายในการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กฎระเบียบและมาตรฐาน การท างานขององค์การ ซ่ึงการ
ท างานให้ประสบผลความส าเร็จนั้น ทางบริษัทจะวัดประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
ความสามารถในการท างานเป็นทีมงานท่ีส าเร็จตามแผนงาน...” ซ่ึง วุฒิชัย ดิถีเพ็ง ผูบ้ริหารฝ่าย
กฏหมายครัวการบินไทย บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 19 ตุลาคม 
2562) อธิบายวา่ “...วฒันธรรมการท างานท่ีแตกต่างกันของแต่ละบริษัท ทางบริษัทจัดการฝึกอบรม
ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของเรา...” เช่นเดียวกบั วลิาวัณย์ สัตยาประเสริฐ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
บริษทั ทองไทยการทอ จ ากดั (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 ตุลาคม 2562) กล่าววา่ “...มีโอกาสสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยสร้างและพัฒนานักศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงมี
ศักยภาพและขดีความสามารถการแข่งขันในหรือต่างประเทศได้ เรามุ่งเน้นความส าเร็จตามความมุ่ง
หมายขององค์กร มีการจัดโครงสร้างงานและองค์กร มีการก าหนดคุณลักษณะของงานท่ีต้องการ 
การก าหนดบทบาทของนักศึกษา และมกีารมอบหมายงานและความรับผิดชอบ...”                                                                                    
                 3)  ด้านผู้นิเทศงาน  มาตรฐานผูนิ้เทศงาน ผูนิ้เทศงานเป็นผูมี้คุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ
เดียวกบันกัศึกษาหรือใกลเ้คียง หรือเป็นผูมี้ความช านาญในสาขาวิชาชีพเดียวกบันกัศึกษา สถาน
ประกอบการมีการให้ค  าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์จากผลการ
สัมภาษณ์ ศักดิ์ ชัย คมกฤส ผูบ้ริหารบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ  ากดั (มหาชน) (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 15 ตุลาคม 2562) อธิบายวา่  “...ลักษณะงานด้านผู้นิเทศหรือพี่เลีย้งของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นการสอนงานให้ค าปรึกษา ติดตามความคืบหน้าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานพี่เลีย้งมีโอกาสเรียนรู้
ทฤษฎใีหม่ ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยกุต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎี
เข้ากับภาคปฏิบัติ...” และ ศิริพจน์ เรืองสิงห์ ผูบ้ริหารบริษทั นนัยาง จ ากดั (การส่ือสารส่วนบุคคล, 
15 ตุลาคม 2562) ซ่ึงกล่าวไวอี้กวา่ “...บริษัทได้มอบหมายพี่เลีย้ง ให้ความสนใจสอนงาน ถ่ายทอด 
และแนะน าการท างานให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา และจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาตามแบบฟอร์มของสหกิจศึกษา...” ซ่ึง วุฒิชัย ดิถีเพ็ง ผูบ้ริหารฝ่ายกฏหมายครัวการบินไทย 



123 

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 19 ตุลาคม 2562) มองวา่ “...ทางบริษัท
จะมอบหมายให้ผู้นิเทศหรือพี่เลีย้ง คอยให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ก่อนเร่ิมงาน ย่ิงในส่วนท่ีจะต้องลงภาคปฏิบัติด้วยแล้ว พี่เลีย้งย่ิงต้องให้ความสนใจสอนงาน 
ถ่ายทอดงานแบบไม่หวงวิชากันเลยทีเดียว ...”  เช่นเดียวกับ วิลาวัณย์ สัตยาประเสริฐ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง บริษทั ทองไทยการทอ จ ากดั (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 ตุลาคม 2562) อธิบายเพิ่มเติมอีก
วา่ “...บริษัทเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากร มกีารสอนงาน อธิบายและฝึกอบรมทักษะ
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงทักษะใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ในส่วนนีคิ้ดว่า บริษัท
ควรมีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษา การมีส่วนร่วมในการก าหนดลักษณะงานและการ
ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง...”   
                 4)  ด้านการวัดประเมินผลและรายงานผล  มาตรฐานการวัดประเมินผล สถาน
ประกอบการผูใ้ชน้กัศึกษาสหกิจ ควรมีกระบวนการการตรวจสอบลกัษณะงานและคุณภาพงานให้
สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพของนกัศึกษาและเป็นประโยชน์กบัสถานประกอบการ มีกระบวนการ
ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของนักศึกษา มีกระบวนการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้
ค  าแนะน าในการปรับตวัให้เขา้กบัการปฏิบติังานของนักศึกษา มีกระบวนการวดัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของนักศึกษา และมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผลการสัมภาษณ์ ศักดิ์ชัย คมกฤส 
ผูบ้ริหารบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ  ากดั (มหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 ตุลาคม 2562) ซ่ึงกล่าว
วา่ “...ส่วนใหญ่เป็นการประเมินผล นักศึกษาสหกิจศึกษา และการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ ได้แก่ การ
ประเมินผลนักศึกษา และคณาจารย์นิเทศ การแจ้งข้อมลูหรือผลสะท้อนกลับแก่มหาวิทยาลัยในการ
จัดท าฐานข้อมูล...” และ ศิริพจน์ เรืองสิงห์ ผูบ้ริหารบริษทั นนัยาง จ ากดั (การส่ือสารส่วนบุคคล, 
15 ตุลาคม 2562) อธิบายวา่ “...บริษัทมีการติดตามและวัดผลการด าเนินงานของนักศึกษา โดยจะมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการชีแ้จงให้นักศึกษาทราบก่อน จากนั้นทางเราจะ
มอบผลการประเมินให้นักศึกษาน าส่งกับทางโครงการสหกิจศึกษาต่อไป ...” ซ่ึง วุฒิชัย ดิถีเพ็ง 
ผูบ้ริหารฝ่ายกฏหมายครัวการบินไทย บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 
19 ตุลาคม 2562) มองว่า “...เราควรมีส่วนร่วมในการจัดการสัมมนา การน าเสนอผลงานของ
นักศึกษา สหกิจศึกษา โดยมีผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง เพ่ือประโยชน์กับนักศึกษา โดยท่ีน า
ความรู้ท่ีได้ศึกษามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือบริษัทได้อย่างเหมาะสม ...”  
เช่นเดียวกบั วิลาวัณย์ สัตยาประเสริฐ ผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทั ทองไทยการทอ จ ากดั (การส่ือสาร
ส่วนบุคคล, 20 ตุลาคม 2562) กล่าวว่า “...จริง ๆ แล้วบริษัทเรามีความพร้อม มีผลงานในการ
ถ่ายทอดงานนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้กับสาธารณชนให้ทราบ ขอให้
ทางมหาวิทยาลัยประสานมาทางเรา ๆ ยินดีย่ิงท่ีจะให้ความร่วมมืออย่างเตม็ท่ี...”   
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  กล่าวโดยสรุปว่า ผูท้รงคุณวุฒิต่างลงความเห็นว่า สถาบนัอุดมศึกษาควรเปิดโอกาสให้
สถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสหกิจศึกษามากข้ึน ทั้งดา้นการบริหาร
จดัการ ด้านวิชาการ ด้านผูนิ้เทศงาน และด้านการวดัประเมินผล เพื่อท าให้เกิดความร่วมมือท่ีดี
ระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัสถานประกอบการ เพื่อให้การด าเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิผลท่ี
ดียิ่งข้ึน ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดัอบรมสัมมนา การประชุมร่วมระหว่างผูบ้ริหาร
สถานประกอบการ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และหวัหนา้ฝ่ายท่ีจะรับนกัศึกษา
สหกิจศึกษา เพื่อจดัวางแผนก าลงัคนท่ีจะรองรับการมาปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา และ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้กบัสถานประกอบการให้
เป็นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาต่อไป 
 4.2.2  ประเด็นสมรรถนะการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)    
     1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ (ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเห็นตรงกันว่า “คุณธรรมจริยธรรมเป็น
ของคู่กันและใช้ประกอบกัน คุณธรรมเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดจริยธรรม จริยธรรมจะเป็นผลของ
คุณธรรม สถานประกอบการแต่ละแห่งต้องการนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีสมรรถนะในด้าน
คุณธรรมจริยธธรม กล่าวคือ นักศึกษาสหกิจศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมย่ิงชัดเจนเท่าไหร่ เช่น มี
การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบในส่วนตนและ
ส่วนรวม มีการค านึงความรู้สึกของผู้ อ่ืนและสนับสนุนผู้ อ่ืนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีการ
ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีเกิดอยู่  เพ่ือทบทวนแก้ไข เป็นผู้มีความสามารถในการ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการ เป็นผู้มคีวามสามารถในการปรับวิถชีีวิต
ในความขัดแย้งทางค่านิยม มีการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าท่ี มรีะเบียบวินัยในการท างาน อดทน ขยนั และซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ เข้าใจและเคารพในสิทธิ
และทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ท าให้การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้สมรรถนะของแรงงานตามท่ีสถานประกอบการต้องการ” 

2. ด้านความรู้ สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
(ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ด้านความรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเห็นตรงกันว่า “การพัฒนาสมรรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษาน า
ความรู้ท่ีได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการ
ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาท่ีเพียงพอท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมาย มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ 
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กระบวนการท างาน เช่น นวัตกรรมของสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม อาจต้องมีความ
เช่ียวชาญมทัีกษะพืน้ฐานในการปฏิบัติงานผ่านการส่ังการจากหัวหน้างาน สามารถน าความรู้ทางทฤษฎี
มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นความต้องการของสถานประกอบการท่ีต้องการให้พนักงาน
ของบริษัทมีมกีารพัฒนาท้ังด้านความรู้ในงาน ความรู้ท่ัวไป และทักษะการท างาน ส่วนการพัฒนาท่ี
นักศึกษาสหกิจศึกษาควรมใีนการพัฒนาความรู้สึกนึกคิด ปลูกฝังลักษณะนิสัยในการรักองค์กร การ
มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบท้ังในตนเอง และสังคมต้องหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอด โดยเฉพาะ
ความรู้ข้อมูลทางการตลาด การผลิต การเงิน เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายท้ังในและต่างประเทศ 
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง ซ่ึงความรู้ไม่มวีนัเรียนจบ ความรู้อาจจะได้จากการสัมมนา การ
ฝึกอบรม อ่านหนังสือก็ท าให้มีความรู้เพ่ิมขึน้ และปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ มาช่วยให้ข้อคิดเห็นแก้ไข
ปัญหาข้อมูลเหล่านีจ้ะช่วยให้งานส าเร็จเร็วขึ้น ซ่ึงส่งผลให้นักศึกษาสามารถคิดต่อยอดและน าองค์
ความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาประยุกต์ให้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงมีความส าคัญมากต่อ
ความส าเร็จส าหรับผู้ประกอบการ” 

3. ด้านทักษะทางปัญญา สมรรถนะการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเห็นตรงกันว่า “ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาในงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ควรมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองด้วย 
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่  ๆ 
จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตัวนักศึกษาเอง 
สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ นักศึกษา
สามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้ และมคีวามคิดริเร่ิมท่ีจะ
พัฒนางาน” 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ สมรรถนะการปฏิบติังาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเห็นตรงกันว่า “การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นสมรรถนะท่ีเป็น
องค์ประกอบส าคัญของเชาวน์อารมณ์ คนท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ อ่ืนได้ มีการตระหนักรู้ด้านปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล คือ ความสามารถในการฟังอย่างมี
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ประสิทธิผลและความเข้าใจในความรู้สึกของผู้ อ่ืน พฤติกรรมท่ีส าคัญได้แก่ การรับฟังแนวความคิด 
และเร่ืองต่าง ๆ ของคนอ่ืนอย่างตั้งใจ  ผู้ ท่ีท างานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยมสามารถเล่ือนผลการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกคนอ่ืนในทีมโดยใช้พฤติกรรมและรูปแบบท่ีหลากหลาย พฤติกรรมท่ีส าคัญ
ได้แก่ การเติมเตม็ความผกูพันให้แก่สมาชิกในทีมคนอ่ืน ๆ ให้ข้อมลูย้อนกลับแก่ผู้ อ่ืนเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกของทีมท่ีดีขึน้ซ่ึงผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ ท่ีมคีวามรับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
ในการด าเนินธุรกิจ และมีความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีท าเป็นอย่างดี และดูแลงานจนส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ รับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ
ไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ มีความเป็นผู้น าท่ีดี มีลักษณะการเป็นผู้น า รู้หลักการบริหารงานเม่ือ
ต้องท างานร่วมกับคนหลายระดับในภาวการณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะระยะเร่ิมท าธุรกิจจะต้องรับ
บทเป็นผู้น าท่ีจะลงมือท าทุกอย่างด้วยตนเอง รู้จักปรับเปลี่ยนการบริหารงานท่ีจะท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ มีการท างานร่วมกันเป็นทีมซ่ึงสามารถปรับปรุงให้ธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได้
ทีมซ่ึงสามารถปรับปรุงให้ธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได้” 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเห็นตรงกันว่า  “การท่ี
นักศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย มีความสามารถใช้เคร่ืองมือต่าง  ๆ 
เช่น เพ่ือสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพ มักมีค ากล่าวอ้างว่าเป็นผู้ ท่ีเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการไม่เหมือนกับคนท่ัวไป โดยเป็นผู้มีความต้องการอย่างแขง็ขัน
ท่ีจะเป็นผู้ รู้จักคิดใน การท าในส่ิงท่ีดี และมีวิธีการในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงในความ
พยายามท่ีจะท าในส่ิงเหล่านีอ้ย่างมุ่งมั่น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสม า่เสมอ สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน ต้องค้นหาและใ ช้
ข้อมูลป้อนกลับ ดังนั้นข้อมูลป้อนกลับจึงเป็นส่วนท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดและ
อุปสรรคต่าง ๆ และควรมีทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเขาถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกิดผลดีต่ออนาคตของนักศึกษาได้มากกมาย นักศึกษาควรตระหนักถึงข้อมูลข่าวสารจากท่ัว
ทุกมุมโลกท่ีส่งตรงถึงตัวนักศึกษาเองนั้นมีท้ังข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จ ควรหาแนวทางการเตรียม
ความพร้อมและมีสมรรถนะเพ่ือให้สามารถเตรียมพร้อมปรับตัวอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ยคุโลกาภิวฒัน์ของศตวรรษท่ี 21 นี”้ 
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 กล่าวโดยสรุปว่า ผู ้ทรงคุณวุฒิต่างลงความเห็นว่า  องค์ประกอบของสมรรถนะการ
ปฏิบติังานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) มีความส าคญัอย่างยิ่งทั้ง 5 
ดา้น คือ การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้กบันกัศึกษาสหกิจศึกษาก่อให้เกิดสมรรถนะของแรงงาน
ตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ สมรรถนะดา้นความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียน คิดต่อยอดและน าองค์
ความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาประยุกต์ให้ในการปฏิบติังานได้เป็นอย่างดี ซ่ึงมีความส าคญัมากต่อ
ความส าเร็จส าหรับผูป้ระกอบการ ดา้นทกัษะทางปัญญาสามารถใชว้ิธีการปฏิบติังานประจ าและหา
แนวทางใหม่ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถเปล่ียนแปลงหรือประยุกตใ์ชค้วามรู้ท่ีมี
อยู่ในการปฏิบติัภารกิจได ้และมีความคิดริเร่ิมท่ีจะพฒันางาน ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ คือ มีความเป็นผูน้ าในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่องาน
ท่ีท า มีลกัษณะการเป็นผูน้ า รู้หลกัการบริหารงาน รู้จกัปรับเปล่ียนการบริหารงานท่ีจะท าให้ธุ รกิจ
ประสบความส าเร็จ มีการท างานร่วมกนัเป็นทีมซ่ึงสามารถปรับปรุงให้ธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได ้
ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นผูมี้ความ
ตอ้งการอย่างแข็งขนัท่ีจะเป็นผูรู้้จกัคิดใน การท าในส่ิงท่ีดี และมีวิธีการในการปรับปรุงผลการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงในความพยายามท่ีจะท าในส่ิงเหล่าน้ีอย่างมุ่งมัน่ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การ
เขียน ตอ้งคน้หาและใช้ขอ้มูลป้อนกลบั ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัของสมรรถนะการปฏิบติังาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

 4.2.3  ประเด็นปัจจัยความส าเร็จเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 

 การศึกษาเชิงปริมาณปัจจยัความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนักศึกษา      
สหกิจศึกษา ประกอบดว้ย 12 ตวัแปร คือ ดา้นความคิดริเร่ิม (ความคิดสร้างสรรค)์ ดา้นการยอมรับ
ความเส่ียง  ด้านความเช่ือมั่นในความสามารถตนเอง (ความมั่นใจในตนเอง) ด้านความ
ขยนัหมัน่เพียร มุ่งมัน่อดทน (อดทนต่อความลม้เหลว) ดา้นความตอ้งการตอบสนองอยา่งทนัที ดา้น
มีความกระตือรือร้น (แสวงหาขอ้มูล) ดา้นความสามารถในการแข่งขนัและช่ืนชอบการท าธุรกิจ 
ดา้นการวางแนวทางในอนาคต (เป้าหมาย) ดา้นทกัษะการจดัการและวิสัยทศัน์ ดา้นความตอ้งการ
ความส าเร็จและการเติบโต ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร (ทกัษะทางสังคม) และดา้น
จริยธรรมทางธุรกิจ (ความซ่ือสัตยสุ์จริต) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความเช่ือมัน่ในความสามารถ
ตนเอง (ความมัน่ใจในตนเอง) มีการยอมรับความเส่ียง มีความตอ้งการตอบสนองอย่างทนัที มี
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มนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร (ทักษะทางสังคม) สอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหป้ระเด็นสอดคลอ้งกนั สรุปประเด็นไดด้งัน้ี 
 1. นกัศึกษาสหกิจศึกษาควรมีทกัษะและประสบการณ์ในวิชาชีพนั้น ๆ เช่น การมีทกัษะ
และประสบการณ์ในอาชีพท่ีด าเนินอยูต่ลอดจนการพฒันาทกัษะความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
              2. นักศึกษาสหกิจศึกษาควรมีทกัษะในการส่ือสารขอ้ความกบัผูอ่ื้นให้ได้ความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั รวมถึงความสามารถในการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ กบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยขอ้ความท่ีกระชบัชดัเจนไดใ้จความ 

3. นักศึกษาสหกิจศึกษามีความรอบรู้ ผู ้ประกอบการจะต้องเป็นผู ้มีความรอบรู้ และ
ขวนขวายในการหาความรู้ทุกดา้นซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ความรู้
ดา้นการผลิตการตลาด การเงิน การบญัชี และการจดัการเร่ืองคน 
 4. นกัศึกษาสหกิจศึกษาควรมีความมัน่ใจในตนเอง มีความสามารถและความตั้งใจท่ีจะน า
ตนเองไปสู่โอกาส เป็นคนท่ีสามารถท างานได้ดว้ยตนเองและสามารถตดัสินใจไดใ้นภาวะท่ีบีบ
บงัคบั หรือมีความจ ากดั มีความเขม้แขง็ และมีความเป็นผูน้ า     
             5. นักศึกษาสหกิจศึกษามีความรอบรู้ ผูป้ระกอบการจะต้องเป็นผูมี้ความรอบรู้ และ
ขวนขวายในการหาความรู้ทุกดา้นซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ความรู้
ดา้นการผลิตการตลาด การเงิน การบญัชี และการจดัการเร่ืองคน 
 6. นกัศึกษาสหกิจศึกษาตอ้งกลา้สู้ เป็นผูท่ี้กลา้สู้งานหนกั ไม่ทอ้ถอยและทอ้แทก้บัปัญหา 
ดงันั้นจึงตอ้งกลา้สู้ทั้งงานและปัญหา 

 7. นกัศึกษาสหกิจศึกษาตอ้งกล้าเส่ียง การใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองในการ
เรียนรู้ ลองผิดลองถูก โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดจึงมีมากเท่า ๆ กบัโอกาสความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจจึงเป็นการทา้ทายความเส่ียง สามารถเผชิญต่อความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อความส าเร็จ หรือลม้เหลว 

8. นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องมีทกัษะด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ การจะเป็นผูป้ระกอบการนั้น
จะต้องมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีกบับุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการติดต่อส่ือสาร เช่น การ
ส่ือสารขอ้ความภารกิจของธุรกิจท่ีเขา้ใจตรงกนั วิธีการจูงใจให้พนกังานปฏิบติังานดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
และความมีภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการ  
        9.  นกัศึกษาสหกิจศึกษาควรมีความตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต ผูป้ระกอบการเช่ือ
ว่า ค่าของความส าเร็จมากกว่าเงิน ซ่ึงคนจ านวนมากคิดว่าเงินคือ ปัจจัยผลักดันในการเข้ามา
ประกอบการ แรงผลกัดนัอนั เกิดจากความตอ้งการความส าเร็จท าให้เกิดความทุ่มเท จะขบัเคล่ือน
ทุนทั้งหมดเพื่อท่ีจะสร้างรายได ้
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  10. นกัศึกษาสหกิจศึกษาควรมีสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กบัองคก์ารโดยการท างานเชิงรุกใน
องคก์ารจะตอ้งมีการติดตาม และตรวจสอบ รวมไปถึงการระบุแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมี
อยูใ่นตลาดเดิม โดยการคาดการณ์ถึงความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือคาดการณ์ในปัญหาและ
อุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการลงทุน ไม่เฉพาะแต่การท างานเชิงรุกท่ีตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
เปล่ียนแปลงเท่านั้น หากแต่จะตอ้งให้ความส าคญักบัการปฏิบติังานภายในองคก์ารดว้ยเพื่อกา้วสู่
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
  กล่าวโดยสรุปว่า ผูท้รงคุณวุฒิต่างลงความเห็นว่าปัจจัยความส าเร็จเพื่อสร้างบัณฑิต          
เชิงผูป้ระกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษา คือ นักศึกษาสหกิจศึกษา ควรมีการท างานเชิงรุก มี
ความพยายามในการมุ่งพฒันาความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้แข่งขนั มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
เผชิญกบัความเส่ียง ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความพยายามในการพฒันา และคน้หาวิธีการในการ
ประกอบธุรกิจของตนเองให้ประสบความส าเร็จ และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์สามารถท่ีจะวิเคราะห์
เหตุการณ์ในอนาคตขา้งหนา้ไดอ้ยา่งแม่นย  าและพร้อมรับเหตุการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง มีลกัษณะเป็น
ผู ้น าและมีความเช่ือมั่นในตนเองความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์น าประสบการณ์ท่ีผ่านมาน ามา
ประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ท่ีดีกว่าเดิมน ามาใช้กบัการบริหารธุรกิจ รวมถึงเป็นผูเ้ขา้ถึง
ปัญหาแลว้หาทางแกไ้ข 
 

4.3  แนวทางการบูรณาการจัดการสหกจิศึกษาเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการ   
        ในการน าเสนอแนวทางการบูรณาการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ  
โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า สมรรถนะของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีผลต่อความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษา ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณธรรม จริยธรรม (X1) ดา้นความรู้ (X2) ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา (X3) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X4) และดา้นทกัษะ
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (X5)  และจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) จากผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ผูว้ิจยัจะน าเสนอตามหวัขอ้ และมีการสรุปผล
จากความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ได้แนวคิดเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจยัเพื่อสร้างบัณฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการทั้ง 5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษา 
สหกิจศึกษานั้น ควรมีแนวทางในการปฏิบติัอยา่งไร เพื่อยนืยนัวา่ปัจจยัเหล่านั้นมีผลต่อความส าเร็จ
เพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษาจริง และน ามาสร้างเป็นแนวทาง       
การบูรณาการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15  แนวทางการบูรณาการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ   
แนวทางการบูรณาการจัดการสหกจิศึกษาเพ่ือสร้างบัณฑิต 

เชิงผู้ประกอบการ 
Correlations 

1.  ความสามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ .626** 
2.  การมีมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร  .188** 
3.  ความสามารถในการปรับวถีิชีวติในความขดัแยง้ทางค่านิยม .128* 
4.  การร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ .126* 
5.  การวางแผนด าเนินการโครงการวจิยัคน้ควา้ดว้ยตนเอง -.120* 
6.  ผูมี้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยักระบวนการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ .010 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

จากตารางท่ี  4.15 แนวทางการบูรณาการจัดการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการ พบว่า  นักศึกษาสหกิจศึกษาควรมีความสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ การมีมนุษย
สัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ และการวางแผนด าเนินการโครงการวิจยั
คน้ควา้ดว้ยตนเอง  

 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจยัเร่ือง  การบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กบัผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสหกิจศึกษาไทย เพื่อน าขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์มายืนยนัในแนวทางการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเชิงผูป้ระกอบการ ได้แก่ 
หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดน้ ามาสรุปผลการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
      5.1  สรุปผลการวจิยั  
             5.2  อภิปรายผลการวจิยั 
             5.3  ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
        จากการศึกษาเอกสารต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยอาศยักรอบทฤษฎีท่ีมีผูศึ้กษาไวค้รอบครุมในด้านต่าง ๆ โดย
สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
         5.1.1   ผลการการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
         ผลการวิจยัเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย 1)  ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานจดัการแบบ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 2) ผลการวิเคราะห์
สมรรถนะการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใตก้รอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF))  และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1)  ลกัษณะพืน้ฐานของสถานประกอบการ พบว่า รูปแบบของสถานประกอบการส่วนใหญ่
เป็นหน่วยงานของภาคเอกชน/บริษทั รองลงมา คือ หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น องค์กรอาสาสมคัร เป็น
หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ 
ประเภทของสถานประกอบการ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กมีจ านวนพนกังาน
ต ่ากวา่ 50  คน รองลงมา คือ สถานประกอบการขนาดกลางมีจ านวนพนกังาน 50-200 คน และสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ มีจ านวนพนกังานมากกวา่ 200  คน ต าแหน่งปัจจุบนั พบวา่ มีต าแหน่งเป็น
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ผูบ้ริหารระดบัสูง รองลงมา คือ ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัตน้ และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  การรับนักศึกษาเข้าปฏิบติังาน  พบว่า ส่วนใหญ่สถานประกอบการมีการรับ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาไม่ต ่ากวา่ 1 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก) รองลงมาคือ มีการรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาไม่ต ่ากว่า 3 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดกลาง) และมีการรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาไม่ต ่ากว่า 10 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่)  กระบวนการ
คดัเลือกบุคลากรเขา้ปฏิบติังานในสถานประกอบการ พบวา่  สถานประกอบการมากกว่าคร่ึงมีการ
สอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ รองลงมาคือ สอบสัมภาษณ์ และสอบขอ้เขียน  

2) ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานประกอบการ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นผูนิ้เทศงาน 
และอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นวชิาการ และดา้นการวดัประเมินผลและรายงานผล  
  3)  ผลการวเิคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
(ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากเกือบทุกรายการ คือ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้าน
ความรู้ ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และอยู่
ในระดับปานกลาง คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

  4)  ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากและ     
ปานกลาง โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความเช่ือมัน่ในความสามารถตนเอง (ความมัน่ใจใน
ตนเอง) มีการยอมรับความเส่ียง มีความตอ้งการตอบสนองอย่างทนัที  มีมนุษยสัมพนัธ์และการ
ติดต่อส่ือสาร (ทกัษะทางสังคม) 
 5)  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ ส่งผลต่อความส าเ ร็จ เพ่ือสร้างบัณฑิต เชิง
ผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณสมรรถนะของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีผลต่อความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือพิจารณาน ้ าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลกบัความส าเร็จ
เพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษา พบว่า ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อความส าเร็จสูงมากเป็นอนัดบัแรก 
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รองลงมา คือ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ นอกจากน้ี สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ปัจจยัทั้ง 5  
ค่า  R = 0.821  มีค่าเขา้ใกล ้1.00  แสดงวา่  มีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถใชต้วัแปรอิสระทั้งหมด
พยากรณ์ตวัแปรตามไดดี้ และสามารถอธิบายความส าเร็จเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
(R 2 ) ไดร้้อยละ 67.50 และมีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (SEest )  เท่ากบั 18.85 ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
    5.1.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทวนสอบผลการศึกษาเชิงปริมาณ ส าหรับ
สภาพการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถาน
ประกอบการ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนักศึกษา    
สหกิจศึกษา โดยสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสหกิจศึกษาไทย ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการ หรือผูท้รงคุณวฒิุ จากหน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวสิาหกิจ 
หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถสรุปผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกวา่ มีปัจจยัใดบา้งท่ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชิงปริมาณ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ในประเด็นสภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐาน    
สหกจิศึกษาของสถานประกอบการ ใน 5 ประเด็น ผูท้งคุณวฒิุต่างแสดงความเห็นไวอ้ยา่งสอดคลอ้ง
กนัวา่ สถาบนัอุดมศึกษาควรเปิดโอกาสใหส้ถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
สหกิจศึกษามากข้ึน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านผูนิ้เทศงาน และด้านการวดั
ประเมินผล เพื่อท าให้เกิดความร่วมมือท่ีดีระหว่างสถาบนัการศึกษากบัสถานประกอบการ เพื่อให้
การด าเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึน ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดัอบรม
สัมมนา การประชุมร่วมระหวา่งผูบ้ริหารสถานประกอบการ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์และหัวหน้าฝ่ายท่ีจะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อจดัวางแผนก าลงัคนท่ีจะรองรับการมา
ปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงาน     
สหกิจศึกษาใหก้บัสถานประกอบการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษา 

2)  ปัจจัยความส าเร็จเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ประกอบด้วย 12 ตวัแปรผูท้รงคุณวุฒิต่างลงความเห็นว่า ปัจจยัความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา คือ นกัศึกษาสหกิจศึกษา ควรมีการท างานเชิงรุก มีความ
พยายามในการมุ่งพฒันาความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้แข่งขนั มีความเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญ
กบัความเส่ียง ซ่ึงผูป้ระกอบการจะต้องมีความพยายามในการพฒันา และค้นหาวิธีการในการ
ประกอบธุรกิจของตนเองให้ประสบความส าเร็จ และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์สามารถท่ีจะวิเคราะห์
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เหตุการณ์ในอนาคตขา้งหนา้ไดอ้ยา่งแม่นย  าและพร้อมรับเหตุการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง มีลกัษณะเป็น
ผู ้น าและมีความเช่ือมั่นในตนเองความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์น าประสบการณ์ท่ีผ่านมาน ามา
ประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ท่ีดีกว่าเดิมน ามาใช้กบัการบริหารธุรกิจ รวมถึงเป็นผูเ้ขา้ถึง
ปัญหาแลว้หาทางแกไ้ข 

3)  สมรรถนะการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
องค์ประกอบของสมรรถนะการปฏิบติังานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) มีความส าคญัอยา่งยิ่งทั้ง 5 ดา้น คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
ให้กบันกัศึกษาสหกิจศึกษาก่อให้เกิดสมรรถนะของแรงงานตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 2) 
ด้านความรู้ ท่ีไดจ้ากการเรียน คิดต่อยอดและน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาประยุกตใ์หใ้นการ
ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงมีความส าคญัมากต่อความส าเร็จส าหรับผูป้ระกอบการ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา สามารถใช้วิธีการปฏิบติังานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการ แก้ไขปัญหาไดอ้ย่าง
เหมาะสม สามารถเปล่ียนแปลงหรือประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีมีอยูใ่นการปฏิบติัภารกิจได ้และมีความคิด
ริเร่ิมท่ีจะพฒันางาน 4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ คือ มีความเป็น
ผูน้ าในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า มีลักษณะการเป็นผูน้ า รู้หลักการ
บริหารงาน รู้จกัปรับเปล่ียนการบริหารงานท่ีจะท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ มีการท างานร่วมกนั
เป็นทีมซ่ึงสามารถปรับปรุงใหธุ้รกิจเจริญเติบโตต่อไปได ้และ 5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นผูมี้ความตอ้งการอยา่งแขง็ขนัท่ีจะเป็นผูรู้้จกัคิดใน 
การท าในส่ิงท่ีดี และมีวิธีการในการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน ซ่ึงในความพยายามท่ีจะท าในส่ิง
เหล่าน้ีอยา่งมุ่งมัน่ เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ สามารถ
ส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ตอ้งคน้หาและใช้ขอ้มูลป้อนกลบั ถือเป็น
องค์ประกอบส าคญัของสมรรถนะการปฏิบติังานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  

4) ปัจจัยความส าเร็จเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษากล่าวโดย
สรุปว่า ผูท้รงคุณวุฒิต่างลงความเห็นว่าปัจจยัความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา คือ นกัศึกษาสหกิจศึกษา ควรมีการท างานเชิงรุก มีความพยายามในการมุ่ง
พฒันาความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้แข่งขนั มีความเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญกบัความเส่ียง ซ่ึง
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความพยายามในการพฒันา และคน้หาวิธีการในการประกอบธุรกิจของ
ตนเองใหป้ระสบความส าเร็จ และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์สามารถท่ีจะวเิคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต
ขา้งหน้าได้อย่างแม่นย  าและพร้อมรับเหตุการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง มีลกัษณะเป็นผูน้ าและมีความ
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เช่ือมัน่ในตนเองความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์ าประสบการณ์ท่ีผา่นมาน ามาประยุกตใ์ชส้ร้างสรรคห์า
วธีิการใหม่ท่ีดีกวา่เดิมน ามาใชก้บัการบริหารธุรกิจ รวมถึงเป็นผูเ้ขา้ถึงปัญหาแลว้หาทางแกไ้ข 

5.1.3  แนวทางการบูรณาการจัดการสหกจิศึกษาเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการ 
แนวทางการบูรณาการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ พบว่า  นัก

ศึกษาสหกิจศึกษาควรมีความสามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ การมีมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการจดัการขอ้
โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ และการวางแผนด าเนินการโครงการวจิยัคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
 

5.2  อภิปรายผลการวจิัย 
   5.2.1  ผลการวิจัย สมรรถนะการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ที่ส่งผลความส าเร็จเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิง ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร คือ  ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ผลการวิจยัดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ ผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการ หรือผูท้รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานของทางราชการ/
รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของเอกชน หน่วยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีพบวา่ ปัจจยัทั้ง 5 ตวัมีความสัมพนัธ์และมีความส าคญัต่อความส าเร็จเชิงผูป้ระกอบการของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF : HEd) ซ่ึงเป็น
กรอบแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ เพื่อน านโยบายในพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม เน้นการจดัการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีหลักการส าคญัคือ เป็น
เคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการวดัการศึกษาตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 มุ่งเนน้ท่ี Learning 
Outcomes มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ท่ีไดด้ าเนินการไวแ้ล้วเก่ียวกบัเร่ืองหลกัสูตร
และการจดัการเรียนการสอนเขา้ไวด้้วยกนั และเช่ือมโยงให้เป็นเร่ืองเดียวกนั เป็นเคร่ืองมือการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและความมัน่ใจในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง/มีส่วนไดส่้วน
เสีย มุ่งคุณวฒิุหรือปริญญาของสถาบนั และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   อีกทั้งสอดคล้องกับ Kavanagh & Drennan (2008)  และ Finegold & Notabartolo (2010) 
พบว่า ทกัษะท่ีควรมีในการท างาน คือ ทกัษะในการส่ือสาร ทกัษะในการคิดสร้างสรรค์ ทกัษะใน
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การบริการจัดการ ทักษะในการปรับตัว ทักษะทางวิชาชีพ และทกัษะในการคิดค านวณและ
คอมพิวเตอร์เป็นทกัษะส าหรับบุคลากรท่ีองค์การระดบัชาติและระดบันานาชาติในศตวรรษท่ี 21 
ตอ้งการ และสอดคลอ้งทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และกรอบการ
ผลิตและพฒันาก าลงัคนเพื่อรองรับดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก าหนดแนวทางในการจดัท า
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยน าสมรรถนะ
ดิจิทลัส าหรับคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี มาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นท่ี 5 
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (คณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2561) ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2559) ไดร้ะบุถึงคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 วา่ การเรียนยุคใหม่ตอ้งเนน้การคิด 
มีสมรรถนะ (ปฏิบติังานได้จริง) เป็นผูแ้สวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถผลิตองค์ความรู้และ
นวตักรรมได ้สามารถบูรณาการกบัสังคม เนน้การร่วมมือกนัท า ทั้งน้ียงัไดร้ะบุทกัษะหมวด 12 ท่ี
ผูเ้รียนในยุคประเทศไทย 4.0 ควรมี ได้แก่ 1) ทกัษะการคิด 10 มิติ ได้แก่ การคิดวิพากษ์ การ
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดบูรณาการ การคิดมโนทศัน์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดกลยุทธ์ 
การคิดประยุกต ์การคิดอนาคต การคิดสร้างสรรค ์2) ทกัษะการใชเ้หตุผล 3) ทกัษะการตดัสินใจ 4) 
ทกัษะการส่ือสาร 5) ทกัษะภาษาต่างประเทศ 6) ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 7) ทกัษะการสร้าง
เครือข่าย 8) ทกัษะการประกอบการ 9) ทกัษะการจดัการ 10) ทกัษะความเป็นผูน้ า 11) ทกัษะการ
จดัระบบ และ 12) ทกัษะการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
  ผลการวิจยัดังกล่าวยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ World Economic Forum (2016) ท่ีได้
เสนอ 10 ทกัษะท่ีจ าเป็นในปี ค.ศ. 2020 ท่ีตลาดแรงงานโลกตอ้งการ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการแกปั้ญหาท่ี
ซบัซ้อน (Complex Problem Solving) 2) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 3) การคิดสร้างสรรค์
(Creativity) 4) การจดัการบุคคล (People Management) 5) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (Coordinating 
with Others) 6) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 7) การประเมินและตัดสินใจ 
( Judgment and Decision Making) 8 )  การบริการ  (Service Orientation) 9 )  การ เจรจา ต่อรอง 
(Negotiation) และ 10) ความคิดยืดหยุ่น (Cognitive Flexibility) และงานของ OECD (organization 
for Economic Cooperation and Development, 2018) ไดเ้สนอบทความ เร่ือง การเตรียมความพร้อม
วยัรุ่นส าหรับโลกแห่งการมีส่วนร่วมและความย ัง่ยืน: กรอบสมรรถนะระดบัสากล ไดเ้สนอมิติของ
สมรรถนะสากล ไดแ้ก่ การเขา้ใจประเด็นระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัสากล และระดบัวฒันธรรมอย่างมี
นยัส าคญั การเขา้ใจและซาบซ้ึงต่อมุมมองและทศันคติของบุคคลอ่ืน การเปิดรับและมีปฏิสัมพนัธ์
ขา้มวฒันธรรมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การลงมือปฏิบติัเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและ
ความเป็นอยู่ท่ีดี และยงัสอดคล้องกับงานของ Lozano (2017) ได้เสนอศาสตร์การสอนและ
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในบริบทอุดมศึกษา ได้เสนอการสังเคราะห์
สมรรถนะของนกัศึกษาส าหรับการพฒันาอย่างย ัง่ยืนไว ้ไดแ้ก่ การคิดอย่างเป็นระบบการท างาน
อย่างบูรณาการ การคิดล่วงหน้า การมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม การคิดเชิงวิเคราะห์และ
วิพากษ์ การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ความเห็นอก เห็นใจและการปรับเปล่ียนมุมมอง การส่ือสาร
และการใชส่ื้อ การปฏิบติัเชิงกลยทุธ์ การเขา้ไปมีส่วนร่วม ทกัษะการประเมิน ความอดทนต่อความ
คลุมเครือและไม่แน่นอน 

 5.2.2  ผลการวิจยัความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
ประกอบดว้ย 12 ตวัแปร คือ ดา้นความคิดริเร่ิม (ความคิดสร้างสรรค์) ดา้นการยอมรับความเส่ียง 
ดา้นความเช่ือมัน่ในความสามารถตนเอง (ความมัน่ใจในตนเอง) ดา้นความขยนัหมัน่เพียร มุ่งมัน่
อดทน (อดทนต่อความลม้เหลว) ดา้นความตอ้งการตอบสนองอยา่งทนัที ดา้นมีความกระตือรือร้น 
(แสวงหาขอ้มูล) ดา้นความสามารถในการแข่งขนัและช่ืนชอบการท าธุรกิจ ดา้นการวางแนวทางใน
อนาคต (เป้าหมาย) ด้านทกัษะการจดัการและวิสัยทศัน์ ด้านความตอ้งการความส าเร็จและการ
เติบโต ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร (ทกัษะทางสังคม) และดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ 
(ความซ่ือสัตยสุ์จริต)  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากและปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความเช่ือมัน่ในความสามารถตนเอง (ความ
มัน่ใจในตนเอง) มีการยอมรับความเส่ียง มีความตอ้งการตอบสนองอยา่งทนัที  มีมนุษยสัมพนัธ์และ
การติดต่อส่ือสาร (ทกัษะทางสังคม) สอดคลอ้งกบัการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั คือ ผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการ หรือผูท้รงคุณวฒิุ จากหน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ี
ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
ให้ประเด็นสอดคลอ้งว่า ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
สรุปประเด็นเพื่ออภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. นกัศึกษาสหกิจศึกษาควรมีทกัษะและประสบการณ์ในวิชาชีพนั้น ๆ เช่น การมีทกัษะ
และประสบการณ์ในอาชีพท่ีด าเนินอยูต่ลอดจนการพฒันาทกัษะความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ  
              2. นักศึกษาสหกิจศึกษาควรมีทกัษะในการส่ือสารขอ้ความกบัผูอ่ื้นให้ได้ความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั รวมถึงความสามารถในการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ กบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยขอ้ความท่ีกระชบัชดัเจนไดใ้จความ 

3. นักศึกษาสหกิจศึกษามีความรอบรู้ ผู ้ประกอบการจะต้องเป็นผู ้มีความรอบรู้ และ
ขวนขวายในการหาความรู้ทุกดา้นซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ความรู้
ดา้นการผลิตการตลาด การเงิน การบญัชี และการจดัการเร่ืองคน 
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 4. นกัศึกษาสหกิจศึกษาควรมีความมัน่ใจในตนเอง มีความสามารถและความตั้งใจท่ีจะน า
ตนเองไปสู่โอกาส เป็นคนท่ีสามารถท างานได้ดว้ยตนเองและสามารถตดัสินใจไดใ้นภาวะท่ีบีบ
บงัคบั หรือมีความจ ากดั มีความเขม้แขง็ และมีความเป็นผูน้ า     
             5. นักศึกษาสหกิจศึกษามีความรอบรู้ ผูป้ระกอบการจะต้องเป็นผูมี้ความรอบรู้ และ
ขวนขวายในการหาความรู้ทุกดา้นซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ความรู้
ดา้นการผลิตการตลาด การเงิน การบญัชี และการจดัการเร่ืองคน 
 6. นกัศึกษาสหกิจศึกษาตอ้งกลา้สู้ เป็นผูท่ี้กลา้สู้งานหนกั ไม่ทอ้ถอยและทอ้แทก้บัปัญหา 
ดงันั้นจึงตอ้งกลา้สู้ทั้งงานและปัญหา 

 7. นกัศึกษาสหกิจศึกษาตอ้งกล้าเส่ียง การใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองในการ
เรียนรู้ ลองผิดลองถูก โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดจึงมีมากเท่า ๆ กบัโอกาสความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจจึงเป็นการทา้ทายความเส่ียง สามารถเผชิญต่อความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อความส าเร็จหรือลม้เหลว 

8. นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องมีทกัษะด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ การจะเป็นผูป้ระกอบการนั้น
จะต้องมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีกบับุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการติดต่อส่ือสาร เช่น การ
ส่ือสารขอ้ความภารกิจของธุรกิจท่ีเขา้ใจตรงกนั วิธีการจูงใจให้พนกังานปฏิบติังานดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
และความมีภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการ  
        9. นกัศึกษาสหกิจศึกษาควรมีความตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต ผูป้ระกอบการเช่ือ
ว่า ค่าของความส าเร็จมากกว่าเงิน ซ่ึงคนจ านวนมากคิดว่าเงินคือ ปัจจัยผลักดันในการเข้ามา
ประกอบการ แรงผลกัดนัอนั เกิดจากความตอ้งการความส าเร็จท าให้เกิดความทุ่มเท จะขบัเคล่ือน
ทุนทั้งหมดเพื่อท่ีจะสร้างรายได ้
  10. นกัศึกษาสหกิจศึกษาควรมีสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กบัองคก์ารโดยการท างานเชิงรุกใน
องคก์ารจะตอ้งมีการติดตาม และตรวจสอบ รวมไปถึงการระบุแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมี
อยูใ่นตลาดเดิม โดยการคาดการณ์ถึงความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือคาดการณ์ในปัญหาและ
อุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการลงทุน ไม่เฉพาะแต่การท างานเชิงรุกท่ีตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
เปล่ียนแปลงเท่านั้น หากแต่จะตอ้งให้ความส าคญักบัการปฏิบติังานภายในองคก์ารดว้ยเพื่อกา้วสู่
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 จากผลการวิจยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรวินนัท ์ การะเกษ (2556) ท่ีพบวา่ สถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษา 3 ดา้นส าคญั คือ ด้านผลส าเร็จของงาน ด้าน
ความรู้ความสามารถ และ 3) ดา้นความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานของเสาวนีย ์ 
ศรีจนัทร์นิล (2557) พบว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจในคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
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นกัศึกษาท่ีมาสหกิจศึกษาค่อนขา้งมาก  เช่น ความประพฤติ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน และการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ส าหรับในส่วนของการปฏิบติังาน สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของนักศึกษาเช่นกนั  เน่ืองจากนักศึกษาท่ีปฏิบติัสหกิจศึกษานั้น 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี มีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน และสามารถปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จเรียบร้อยครบถว้น และไม่ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา และสอดคลอ้ง
กบัสุวดี โรจนพิทยากร (2559) ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการในภาพรวมอยู่
ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาอยูใ่น
ระดบัสูงทุกดา้น โดยดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ (ความซ่ือสัตยสุ์จริต)  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ด้านความตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต ด้านทกัษะการจดัการและวิสัยทศัน์  ด้านการวาง
แนวทางในอนาคต (เป้าหมาย) ด้านมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร(ทกัษะทางสังคม)  ดา้น
ความขยนัหมัน่เพียรมุ่งมัน่อดทน (อดทนต่อความล้มเหลว)  ด้านมีความกระตือรือร้น (แสวงหา
ขอ้มูล) ดา้นความตอ้งการการตอบสนองอยา่งทนัที และดา้นความเช่ือมัน่ในความสามารถตนเอง 
(ความมัน่ใจในตนเอง) ดา้นความสามารถในการแข่งขนัและช่ืนชอบการท าธุรกิจ ดา้นการยอมรับ
ความเส่ียงและดา้นความคิดริเร่ิม (ความคิดสร้างสรรค)์   
 ประเด็นดังกล่าวยงัสอดคล้องกับงานของสุรเกียรติ ธาดาวฒันาวิทย์  (2561)ได้เสนอ
บทความ เร่ือง คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศไทยตามแนว “ประเทศไทย 
4.0”  สรุปและมีขอ้เสนอแนะวา่ ช่องวา่งระหวา่งกระบวนการผลิตบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาท า
ให้เห็นว่า การผลิตบณัฑิตของแต่ละสถาบนัยงัคงมีความเป็นปัจเจก คือ ยงัคงขาดความเช่ือมโยง
ระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษากบัผูใ้ห้และผูใ้ชป้ระโยชน์จากบณัฑิต ดว้ยเหตุน้ีแนวทางในการพฒันา
คุณลกัษณะของบณัฑิตให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ พฒันาประเทศไทยตามแนว “ประเทศไทย 
4.0” คือ 1) การส่งเสริมให้นิสิตนกัศึกษาไดมี้โอกาสใน การมีประสบการณ์จริงจากองค์กรธุรกิจ
ระหวา่งการเรียน เพื่อเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ท่ีใชใ้นสถานการณ์จริง รวมไปถึงเพื่อทราบถึงส่ิง
ท่ีต้องคุณลักษณะท่ีจ าเป็นท่ีต้องส่งเสริมกับนิสิตนักศึกษาก่อนท่ีจะไปเป็นบณัฑิต 2) คือการ
ส่งเสริมให้มีการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรจากทางภาคเอกชนเพื่อให้หลักสูตรท่ี
สถาบนัออกแบบมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งการดึงนิสิต 
นักศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรเพื่อให้สอดคล้องกบัความสนใจ และตรงตาม
ความตอ้งการของตนเองอีกดว้ย นอกจากน้ีควรมีส่งเสริมให้นิสิตนกัศึกษาไดมี้โอกาสเปิดโลกทศัน์
ในการเรียนรู้จากบริบทต่างวฒันธรรม ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้นิสิตนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ความรู้ต่าง ๆ 
วฒันธรรม ยงัไดเ้รียนรู้ทกัษะการท างาน และสมรรถนะหลากหลายท่ีสามารถน ามาใชใ้นการท างาน
จริงไดอี้กดว้ย หากสถาบนัอุดมศึกษาไดใ้ห้ ความส าคญักบัจุดเน้นในคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมี
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ความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามแนวโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ก็จะท าให้
สถาบนัอุดมศึกษา สามารถท่ีจะด าเนินงานตามภารกิจดา้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ  
 อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศท่ีเป็นปัจจุบนัเพื่อให้บณัฑิตท่ีจบออกไป
เป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนให้ประเทศไทยสามารถพฒันาประเทศ
ไทยให้มีนวตักรรม เทคโนโลยี สินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าสูง เพื่อหลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้าน
กลาง (Middle Income Trap) ได้ในท่ีสุด ตามเป้าหมายของการพฒันาประเทศตามโมเดลประเทศ
ไทย 4.0 และสอดคล้องกบังานของ Sona White (2012ได้ศึกษาถึงแนวทางการปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษาท่ีดีท่ีสุดของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (Best Practics) พบว่า คุณลักษณะส าคญัท่ีเป็น
ปัจจยัความส าเร็จของสหกิจศึกษามีอยู ่5 ดา้นคือ 1) มีความชดัเจนในเป้าหมายและสร้างคุณค่า  2) 
การจดัโครงสร้างท่ีมีประสิทธิผล 3) มีความสัมพนัธ์อนัดีกับสถานประกอบการ 4) การสร้าง
สภาพแวดลอ้มเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษา และ 5) ให้ความส าคญักบัผลของการเรียนรู้ท่ี
ไดจ้ากการสหกิจศึกษา 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
        5.3.1  ข้อเสนอแนะส าหรับสถานประกอบการ 

1)  การมีส่วนร่วมในการคดัเลือกนกัศึกษาสหกิจศึกษาอยา่งมีอิสระ 
2) รับมอบหมายตรงตามสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสหกิจก าลงัศึกษาอยู ่ 
3) ก าหนดช่วงเวลาใหค้  าปรึกษาอยา่งเพียงพอ 
4) ให้ค  าแนะน าให้กบันักศึกษาสหกิจศึกษาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบก่อนเร่ิม

ปฏิบติังาน  
5) วางแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา  
6) มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะใหค้  าปรึกษาในการปฏิบติังาน   
7) มีความพร้อมและ/หรือผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินงานสหกิจศึกษากบัสังคมภายนอก 
8) มีการจดัการสัมมนาน าเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และมีผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมรับฟัง 
         5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษาสหกจิศึกษา 
                   1)  ความสามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์  

2)  รู้วธีิใชคุ้ณลกัษณะดา้นความปลอดภยั เช่น ซอฟแวร์ตา้นไวรัสและการตั้งความความ
มัน่คงปลอดภยั บนอุปกรณ์ รวมทั้งขอ้มูลส่วนตวับนส่ือสังคมออนไลน์ 
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3) ความสามารถเรียนรู้หลกัการพื้นฐานการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ไดต้ามค าแนะน า 
และสามารถทดลองท าได ้

4)  ความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีหลากหลาย ได้อย่างคุ้นเคย และใช้ค  าศพัท์
เฉพาะไดพ้อสมควร 

5) ความสามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีหลากหลายอยา่งสะดวกสบายในการเรียนรู้ 
6)  มีมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร (ทกัษะทางสังคม) 
7)  มีความคิดริเร่ิม (ความคิดสร้างสรรค)์ 

        5.3.3  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
     1)  การวิจัยคร้ังต่อไปผูว้ิจ ัยอาจเปรียบเทียบวิธีการบริหารจัดการสหกิจศึกษาตาม

มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการตามรูปแบบของสถานประกอบการ  ว่ามีความ
ใกลเ้คียงกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

    2)  การวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยั ควรมีประเมินรูปแบบการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษา
เพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยวิธีการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการสหกิจศึกษาไทย เพื่อน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มายืนยนัในความเป็นไปได้ของ
แนวทางการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการต่อไป 

3)  การวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยั ควรวิจยัเก่ียวกบัระดบัสมรรนะการเป็นผูป้ระกอบการของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการคาดหวงัในปัจจุบัน และระดับสมรรนะการเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีสถานประกอบการคาดหวงั เพื่อจะท าให้ทราบช่องว่างของสมรรถนะท่ีตอ้งการ 
(competency gap) จะไดน้ าผลการประเมินมาจดัท าแผนการพฒันารายบุคคล (individual plan) เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนการจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคคลากรใหม่ให้มีความสามารถหลกัใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานประกอบการตอ้งการ ท าใหไ้ดรั้บการจา้งงานต่อเน่ืองหลงัจากส าเร็จการศึกษา  
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ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเชิง
ผูป้ระกอบการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี  
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ จ านวน 5 ขอ้  
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ จ านวน 25 ขอ้ 
  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในการปฏิบติังาน
ในสถานประกอบการ จ านวน 40 ขอ้   
                     ตอนท่ี 4  ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

จ านวน 12 ขอ้   

                     ตอนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
 2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านจะเป็นประโยชน์ในการสังเคราะห์การบูรณาการการจดัการสหกิจ
ศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใช้จะน าเสนอโดยภาพรวมโดยไม่มี
ผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอความกรุณาให้ท่านไดต้อบแบบสอบถามครบทุกขอ้
ค าถามตามความเป็นจริง เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  ทั้งน้ีเพื่อให้ผลของการวิจยัถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ท่ีสุด  
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบคุณ           
มา ณ โอกาสน้ี 
 

                                    นางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด 
                                     นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ  

                                 มหาวทิยาลยัสยาม 
                                       เบอร์โทรศพัท ์085-912-9397 

 
 
 
 

แบบสอบถามความคดิเห็น 
เร่ือง การบูรณาการการจดัการสหกจิศึกษาเพ่ือสร้างบัณฑติเชิงผู้ประกอบการ 
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ตอนที ่1  ลกัษณะพืน้ฐานของสถานประกอบการ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  และเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริงของท่าน 

 
1.  รูปแบบของสถานประกอบการ 

 (1)  หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวสิาหกิจ                      
 (2)  หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ 

 (3)  หน่วยงานของภาคเอกชน/บริษทั 
 (4)  หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานสังกดัคณะกรรมการเลือกตั้ง องคก์รระหวา่งประเทศ  

                  องคก์รอาสาสมคัร (โปรดระบุ)  ........................................................................ 
2.  ประเภทของสถานประกอบการ 

 (1)  ขนาดใหญ่       จ  านวนพนกังานมากกวา่  200  คน 
 (3)  ขนาดกลาง       จ  านวนพนกังาน       50 – 200  คน 
 (4)  ขนาดเล็ก          จ  านวนพนกังานต ่ากวา่      50  คน 

3.  ต าแหน่งปัจจุบนั 
 (1)  ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 (2)  ผูบ้ริหารระดบักลาง 
 (3)  ผูบ้ริหารระดบัตน้ 

 (4)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  .............................................................................................. 
4. การรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน 

 (1)  การรับนกัศึกษาสหกิจ ไม่ต ่ากวา่ 10 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่) 
 (2)  การรับนกัศึกษาสหกิจ ไม่ต ่ากวา่ 3 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดกลาง) 
 (3)  การรับนกัศึกษาสหกิจ ไม่ต ่ากวา่ 1 คน/ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก) 
 (4)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ...............................................................................................  

5. กระบวนการคดัเลือกบุคลากรเขา้ปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
 (1)  สอบขอ้เขียน 
 (2)  สอบสัมภาษณ์ 
 (3)  สอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ 

 (4)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ............................................................................................. 
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ตอนที ่2   การบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐานสหกจิศึกษาของ 
                 สถานประกอบการ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่ือท่ีตรงกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานจดัการ 
                 แบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
                 ของท่าน โดยพิจารณาดงัน้ี 
                 5      หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
                                   4         หมายถึง    มีการปฏิบติัในระดบัมาก   
                                   3         หมายถึง      มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง   
                                   2         หมายถึง      มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
                            1        หมายถึง      มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ข้อที่ 
การบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม

มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานประกอบการ 

ระดับการปฎบิัติ 

5 4 3 2 1 

1.ด้านการบริหารจัดการ 
1.1 ผูบ้ริหารมีนโยบายพร้อมทั้ งโครงสร้างองค์กรและจดัสรรทรัพยากร 

เพ่ือสนบัสนุน การด าเนินงานงานสหกิจศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   
 

  
1.2 ผูบ้ริหารมีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นพ่ีเล้ียง/     ผูนิ้เทศ

งาน/พนักงานท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการตระหนักรู้
และเข้าใจในหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ท่ีได้รับในการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา   

 

  
1.3 ผูบ้ริหารมีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นพี่เล้ียง/ผู ้

นิเทศงาน/พนักงานท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ให้มี
คุณวฒิุหรือมีประสบการณ์ตรงตามสาขาวชิาชีพของนกัศึกษา   

 

  
1.4 ผูบ้ริหารมีแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อให้นักศึกษาสหกิจ

ศึกษามีความปลอดภยัในการท างาน   
 

  
1.5 ผูบ้ริหารจัดให้มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมต่อการ

ท างานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา   
 

  
1.6 ผูบ้ริหารมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการให้กับ

นกัศึกษาสหกิจศึกษาตามความเหมาะสม   
 

  
2. ด้านวชิาการ      
2.1 สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการคดัเลือกนกัศึกษาสหกิจศึกษา

อยา่งมีอิสระ   
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ข้อที่ 
การบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม

มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานประกอบการ 

ระดับการปฎบิัติ 

5 4 3 2 1 
2.2 ผูบ้ริหารมีนโยบายในการปฐมนิเทศใหก้บันกัศึกษาสหกิจ

ศึกษาเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กฎระเบียบและ
มาตรฐาน การท างานขององคก์าร   

 

  
2.3 ผูบ้ริหารมอบหมายใหผู้รั้บผิดชอบสอนงานใหก้บันกัศึกษา

สหกิจศึกษาเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์วธีิการปฏิบติังาน เพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จของงานและองคก์ร   

 

  
2.4 ผูบ้ริหารมีการก าหนดบทบาท/หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ

ใหแ้ก่นกัศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
เปรียบเสมือนพนกังานจริง   

 

  
2.5 ผูบ้ริหารมีแนวทางการจดัสถานประกอบการมีกิจกรรมการ

ฝึกอบรมใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัของนกัศึกษา   

 

  
3. ด้านผู้นิเทศงาน      
3.1 ผูรั้บผดิชอบมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทผูนิ้เทศงาน

เก่ียวกบัสหกิจศึกษา   
 

  
3.2 งานท่ีผูนิ้เทศไดรั้บมอบหมายตรงตามสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสห

กิจก าลงัศึกษาอยู ่   
 

  
3.3 ผูนิ้เทศใหค้  าแนะน าใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษาเก่ียวกบั

หนา้ท่ีความรับผดิชอบก่อนเร่ิมปฏิบติังาน   
 

  
3.4 ผูนิ้เทศวางแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนใหก้บันกัศึกษาสหกิจ

ศึกษา   
 

  
3.5 ผูนิ้เทศไดก้ าหนดช่วงเวลามีเวลาใหค้  าปรึกษาแนะน าการ

ปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ   
 

  
3.6 ผูนิ้เทศมีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะใหค้  าปรึกษา มี

ความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะใหค้  าปรึกษาในการ
ปฏิบติังาน   

 

  
3.7 ผูนิ้เทศใหค้วามสนใจสอนงานและถ่ายทอด/แนะน าการ

ท างานใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา   
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ข้อที่ 
การบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม

มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานประกอบการ 

ระดับการปฎบิัติ 

5 4 3 2 1 
3.8 ผูนิ้เทศใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง

ปฏิบติังาน   
 

  
3.9 ผูนิ้เทศมีการตรวจทานและใหข้อ้เสนอการเขียนรายงาน      

สหกิจศึกษา   
 

  
3.10 ผูนิ้เทศทราบดีวา่เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา

ของนกัศึกษา   
 

  
3.11 ผูนิ้เทศมีการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเสนอต่อสถาบนัการศึกษา

และสถานประกอบการ   
 

  
4. ด้านการวดัประเมินผล และรายงานผล      
4.1 สถานประกอบการมีกระบวนการตรวจสอบลกัษณะงาน

คุณภาพงานท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาชีพของนกัศึกษาสหกิจศึกษา   
 

  
4.2 สถานประกอบการมีการติดตามความกา้วหนา้ของนกัศึกษา

สหกิจศึกษา   
 

  
4.4 สถานประกอบการมีการจดัการสัมมนาน าเสนอผลงานของ

นกัศึกษาสหกิจศึกษา และมีผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมรับฟัง   
 

  
4.3 สถานประกอบการมีความพร้อมและ/หรือผลงานในการ

ถ่ายทอดประสบการณ์/นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษากบัสังคมภายนอก   

 

  
 
ตอนที ่3   สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกจิศึกษาในสถานประกอบการ (ภายใต้กรอบ 
                มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่ือท่ีตรงกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของนกัศึกษา  
                สหกิจศึกษาในการปฏิบติังานในสถานประกอบการของท่าน โดยพิจารณาดงัน้ี 
                 5      หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
                                   4         หมายถึง    มีการปฏิบติัในระดบัมาก   
                                   3         หมายถึง      มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง   
                                   2         หมายถึง      มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
                            1        หมายถึง      มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ข้อที่ 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกจิศึกษา 

ในสถานประกอบการ 

ระดับการปฎบิัติ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
1.1 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้จรรยาบรรณทางวชิาชีพ      
1.2 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การพฒันานิสัยในการประพฤติ

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบในส่วนตน
และส่วนรวม   

 

  
1.3 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต

ในความขดัแยง้ทางค่านิยม   
 

  
1.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู ้มีความสามารถในการจัดการ

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวชิาการ   
 

  
1.5 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การค านึงความรู้สึกของผูอ่ื้นและ

สนบัสนุนผูอ่ื้น ใหมี้คุณธรรมจริยธรรม   
 

  
1.6 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถวินิจฉยัปัญหาอยา่ง

ผู ้รู้และยุติธรรม แม้มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพไม่
เพียงพอหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบั   

 

  
1.7 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การริเร่ิมในการยกปัญหาทาง

จรรยาบรรณท่ีเกิดอยู ่เพื่อทบทวนแกไ้ข   
 

  
1.8 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ภาวะผูน้ าในการส่งเสริมการ

ประพฤติตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไปในท่ีท างาน   
 

  
2. ด้านความรู้      
2.1 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความรู้และเขา้ใจแนวคิดหลกัการ

ทฤษฎีอยา่งถ่องแท ้   
 

  
2.2 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความรู้และเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎี 

หลกัการ และน ามาปฏิบติัในการวชิาชีพอยา่งลึกซ้ึง   
 

  
2.3 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั

กระบวนการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ   
 

  
2.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความเขา้ใจและผลกระทบของ

งานวจิยัท่ีมีองคค์วามรู้ในสาขาวชิาชีพ   
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ข้อที่ 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกจิศึกษา 

ในสถานประกอบการ 

ระดับการปฎบิัติ 

5 4 3 2 1 

 
2.5 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู ้มีความตระหนักถึงระเบียบ

ข้อบังคับท่ีมีการใช้ทั่วไประดับชาติ และนานาชาติรวมถึง
เขา้ใจผลกระทบท่ีมีต่อวชิาชีพ   

 

  
3. ด้านทกัษะทางปัญญา      
3.1 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
3.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถคิดวิเคราะห์ คิด

วพิากษแ์ละสังเคราะห์   
 

  
3.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้าง

นวตักรรมใหม่ ๆ ไดด้ว้ยตนเอง   
 

  
3.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถคิดเชิงบูรณาการ

แบบรวมยอด   
 

  
3.5 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถคิดและแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังาน   
 

  
3.6 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู ้มี มีการวางแผนด าเนินการ

โครงการวจิยัคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
 

  
4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ      
4.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู ้มีความสามารถรับมือปัญหา

ระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 

  
4.2 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ทกัษะในการท างานเป็นทีม      
4.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การแสดงถึงภาวะผูน้ าในการ

ท างาน   
 

  
4.4 นัก ศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู ้มี ความ รับผิดชอบในการ

ด าเนินงานไดด้ว้ยตนเอง   
 

  
4.5 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้การร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการจดัการ

ขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ   
 

  
4.6 นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู ้มีสามารถตัดสินใจในการ      
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ข้อที่ 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกจิศึกษา 

ในสถานประกอบการ 

ระดับการปฎบิัติ 

5 4 3 2 1 

ด าเนินงานดว้ยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได ้
4.7 นกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูมี้ความรับผิดชอบท่ีต่อตนเอง และ

ต่อผูอ่ื้น   
 

  
5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 
  

5.1 นักศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อ
สืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง รู้วิธีใช้ตัวกรองเพื่อจ ากัด ผลลัพธ์ 
เช่น การคน้หารูปภาพ วดีีโอ หรือ ส่ือรูปแบบอ่ืนๆ   

 

  
5.2 นกัศึกษาสหกิจศึกษามีวิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ

แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ   
 

  
5.3 นกัศึกษาสหกิจศึกษารู้วธีิการจดัระบบ และแบ่งปันทรัพยากร 

(เช่น เคร่ืองมือ book marking) พร้อมตระหนักถึงประเด็น 
ต่าง ๆ เร่ืองลิขสิทธ์ิ และประเด็นการคดัลอกผลงาน   

 

  
5.4 นักศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถผลิต ส่ือดิจิทัล เช่น 

กราฟิก คลิปวีดีโอ หรือคลิปเสียง และการบนัทึก ภาพหนา้จอ 
เป็นตน้   

 

  
5.5 นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถเรียนรู้หลกัการพื้นฐาน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดต้ามค าแนะน า และสามารถ
ทดลองท าได ้   

 

  
5.6 นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความตระหนกัถึงระดบัความปลอดภยั

ออนไลน์ รวมถึง การปกป้องขอ้มูล และภาพลกัษณ์ส่วนตน   
 

  
5.7 นักศึกษาสหกิจศึกษารู้วิธีใช้คุณลกัษณะด้านความปลอดภยั 

เช่น ซอฟแวร์ตา้นไวรัสและการตั้งความความมัน่คงปลอดภยั 
บนอุปกรณ์ รวมทั้งขอ้มูลส่วนตวับนส่ือสังคมออนไลน์   

 

  
5.8 นักศึกษาสหกิจศึกษารู้จักส่ิงจ าเป็นพื้นฐาน ส าหรับการ

ป้องกนัขอ้มูล   
 

  
5.9 นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความระมดัระวงัและไตร่ตรอง ในการ      
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ข้อที่ 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกจิศึกษา 

ในสถานประกอบการ 

ระดับการปฎบิัติ 

5 4 3 2 1 

แข่งขนัข้อมูลกับผูอ่ื้นและในการมีปฏิสัมพนัธ์กับคนอ่ืนๆ 
ทางออนไลน์ 

5.10 นัก ศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใช้ เทคโนโลยี ท่ี
หลากหลายอยา่งสะดวกสบายในการเรียนรู้   

 
  

5.11 นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์       
5.12 นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถในการใชแ้อพพลิเคชัน่ท่ี

เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้ งโทรศพัท์มือถือหรือ
แทบ็เล็ต เพื่อช่วยในการรวบรวม และจดัระเบียบ จนท าขอ้มูล
ในการใชง้านส่วนตน   

 

  
5.13 นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีหลากหลาย 

ไดอ้ยา่งคุน้เคย และใชค้  าศพัทเ์ฉพาะไดพ้อสมควร   
 

  
5.14 นัก ศึ กษ าสห กิจ ศึกษ ามีความส ามารถใช้ เค ร่ืองมื อ ท่ี

หลากหลาย    
 

  
5.15 นักศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถใช้เทคนิคการสนทนา 

และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นแบบออนไลน์    
 

  
5.16 นักศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถแบ่งปันเอกสาร และ 

หรือขอ้แสดงขอ้คิดเห็น    
 

  
5.17 นกัศึกษาสหกิจศึกษามีความสามารถประชุมทางไกล (Video-

Conferencing) และการเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ การ
สัมมนาผา่นเคร่ืองมือ และช่องทางท่ีหลากหลาย   

 

  
ตอนที ่4  ความส าเร็จเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกจิศึกษา 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าเร็จเพื่อสร้าง
บณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของท่าน โดยพิจารณาดงัน้ี 
                 5      หมายถึง     เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
                                   4         หมายถึง     เห็นดว้ยมาก   
                                   3         หมายถึง       เห็นดว้ยปานกลาง   
                                   2         หมายถึง       เห็นดว้ยนอ้ย 
                            1        หมายถึง       เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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ข้อที่ 
ความส าเร็จเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการ 

นักศึกษาสหกจิศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ดา้นความคิดริเร่ิม (ความคิดสร้างสรรค)์      
2. ดา้นการยอมรับความเส่ียง      
3. ด้านความเช่ือมั่นในความสามารถตนเอง (ความมั่นใจใน

ตนเอง)   
 

  
4. ด้านความขยนัหมั่นเพียร มุ่งมั่นอดทน (อดทนต่อความ

ลม้เหลว)   
 

  
5. ดา้นความตอ้งการตอบสนองอยา่งทนัที      
6. ดา้นมีความกระตือรือร้น (แสวงหาขอ้มูล)      
7. ดา้นความสามารถในการแข่งขนัและช่ืนชอบการท าธุรกิจ      
8. ดา้นการวางแนวทางในอนาคต (เป้าหมาย)      
9. ดา้นทกัษะการจดัการและวสิัยทศัน์      
10. ดา้นความตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต      
11. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร (ทกัษะทางสังคม)      
12. ดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ (ความซ่ือสัตยสุ์จริต)      

 

ตอนที ่5  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิม่เติมอ่ืนๆ  
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

** ขอขอบพระคุณทีส่ละเวลาในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
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อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั :     รองศาสตราจารย ์ดร. จอมพงศ ์ มงคลวนิช 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม :     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มารุจ  ลิมปะวฒันะ 
   
ผูว้จิยั :     นางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด 
หลกัสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ  
 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษา
เพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ  
                 2.  ผูใ้ห้สัมภาษณ์น้ีคือ ผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการ หรือผูท้รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานของทาง
ราชการ/รัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของเอกชน 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ขอ้มูลท่ีได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ในการสังเคราะห์แนวทางการบูรณาการการ
จดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเชิงผูป้ระกอบการ ข้อมูลท่ีได้จะน าไปใช้จะน าเสนอโดย
ภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอความกรุณาให้ท่านไดใ้ห้ขอ้มูลจริง 
เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ทั้งน้ีเพื่อให้ผลของการวิจยัถูกตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด ผูว้จิยัหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดีและขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
เร่ือง การบูรณาการการจัดการสหกจิศึกษาเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการ 
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วนัทีสั่มภาษณ์ .................................................................................. เวลา ................................. 
 
ตอนที ่1   ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม 
                มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานประกอบการ 
1.  ในปัจจุบนัท่านคิดวา่ การด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของท่าน

เป็นอยา่งไร และมีความจ าเป็นหรือไม่ประการใดท่ีจะน าหลกัการมีส่วนร่วมมาใชใ้นการบริหาร
จดัการตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาของทั้งสถานประกอบการและสถาบนัการศึกษา
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

     1.1 ดา้นการบริหารจดัการ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
     1.2  ดา้นวชิาการ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
     1.3  ดา้นผูนิ้เทศงาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
      1.4  ดา้นการวดัและประเมินผล 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่2   สมรรถนะของนักศึกษาสหกจิศึกษาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ภายใต้กรอบ 
                มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) 
1.  ท่านคิดวา่ สมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ (ภายใต้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)) มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จเชิง
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาหรือไม่อยา่งไร เพราะเหตุใด 
     1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
     1.2  ดา้นความรู้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
     1.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
      1.4  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
      1.5  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 ประเด็นความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการบูรณาการการจัดการสหกจิศึกษาเพ่ือสร้าง
บัณฑิตเชิงผู้ประกอบการของนักศึกษา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

                                                                    

ตอนที ่4  ความส าเร็จเพ่ือสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกจิศึกษา 

1.  ท่านคิดวา่ ความส าเร็จเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษาควรเป็น
อยา่งไร และเพราะเหตุใดถึงควรเป็นเช่นนั้น 
     1.1  มีความคิดริเร่ิม (ความคิดสร้างรรค)์ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 1.2  มีการยอมรับความเส่ียง

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

    1.3  มีความเช่ือมัน่ในความสามารถตนเอง (ความมัน่ใจในตนเอง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

    1.4  มีความขยนัหมัน่เพียร มุ่งมัน่อดทน (อดทนต่อความลม้เหลว) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

    1.5  มีความตอ้งการตอบสนองอยา่งทนัที 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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   1.6  มีความกระตือรือร้น (แสวงหาขอ้มูล) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

   1.7  มีความสามารถในการแข่งขนัและช่ืนชอบการท าธุรกิจ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

   1.8  มีการวางแนวทางในอนาคต (เป้าหมาย) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

   1.9  มีทกัษะการจดัการและวสิัยทศัน์

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

   1.10  มีความตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

   1.11 มีมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร (ทกัษะทางสังคม) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

    1.12  มีจริยธรรมทางธุรกิจ (ความซ่ือสัตยสุ์จริต) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

** ขอขอบพระคุณในการให้สัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วจัิย 



166 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตวัอยา่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ค 
            -  ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

                            -  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
                                เพ่ือสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.844 .843 77 

 

 

 

 
Partial Corr 
 

Correlations 

Control Variables รวมTQF1 รวมTQF2 รวมTQF3 รวมTQF4 รวมTQF5 รวมkey 

-none-a รวมTQF1 Correlation 1.000 .504 -.175 .212 .153 .209 

Significance (2-tailed) . .000 .003 .000 .010 .000 

df 0 281 281 281 281 281 

รวมTQF2 Correlation .504 1.000 -.035 .249 .132 .248 

Significance (2-tailed) .000 . .556 .000 .027 .000 

df 281 0 281 281 281 281 

รวมTQF3 Correlation -.175 -.035 1.000 .185 .308 .519 

Significance (2-tailed) .003 .556 . .002 .000 .000 

df 281 281 0 281 281 281 

รวมTQF4 Correlation .212 .249 .185 1.000 .437 .441 

Significance (2-tailed) .000 .000 .002 . .000 .000 

df 281 281 281 0 281 281 
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รวมTQF5 Correlation .153 .132 .308 .437 1.000 .729 

Significance (2-tailed) .010 .027 .000 .000 . .000 

df 281 281 281 281 0 281 

รวมkey Correlation .209 .248 .519 .441 .729 1.000 

Significance (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . 

df 281 281 281 281 281 0 

รวมkey รวมTQF1 Correlation 1.000 .477 -.340 .136 .001  

Significance (2-tailed) . .000 .000 .022 .992  

df 0 280 280 280 280  

รวมTQF2 Correlation .477 1.000 -.198 .160 -.074  

Significance (2-tailed) .000 . .001 .007 .216  

df 280 0 280 280 280  

รวมTQF3 Correlation -.340 -.198 1.000 -.057 -.120  

Significance (2-tailed) .000 .001 . .338 .045  

df 280 280 0 280 280  

รวมTQF4 Correlation .136 .160 -.057 1.000 .188  

Significance (2-tailed) .022 .007 .338 . .002  

df 280 280 280 0 280  

รวมTQF5 Correlation .001 -.074 -.120 .188 1.000  

Significance (2-tailed) .992 .216 .045 .002 .  

df 280 280 280 280 0  

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations. 

 

 

 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 รวมTQF5,  

รวมTQF2,  

รวมTQF3,  

รวมTQF4,  

รวมTQF1b 

. Enter 

a. Dependent Variable: รวมkey 

b. All requested variables entered. 
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Model Summaryb 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .821a .675 .669 .18850 .675 114.946 5 277 .000 1.802 

a. Predictors: (Constant), รวมTQF5, รวมTQF2, รวมTQF3, รวมTQF4, รวมTQF1 

b. Dependent Variable: รวมkey 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.421 5 4.084 114.946 .000b 

Residual 9.842 277 .036   

Total 30.263 282    

a. Dependent Variable: รวมkey 

b. Predictors: (Constant), รวมTQF5, รวมTQF2, รวมTQF3, รวมTQF4, รวมTQF1 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) -.561 .218  -2.577 .010      

รวมTQF1 .098 .035 .115 2.799 .005 .209 .166 .096 .695 1.438 

รวมTQF2 .115 .042 .110 2.723 .007 .248 .161 .093 .725 1.380 

รวมTQF3 .299 .031 .358 9.600 .000 .519 .500 .329 .845 1.184 

รวมTQF4 .083 .039 .083 2.107 .036 .441 .126 .072 .761 1.314 

รวมTQF5 .568 .041 .551 13.837 .000 .729 .639 .474 .742 1.348 

a. Dependent Variable: รวมkey 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimens

ion Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) รวมTQF1 รวมTQF2 รวมTQF3 รวมTQF4 รวมTQF5 

1 1 5.971 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .013 21.460 .00 .29 .02 .21 .00 .03 

3 .006 31.555 .01 .01 .05 .35 .17 .41 

4 .004 36.695 .01 .30 .11 .07 .46 .34 

5 .003 41.605 .03 .39 .45 .16 .33 .21 

6 .002 53.603 .94 .00 .37 .20 .03 .01 

a. Dependent Variable: รวมkey 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3.1089 4.5255 3.8192 .26910 283 

Std. Predicted Value -2.640 2.625 .000 1.000 283 

Standard Error of Predicted 

Value 
.012 .048 .027 .006 283 

Adjusted Predicted Value 3.1137 4.5215 3.8191 .26893 283 

Residual -.60551 .49586 .00000 .18682 283 

Std. Residual -3.212 2.631 .000 .991 283 

Stud. Residual -3.238 2.646 .000 1.001 283 

Deleted Residual -.61521 .50163 .00014 .19076 283 

Stud. Deleted Residual -3.295 2.675 .000 1.005 283 

Mahal. Distance .158 17.470 4.982 2.883 283 

Cook's Distance .000 .041 .004 .005 283 

Centered Leverage Value .001 .062 .018 .010 283 

a. Dependent Variable: รวมkey 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 
ช่ือ-สกุล   นางสาวอินทิรา  มีอินทร์เกิด    
วนั/เดือน/ปีเกดิ  28  มีนาคม พ.ศ. 2509  
สถานทีเ่กดิ  จงัหวดัสุโขทยั 
ทีอ่ยู่   126/71 ถ.บางแวก แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา 

2532    บธ.บ.  การบญัชี  มหาวทิยาลยัสยาม 
2542    บธ.ม.  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2562 ปรด.    การจดัการ มหาวทิยาลยัสยาม 

ประสบการณ์ท างาน 
2533 - 2534 นกับญัชี 3 การประปาส่วนภูมิภาคจงัหวดัล าปาง   
2535 - 2540 เจา้หนา้ท่ีบญัชีอาวโุส บริษทัไดเนอร์คลบั (ประเทศไทย) จ ากดั 
2545 - 2547 อาจารยพ์ิเศษ วทิยาลยัการอาชีพนครปฐม (ไร่ขิง)  
2551 – 2555         หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธนบุรี 
2547 – ปัจจุบนั    อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการ  
2556 - ปัจจุบนั     ผูช่้วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธนบุรี  

ผลงานด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
1. อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษา 4 ปี และต่อเน่ือง ภาคปกติสาขาวชิาการจดัการ   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน       คณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการจดัเตรียมงานพิธีประสาทปริญญาบตัร คณะบริหารธุรกิจ   คณะกรรมการ 
4. คณะกรรมการวชิาการ         คณะกรรมการ 
5. คณะกรรมการการสอบ (กรรมการประจ าศูนยอ์  านวยการสอบ)    ประธาน   
6. คณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณโครงการกิจกรรมนกัศึกษา    คณะกรรมการ 
7. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัสาขา-คณะบริหารธุรกิจ   คณะกรรมการ 
8. คณะอนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาร่างหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
       และบริการสาขาวชิาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว      คณะกรรมการ 
9. คณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   คณะกรรมการ 

10. คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา       คณะกรรมการ 
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11. พี่เล้ียงงานวจิยัของมหาวทิยาลยั       ทีมงาน 

12. คณะอนุกรรมการสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ   และประกนัคุณภาพ
การศึกษา วาระ 1 สิงหาคม 2550 – 31 กรกฎาคม 2552 ของสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย                 

13. คณะอนุกรรมการสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ และประกนัคุณภาพ
การศึกษา วาระ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2560  ของสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
แห่งประเทศไทย   

14.  คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ และประกนัคุณภาพ
การศึกษา วาระ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2560  ของสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

15.  คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ และประกนัคุณภาพ
การศึกษา วาระ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2562  ของสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

ผลงานทางวชิาการ 
เดือนมิถุนายน 2548 – เดือนกุมภาพนัธ์  2549  
“การเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั” กรณีศึกษา บริษทั เสริมสุข (มหาชน) จ ากดั  
 อ.อินทิรา  มีอินทร์เกิด   

เดือนมิถุนายน 2549 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2550  
วจัิย 6 สถาบัน “พฤติกรรมการด่ืมสุราและ การรับรู้ผลกระทบจากการด่ืมสุราของนกัศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษา” ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล   

รศ.ดร.รุ่งโรจน์  พุม่ร้ิว  จ านวน 9 คน 

เดือนกนัยายน 2550 – เดือนพฤศจิกายน 2554  
โครงการพี่เล้ียงงานวจิยัในสถาบนัของมหาวทิยาลยัธนบุรี   

อ.ฐิติพร  กรัยวิเชียร 
อ.อินทิรา  มีอินทร์เกิด 
อ.สมชยั  อภิรัตนภิมลชยั 

 อ.พงษศ์กัด์ิ  เสริมพงษพ์นัธ์  
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เดือนตุลาคม 2551 – เดือนมีนาคม 2552  
บทบาทของโครงการชยัพฒันานุรักษต่์อผูมี้ส่วนร่วมในชุมชนตลาดน ้าอมัพวาและบริเวณใกลเ้คียงท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการชยัพฒันานุรักษ ์  

อ.อินทิรา  มีอินทร์เกิด 
ผศ.ธนุตร์  เอ่ียมอร่าม    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ปี พ.ศ. 2553  “ การวางแผนทางการเงินในภาวะเศรษฐกจิวกิฤต (2553) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี” 
 อ.อินทิรา  มีอินทร์เกิด 
 ผศ.สมชยั  อภิรัตนภิมลชยั 
ปี พ.ศ.2556  “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอใน
จังหวดัสมุทรสาคร” 
 อ.อินทิรา  มีอินทร์เกิด 
 ผศ.ดร.อนุพงษ ์ อินฟ้าแสง 
ปี พ.ศ.2558  “ การสร้างทีมงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอ
ในจังหวดัสมุทรสาคร ” 
  อ.อินทิรา  มีอินทร์เกิด 
 

การเผยแพร่งานวจิัย 
อินทิรา มีอินทร์เกิด และจอมพงศ ์มงคลวนิช. กรอบแนวคิดประสิทธิผลการบริหารจดัการ 

สหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัเอกชนในประเทศไทย. การประชุมวชิาการ 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ “เบญจมิตรวชิาการ” คร้ังที ่8 . 30 พฤษภาคม 2561 
ณ มหาวทิยาลยัธนบุรี. 

อินทิรา มีอินทร์เกิด จอมพงศ ์มงคลวนิช มารุจ  ลิมปะวฒันะ และชนาธิป สุกใส.   
การบริหารงานจดัการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษา
ของสถานประกอบการ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวทิยาลัยธนบุรี. ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)  
(วารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1)  

อินทิรา มีอินทร์เกิด จอมพงศ ์มงคลวนิช มารุจ  ลิมปะวฒันะ และชนาธิป สุกใส.   
การบูรณาการการจดัการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตเชิงผูป้ระกอบการ. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธนบุรี. ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 3 
(กนัยายน-ธนัวาคม 2563) (วารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1)  
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