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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึง่ เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สหกิจศึกษา ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ มีระดับนัยส�ำคัญ .001จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 888 คน
ประกอบด้วย นักศึกษา จ�ำนวน 424 คน อาจารย์ จ�ำนวน 263 คน และ ผู้แทนสถานประกอบการ
จ�ำนวน 201 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง ได้แก่ 1) การเตรียมความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ (0.212) 2) การนิเทศงานสหกิจศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ (0.401)
3) การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ (0.233) 4) การบริหารเวลา
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ (1.032)5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ากับ (0.436) และ 6) ทักษะทางวิชาการของนักศึกษามีคา่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ (0.481)
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยการจัดการสอน อิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนประสิทธิผล รายวิชาสหกิจศึกษา

Abstract
The research aims to study the factors influencing on the effectiveness of teaching
cooperative education of Rajamangala University of Technology in the central region. The study
the relationship between the independent variables and the dependent variable influencing on the
effectiveness of teaching cooperative education. The stepwise multiple regressions analysis has
statistically significant at the .001 level. The samples are 888 people from three sampling groups;
424 students, 263 instructors, and 201 workplaces agent. The result showed that; the factors
influencing on the effectiveness of teaching cooperative education of Rajamangala University of
Technology in the central region. 1) Preparing Knowledge on practice at Coefficients of influence
(0.212); 2) Supervisory at Coefficients of influence (0.401); 3) Tooling/equipment in practice at
Coefficients of influence (0.233); 4) time management during Cooperative Education Program of
Coefficients influence (1.032); 5) Technology transfer and Innovation at Coefficients of influence
(0.436); and 6) Academic skills of Students at Coefficients of influence (0.481)
Keyword: Factors Management of Teaching, Influencing Management of Teaching, Effectiveness,
Co-operative Education
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2565) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่างยั่งยืนคนไทยจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการเรียนรู้ที่
หลายหลาก การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ระบุว่า หน้าที่ส�ำคัญของการศึกษาคือ การผลิตบัณฑิตหรือแรงงานความรู้ (Knowledge
Workers) ที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริง ฝึกปฏิบัติงานจริง ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี (2551 - 2565) ระบุวา่ ควรพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่อยอดการศึกษาเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะ
ความรู้ด้านอาชีพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545,น.10) โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง การปฏิบัติจริง ให้ท�ำได้จริง คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มนี โยบายทีจ่ ะน�ำเอาการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ลักษณะเด่นของรายวิชาสหกิจศึกษา
เป็นระบบการศึกษาทีจ่ ดั ให้มกี ารเรียนการสอนในสถานศึกษาและการออกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
(วิจติ ต์ ศรีสอ้าน และอลงกต ยะไวย์, 2552,น. 6) โดยทัว่ ไปการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ (Professional Experience) แก่นักศึกษา
ก่อนส�ำเร็จการศึกษา สามารถที่จะน�ำเอาทักษะประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนา
ตนเองก่อนการเข้าท�ำงานจริงในอนาคต 2) เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้นักศึกษาในการน�ำทฤษฎีไปสู่ภาค
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 3) เพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด
แรงงาน 4) เพือ่ เปิดโอกาสให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
5) เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ และ 6) เพื่อเป็นการส่งเสริม
และโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยการผ่านนักศึกษา
ผู้ไปปฏิบัติงานนั้นๆ โดยอลงกต ยะไวย์ (2549) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
โดยการจัดการเรียนการสอนควรเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาตามสาขาวิชา และมี
การด�ำเนินการในหลายลักษณะตัวอย่าง เช่น การฝึกงาน (Internships) การเรียนรูจ้ ากงานจริง (On the Job
Training/Learning) การไปฝึกภาคสนาม (Field Placement) การศึกษาโครงงาน (Work/Study Assignment)
สถานการณ์จ�ำลอง (Simulation) การฝึกทดลองปฏิบัติ (Experiential Exercises) ให้สอดคล้องกับภารกิจ
หลักด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคือ เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท�ำหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาวิชาชีพมาอย่างยาวนาน การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น
การสอนวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตตอบสนองตลาดแรงงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยเข้าร่วมโครงการน�ำร่องสหกิจศึกษาของส�ำนักงาคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และได้มีการด�ำเนินการจนถึงปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเมื่อส�ำเร็จการ
ศึกษาแล้วสามารถเข้าท�ำงานหรือประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษา
จากการศึกษาเอกสารด้านวิชาการต่างๆ และข้อมูลที่ได้ด�ำเนินการด้านการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาทีผ่ า่ นมา อาจกล่าวสรุปได้วา่ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
ในปัจจุบนั ยังต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งต่อไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี การเปลีย่ นแปลงใน
ปัจจุบนั และความต้องการของสถานประกอบการ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะด�ำเนินการวิจยั การศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกลุ่มภาคกลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด
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วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ่มภาคกลาง

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ่มภาคกลางประกอบด้วยตัวแปรต้น 12 ด้าน ที่เป็นปัจจัยด้านการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูล น�ำข้อมูลที่ได้เรียงผลตามล�ำดับความ
ส�ำคัญน�ำมาอภิปรายผลเพื่อหาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา การสรุป
ผลและอภิปรายผลการวิจัย ระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจัย เริ่มเดือนตุลาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560
ขอบเขตประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และผู้แทนในสถานประกอบการของปีการศึกษา
2559 จ�ำนวน 10,892 คน เป็นนักศึกษา จ�ำนวน 4,910 คน อาจารย์ จ�ำนวน 3,244 คน และผู้แทนใน
ถานประกอบการ จ�ำนวน 2,738 คน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลางและสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
		ตัวแปรต้น (X)
ปัจจัยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาที่
เกี่ยวข้องในด้าน
1. การวัดและประเมินผล (X1)
2. การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน (X2)
3. บรรยากาศในสถานประกอบการและ
								ตั
วแปรตาม (Y)
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (X3)
4. การเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4)
ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
5. การนิเทศสหกิจศึกษา (X5)
การสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
6. การบริหารเวลาระหว่างการจัดการเรียนการสอน (X6)
7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม (X7)
8. ทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (X8)
9. การเตรียมความรู้ก่อนฝึกปฏิบัติงาน (X9)
10. การใช้สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน (X10)
11. การก�ำกับดูแลนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน (X11)
12. วัฒนธรรมองค์กร (X12)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นนักศึกษา อาจารย์ และผูแ้ ทนในสถานประกอบการ
ทีเ่ ข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุม่ ภาคกลาง
ปีการศึกษา 2559ผู้วิจัยก�ำหนดเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจาก
โปรแกรมส�ำเร็จรูป (นงลักษณ์ วิรชั ชัย และสุวมิ ล ว่องวาณิช, 2541) จ�ำนวน 888 คน ได้แก่ นักศึกษา 424 คน
อาจารย์ 263 คน ผู้แทนในสถานประกอบการ จ�ำนวน 201 คน โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
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จากกลุ่มที่ก�ำหนดไว้และหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วท�ำการลงรหัสข้อ (Coding) จนได้ครบตามจ�ำนวน
ทีก่ ำ� หนดแล้วผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ พือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยพหูคุณ (Stepwise regressions analysis) จากวิเคราะห์ผลความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ใน
การส�ำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การหาค่าความเชื่อมั่น นักศึกษามีความเชื่อมั่น 0.87
อาจารย์ มีความเชื่อมั่น 0.84 และสถานประกอบการมีความเชื่อมั่น 0.81 จึงสรุปผลได้ว่าค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเป็นไปตามเงื่อนไขทางสถิติที่มีค่าที่มีค่าสูงกว่า 0.50 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากกลุม่ ตัวอย่าง 3 กลุม่ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และผูแ้ ทนสถานประกอบการ ของปีการศึกษา
2559จ�ำนวนทั้งสิ้น 888 คน จ�ำแนกเป็นนักศึกษาจ�ำนวน 424 คน อาจารย์ จ�ำนวน 263 คน และผู้แทน
สถาประกอบการ จ�ำนวน 201 คนดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ (Basic Assumption Statistic) ส�ำหรับเทคนิค
การวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคุณ (step wise multiple regressions analysis)(n=888)
ตัวแปร
x1

x1
1.000

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12 Y tot

x2

.964 1.000

x3

.087 .130 1.000

x4

.559 .563 .031 1.000

x5

.017 .035 .177

.045 1.000

x6

.108 .097 .001

.082

.192 1.000

x7

.015 .021 .008

.044

.060 .118 1.000

x8

.562 .563 .019

.966

.074 .037

.004 1.000

x9

.149 .148 .151

.095

.020 .174

.123

.591 1.000

x10

.591 .591 .013

.591

.063 .048

.032

.962

.038 1.000

x11

.774 .800 .246

.456

.072 .007

.002

.456

.117

x12

.783 .808 .239

.461

.071 .001

.001

.461 1.123 .501

.983 1.000

Y tot

.588 .583 .031

.905

.090 .015

.046

.591

.469 .481 1.000

.141

.496 1.000

.904

Kolmogorov - .164 .134 .153 .126 .133 .103 .148 .134 .059 .145
-Smirnova
Tolerance
.684 683 .774 1.000 .067 .995 .999 1.000 .989 .075 .792 .787
VIF
- 1.229 1.344 1.298 1.488 1.655 1.345 1.254 4.802 4.792 Eigenvalue
9.585
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จากตารางที1่ แสดงว่า ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีท่ ำ� การศึกษาในแบบจ�ำลอง
ทัง้ หมดด้วยการหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (Pearson Correlation) พบว่า ตัวแปรแต่ละคู่ มีความสัมพันธ์กนั
อยูร่ ะหว่าง .004 ถึง .983 เมือ่ ตรวจสอบการแจกแจงแบบเป็นโค้งปกติ ด้วยสถิตทิ ดสอบ Kolmogorov-Smirnova
พบว่า ตัวแปรที่ท�ำการศึกษาไม่มีการแจกแจงแบบเป็นโค้งปกติ (p <.05) เมื่อด�ำเนินการตรวจสอบว่า
ตัวแปรอิสระ (In-Dependent Variable) ที่ท�ำการศึกษาในแบบจ�ำลอง มีความสัมพันธ์กันมากเกินไปหรือ
ไม่ โดยตรวจสอบจากค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ .067 ซึ่งไม่ต�่ำกว่า .200 ตรวจสอบจากค่า
Variance inflation factor (VIF) พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.802 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.00 และตรวจสอบจากค่า
Eigen value ทีม่ ากทีส่ ดุ เท่ากับ 9.585 ซึง่ มีคา่ ไม่เกิน 10.000 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระทีท่ ำ� การศึกษาใน
แบบจ�ำลอง ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กนั เองมากจนเกินไปซึง่ ถือว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น ในการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคุณต่อไป
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลางด้วยสมการสัมประสิทธิถดถอยพหุคุณ
ปัจจัย

b

SEb

β

t

p

การเตรียมความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน
การใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
การนิเทศสหกิจศึกษา
การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน
การก�ำกับดูแลนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน
บรรยากาศในสถานประกอบการและสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก
8. การบริหารเวลาระหว่างการจัดการเรียนการสอน
9. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10. ทักษะทางวิชาการของนักศึกษา
11. วัฒนธรรมองค์กร
12. การเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ค่าคงที่ (Constant)
R = .926, R2Adjust

.212
.082
.008
.401
.233
.005
.025

.043
1.697
.574
.119
.100
.384
1.874

.079
.090
.566
.187
.030
.701
.061

4.938
.057
.019
3.374
2.332
.013
.063

.001*
.069
.935
.00*
.001*
.879
.935

1.032
.124
.470
.436
.109
.053
.481
.120
.221
.027
1.312
.190
.011
.518
.604
8.420
.590
= .857, F=882.55,p=.001

8.291
3.978
4.000
.044
017
14.260

.001*
.001*
.001*
.390
.377
.001*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตารางที่ 2 แสดงว่า ปัจจัย 12 ด้าน ทีไ่ ด้วเิ คราะห์ผลด้วยสมการถดถอยพหุคณุ (Step Wise Multiple
Regressions analysis) อันได้แก่ การเตรียมความรูก้ อ่ นการปฏิบตั งิ านการใช้สอื่ อุปกรณ์การเรียนการสอน
การวัดประเมินผลการนิเทศสหกิจศึกษาการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน การก�ำกับดูแล
นักศึกษาระหว่างปฏิบตั งิ านบรรยากาศในสถานประกอบการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก การบริหารเวลา
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทักษะทางวิชาการของนักศึกษา
วัฒนธรรมองค์กร และการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านร่วมกันอธิบายประสิทธิผลได้รอ้ ยละ 85.70 อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (R2= .857, F=882.55, p=.001) โดยปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผล ทีม่ ี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 ได้แก่ การเตรียมความรูก้ อ่ นการปฏิบตั งิ าน (b= .212) การนิเทศสหกิจศึกษา
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(b= .401) การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ (b = .233) การบริหารเวลาระหว่างการจัดการเรียน
การสอน (b = 1.032) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม (b= .436) และทักษะทางวิชาการของนักศึกษา
(b = .481) ส่วนปัจจัย ดังต่อไปนี้ การใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน (b = .082) การวัดประเมินผล
(b= .008) การก�ำกับดูแลนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน (b = .005) บรรยากาศในสถานประกอบการและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก (b = .025) วัฒนธรรมองค์กร (b = .027) และการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
(b = .011) เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง

อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยจากตัวแปรต้น 12 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสัมประสิทธิ
ถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ่มภาคกลาง พบว่า มีปัจจัยที่มีระยะส�ำคัญทางสถิติระดับ
.001 ทั้งหมด 6 ด้านดังนี้
1. การเตรียมความรูก้ อ่ นการปฏิบตั งิ าน เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ่มภาคกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
เป็นการเตรียมบุคคลในการฝึกงาน (Practical Training) เป็นเรือ่ งของการเสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อม
ส�ำหรับการท�ำงานภายหลังส�ำเร็จการศึกษาน�ำความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการปฏิบัติในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้จริงในการท�ำงานจะช่วยให้เข้าใจ
ความต้องการทีแ่ ท้จริงในการท�ำงาน สอดคล้องกับ มณิณทร อินหันต์และชาตรี ปรีดาอนันทสุข (2056: น.5)
ได้ศกึ ษาการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรูข้ องพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า เพศ อายุและประสบการณ์ท�ำงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านทักษะด้านภาษาและการปรับตัว พบว่า
อายุและระดับการศึกษามีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงของการเตรียมความด้าน
วิชาการควรค�ำนึงถึงอนาคตทีจ่ ะออกไปใช้ชวี ติ จริงในสถานประกอบการด้วย การท�ำความรูก้ บั สถานทีน่ นั้ ๆ
เมือ่ เข้าไปใช้ชวี ติ ในสถานประกอบการแล้วควรปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของสถานประกอบการ และ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด มีความตรงต่อเวลาตามทีป่ ฏิบตั ิ มีความซือ่ สัตย์และความตัง้ ใจในการฝึกงานและ
ต้องหมัน่ ศึกษางานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบสภาพการท�ำงานนัน้ ๆ ลักษณะของงานทีส่ ำ� คัญ (job description)
สอดคล้องกับ เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553, น.4) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�ำงานกับความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานและความผูกพัน
ต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท�ำงานเกิดจากคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนด้านสภาพแวดล้อมที่ดีจึงจะมีความสนใจที่จะเพิ่ม
ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน
2. การนิเทศสหกิจศึกษา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ่มภาคกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมา การนิเทศสหกิจ
ศึกษาเป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกันระหว่างอาจารย์ สถานประกอบการและนักศึกษา การจัดส่ง
นักศึกษาเข้าไปใช้ชีวิตในสถานประกอบการเป็นการเพิ่มทักษะชีวิตให้นักศึกษาต้องมีการติดตามงาน
การนิเทศสหกิจศึกษาท�ำให้เกิดการเรียนรูส้ ภาพการท�ำงานจริง ได้สมั ผัสชีวติ ความเป็นอยู่ ซึมซับวัฒนธรรม
องค์กร การได้น�ำความรู้ความสามารถทางวิชาการไปประยุกต์ใช้จริงในงาน ดังที่ อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
(2552, น.1) กล่าวว่า การนิเทศ (Supervision) เป็นการให้คำ� แนะน�ำและการปรับปรุงงาน เพือ่ ให้งานต่างๆ
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้แล้วการนิเทศเป็นกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของงานทีด่ ำ� เนินการ โดยความร่วมมือระหว่างผูน้ เิ ทศและผูร้ บั การนิเทศตามแนวทางของประชาธิปไตยที่
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เน้นการให้ความช่วยเหลือแนะน�ำ เพือ่ ประสิทธิภาพของการจัดการด้านต่างๆทีไ่ ด้นำ� มานิเทศงาน ความคิด
สร้างสรรค์และความสามารถการท�ำงานด้วยตนเอง กระบวนการนิเทศที่สมบูรณ์นั้น ประกอบด้วยกฎ
ระเบียบการนิเทศ ในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินกิจกรรมลุลว่ งไปด้วยดีสอดคล้องกับสุจนิ ดา
ม่วงมี (2549, น. 4) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นเิ ทศตามการรับรูข้ องนิสติ
ฝึกสอนอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ พบว่า บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศที่ส�ำคัญ
มากที่สุดได้แก่ บทบาทพี่เลี้ยง สังเกตการท�ำงานของนักศึกษารวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ ส่งเสริมและให้
ก�ำลังใจนักศึกษาในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับ
3. การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ่มภาคกลาง อาจเป็น
เพราะว่า มีความสอดคล้องกับทิศทางพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีการชี้แจงการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ มีการ
จัดท�ำเอกสารคูม่ อื เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบตั งิ านและควรมีการอธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับเนือ้ หา
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2543, น.8)
ที่กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพที่เอื้ออ�ำนวยสนองความต้องการให้บริการที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน และ
Ashworth and Harvey (1994) ได้ศกึ ษาทิศทางและอนาคตของการอุดมศึกษา พบว่า สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการจัดการศึกษาจ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ด้าน
ทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ เป็นต้น
4. การบริหารเวลาระหว่างจัดการเรียนการสอน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ่มภาคกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการบริหารเวลาระหว่างจัดการเรียนการสอนที่ดีจะส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษาส�ำเร็จลุลว่ งตามทีม่ ขี อ้ ตกลงกับสถานประกอบการและนักศึกษา สอดคล้องกับ สิรภพ
ใจสุภาพ (2553, น.6) กล่าวว่า การบริหารเวลาจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะใช้วัดการ
ท�ำงานตามแนวคิดสมัยใหม่องค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ เน้นเรื่องผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน
(results oriented) โดยยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร (focus on goals or objectives) มี
ส่วนร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการก�ำหนดเป้าหมายงาน (mutual goal setting between supervisor
and employee) ขณะที่ กิตติมาพร โลกาวิทย์ (2554, น.27-36) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความสามารถใน
การบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี พบว่า ความสามารถในการบริหารเวลา
ของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินชีวิตของตนเองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้
เวลาของตนเอง ด้านการวางแผนการใช้เวลาของตนเอง ด้านการด�ำเนินการตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ ด้านการ
ประเมินผลการใช้เวลาและด้านการปรับปรุงแผนการใช้เวลาและแก้ไขกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เสียเวลาอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ตามล�ำดับ จึงสรุปได้วา่ ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี จ�ำแนกตามชั้นปีที่ศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนงาน
วิจัยของ Spence (2546) ได้วิจัยเรื่อง The Relationship between Cooperative Education Student Work
Values and Work site Managers Referent Power พบว่า ผู้บริหารมีผลต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในด้านชั่วโมงการท�ำงาน สวัสดิการ และชื่อเสียงของสถานศึกษาและชื่อเสียงสถานประกอบการไม่มีผล
ต่อการฝึกงาน
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุม่ ภาคกลาง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ การจัด
ส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนรูท้ กั ษะในสถานประกอบการ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี และใน
สถานประกอบการควรจัดให้มพี เี่ ลีย้ งทีต่ รงตามสาขาวิชาจะได้เอือ้ ต่อการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีนโยบาย
ของสถานประกอบการจะเอือ้ ต่อการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีใน ดังทีส่ มั ภาษณ์ สุวรรณคีรี (2560) กล่าวว่า
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานศึกษาต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
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วิจัยของกันต์ อินทุวงศ์ (2554, น.3) ได้วิจัยเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน พบว่า ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ เท่ากับร้อยละ 70.05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีความรู้
ความเข้าใจของการด�ำเนินโครงการอยูใ่ นระดับมาก การประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดนวัตกรรมอยู่
ในระดับมาก การน�ำนวัตกรรมใช้กบั การประกอบธุรกิจต้องมีทมี ธุรกิจทีเ่ ข็มแข็งทีจ่ ะเพิม่ มูลค่าการตลาดได้
6. ทักษะทางวิชาการของนักศึกษา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุม่ ภาคกลาง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า หน่วย
งานระดับนโยบายคือ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้วางกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 วางกรอบแนวคิดด้านทักษะ 4 ด้าน 1) ทักษะการเรียนรู้ 2) ทักษะนวัตกรรม 3) ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและ 4) ทักษะนวัตกรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552, น.13-14) นวัตกรรม
เป็นการกระท�ำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงและยังอาจหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดการผลิตกระบวนการ (ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2557, น.1) มีความช�ำนาญในการปฏิบตั มิ าก
ยิง่ กว่าเนือ้ หาตามต�ำรา (Content) โดยจะมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ตนเอง มีสำ� รวจความสนใจ ความถนัดและ
เส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานเน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับ บุญช่วย สุทธิรักษ์ และคณะ (2556, น.2) ได้ศึกษา
กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองที่ใช้วิธีการสอนแบบ
มีสว่ นร่วมก่อนและหลังการทดลองได้มกี ารพัฒนาทักษะความรูค้ วามเข้าใจอยูใ่ นระดับดีมาก กลุม่ ควบคุม
ที่ใช้วิธีการสอนแบบการสั่งงานและค้นคว้าด้วยตนเองก่อนและหลังการทดลองได้มีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับสุวิมล ว่องวาณิช (2545, น.13) กล่าวว่า กระบวนการ
ตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง เป็นสิ่งเร้าให้
ผู้เรียนตอบสนองโดยการแสดงออกลงมือกระท�ำหรือผลิตจากกระบวนการท�ำงานตามที่คาดหวังและ
ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จะเป็นการสะท้อนภาพเพือ่ หาข้อสรุปถึงความรูค้ วามสามารถทักษะต่างๆ ของผูเ้ รียน
ว่ามีมากน้อยเพียงใด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้มหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ที่จัดการเรียน
การสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา สามารถน�ำปัจจัยต่างๆ ที่พบในผลการวิจัยเป็นฐานข้อมูลในการปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา สามารถน�ำไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน
ได้ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยคณะหรือสาขาวิชาต้องมีการทบทวน
ความรู้ ก่อนที่นักศึกษาออกไปปฏิบัติงาน
2. การนิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ต้องมีการสร้างเครือข่าย แลกเปลีย่ น
การนิเทศงานสหกิจศึกษาระหว่างสถานศึกษาร่วมกัน โดยให้รูปแบบการนิเทศเดียวกัน
3. การใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์การฝึกปฏิบตั งิ าน มหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชาต้องให้นกั ศึกษา
ไปสังเกตการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ก่อนออกปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
4. การบริหารเวลาระหว่างการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ต้อง
วางแผนการเรียนทีส่ อดคล้องกับการท�ำงานในสถานประกอบการและสอดคล้องกับสมรรถนะของนักศึกษา
ที่ศึกษาในหลักสูตร
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5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ต้องท�ำความร่วมมือ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถานประกอบการ
6. ทักษะทางวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ควรขยายเวลาใน
การปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพให้กับนักศึกษาสามารถออก
ปฏิบัติงานตามความสมัครใจที่มากกว่าสถานศึกษาก�ำหนด

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลในหน่วยงานอุดมศึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับ
การแสวงหาประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นการสอนและเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบด้านอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาของ
สถาบันอื่นๆ เช่น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอนด้านรายวิชาสหกิจศึกษา
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