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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ถึงทราบถึงมุมมองของนักศึกษาหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่าคุณลักษะ
ที่พึงประสงค์ด้านใดที่เพ่ือนร่วมงานควรมีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 65 คน ของ
โดยใช้เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 5 ด้าน เริ่มจากการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปแจกแบบสอบถามให้รุ่น
พ่ีชั้นปีที่ 4 แล้วจึงแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่
นักศึกษาอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด 
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Abstracts 
This purpose to know the views of the students of vocational training after that any 

desirable features that colleagues should have the student's grade 4 disciplines. Academic 
disciplines, business English, 2017, Faculty of Humanities and social sciences. Suan sunandha 
rajabhat University The number of people using the feature criteria 65 fine, both sides 
starting from 5, year 3 student questionnaires to give seniors the first year 4, then comes the 
Query Analyzer. Research suggests that moral and ethical personnel at students would like 
to work with the most. 
 
Keywords : purpose , questionnaires , feature 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยคือสถาบันอุดมศึกษามี่หน้าที่และบทบาทส าคัญในการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ 

คุณธรรมจริยธรรมและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะฉะนั้น
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ริเริ่มจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของไทย (TQF) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุ่ง
ประกันคุณภาพผู้เรียนและการจัด การศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิจะเชื่อมโยงกับมาตรฐานทั้ง 3 ด้านของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้แก่ มาตรฐานด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านที่ 3 ด้าน การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ดังนั้น TQF จึงจัดเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ 

เพ่ือนร่วมงาน เป็นบุคคลส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตัวเอง การ
มีเพ่ือนร่วมงานที่ดีคอยส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้การท างานรวดเร็ว ความร่วมมือ
ร่วมใจ ความสามัคคี จะท าให้เกิดความเข้มแข็งการท างานเป็นทีมส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
เพ่ือนร่วมงานยังเป็นคู่แข่งที่จะผลักดันศักยภาพของเราให้ก้าวหน้ามากขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือนร่วมงานต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลักษณะที่พึงประสงค์เหล่านี้แหละที่จ าเป็นต่อการท างาน
ในแต่ล่ะองค์กร และจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เราและเพ่ือนร่วมงานสามารถท างานร่วมกันอย่างทุ่มเท  อย่าง
ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย อย่างไม่เห็นว่าเป็นงานของเขา หรือของใคร  แต่จะรู้สึกว่าเป็นงานของเราร่วมกัน เชาว์ 
พันธ์น้อย (2551) ได้กล่าวไว้ การท างานร่วมกันของครูจะช่วยให้งานที่ครูรับผิดชอบมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว ส่งผลให้สถานศึกษามีความเจริญเติบโตและเข้มแข็ง ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนอันเป็นเป้าหมายปลายทางเชิงอุดมคติในการจัดการศึกษาของสังคม  ในการท างานร่วมกันครู
จะต้องรู้จักปรับปรุงตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ต้องการของเพ่ือนร่วมงาน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานตอบกรอบ 
TQF จากมุมมองนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยที่ได้จะน าไปพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาให้
เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงานและองค์กรอย่างมีความสุข  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือค้นหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานจากมุมมองนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกรอบ 
TQF 

2.เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานตามกรอบTQF 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 65 คนจาก คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นักศึกษาได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย
ทั้ง 7 สายอาชีพ ได้แก่ การท่องเที่ยว สายการบิน โลจิสติกส์ ทรัพยากรบุคคล งานราชการ การโรงแรม การ
ท่องเที่ยว และการขายหรือการตลาด 

เครื่องมือในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจโดยเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม จะมีด้วยกันอยู่ 2 ตอนคือ 
1. เป็นแบบสอบถามตอบข้อมูลทั่วไปจะมีลักษณะเป็น สายงานที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาและ

ต าแหน่งที่ได้ฝึก 
2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านทักษะคุณธรรมและจริยธรรม ด้านทักษะความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการท างาน ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี ้ 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แจกแบบสอบถามให้นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีที่ 4 
2. จัดกลุ่มตามสายงานที่ได้ไปฝึกประการณ์วิชาชีพมา 
3. สรุปผลจากแบบสอบถาม 

 
ผลการวิจัย 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานตามกรอบ TQF 5 ด้าน 
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง 7 
สายอาชีพ ได้แก่ การท่องเที่ยว โรงแรม โลจิสติกส์ การขายและการตลาด การบิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
และราชการ ซึ้งสรุปมาเป็นตารางโดยค าต าตอบจะเรียงจากคนตอบมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ 

 
สายงานอาชีพการท่องเที่ยว 

อาชีพ คุณลักษณะที่พบ 
 
 
 

การท่องเที่ยว 

มีความรับผิดชอบ 
กระตือรือร้น 
ขยนั 
ตรงต่อเวลา 
ไม่เก่ียงงาน 
พร้อมเรียนรู้งาน 
คนเป็นมิตร 
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จากผลส ารวจคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานในมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจของสายงานอาชีพ การท่องเที่ยว พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามกรอบ TQF 5 
ด้านคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มากที่สุด 
 
สายงานอาชีพการโรงแรม 

อาชีพ คุณลักษณะที่พบเรียงจากมากไปหาน้อย 
 
 
 

การโรงแรม 

ตรงต่อเวลา 

มีทัศนคติที่ดี 
ช่วยเหลือกันและกัน 
มีความรับผิดชอบ 
มีความกระตือรือร้น 
มีมารยาท 
อดทนต่อการท างาน 

 
จากผลส ารวจคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานในมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา

ภาษาอังกฤษธุรกิจของสายงานอาชีพ การโรงแรม พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามกรอบ  TQF 5 ด้าน
คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มากที่สุด 

 
สายงานอาชีพโลจิสติกส์ 

อาชีพ คุณลักษณะที่พบเรียงจากมากไปหาน้อย 
 
 
 

โลจิสติกส์ 

มีความรับผิดชอบ 
ไม่เห็นแก่ตัว 
มีเหตุผล 
พัฒนาตัวเองตลอดเวลา 
เคารพผู้ใหญ่ 
รู้หน้าที ่
รู้วินัย 
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ภาษาอังกฤษธุรกิจของสายงานอาชีพ โลจิสติกส์ พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามกรอบ TQF 5 ด้านคือ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มากที่สุด 
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สายงานอาชีพการขายและการตลาด 
อาชีพ คุณลักษณะที่พบเรียงจากมากไปหาน้อย 

 
 
 

การขายและการตลาด 

มีความรับผิดชอบสูง 
ตรงต่อเวลา 
ใจดี 
รอบคอบ 
มีความเข้าใจ 
พูดเก่ง 
อัธยาศัยดี 

 
จากผลส ารวจคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานในมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา

ภาษาอังกฤษธุรกิจของสายงานอาชีพ การขายและการตลาด พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามกรอบ 
TQF 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มากที่สุด 
 
สายงานอาชีพการบิน 

อาชีพ คุณลักษณะที่พบเรียงจากมากไปหาน้อย 
 
 
 

การบิน 

เรียนรู้งานไว 
กระตือรือร้น 
พร้อมพัฒนา 
มีเหตุผล 
มีมารยาท 
พร้อมพัฒนา 
มีทัศนคติที่ดี 

 
จากผลส ารวจคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานในมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา

ภาษาอังกฤษธุรกิจของสายงานอาชีพ การบิน พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามกรอบ  TQF 5 ด้านคือ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มากที่สุด 
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สายงานอาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
อาชีพ คุณลักษณะที่พบเรียงจากมากไปหาน้อย 

 
 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

มีความคิดในแง่บวก 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ตรงไปตรงมา 
มีความรับผิดชอบ 
มีทัศนคติที่ดี 
มีวามรอบคอบ 
รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน 

 
จากผลส ารวจคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานในมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา

ภาษาอังกฤษธุรกิจของสายงานอาชีพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตาม
กรอบ TQF 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มากที่สุด 
 
สายงานอาชีพราชการ 

อาชีพ คุณลักษณะที่พบเรียงจากมากไปหาน้อย 
 
 
 

ราชการ 

ช่วยเหลือและพ่ึงพากันและกัน 
คนที่คิดในแง่บวก 
มีความกระตือรือร้น 
ตรงต่อเวลา 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
ขยัน 

 
จากผลส ารวจคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานในมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา

ภาษาอังกฤษธุรกิจของสายงานอาชีพ ราชการ พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามกรอบ  TQF 5 ด้านคือ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มากที่สุด 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ถึงการวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานตามกรอบ 

TQF 5 ด้าน ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การฝึก
ประสบการณ์ ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามขององค์กร  
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ประชากรศาสตร์ คือ นักศึกษาระดับการศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลมาได้ทั้งหมด 65  

ผลการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานตามกรอบ TQF ของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานมีประเด็นที่สามารถน ามา อภิปราย
ผลได้ดังนี้จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่านักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกงานในระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 450 ชม  
ได้ทราบถึงมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบว่าในการฝึกงานพบว่าละสายงานล้วนมีความเห็นที่ตรงกัน ซึ่ง
ส่งผลให้นักศึกษามองเห็นถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับงานของ 
ธีรวัฒน์ อ่ิมประคองศิลป์(2550) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงานตามทัศนะผู้บริหาร
ระดับกลางของสถานประกอบการด้านโรงแรมในกรุงเทพมหานครประชากร 316 คนพบว่าคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญมากที่สุดรองลงมาคือคุณลักษณะด้านความรู้
ทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานและด้านความรู้ทางพ้ืนฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานตามมุมของนกัศึกษาระดบัชัน้ปีที่ 

4 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของของเพ่ือนร่วมงานตามกรอบ TQF 5 ด้าน จากผลส ารวจ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ผู้สอนควรพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาในด้านอ่ืนๆด้วยเพ่ือให้นักศึกษาเป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงานและองค์กรและสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิและประสบความส าเร็จในอนาคตได้ 
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