รายงานผลการวิจัย

เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการที่ใชบัณฑิตจิตวิทยา
พัฒนาการ

โดย

อาจารยรัก ชุณหกาญจน

สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2549

คํานํา
รายงานผลการวิจยั ฉบับนี้ เปนผลการศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
ผูประกอบการที่ใชบัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ โดยไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัย
จาก กองทุนพัฒนาบุคลากร คณะสังคมศาสตร ปการศึกษา 2549 มีระยะดําเนินการระหวาง
มิถุนายน - ธันวาคม 2549 เก็บขอมูลจากผูป ระกอบการที่ใชนิสิตจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการ ที่เปนบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2549 ผลการศึกษาจะ
นํามาใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตอไป
อาจารย รัก ชุณหกาญจน
ธันวาคม 2549

บทที่ 1
บทนํา
รายงานผลการวิจัยสถาบัน
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการที่ใชบัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ
หลักการและเหตุผล
ในการผลิตนิสิตจิตวิทยาพัฒนาการ ภาควิชาจิตวิทยาไดมีการจัดการเรียนการสอน โดย
ใชหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ในปจจุบันเปนหลักสูตรปรับปรุง ป 2545 ซึ่งจะมี
การครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ ในปการศึกษา 2550
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับตลาดแรงงาน ความ
ตองการของผูประกอบการ และเปนไปตามระเบียบในการปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยจึงไดจัดทํา
การวิจัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการที่ใชบัณฑิตจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา
พัฒนาการ อันจะเปนการศึกษาความตองการดานคุณลักษณะนิสิตของผูประกอบการที่ใชนิสิต
ในสาขาโดยตรง ซึ่งสามารถนําขอมูลมาใชในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตอไป
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนิสิตจิตวิทยาพัฒนาการในทัศนะของผูประกอบการ ใน
ดานองคความรูในสาขาวิชา บุคลิกภาพสวนตัว และทักษะทั่วไปในการทํางาน
2. เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางประกอบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ตอไป
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย
ระยะเวลาการทําวิจัย มิถุนายน - ธันวาคม 2549
รายการดําเนินงาน
มิ.ย. ก.ค
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค พ.ย. ธ.ค.
เขียนโครงรางงานวิจัย
ศึกษาเอกสาร
สรางแบบสอบถาม
เก็บขอมูล
ประมวลผลขอมูลและ
จัดพิมพ
สถานที่ทําการวิจัย สถานประกอบการที่มีบัณฑิตจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยู

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบคุณลักษณะของบัณฑิตจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ที่พึง
ประสงคของตลาดแรงงาน ในมุมมองของผูประกอบการ
2. สามารถนําขอเท็จจริงที่ไดจากการศึกษามาใชในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
ผูประกอบการ หมายถึง หัวหนางาน หรือ บุคคลใดๆ ที่เปนผูใชบุคคลากรที่เปน
บัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการในการทํางานขององคกร
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะของบัณฑิตจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา
พัฒนาการ ที่ผูประกอบการคิดวาเปนสิ่งที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1. คุณลักษณะของบุคคล ประกอบดวย ความมีวินัยเรื่องเวลา ความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพันธ ความซื่อสัตย ประสบการณในการทํางาน ความขยัน ฯลฯ
2. องคความรูที่จะเปนประโยชนในการทํางาน ประกอบดวย วิชาที่ปรากฏในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เฉพาะสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2545
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ทักษะทั่วไปที่จําเปนในหนวยงาน ประกอบดวย ทักษะทั่วไปทางภาษาตางประเทศ
ทักษะทั่วไปทางคอมพิวเตอร และทักษะทั่วไปอื่นๆ

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการที่ใช
บัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของวิชาที่นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ไดศึกษา
บุคลิกภาพในการทํางาน และ ทักษะตางๆที่จําเปนในการทํางาน ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนํามาใชใน
การสรางแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับนิสิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
ในการศึกษาของนิสิตจิตวิทยาพัฒนาการ ผูที่จะสําเร็จการศึกษาไดจะตองศึกษาจํานวน
หนวยกิจรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต โดยมีโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6
หนวยกิต
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีนั้น มีเนื้อหาวิชาที่จะสนับสนุนองค
ความรูในสวนของทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิต และทักษะในวิชาชีพทั่วไป เชน ภาษา การ
คํานวณ และสุขภาพพลานามัย
ในหมวดวิชาเฉพาะจะเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาทางดานจิตวิทยา ประกอบดวย กลุม
วิชาแกน 47 หนวยกิต กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 24 หนวยกิต ซึ่งใหนิสิตเลือกเรียนสาขาใดสาขา
หนึ่ง ในการวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ และกลุมวิชาเฉพาะเลือก 27 หนวย
กิต เปนวิชาเฉพาะเลือกในสาขา จิตวิทยาพัฒนาการ 18 หนวยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ 24 หนวยกิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ประกอบดวยวิชา จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม จิตวิทยาการใหคําปรึกษา วิธี
การศึกษาเด็ก การทดสอบพัฒนาการในเชิงจิตวิทยา กิจกรรมทางจิตวิทยาพัฒนาการ และโรค
ในวัยเด็ก
วิชาเฉพาะเลือก ในสาขา จิตวิทยาพัฒนาการ 18 หนวยกิต ประกอบดวยวิชา
สุขภาพจิต จิตวิทยาวัยรุน การแนะแนว กลุมสัมพันธ จิตวิทยาเด็กพิเศษ จิตวิทยาการเปน
บิดามารดา จิตวิทยาชวงวิกฤตของวัย จิตวิทยาเด็กไมพูด จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน มนุษย
สัมพันธ จิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล จิตวิทยาการปรับตัวของมนุษย พฤติกรรม
ผิดปกติในเด็กและในเยาวชน การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา1 จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาเด็ก

เกเร จิตวิทยาผูหญิง จิตวิทยาผูใหญและวัยชรา จิตวิทยาพฤติกรรมทางเพศ การทดสอบ
พัฒนาการในเชิงจิตวิทยาชั้นสูง และสังคมและวัฒนธรรมไทย
บุคลิกภาพในการทํางาน
ในการทํางานใดๆ ปจจัยสําคัญที่ทําใหงานสําเร็จอยูสิ่งหนึ่ง คือ บุคลิกภาพในการ

ทํางาน
หรือ ลักษณะพฤติกรรมที่เปนระบบ ทัศนคติ และอุปนิสัยอันที่จะกอใหเกิดความสําเร็จในการ
ทํางาน
สวัสดิภาพ กันทาธรรม (2542) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ณ ขณะนั้น ไดใหหลัก
ปฏิบัติในการทํางานอันถือเปนอุดมการณในการทํางานสําหรับขาราชการสํานักงบประมาณ
ดังนี้
คือ เปนผูที่มีจริยธรรม มีคุณธรรมในการทํางาน มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ทุมเท
ความสามารถในการทํางาน มีระเบียบวินัยตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต เปนผูใฝรู มีความ
สามัคคี รักในเกียรติประวัติขององคกร ดูแลรักษาทรัพยสินของหนวยงาน มีมนุษยสัมพันธ มี
ความออนนอม รับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และมีความรับผิดชอบ
จากขอคิดดังกลาว ยังมีผูที่ใหแงคิดในดานบุคลิกภาพในการทํางาน ซึ่งตอง
ประกอบดวย ความชํานาญในงานที่ตนเองทํา อยางนอยตองมีความรูขั้นพื้นฐานในงานที่ตนเอง
ทํา สามารถปรับตัวรวมกับผูอื่นได เนื่องจากในการทํางานหลีกเลี่ยงการทํางานคนเดียวไดยาก
มีวิจารณญาณ และความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนซึ่งรวมถึงความสามารถในการทํางานโดย
ที่ไมตองรอการสั่งการ มีการทํางานที่เปนระบบ และมีการแสดงออกที่ดีทั้งการกระทําและการ
ใชคําพูด
ในการทํางาน ปจจัยที่ทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี อีกองคประกอบหนึ่ง
คือ ทักษะตางๆที่จําเปนในการทํางาน
ทักษะตางๆที่จําเปนในการทํางาน
ความพึงพอใจในการทํางาน สิ่งที่นอกเหนือจากบุคลิกภาพในการทํางาน องคความรู
เฉพาะดานแลว ทักษะตางๆที่จําเปนในการทํางาน ก็เปนสิ่งที่สําคัญ และใชประกอบการ
พิจารณาการรับเขาทํางาน และการประเมินความสามารถในการทํางาน ทักษะตางๆที่จําเปนใน
การทํางาน ประกอบดวย ทักษะทางดานภาษา ทักษะทางดานคอมพิวเตอร ทักษะดาน
เครื่องใชสํานักงาน
ซึ่งในแตละดานก็มีความเฉพาะดานเนื่องมาจากงานที่ทํา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน
ภาษาจีน ฯลฯ

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการที่ใชบัณฑิตจิตวิทยา
พัฒนาการ มีวิธีการวิจัยดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เจาของกิจการ หรือหัวหนางาน หรือหัวหนาฝาย ที่มี
บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนพนักงานในองคกร
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ เจาของกิจการ หรือหัวหนางาน หรือหัวหนาฝายที่มีบัณฑิตสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ ที่สําเร็จการศึกษา และเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2549
จํานวน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
การวิจัยนี้ใชแบบสอบถามคุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงคในหนวยงาน ซึ่งผูวิจัย
สรางขึ้น จากการศึกษาเอกสาร และวัตถุประสงคในการวิจัย โดยมีขอคําถาม 4 ขอ
ประกอบดวย
1. ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
2. คุณลักษณะของบุคคล
3. องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน
4. ทักษะทั่วไปที่จําเปนในการทํางาน
ทุกขอคําถามจะสามารถเพิ่มเติมขอมูลที่ตองการนําเสนอได โดยผูวิจัยมีขอคําถาม
ปลายเปดไวให
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ ศึกษาขอมูลจากเอกสารเพื่อนํามาใชในการ
สรางแบบสอบถาม เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถามพรอม
ใบขออนุญาตเก็บขอมูลมอบใหกับบัณฑิต ที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา
2549 ในวันซอมยอย และขอใหดําเนินการสงคืนผูว ิจัยในวันซอมใหญ ใชเวลาประมาณ 1
สัปดาห

นําแบบสอบถามทุกฉบับตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิต จิตวิทยา
พัฒนาการในความคิดของผูประกอบการซึ่งเปนตลาดแรงงาน ผูวิจัย ใชสถิติ คารอยละในการ
อธิบายขอมูล ในทุกประเด็น

บทที่ 4
ผลการวิจัยและขอวิจารณ
ผลการวิจัย
การวิจัย นี้เปนการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการที่ใชบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจคุณลักษณะของนิสิตจิตวิทยาพัฒนาการ
ในทัศนของผูประกอบการ ในดานองคความรูในสาขาวิชา คุณลักษณะของบุคคล และทักษะ
ทั่วไปในการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งที่ผูประกอบการมีความตองการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
ในการแสดงผลการวิจัยผูวจิ ัยเสนอผลการวิจัยเปน 4 สวน ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
หนวยงาน
คุณลักษณะของบุคคล (บุคลิกภาพในการทํางาน) องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน
และ ทักษะทั่วไปในการทํางาน ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
จากการเก็บขอมูลจากบัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ ที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ป
การศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 22 คน มีจํานวนผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 57
คน จาก 25 หนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 หนวยงานจําแนกตามลักษณะงานที่ตรงสาขาฯ และลักษณะงานที่ไมตรงสาขาฯ
หนวยงานที่มีลักษณะงานที่ตรงสาขา
สถาบันราชานุกูล โรงพยาบาลภูมิพล
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว โรงเรียนรัตโนภาส โรงเรียนวัด
องครักษ โรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียนเทคโนโลยี
ไทยรักไทย
โรงเรียนอนุบาลบานรัก สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ มูลนิธิเขาถึงเอดส สถาบันเวช
ศาสตรการบิน บริษัทจัสมิน อินเตอรเนชั่น
แนลจํากัด (มหาชน)

หนวยงานที่มีลักษณะงานที่ไมตรงสาขา
บริษัทไฮเทค นิทซู ประเทศไทย จํากัด ราน
mix.com บริษัท ดรักเซิฟท จํากัด รานJ&P
บริษัท S-IN-Group โรงพยาบาลหวยราช
โรงพยาบาลหัวเฉียว บริษัทGLOBAL ประกัน
วินาศภัย บริษัทโกลบอลเทเลมารเกตติ้ง
จํากัด บริษัทการทองเที่ยวเอเชีย บริษัทISUZU
มอเตอร (ประเทศไทย)จํากัด บริษัท
ASSEMBLY LOGISTIC บริษัทแอรโคราช
พัฒนา

การวิเคราะหลักษณะการทํางาน พบวา มีหนวยงานที่มีลักษณะงานตรงกับสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ จํานวน 12 หนวยงาน และหนวยงานที่มีลักษณะงานที่ไมตรงกับสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ จํานวน 13 หนวยงาน
ลักษณะของการทํางานที่ตรงสาขาฯ และลักษณะการทํางานที่ไมตรงสาขา ฯ มีลักษณะ
การทํางานดังนี้
ตารางที่ 2 ลักษณะการทํางานของงานที่ตรงสาขา และลักษณะการทํางานของงานที่ไมตรง
สาขา
ลักษณะการทํางานของงานที่ตรงสาขาฯ
ครู ครูการศึกษาพิเศษ การดูแลสงเสริม
กระตุนพัฒนาการเด็กพิเศษ ฝายทรัพยากร
บุคคล ฝายฝกอบรม การใชแบบทดสอบเพื่อ
การพัฒนาเด็ก นักวิจัยดานเด็กและครอบครัว
การบริการวิชาการดานเด็กและครอบครัว
การรณรงคเพื่อลดจํานวนผูติดเชื้อ HIV การ
ใหคําปรึกษาพนักงาน

ลักษณะการทํางานของงานที่ไมตรงสาขาฯ
พนักงานขาย งานดานการเงิน นักดนตรี
บริการทางคอมพิวเตอร พิธีการดานศุลกากร
และการจัดสงสินคา มัคคุเทศก ออกแบบ
กอสราง ขายอาหารและเครื่องดื่ม และขาย
ยา

ลักษณะการทํางานของงานที่ตรงสาขา มี 10 ลักษณะ ซึ่งเปนงานที่ตองใชองคความรู
ทางดานจิตวิทยา เชน การใชแบบทดสอบเพื่อการพัฒนาเด็ก และเปนงานทางดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เชน งานดานการฝกอบรม เปนตน
ลักษณะการทํางานของงานที่ไมตรงสาขาฯ มี 9 ลักษณะ ซึ่งเปนงานที่ตองใชความรูท ี่
นอกเหนือจากทางดานจิตวิทยา อันเปนความรูความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งใชประสบการณ
หรือ การเรียนรูนอกหลักสูตร เชน นักดนตรี งานดานการเงิน เปนตน
สวนที่ 2 คุณลักษณะของบุคคล (บุคลิกภาพในการทํางาน)
ผลการวิจัยสวนของคุณลักษณะของบุคคล โดยใหผูประกอบการพิจารณาวา
คุณลักษณะของบุคคลแบบใดบางที่พึงประสงค เหมาะสมที่จะเขามาทํางานในองคกรของตน
ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยดังกลาว ใน 3 สวน คือ หนวยงานที่ตรงสาขาวิชา หนวยงานที่ไม
ตรงสาขาวิชา และโดยภาพรวมทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3 คารอยละ ของคุณลักษณะของบุคคล จําแนกตามลักษณะการทํางานของ
หนวยงาน และโดยภาพรวม
คุณลักษณะของ
บุคคล

ลักษณะการทํางานของหนวยงาน
ตรงสาขา
ไมตรงสาขา

n = 25
รอยละ (จํานวนเต็ม)

มีวินัยเรื่องเวลา
มีความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ
มีความขยัน
มีความซื่อสัตย
มีประสบการณในการ
ทํางาน
อื่นๆ

88
96
92
88
96
48

n = 32
รอยละ (จํานวนเต็ม)

โดยภาพรวม
n = 57

รอยละ (จํานวนเต็ม)

(22)
(24)
(23)
(22)
(24)
(12)

93.75 (30)
93.75 (30)
87.5 (28)
90.62 (29)
100 (32)
75 (24)

91.22
94.73
89.47
89.47
98.25
63.16

(52)
(54)
(51)
(51)
(56)
(36)

60 (15)

43.75 (14)

50.88 (29)

คุณลักษณะของบุคคลในหนวยงาน ที่พึงประสงคของผูประกอบการ โดยภาพรวม
คุณลักษณะของการมีความซื่อสัตย มีคะแนนสูงที่สุด รอยละ 98.25 รองลงมาคือ ความ
รับผิดชอบ รอยละ 94.73 และประสบการณในการทํางานมีคะแนนนอยที่สุด คือ รอยละ63.16
คุณลักษณะของบุคคลในหนวยงาน ที่พึงประสงคของผูประกอบการที่มีลักษณะงานตรง
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ พบวา คุณลักษณะของบุคคลแบบ มีความซื่อสัตยและมีความ
รับผิดชอบ มีคะแนนสูงสุด ที่รอยละ 96 รองลงมา คือการมีมนุษยสัมพันธ รอยละ 92 และการมี
ประสบการณในการทํางาน มีคะแนนนอยที่สุด รอยละ 48 ในสวนของอื่นๆ ซึ่งมีคะแนน รอยละ
60 ประกอบดวย ความมีคุณธรรมความเปนครู ความเสียสละตอสวนรวม ความเปนเหตุเปน
ผล การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การพรอมที่จะพัฒนาตนเองจากหนาที่ ความสามัคคี
ในหมูคณะ มีความคิดสรางสรรค มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความสามารถในการแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดดี มีความคิดริเริ่ม สามารถทํางานไดหลากหลายไมเลือก หรือเกี่ยงงาน รักเด็ก
ขวนขวายหาความรู รักงานที่ตนเองทํา และรูจักแกปญหาโดยไมตองรอใหสั่ง
คุณลักษณะของบุคคลในหนวยงาน ที่พึงประสงคของผูประกอบการที่มีลักษณะงานไม
ตรงสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ พบวา ความซื่อสัตย มีคะแนนสูงสุด รอยละ 100 รองลงมา
คือ ความมีวินัยเรื่องเวลา และความรับผิดชอบ นอยที่สุด คือ มีประสบการณในการทํางาน รอย
ละ 75
ในสวนของอื่นๆ ซึ่งมีคะแนนรอยละ 43.75 ประกอบดวย ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน มี
ความเชื่อฟงผูบังคับบัญชา สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได เปนคนยืดหยุน ใจเย็น

มีความอดทน มีระเบียบ มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ รูจักแกไขสถานการณไดเปน
อยางดี มีไหวพริบ มีความคิดสรางสรรค มีน้ําใจ มีการฝกฝนเพื่อพัฒนาองคกร และมีการ
พัฒนาความรูของตนเองอยูเสมอ
สวนที่ 3 องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน
ผลการวิจัยสวนขององคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน โดยใหผูประกอบการ
พิจารณาวาองคความรูใดบางที่พึงประสงคและเปนประโยชนในการทํางานในองคกรของตน
ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยดังกลาว ใน 3 สวน คือ หนวยงานที่ตรงสาขาวิชา หนวยงานที่ไม
ตรงสาขาวิชา และโดยภาพรวมทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 คารอยละขององคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน จําแนกตามลักษณะการ
ทํางานของหนวยงาน และโดยภาพรวม
องคความรู

จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการปรับ
พฤติกรรม
จิตวิทยาการให
คําปรึกษา
การทดสอบ
พัฒนาการในเชิง
จิตวิทยา
กิจกรรมทางจิตวิทยา
พัฒนาการ
จิตวิทยาวัยรุน
จิตวิทยาเด็ก
วิธีการศึกษาเด็ก

ลักษณะการทํางานของหนวยงาน
ตรงสาขา
ไมตรงสาขา

โดยภาพรวม
n = 57

n = 25
รอยละ (จํานวนเต็ม)

n = 32
รอยละ (จํานวนเต็ม)

รอยละ (จํานวนเต็ม)

72 (18)
84 (21)

65.63 (21)
65.63 (21)

68.42 (39)
73.68 (42)

88 (22)

68.75 (22)

77.19 (44)

52 (13)

12.5 (4)

29.82 (17)

60 (15)

28.13 (9)

42.11 (24)

40 (10)
68 (17)
52 (13)

18.75 (6)
3.13 (1)
0

28.07 (16)
31.57 (18)
22.80 (13)

ตารางที่ 4 (ตอ)
องคความรู

ลักษณะการทํางานของหนวยงาน

โดยภาพรวม

ตรงสาขา

โรคในวัยเด็ก
สุขภาพจิต
กลุมสัมพันธ
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
จิตวิทยาชวงวิกฤต
ของวัย
จิตวิทยาใน
ชีวิตประจําวัน
จิตวิทยาความ
แตกตางระหวาง
บุคคล
จิตวิทยาการปรับตัว
ของมนุษย
พฤติกรรมผิดปกติใน
เด็กและในเยาวชน
การตรวจวินิจฉัยทาง
จิตวิทยา
การทดสอบ
พัฒนาการในเชิง
จิตวิทยาชั้นสูง
จิตวิทยาพฤติกรรม
ทางเพศ
จิตวิทยาการเปนบิดา
มารดา
จิตวิทยาเด็กไมพูด
มนุษยสัมพันธ
จิตวิทยาสังคม

ไมตรงสาขา

n = 57

n = 25
รอยละ (จํานวนเต็ม)

n = 32
รอยละ (จํานวนเต็ม)

รอยละ (จํานวนเต็ม)

48 (12)
60 (15)
60 (15)
64 (16)
24 (6)

0
65.63 (21)
71.88 (23)
0
9.38 (3)

21.05 (12)
63.16 (36)
66.67 (38)
28.07 (16)
15.79 (9)

52 (13)

50 (16)

50.88 (29)

48 (12)

65.62 (21)

57.89 (33)

24 (6)

65.62 (21)

47.37 (27)

44 (11)

9.38 (3)

24.56 (14)

20 (5)

9.38 (3)

14.04 (8)

32 (8)

15.625 (5)

22.80 (13)

20 (5)

18.75 (6)

19.30 (11)

40 (10)

9.375 (3)

22.80 (13)

36 (9)
64 (16)
36 (9)

3.13 (1)
71.88 (23)
43.75 (14)

17.54 (10)
68.42 (39)
40.35 (23)

ลักษณะการทํางานของหนวยงาน

โดยภาพรวม

ตารางที่ 4 (ตอ)
องคความรู

ตรงสาขา

จิตวิทยาผูหญิง
จิตวิทยาเด็กเกเร
จิตวิทยาผูใหญและ
วัยชรา
อื่นๆ

ไมตรงสาขา

n = 57

n = 25
รอยละ (จํานวนเต็ม)

n = 32
รอยละ (จํานวนเต็ม)

รอยละ (จํานวนเต็ม)

4 (1)
36 (9)
4 (1)

12.5 (4)
9.38 (3)
9.38 (3)

8.77 (5)
21.05 (12)
7.02 (4)

16 (4)

12.5 (4)

14.03 (4)

โดยภาพรวม องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน ซึ่งผูประกอบการเลือกมากที่สุด
คือ จิตวิทยาการใหคําปรึกษา รอยละ77.19 รองลงมาคือ จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม รอยละ
84
องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน ที่ผูประกอบการที่มีลักษณะงานตรงสาขา
เลือกมากที่สุด คือ จิตวิทยาการใหคําปรึกษา รอยละ 88 รองลงมา คือ จิตวิทยาการปรับ
พฤติกรรม รอยละ 84 จิตวิทยาพัฒนาการ รอยละ 72 จิตวิทยาเด็ก รอยละ 68 จิตวิทยาเด็ก
พิเศษ รอยละ 64 และมนุษยสัมพันธ รอยละ 64 ในสวนของอื่นๆ รอยละ 16 ประกอบดวย
จิตวิทยาการบิน การบําบัดทางจิตวิทยา มนุษยและปรัชญา และ Human Factor
องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน ที่ผูประกอบการที่มีลักษณะงานที่ไมตรงสาขา
เลือกมากที่สุด คือ กลุมสัมพันธ และมนุษยสัมพันธ รอยละ71.88 รองลงมา คือ จิตวิทยาการ
ใหคําปรึกษา รอยละ 68.75 ในสวนของอื่นๆ รอยละ 12.5 ประกอบดวย จิตวิทยาพฤติกรรม
อปกติ พื้นฐานทางสรีระวิทยา จิตวิทยาบุคลิกภาพ และ วิธีการพูด การใชวาทศิลป
สวนที่4 ทักษะทั่วไปในการทํางาน
ผลการวิจัยสวนของทักษะทั่วไปในการทํางาน โดยใหผูประกอบการพิจารณาวาทักษะ
ทั่วไปในการทํางานใดบางที่พึงประสงคและเปนประโยชนในการทํางานในองคกรของตน
ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยดังกลาว ใน 3 สวน คือ หนวยงานที่ตรงสาขาวิชา หนวยงานที่ไม
ตรงสาขาวิชา และโดยภาพรวมทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 5 คารอยละของทักษะทั่วไปที่จําเปนในการทํางานของหนวยงาน จําแนกตาม
ลักษณะการทํางานของหนวยงานและโดยภาพรวม
ทักษะทั่วไป
ทักษะภาษาตาง
ประเทศ
- อังกฤษ
- จีน
- ญี่ปุน
- อื่นๆ
ทักษะคอมพิวเตอร
- Microsoft office

- อื่นๆ
ทักษะอื่นๆ

ลักษณะการทํางานของหนวยงาน
ตรงสาขา
ไมตรงสาขา

โดยภาพรวม
n = 57

n = 25
รอยละ (จํานวนเต็ม)

n = 32
รอยละ (จํานวนเต็ม)

รอยละ (จํานวนเต็ม)

80 (20)
8 (2)
8 (2)
4 (1)

96.88 (31)
15.63 (5)
21.88 (7)
6.25 (2)

89.47 (51)
12.28 (7)
15.79 (9)
5.26 (3)

88 (22)
12 (3)
28 (7)

65.63 (21)
6.25 (2)
9.38 (3)

75.44 (43)
8.77 (5)
17.54 (10)

ทักษะทั่วไปทางดานภาษาตางประเทศ โดยภาพรวม ภาษาทีม่ ีความจําเปน คือ
ภาษาอังกฤษ
รอยละ 89.47 รองลงมาคือภาษาญี่ปุน รอยละ 15.79 และภาษาจีน รอยละ 12.28 ภาษาอื่นๆ
รอยละ 5.26 ประกอบดวย ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส ระดับที่พึงประสงค คือ มี
ความสามารถในการสื่อสาร การพูด อานและเขียนไดคลองในระดับที่ดี
ทักษะทั่วไปทางดานภาษาตางประเทศ โดยลักษณะงานที่ตรงสาขา ภาษาที่จําเปนมาก
คือ ภาษาอังกฤษ รอยละ 80 รองลงมาคือภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ภาษาอื่นๆ รอยละ 4
ประกอบดวยภาษาฝรั่งเศส
ทักษะทั่วไปทางดานภาษาตางประเทศ โดยลักษณะงานที่ไมตรงสาขา ภาษาที่จําเปน
มาก คือ ภาษาอังกฤษ รอยละ 96.88 รองลงมาคือภาษาญี่ปุน รอยละ 21.88 ภาษาอื่นๆ รอย
ละ 6.25 ประกอบดวย ภาษาเกาหลี
ทักษะทั่วไปทางดานคอมพิวเตอร โดยภาพรวม รอยละ 75.44 ควรมีความสามารถใน
การใช โปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี ทั้ง Word, Excel และPower point โปรแกรมอื่นๆ รอย
ละ 8.75 ประกอบดวย Internet, Photo Shop, SPSS และAuto card
ทักษะทั่วไปทางดานคอมพิวเตอร โดยลักษณะงานที่ตรงสาขา รอยละ 88 ควรมี
ความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี โปรแกรมอื่นๆ รอยละ 12
ประกอบดวย Internet, Photo Shop และSPSS

ทักษะทั่วไปทางดานคอมพิวเตอร โดยลักษณะงานที่ไมตรงสาขา รอยละ 65.63 ควรมี
ความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี โปรแกรมอื่นๆ รอยละ 9.38
ประกอบดวย Internet, Photo Shop และ Auto card
ทักษะทั่วไปอื่นๆที่จําเปนในการทํางาน โดยภาพรวม รอยละ 17.54 ประกอบดวย
ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานศิลปะ การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ทักษะใน
การสื่อสาร ความสามารถในการใชอุปกรณสํานักงาน เชน Fax การถายเอกสาร และพิมพดีด
ทักษะทั่วไปอื่นๆที่จําเปนในการทํางาน โดยลักษณะงานที่ตรงสาขา รอยละ28
ประกอบดวย ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในการขับขี่
ยานพาหนะ ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานศิลปะ การจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย และทักษะในการสื่อสาร
ทักษะทั่วไปอื่นๆที่จําเปนในการทํางาน โดยลักษณะงานที่ไมตรงสาขา รอยละ 9.3
ประกอบดวย ความสามารถในการใชอุปกรณสํานักงาน เชน Fax การถายเอกสาร และ
พิมพดีด
ขอวิจารณ
จากผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการทีใ่ ชบัณฑิต
จิตวิทยาพัฒนาการ ผูวิจัยนําเสนอขอวิจารณ เปน 4 สวน คือ ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
คุณลักษณะของบุคลากร องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน และทักษะทั่วไปในการ
ทํางาน
ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
ผลการวิจัย มีผูประกอบการใหขอมูลเพื่อการวิจัย จํานวน 57 คน จาก 25 สถาน
ประกอบการ โดยมีสถานประกอบการที่มีลักษณะงานที่ตรงสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 12 แหง
และสถานประกอบการที่มีลักษณะงานที่ไมตรงกับสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 13 แหง
ลักษณะงานที่ตรงสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ หมายถึง งานที่มีลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวของกับพัฒนาการของมนุษย จากผลการศึกษาพบวามีลักษณะงานที่หลากหลาย
ประกอบดวย งานดานการสอน ซึ่งมีทั้งการสอนในเด็กปกติ และการสอน การจัดกิจกรรม
สําหรับเด็กพิเศษ งานดานการดูแลสงเสริมและกระตุนพัฒนาการสําหรับเด็กพิเศษ งานดาน
การใชแบบทดสอบเพื่อการพัฒนาเด็ก งานบริการวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กและ
ครอบครัว งานดานการรณรงคเพื่อการลดจํานวนผูติดเชื้อ HIV และงานดานฝายบุคคล ซึ่ง
ทํางานในสวนของ จัดการฝกอบรม และการใหคําปรึกษาพนักงาน

จากผลการวิจัยพบวา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ สามารถทํางานที่มีความหลากหลาย
โดยงานสวนใหญจะเกี่ยวของกับพัฒนาการของมนุษยทุกชวงวัย ซึ่งสวนใหญจะเปนในวัยเด็ก
วัยรุน และวัยผูใหญ จะเปนตลาดแรงงานที่สําคัญ
ลักษณะงานที่ไมตรงสาขา หมายถึง งานที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับพัฒนาการของมนุษย
หากแตสามารถนําความรู ไปประยุกตใชในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม สังคม และการ
ทํางานรวมกับผูอื่น จากผลการวิจัย พบวา โดยสวนใหญจะเปนงานที่ใชความสามารถพิเศษ
หรือทักษะทั่วไปที่เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากความรูในสาขาพัฒนาการ เชน มีความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร ในระดับโปรแกรมเมอร ความสามารถทางภาษาที่หลากหลาย
ความสามารถทางดานบัญชี ความสามารถดานพิธีการศุลกากร การบริหาร ดนตรี และศิลปะ
ซึ่งเปนความสามารถที่ตองศึกษาเพิ่มเติมจากประสบการณ หรือ แหลงความรูอื่น
จากผลการศึกษาทําใหทราบวาถาในระยะเวลาของการศึกษา นิสิตไดมีโอกาสเพิ่มเติม
ความรู ฝกทักษะตางๆ หรือมีประสบการณที่หลากหลาย จะทําใหนิสิตไดมีโอกาสในการทํางาน
ในตลาดแรงงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
คุณลักษณะของบุคคล
จากผลการวิจัยดานคุณลักษณะของบุคคล ที่พึงประสงคของผูประกอบการ พบวา
คุณลักษณะที่ผูประกอบการเลือกมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย รองลงมาคือความรับผิดชอบ การ
มีวินัยเรื่องเวลา การมีมนุษยสัมพันธ ความขยัน และประสบการณในการทํางานตามลําดับ
นอกจากนี้ ในลักษณะงานบางอยางยังตองการคุณลักษณะพิเศษ เชน รักเด็ก มีไหวพริบในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาและสามารถกระทําโดยที่ไมตองสั่ง รักในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อดทน สามารถทํางานไดหลากหลายไมเลือกงาน และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
จากผลการวิจัยในระยะที่นิสิตใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร กลวิธีในการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ ควรจะมีลักษณะที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะตางๆ หรือเสริมสราง
คุณลักษณะดังกลาวใหเกิดขึ้นได ก็จะนําประโยชนมาสูนิสิตในการปฏิบัติงานตอไป
องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน
จากผลการวิจัยพบวาองคความรูที่เปนประโยชน ในลักษณะงานที่ตรงสาขาจิตวิทยา
พัฒนาการพบวา ทุกองคความรูไดรับการเลือก โดยองคความรูที่เปนประโยชนมากที่สุด คือ
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาเด็ก และ
จิตวิทยาเด็กพิเศษ ตามลําดับ เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญทํางานเกี่ยวกับเด็ก และเด็ก
พิเศษลักษณะการทํางานเปนแบบการใหบริการวิชาการ การใหความรู และตองสัมพันธกับ
บุคคลตางๆองคความรูดังกลาวจึงไดรับการพิจารณา ในการศึกษาของนิสิตจิตวิทยาพัฒนาการ

จึงมีความจําเปนที่จักตองมีองคความรูดังกลาว และใหมีความรูที่ใชในการประกอบการทํางานได
อยางดี
ในสวนของลักษณะงานที่ไมตรงสาขา จะเลือกองคความรู ดานกลุมสัมพันธ และ
มนุษยสัมพันธมากที่สุด เนืองจากสามารถใช
่
ในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลแวดลอมใน
องคกรได นอกจากนี้ในสวนขององคความรูอื่นๆ ยังมีองคความรูที่ไมเกี่ยวของกับองคความรู
ดานจิตวิทยา เชน การใชวาทศิลป เนื่องจากเปนองคความรูหนึ่งที่จําเปนในงานดานการ
บริการ ไมวา จะเปนงานดานการขาย การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และงานที่ตองใชการ
พูดคุยติดตอกับผูคน เปนตน
ทักษะทั่วไปในการทํางาน
จากผลการวิจัยพบวาทักษะทั่วไปในการทํางาน ที่จําเปน คือ ภาษาตางประเทศ ภาษา
ที่มีความตองการมากคือภาษาอังกฤษ ซึ่งตองการใหอยูในระดับที่ใชงานไดอยางดีทั้งดานการ
พูดการอานและการเขียน นิสิตที่มีความสามารถทางภาษาจะไดรับการพิจารณา ในสวนของ
ภาษาอื่นๆ มีความจําเปนถานิสิตตองทํางานเกี่ยวของกับชาวตางชาติ เชน เด็กญี่ปุน ซึ่งถามี
ความสามารถดานภาษาญี่ปุนก็จะเหมาะสม
ทักษะทั่วไปในการทํางาน ดาน คอมพิวเตอร โดยสวนใหญ มีความตองการ
ความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และ
Power Point ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชในการทําเอกสารทั่วไปรวมถึงการนําเสนองาน ระดับของ
การใชงาน คือ สามารถใชโปรแกรมดังกลาวในงานตางๆไดอยางคลองแคลว ถาในการเรียน
การสอน จะสนับสนุนใหนิสิตไดมีโอกาสฝกใชงานโปรแกรมดังกลาวก็จะทําใหนิสิตมีความ
ชํานาญ หรือมีทักษะในการใชโปรแกรมได
ทักษะทั่วไปดานอื่นๆ ที่เปนที่ตองการ คือทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ความสามารถ
ทางดานดนตรี ความสามารถทางดานศิลปะ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ความสามารถในการใชอุปกรณสํานักงาน ความสามารถทั่วไปดานอื่นๆ บางสวนเปน
ความสามารถเฉพาะตัว และเปนความสามารถเฉพาะทางดานวิชาชีพ เชน ความสามารถทาง
ดนตรี ในงานที่เกี่ยวของกับการขาย ความสามารถทางดานการขับขี่มีความจําเปน รวมถึง
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร วาทศิลป

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการที่ใช
บัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของนิสิตจิตวิทยาพัฒนาการใน
ทัศนะของผูประกอบการ ในดานองคความรูในสาขาวิชา บุคลิกภาพสวนตัว และทักษะทั่วไปใน
การทํางาน อันจะเปนแนวทางประกอบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา ตอไป
โดยการวิจัยนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการ เจาของกิจการ หรือ
หัวหนางาน หรือหัวหนาฝายที่มีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ที่สําเร็จการศึกษา และเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2549 จํานวนผูประกอบการทั้งสิ้น 57 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคในหนวยงาน ซึ่งผูว ิจัยสรางขึ้น
ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน คุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงค องคความรูที่เปน
ประโยชนในการทํางาน และ ทักษะทั่วไปที่จําเปนในการทํางาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คารอยละ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
มีผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 57 คน จากสถานประกอบการทั้งสิ้น 25
แหงมีหนวยงานที่มีลักษณะงานตรงกับสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จํานวน 12 หนวยงาน และ
หนวยงานที่มีลักษณะงานที่ไมตรงกับสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จํานวน 13 หนวยงาน
ลักษณะงานที่ตรงสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จะเปนลักษณะงานที่ใชในการพัฒนามนุษย
เชน งานสอน ทั้งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ งานดานการฝกอบรม งานดานการวิจัยเด็กและ
ครอบครัว งานกระตุนพัฒนาการเด็ก และงานดานการใหคําปรึกษา เปนตน
ลักษณะงานที่ไมตรงสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จะเปนงานที่ใชองคความรูอื่น
นอกเหนือจากดานจิตวิทยาพัฒนาการ เชน พนักงานขาย นักดนตรี ทํารานอาหาร นัก
ออกแบบตกแตงภายใน รานคอมพิวเตอร งานดานการเงิน และเจาหกนาที่ดานพิธีการศุลกากร
เปนตน

คุณลักษณะของบุคคล (บุคลิกภาพในการทํางาน)
คุณลักษณะของบุคคลในหนวยงาน ที่พึงประสงคของผูป ระกอบการ โดยภาพรวม
คุณลักษณะของการมีความซื่อสัตย มีคะแนนสูงที่สุด รอยละ 98.25 รองลงมาคือ ความ
รับผิดชอบ รอยละ 94.73 และประสบการณในการทํางานมีคะแนนนอยที่สุด คือ รอยละ63.16
ลักษณะงานตรงสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ พบวา คุณลักษณะของบุคคลแบบ มี
ความซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ มีคะแนนสูงสุด ที่รอยละ 96 รองลงมา คือการมีมนุษย
สัมพันธ รอยละ 92 และการมีประสบการณในการทํางาน มีคะแนนนอยที่สุด รอยละ 48
ลักษณะงานไมตรงสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ พบวา ความซื่อสัตย มีคะแนนสูงสุด
รอยละ 100 รองลงมาคือ ความมีวินัยเรื่องเวลา และความรับผิดชอบ นอยที่สุด คือ มี
ประสบการณในการทํางาน รอยละ 75
คุณลักษณะของบุคคล ดานอื่นๆที่เปนที่พึงประสงคของผูประกอบการ ประกอบดวย
ความมีคุณธรรมความเปนครู ความเสียสละตอสวนรวม ความเปนเหตุเปนผล การยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น การพรอมที่จะพัฒนาตนเองจากหนาที่ ความสามัคคีในหมูคณะ มี
ความคิดสรางสรรค มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี
มีความคิดริเริ่ม สามารถทํางานไดหลากหลายไมเลือก หรือเกี่ยงงาน รักเด็ก ขวนขวายหา
ความรู รักงานที่ตนเองทํา รูจักแกปญ
 หาโดยไมตองรอใหสั่ง มีความเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได เปนคนยืดหยุน ใจเย็น มีความอดทน มีระเบียบ มี
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ รูจักแกไขสถานการณไดเปนอยางดี มีไหวพริบ มี
ความคิดสรางสรรค มีน้ําใจ มีการฝกฝนเพื่อพัฒนาองคกร และมีการพัฒนาความรูของตนเอง
อยูเสมอ
องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน
องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน ซึ่งผูประกอบการเลือกมากที่สุด คือ จิตวิทยา
การใหคําปรึกษา รอยละ77.19 รองลงมาคือ จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม รอยละ84
ผูประกอบการที่มีลักษณะงานตรงสาขา เลือกมากที่สุด คือ จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
รอยละ 88 รองลงมา คือ จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม รอยละ 84 จิตวิทยาพัฒนาการ รอยละ
72 จิตวิทยาเด็ก รอยละ 68 จิตวิทยาเด็กพิเศษ รอยละ 64 และมนุษยสัมพันธ รอยละ 64
ผูประกอบการที่มีลกั ษณะงานที่ไมตรงสาขา เลือกมากที่สุด คือ กลุมสัมพันธ และ
มนุษยสัมพันธ รอยละ 71.88 รองลงมา คือ จิตวิทยาการใหคําปรึกษา รอยละ 68.75

องคความรูอื่นๆ ประกอบดวย จิตวิทยาการบิน การบําบัดทางจิตวิทยา มนุษยและ
ปรัชญา Human Factor จิตวิทยาพฤติกรรมอปกติ พื้นฐานทางสรีระวิทยา จิตวิทยาบุคลิกภาพ
และ วิธีการพูด การใชวาทศิลป
ทักษะทั่วไปในการทํางาน
ทักษะทั่วไปทางดานภาษาตางประเทศ โดยภาพรวม ภาษาที่มีความจําเปน คือ
ภาษาอังกฤษ
รอยละ 89.47 รองลงมาคือภาษาญี่ปุน รอยละ 15.79 และภาษาจีน รอยละ 12.28 ภาษาอื่นๆ
รอยละ 5.26 ประกอบดวย ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส ระดับที่พึงประสงค คือ มี
ความสามารถในการสื่อสาร การพูด อานและเขียนไดคลองในระดับที่ดี
ทักษะทั่วไปทางดานคอมพิวเตอร โดยภาพรวม รอยละ 75.44 ควรมีความสามารถใน
การใช โปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี ทั้ง Word, Excel และPower point โปรแกรมอื่นๆ รอย
ละ 8.75 ประกอบดวย Internet, Photo Shop, SPSS และAuto card
ทักษะทั่วไปอื่นๆที่จําเปนในการทํางาน โดยภาพรวม รอยละ 17.54 ประกอบดวย
ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานศิลปะ การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ทักษะใน
การสื่อสาร ความสามารถในการใชอุปกรณสํานักงาน เชน Fax การถายเอกสาร และพิมพดีด
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการที่ใชบณ
ั ฑิต
จิตวิทยาพัฒนาการ ผูวิจัยแบงขอเสนอแนะเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
จากการวิจัยพบวา นิสิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการสามารถทํางานในกลุมงานที่
หลากหลาย สวนใหญจะทํางานกับวัยเด็ก และวัยผูใหญ ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางการแนะ
แนวนิสิตในการเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม

คุณลักษณะของบุคคล

จากผลการวิจัยทําใหทราบคุณลักษณะของบุคคลที่เปนที่พึงประสงคของผูประกอบการ
ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางใหนิสิตมีคุณลักษณะดังกลาว ซึ่ง
กระทําไดจากการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติ
องคความรูที่เปนประโยชนในการทํางาน
จากผลการวิจัยสามารถนํามาเปนแนวทางในการจัดองคความรูเพื่อใหนิสิตไดศึกษาได
อยางเหมาะสม
ทักษะทั่วไปในการทํางาน
จากผลการวิจัย ทักษะที่จําเปนในการทํางานดานภาษาอังกฤษมีความจําเปนที่จะตอง
ใหนิสิตตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และในทักษะดานคอมพิวเตอรนิสิตตองสามารถใช
โปรแกรมMicrosoft Office ไดอยางคลองแคลว ซึ่งนอกจากการเรียนแลว การใหนิสิตไดนํา
ความรูทางคอมพิวเตอรมาใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ถือวาเปนการฝกทักษะ
ทั่วไปที่จําเปนสําหรับนิสิตได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในผูประกอบการที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ และวัยชรา
2. ในภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มี 4 สาขา ซึ่ง
จิตวิทยาพัฒนาการเปนเพียงสวนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จึง
ควรมีการวิจัยในจิตวิทยาสาขาวิชาอื่นๆดวย
บรรณานุกรม
ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร. 2545. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 คณะสังคมศาสตร.
สวัสดิภาพ กันทาธรรม. 2542. บุคลิกภาพในการทํางาน.(ออนไลน). เขาถึงไดจาก :
htpp://www.bb.go.th/information/conduct.html. (วันที่เขาถึง 14 มิถุนายน 2549)

