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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคาดหวังความสามารถหลักในการท�ำงาน ของนิสิตนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามทรรศนะของผูป้ ระกอบการกลุม่ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่ สังคมศาสตร์ (2) เพือ่ เปรียบเทียบความ
คาดหวังความสามารถหลักในการท�ำงานของนิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษาตามทรรศนะของผูป้ ระกอบการกลุม่ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุม่ สังคมศาสตร์ (3) เพือ่ น�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (4) เพือ่ น�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้รบั ไปใช้ใน
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ตลอดจนคณาจารย์พเี่ ลีย้ งนิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษา
และพนักงานใหม่ของภาคธุรกิจ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการอันได้แก่
ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าในสถานประกอบการที่เป็น Supervisor หรือ พนักงานพี่เลี้ยง หรือ ผู้นิเทศของนิสิต
นักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจ�ำปีการศึกษา
2552 – 2554 จ�ำนวน 234 คน โดยสถิติที่ใช้ในการพรรณาข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-Test ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังความสามารถหลักในการ
ท�ำงาน ของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการของกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ
คาดหวังความสามารถหลักในด้านการบริการที่ดี ด้านความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมด้านการท�ำงาน
ทักษะในการท�ำงานเป็นทีมทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะในการปรับตัวมากกว่าผูป้ ระกอบการของกลุม่ สังคมศาสตร์
ในทางกลับกันผูป้ ระกอบการของกลุม่ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมคี วามคาดหวังทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และทักษะ
ในการคิดค�ำนวณและคอมพิวเตอร์น้อยกว่าผู้ประกอบการของกลุ่มสังคมศาสตร์
ค�ำส�ำคัญ: ความคาดหวัง ความสามารถหลัก หลักสูตรสหกิจศึกษา
หมายเหตุ งานวิจัยนี้ ได้รับทุนสนันสนุนจากเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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Abstract

The purposes of this research were (1) to study the expectation of cooperative education students’
competency for working from the employers’ opinions (2) to compare the employer’s expectation
and students’ competency for working between employers in the engineering & technology group and
employers in social group (3) to develop the curriculum and pedagogies in higher education institutions in order to produce cooperative education students that meet the needs of the workplaces (4)
to enhance the cooperation development among educational institutions, workplaces, students and
faculties, mentors and new employees of enterprises. Quantitative research methodology was adopted
in this survey included percentage, mean, standard deviation, t-Test, and validity test. The sample of
this study included 234 workplaces from cooperative education network in lower Northeast part during
2552-2554 academic years. The result has showed that the engineering & technology employers and the
social employers had high level of expectation in cooperative education students’ core competency. In
addition, statistical evidence have shown that engineering & technology employers had a higher level
of expectation in service mind, integrity, morality, teamwork skill, , management skill and adaptation
skill compare to the social employers. On the other hand, social employers had a higher expectation in
creativity and mathematical skill
Keywords: expectations, competency, cooperative education

บทน�ำ

ในปัจจุบันมีการเปิดกว้างของธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่
ระบบการค้าเสรี ลักษณะของบัณฑิตทีต่ ลาดแรงงานต้องการ
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา โดยปัจจุบันสถาน
ประกอบการมีความต้องการบัณฑิตทีม่ ที กั ษะในการท�ำงาน
เช่น การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การมีมนุษยสัมพันธ์
มีความคิด สร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษา
ไทย และ ภาษาอังกฤษ และการน�ำเสนอได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม เป็นต้น (มาลินี
สายก้อน และ ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน, 2555) นอกจากนี้ ประเทศไทย
ประสบปัญหาวิกฤติคุณภาพอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
ไทยผลิ ต บั ณ ฑิ ต ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใช้
ขาดความรู้และทักษะของอาชีพ ไม่เชื่อมโยงกับสังคม และ
การประกอบอาชีพ บัณฑิตที่จบอุดมศึกษามีความรู้และ
ทักษะรวมทัง้ คุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านค่อนข้าง
ต�ำ่ ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้ ๆ ทีภ่ ารกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตเป็นภารกิจหลักของอุดมศึกษาทุกแห่งที่

ต้องมีการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และตามความต้องการของตลาด
แรงงาน (ปานเพชร ชินินทรและวิเชษฐ์ พลายมาศ, 2553)
นอกจากนี้ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ (มปป.) ยังให้ความเห็น
อีกว่าหากพิจารณาในการลงทุนด้านงบประมาณด้านการ
ศึกษาโดยเฉพาะในปี 2556 สูงถึง 60,411,648,800 บาท
หรือประมาณร้อยละ 19.18 ของงบประมาณรวม 2.4 ล้าน
ล้านบาท แต่จากรายงานปี 2556 ของส�ำนักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) พบว่า
บัณฑิตที่จบอุดมศึกษาแต่ว่างงานในปีแรก 180,000 คน
ต่อปี ทั้งๆ ที่ยังมีต�ำแหน่งงานว่างอยู่ โดยอาจสืบเนื่องจาก
คุณภาพของระบบการศึกษาของไทยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ให้ยึดติดกับวิชาการและการท่องจ�ำ ท�ำให้ไม่สามารถปรับ
ตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานประกอบ
จริง ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะผูร้ บั ผิด
ชอบสถาบันการอุดมศึกษาทีผ่ ลิตบัณฑิตออกสูส่ งั คมไทยได้
ตระหนักถึงปัญหานี้
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือทบวง
มหาวิทยาลัยในขณะนัน้ ได้ประกาศนโยบายให้การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่สถาบันการศึกษาทีจ่ ดั สหกิจศึกษา นอกจากนี้
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) ได้ระบุวา่ แนวทางในการแก้ปญ
ั หาคุณภาพอุดมศึกษา
ท�ำได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาให้เป็นความร่วมมือของแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัย
และสมาคมวิชาชีพ วิชาการ ให้มีการออกแบบระบบความ
เชือ่ มโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิต ซึง่ แนวทางหนึง่
ในการแก้ปญ
ั หาคุณภาพอุดมศึกษาไทยคือการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท�ำงาน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550; ปานเพชร ชินนิ ทร และวิเชษฐ์ พลายมาศ,
2553 ) อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีคำ� ถามเกีย่ วกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์และสมรรถนะหรือความสามารถหลัก (competency) ของนิสิต นักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ
จากการศึกษาของ ปานเพชร ชินินทร และวิเชษฐ์
พลายมาศ (2553) เกีย่ วกับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
และสมรรถนะหรือความสามารถหลัก (competency) ของ
นักศึกษาที่ผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสาขาวิชาชีพต้องการ พบว่า
การก�ำหนดสมรรถนะหรือความสามารถหลักให้กบั นักศึกษา
(competency layer) ได้แก่ สมรรถนะหลัก (core competency) สมรรถนะตามหน้าที่ (functional competency)
และสมรรถนะตามความเชีย่ วชาญ (professional/special
competency) นั้นส่งผลให้ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความ
ต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตนอกจากนี้ ยังมีงานของ
Kavanagh และ Drennan (2008) ทีไ่ ด้ศกึ ษาทักษะทีจ่ ำ� เป็น
ของนักศึกษาบัญชีในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
3 แห่งในประเทศออสเตรเลีย ซึง่ ผลการ วิจยั พบว่า นักศึกษา
เหล่านี้ตระหนักถึงทักษะที่จ�ำเป็นได้แก่ ทักษะการสื่อสาร
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ทกั ษะทางวิชาชีพ และทักษะในการ
ท�ำงานเป็นทีม ทัง้ นีท้ กั ษะเหล่านีก้ ย็ งั เป็นทักษะทีผ่ ปู้ ระกอบ
การต้องการจากนักศึกษาอีกด้วย
อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยที่ท�ำการศึกษาความ
คาดหวังความสามารถหลักในการท�ำงานของนิสติ นักศึกษา
สหกิจศึกษาของเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่างในทรรศนะของผูป้ ระกอบการ จึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั
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สนใจศึกษางานวิจยั หัวข้อนี้ แล้วเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับระดับความสามารถหลักในการ
ท�ำงานของนิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษาว่ามีความแตกต่างกัน
ตามสาขาวิชาหรือไม่ เพือ่ ให้ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรตลอดจน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ ฝ่ายบริหารงานบุคคลขององค์การ
หรื อ ผู ้ ป ระกอบการใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาความ
สามารถหลักของพนักงานใหม่ให้ตรงความต้องการของ
สถานประกอบการอันก่อให้เกิดความประสิทธิภาพและ
แข่งขันกับนานาประเทศได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาความคาดหวังความสามารถหลักในการ
ท�ำงาน (competency) ของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา
ในทรรศนะของผู้ประกอบการกลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคาดหวังความสามารถหลัก
ในการท�ำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาแตกต่างตาม
ทรรศนะของผู้ประกอบการกลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อน�ำผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
4. เพื่อน�ำผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบ
การ ตลอดจนคณาจารย์พี่เลี้ยงนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา
และพนักงานงานใหม่ของภาคธุรกิจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ทราบความคาดหวังความสามารถหลักในการ
ท�ำงาน (competency) ของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา
ในทรรศนะของผู ้ ป ระกอบการกลุ ่ ม สั ง คมศาสตร์ กลุ ่ ม
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เปรียบเทียบความคาดหวังความสามารถหลัก
ในการท�ำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาแตกต่างตาม
ทรรศนะของผู ้ ป ระกอบการกลุ ่ ม สั ง คมศาสตร์ กลุ ่ ม
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
3. สามารถน�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
4. สามารถน�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบ
การ ตลอดจนคณาจารย์พี่เลี้ยงนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา
และพนักงานงานใหม่ของภาคธุรกิจ

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมเฉพาะผู้ประกอบการ
ที่รับนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาแบบ
สหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีใน
สังกัด และในก�ำกับของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึง่ อยูเ่ ครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ในปีการศึกษา 2552 – 2554

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถหลัก (competency)

นักวิชาการในต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับความ
สามารถ (competency) จนได้รับการยอมรับมีหลายท่าน
เช่น
Boyatzis (1980) ได้เขียนหนังสือชือ่ The Competent Manager : A Model of Effective Performance
และได้นยิ ามค�ำว่าความสามารถ (competency) เป็นความ
สามารถในงานหรือเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน (underlying
characteristic) ที่อยู่ภายในบุคคลที่น�ำไปสู่การปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพทั้งนี้คุณลักษณะพื้นฐาน (underlying
characteristic) ทีอ่ ยูภ่ ายในบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (motive)
อุปนิสยั (trait) ทักษะ (skill) มโนทัศน์ตอ่ ตนเอง (self-image)
บทบาททางสังคม (social role) และองค์ความรู้ (body of
knowledge) ทีบ่ คุ คลใช้เพือ่ ให้ได้ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้
Prahalad และ Gary (1990) ได้เสนอแนวคิดความ
สามารถหลัก (core competency) เป็นความสามารถหลัก
ของธุรกิจซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีเนื้อหา
สาระหลักเช่นพื้นฐานความรู้ทักษะและความสามารถใน

การท�ำงานอะไรได้บ้างและอยู่ในระดับใดจึงท�ำงานได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์การ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548:
4) ให้ความหมายของความสามารถ (competency) ว่า
หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมทีเ่ ป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ท�ำให้บุคคลสามารถ
สร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น พอสรุป
ได้ว่า ความสามารถ (competency) หมายถึง ลักษณะ
ส่วนบุคคลในแต่ละบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และ ความ
ช�ำนาญจากการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่ก่อให้
เกิดคุณค่าแก่องค์การ

ประเภทของความสามารถ (competency)

การจัดแบ่งประเภทของความสามารถ (competency) นัน้ มีหน่วยงานราชการและนักวิชาการได้ให้แนวคิด
ไว้ ดังนี้
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548:
11) ได้ก�ำหนดต้นแบบความสามารถ (competency)
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1) ความสามารถหลัก (core competency) คือ
คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพื่อ
หล่ อ หลอมค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ร ่ ว มกั น
ประกอบด้วย 5 ความสามารถ คือ (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(achievement motivation) (2) การบริการที่ดี (service
mind) (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (expertise) (4) จริยธรรม (integrity) และ (5) การท�ำงานเป็นทีม
(teamwork)
2) ความสามารถประจ�ำกลุ่มงาน คือ ความสามารถ
ทีก่ ำ� หนดเฉพาะส�ำหรับกลุม่ งานเพือ่ สนับสนุนให้ขา้ ราชการ
แสดงพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมแก่ ห น้ า ที่ และส่ ง เสริ ม ให้
ข้าราชการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
จิรประภา อัครบวร (2549) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความ
สามารถในต�ำแหน่งหนึ่งๆควรจะมี ความสามารถองค์การ
ทุกคนจ�ำเป็นต้องมีในการท�ำงานเพื่อให้ง านส� ำ เร็ จ และ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิสัยทัศน์ขององค์การ และความ
สามารถเชิงเทคนิค (technical competency) คือทักษะ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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ด้านวิชาชีพที่จ�ำเป็นในการน�ำไปปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส�ำเร็จ ซึ่งจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน
นอกจากนี้ Wickramasinghe (2009) ซึ่งเป็น
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
Moratuwa ในประเทศศรีลังกา ได้น�ำผลการส�ำรวจทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นของกลุม่ ธุรกิจผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม (telecommunication) โดยเป็นการศึกษาข้ามสายงานระหว่าง การเงิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด ทรัพยากรบุคคลกฎหมาย
วางแผนและกลยุทธ์องค์กร ฝ่ายผลิต พบว่าด้านทักษะมีความ
จ�ำเป็นมากกว่าด้านความรู้ ในทุกสายงานมีดังนี้ (1) ทักษะ
ในการสื่อสาร (2) ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม (3) ทักษะ
ในการแก้ปัญหา (4) ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (5) ทักษะ
ในการบริหารจัดการ (6) ทักษะในการปรับตัว (7) ทักษะ
ทางวิชาชีพ (8) ทักษะในการคิดค�ำนวณและคอมพิวเตอร์
ซึ่งสอดคล้องกับ Finegold และ Notabartolo (2010) ที่
ได้ส�ำรวจทักษะที่ต้องการขององค์การระดับชาติและระดับ
นานาชาติในศตวรรษที่ 21
แม้ว่า การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถ (competency) มีมานาน แต่สว่ นใหญ่จะเป็นการศึกษาในภาพกว้าง
(Holmes, 2002) และ นักวิชาการหลายคนข้างต้นได้ศกึ ษา
ความสามารถหลักและทักษะที่จ�ำเป็นของพนักงานในโลก
ธุรกิจ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา ตลอดจนความรุนแรงของการแข่งขันที่มีสูงขึ้น ส่งผล
ให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาถึง
ความสามารถหลักและทักษะที่จ�ำเป็นของนิสิต นักศึกษา
ที่จะต้องออกไปปฏิบัติงานในธุรกิจจริง (Crebert, 2002)
อีกทั้ง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) ได้ระบุว่า แนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพ
อุดมศึกษาท�ำได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นความร่วมมือของแต่ละกลุ่ม
มหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพวิชาการ ให้มีการออกแบบ
ระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิต
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ“สหกิจศึกษา” (cooperative
education) ซึ่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บิดาแห่งสหกิจศึกษา
ไทย ได้ให้ความหมายของค�ำว่า สหกิจศึกษา เป็นระบบ
การศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับ
กั บ การไปหาประสบการณ์ ต รงจากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
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ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจาก
สถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย, 2552: 7) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงน�ำข้อมูลจาก ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) Wickramasinghe
(2009) Kavanagh และ Drennan (2008) และ Finegold
และ Notabartolo (2010) มาเป็นกรอบของการวิจัยใน
ครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสามารถหลักในการท�ำงานของนิสิต
นักศึกษาสหกิจศึกษาในทรรศนะของผู้ประกอบการ

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการ
เรียนกับการปฏิบัติงาน (work integrated learning) โดย
ในต่างประเทศมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา
ได้ให้ความหมายของค�ำว่าสหกิจศึกษาไว้ว่าเป็นการผสม
ผสานระหว่างการเรียนวิชาการ (academic studies) กับ
ประสบการณ์การท�ำงาน (work experience) โดยสลับ
กันระหว่างภาคการศึกษา (academic terms) กับภาค
การท�ำงาน (work terms) อย่างต่อเนื่อง (University of
Waterloo, 2012) ทั้งนี้ Crequis และคณะ (2010) พบว่า
สหกิจศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาแบบ
บู ร ณาการการเรี ย นกั บ การท� ำ งาน เป็ น การเปิ ด โอกาส
ให้นักศึกษาได้พัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความ
สามารถในการได้งานท�ำและการรักษาสภาพการถูกจ้าง
งาน (employability) เปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้
คัดเลือกพนักงานรุ่นใหม่ที่รู้และเข้าใจสภาพการด�ำเนินงาน
ของสถานประกอบการแล้ว และเป็นการปรับปรุงคุณภาพ
ของสถานศึกษาด้วย
Hayward และ Horvath (2000) ได้ท�ำการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศแคนาดา จ� ำ นวน
79 คน ทั้งนักศึกษากลุ่มที่เรียนหลักสูตรสหกิจศึกษาและ
นักศึกษาทีเ่ รียนหลักสูตรปกติ พบว่าทัศนคติในการประกอบ
อาชี พ ของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษามี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง มากกว่ า
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โดยมีทศั นคติทดี่ ใี นการประกอบอาชีพ เช่น การเลือกอาชีพ
การปรับปรุงตนเอง การเผชิญต่อความเสี่ยง และความ
สามารถในการท�ำงานหนัก ในด้านความสัมพันธ์ของสหกิจ
ศึกษาที่มีต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพด้วยตนเองและการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ควบคุมผลลัพธ์ของการท�ำงาน
Delorenzo (2000) ได้ส�ำรวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐ
อเมริกา จ�ำนวน 225 คน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ พบว่า นักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจ
ด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพสูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
0.01 มากกว่านักศึกษาทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์ปฏิบตั งิ านสหกิจ
สุจิตรา กระหมุดความ และ เมธิยา เนตตกุล (2554)
ได้ทำ� การวิจยั เพือ่ ศึกษาความคาดหวัง สภาพการปฏิบตั งิ าน
ตลอดจนเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง กับสภาพการ
ปฏิบัติงาน และศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์จุดเด่นและ
สิง่ ทีค่ วรพัฒนาของนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้
หลวงตามทรรศนะของผูป้ ระกอบการ โดยกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั ในครัง้ นีค้ อื สถานประกอบการ จ�ำนวน 132 แห่ง
และพนักงานทีป่ รึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา 231 คนผลการ
วิจัยพบว่าผู้ประกอบการมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านทักษะวิชาชีพ
(skill for work) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านทักษะ
ที่จ�ำเป็น (skill for life or soft skills) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ความคาดหวังที่ต่อการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในการท�ำงาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และจากการปฏิบตั งิ านจริงผูป้ ระกอบการเห็นว่า
นักศึกษาปฏิบตั งิ านด้านทักษะวิชาชีพ (skill for work) ด้าน
ทักษะที่จ�ำเป็น (skill for life or soft skills) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในการท�ำงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพการปฏิบัติ
งานของนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้ประกอบการเห็นว่า ด้าน
ทักษะวิชาชีพ (skill for work) ในภาพรวมสภาพการปฏิบตั ิ
งานจริงมีคา่ เฉลีย่ มากกว่าความคาดหวัง ด้านทักษะทีจ่ ำ� เป็น
(skill for life or soft skills) ในภาพรวมการปฏิบตั งิ านมีคา่
เฉลีย่ มากกว่าความคาดหวัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยา
บรรณในการท�ำงาน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยก่อนหน้านี้
ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความคาดหวัง
ความสามารถหลักในการท�ำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในทรรศนะของ

ผู้ประกอบการ ที่เป็น Supervisor หรือ พนักงานพี่เลี้ยง
หรือ ผู้นิเทศนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา กลุ่มสังคมศาสตร์
และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจท�ำงานวิจัยนี้

สมมติฐาน

1. ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มมีความคาดหวังความ
สามารถหลักในการท�ำงาน (competency) ของนิสิต
นักศึกษาสหกิจศึกษาแตกต่างกัน
2. ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มมีความคาดหวังทักษะ
ที่ควรมีในการท�ำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาแตก
ต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ ทีเ่ ป็น Supervisor/
พนั ก งานพี่ เ ลี้ ย ง/ ผู ้ นิ เ ทศนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา
กลุม่ สังคมศาสตร์ หรือกลุม่ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทองค์ ก ารและจ� ำ นวนพนั ก งานในองค์ ก ารของ
ผูป้ ระกอบการ ทีเ่ ป็น Supervisor/ พนักงานพีเ่ ลีย้ ง/ ผูน้ เิ ทศ
นิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตัวแปรตามได้แก่ ความคาดหวังความสามารถหลัก
ที่ใช้ในการท�ำงาน 5 ด้าน คือ (1) ความมุ่งสัมฤทธิ์ (2) การ
บริการทีด่ ี (3) ความสัง่ สมความเชีย่ วชาญในอาชีพ (4) ความ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมและ (5) การ
ท�ำงานเป็นทีม และทักษะที่ใช้ในการท�ำงาน 8 ด้าน คือ (1)
ทักษะในการสื่อสาร (2) ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม (3)
ทักษะในการแก้ปัญหา (4) ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (5)
ทักษะในการบริหารจัดการ (6) ทักษะในการปรับตัว (7)
ทักษะทางวิชาชีพ และ (8) ทักษะในการคิดค�ำนวณและ
คอมพิวเตอร์

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ/
อาชีพในสถานประกอบการทีเ่ ป็น Supervisor หรือพนักงาน
พี่เลี้ยง หรือผู้นิเทศนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งได้แก่
ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
เหล่านี้ เป็นผู้ประกอบการที่รับนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558

p90-102 ����� ������������.indd 95

95
12/8/2558 BE 1:13 PM

ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีในสังกัด และ
ในก�ำกับของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศึกษา
ซึ่งอยู่ในเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างในปีการศึกษา 2552 – 2554 ไปท�ำงานด้วย จ�ำนวน
994 คน จากสถานประกอบการ 109 แห่ง อย่างไรก็ตาม
คณะผูว้ จิ ยั ได้สอบถามสถานประกอบการเหล่านี้ ทราบว่า (1)
สถานประกอบการบางแห่งได้เลิกกิจการหรือยุบสาขาไป
แล้ว (2) ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าเหล่านี้
บางคนได้ย้ายที่ท�ำงานไปแล้ว (3) ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่าย
หรือเทียบเท่าเหล่านีบ้ างคนได้เข้าร่วมโครงการเกษียรก่อนวัย
คณะผู้วิจัยจึงได้ส�ำรวจจ�ำนวนผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่าย
หรือ เทียบเท่าในสถานประกอบการอีกครั้งได้จ�ำนวนเป็น
567 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบใน
สถานประกอบการ ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือ
เทียบเท่าในสถานประกอบการที่เป็น Supervisor หรือ
พนักงานพีเ่ ลีย้ ง หรือ ผูน้ เิ ทศของนิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีในสังกัดและใน
ก�ำกับของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศึกษาซึ่ง
อยูใ่ นเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2552 – 2554
โดยก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค�ำนวณจากสูตร Taro
Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 234 คน ทั้งนี้ และได้แบบ
สอบถามคืนมา 129 คน คิดเป็นร้อยละ 55.13

วิธีสุ่มตัวอย่าง

วิธีการสร้างเครื่องมือพร้อมกับการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ

แบบสอบถามได้จากการทบทวนเอกสารวิชาการ
จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการหาคุณภาพโดยการหาค่าความเที่ยงตรงของ
เนือ้ หา (Content validity) และความเชือ่ ถือได้ (reliability)
การหาค่าความเที่ยงตรง ตามเทคนิค index of item
objective congruence-IOC โดยข้อค�ำถามมีค่า IOC
มากกว่า 0.50 ทุกข้อ ส�ำหรับการหาความเชือ่ ถือได้ วิธี Alpha
coefficient ของ Cronbach (1990) ได้หาค่าความเชือ่ มัน่ ได้
ของแต่ละตัวแปร รวม 13 ตัวแปร โดยทุกตัวแปรมีค่าความ
เชื่อถือได้มากกว่า 0.80 ซึ่งแสดงว่าเครื่องมือแบบสอบถาม
มีความน่าเชื่อถือได้มาก (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั นี้ เป็นการรวบรวม
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (primary Data) และข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(secondary Data) จากแบบสอบถาม (questionnaires)
จากกลุ่มผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าในองค์การ
ที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
ระดับปริญญาตรีในสังกัด และในก�ำกับของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาศึกษาซึง่ อยูใ่ นเครือข่ายสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในปีการศึกษา 2552
– 2554 โดยแจกแบบสอบถาม ระหว่าง เดือนมิถุนายน –
ธันวาคม 2555 (หลังจากนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาเหล่านี้
ท�ำโครงงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น)

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ท�ำ การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified
random sampling) โดยใช้ จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง ของสถาน
ประกอบการเป็นชั้นในการสุ่มด้วยวิธีการเทียบสัดส่วน
ทัง้ นีเ้ พือ่ กระจายความเป็นตัวแทนของประชากร แล้วจึงท�ำ
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ(percentage) ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation : S.D.) และค่า t-Test

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative
research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
(questionnaire)

96

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ประกอบที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างดูแลนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่ม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
สังคมศาสตร์จ�ำนวน 20 คน และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีจ�ำนวน 107 คน โดยผู้ประกอบส่วนใหญ่ท�ำงาน
อยูใ่ นองค์กรภาคเอกชนร้อยละ 65.35 และองค์กรวิสาหกิจ
ร้อยละ 21.26 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่เป็น
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ทำ� งานในองค์กรทีม่ พี นักงานในองค์กร
201 คนขึ้นไปร้อยละ 52.76

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ผูป้ ระกอบการแต่ละกลุม่ มีคาดหวัง
ความสามารถหลักในการท�ำงาน (competency) ของ
นิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาแตกต่างกัน
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ประกอบการกลุ่มวิศวกรรม
ศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่ สังคมศาสตร์ มีความคาดหวัง

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความคาดหวังความสามารถหลักในการท�ำงานของนิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษา
ระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มสังคมศาสตร์และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคาดหวังความสามารถหลัก
ในการท�ำงาน
o ด้านความมุ่งผลสัมฤทธิ์
o ด้านการบริการที่ดี
o ด้านความสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
o ด้านความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
o ด้านการท�ำงานเป็นทีม
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กลุ่มสังคมศาสตร์
(n = 20)
x
4.14
4.23
4.06
4.20
4.13

S.D.
0.50
0.44
0.60
0.50
0.34

กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
(n = 107)
x
S.D.
4.10 0.58
4.30 0.42
4.08 0.67
4.44 0.54
4.27 0.59

t
0.19
0.65
0.24
0.38
0.74

Sig
0.85
0.03*
0.82
0.04*
0.03*

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความคาดหวังทักษะที่ควรมีในการท�ำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา
ระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคาดหวังทักษะในการท�ำงาน
o ทักษะในการสื่อสาร
o ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม
o ทักษะในการแก้ปัญหา
o ทักษะในการคิดสร้างสรรค์
o ทักษะในการบริหารจัดการ
o ทักษะในการปรับตัว
o ทักษะทางวิชาชีพ
o ทักษะในการคิดค�ำนวณและคอมพิวเตอร์
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กลุ่มสังคมศาสตร์
(n = 20)
x
4.08
4.13
4.00
4.13
4.04
4.00
3.93
4.13

S.D.
0.50
0.56
1.70
0.52
0.38
0.43
0.55
0.53

กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
(n = 107)
x
S.D.
4.11 0.60
4.28 0.60
4.05 0.69
4.09 0.76
4.18 0.65
4.29 0.58
3.81 0.74
4.08 0.60

t
0.34
0.45
0.40
0.36
0.07
0.20
0.77
0.46

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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Sig
0.73
0.04*
0.68
0.04*
0.03*
0.01**
0.06
0.04*

97
12/8/2558 BE 1:13 PM

ความสามารถหลักในการท�ำงาน (competency) ของนิสิต
นักศึกษาสหกิจศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
0.05 ในด้านการบริการทีด่ ี ด้านความยึดมัน่ ในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม และด้านการท�ำงานเป็นทีม
สมมติฐานที่ 2 ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มมีความ
คาดหวังทักษะที่ควรมีในการท�ำงานของนิสิต นักศึกษา
สหกิจศึกษาแตกต่างกัน
จากตารางที่ 2 พบว่าผูป้ ระกอบการกลุม่ สังคมศาสตร์
และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีความคาดหวัง
ทักษะหลักในการท�ำงาน (competency) ของนิสติ นักศึกษา
สหกิจศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ใน
ด้านทักษะในการท�ำงานเป็นทีมทักษะในการคิดสร้างสรรค์
ทักษะในการบริหารจัดการทักษะในการปรับตัวและทักษะ
ในการคิดค�ำนวณและคอมพิวเตอร์

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ
คาดหวังความสามารถหลักทัง้ 5 ด้าน (ได้แก่ดา้ นความมุง่ ผล
สัมฤทธิ์ (achievement motivation) ด้านการบริการที่ดี
(service mind) ด้านความสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
(expertise) ด้านความยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม (integrity) และด้านการท�ำงานเป็นทีม (teamwork) ของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอยู่ในระดับมากซึ่ง
สอดคล้องกับทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548) ได้ระบุ
ความสามรถหลักเชิงพฤติกรรมที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติร่วม
ของข้าราชการพลเรือนทัง้ ระบบ เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่า
นิยมและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์รว่ มกันในการท�ำงานได้แก่
ความสามารถหลักข้างตนและสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education; TQF
: HEd) นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Donald และคณะ (2012) ที่ศึกษาคุณสมบัติที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการท�ำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและใน
ระดับปริญญาตรีที่ Texas A&M University-Commerce
ได้แก่ความสามารถหลักส�ำคัญ 5 ประการข้างต้นเช่นกัน
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นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่าผูป้ ระกอบการทัง้ 2 กลุม่
คือกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความคาดหวังทักษะที่ควรมีในการท�ำงานทั้ง 8 ด้าน
(ทักษะในการสื่อสารทักษะในการท�ำงานเป็นทีมทักษะ
ในการแก้ปัญหาทักษะในการคิดสร้างสรรค์ทักษะในการ
บริ ห ารจั ด การทั ก ษะในการปรั บ ตั ว ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ
และทักษะในการคิดค�ำนวณและคอมพิวเตอร์) ของนิสิต
นักศึกษาสหกิจศึกษาในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Kavanagh และ Drennan (2008) และ
Finegold และ Notabartolo (2010) ซึ่งพบว่า ทักษะทั้ง
8 ด้านเป็นทักษะส�ำหรับบุคลากรที่องค์การระดับชาติและ
ระดับนานาชาติในศตวรรษที่ 21 ต้องการ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามคาดหวั ง ความ
สามารถหลักด้านการบริการที่ดีด้านความยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และด้านการท�ำงานเป็นทีม
ของนิสติ นักศึกษามากกว่ากลุม่ สังคมศาสตร์ เนือ่ งจากความ
สามารถด้านการบริการที่ดี เป็นความสามารถที่มักก�ำหนด
ไว้ส�ำหรับงานที่ต้องให้บริการ หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นๆ
ซึ่งในวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอาจให้
น�ำ้ หนักความสามารถเหล่านีน้ อ้ ยกว่าความสามารถทางวิชาชีพ
(professional competency) หรือความสามารถทางเทคนิค
(technical competency) จึงท�ำให้นสิ ติ นักศึกษามีโอกาส
ศึกษาความสามารถด้านนี้น้อยกว่านิสิต นักศึกษากลุ่ม
สังคมศาสตร์ซึ่งมีรายวิชาท�ำงานเกี่ยวกับการให้บริการผู้อื่น
นอกจากนีพ้ บว่า ผูป้ ระกอบการกลุม่ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีมคี วามคาดหวังความสามารถ หลักด้านความ
ยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และด้านการ
ท�ำงานเป็นทีมของนิสติ นักศึกษามากกว่ากลุม่ สังคมศาสตร์
อาจเนือ่ งจากวิชาในหลักสูตรของกลุม่ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีนนั้ เน้นความสามารถทางวิชาชีพ (professional
competency) และความสามารถทางเทคนิค (technical
competency) มาก ท�ำให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสฝึกความ
สามารถเกี่ยวกับความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และด้านการท�ำงานเป็นทีม น้อยกว่านักศึกษา
กลุม่ สังคมศาสตร์ซงึ่ มีรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ การเจรจา
ต่อรอง และการท�ำงานเป็นทีม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
อนึ่ ง ผู ้ ป ระกอบการกลุ ่ ม วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีมคี วามคาดหวังทักษะด้านการท�ำงานเป็นทีมด้าน
การบริหารจัดการ และทัก ษะในการปรับตัวของ นิสิต
นักศึกษามากกว่ากลุม่ สังคมศาสตร์ เนือ่ งจาก นิสติ นักศึกษา
กลุ ่ ม วิ ศ วกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีโอกาสฝึกทักษะ
เหล่านี้ ซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวเนื่องอันจะช่วยส่งเสริมให้การ
ท�ำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นน้อยกว่านิสิต นักศึกษา
กลุ่มสังคมศาสตร์ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ประกอบการกลุ่ม
สังคมศาสตร์มีความคาดหวังทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์
จากนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามากกว่ า กลุ ่ ม วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เนื่องจากนิสิต นักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์มี
รายวิชาทีฝ่ กึ การคิดสร้างสรรค์นอ้ ยกว่ากลุม่ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีจึงมีทักษะด้านนี้น้อยกว่า ผู้ประกอบจึงคาด
หวังให้นิสิต นักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์มีการคิดสร้างสรรค์
มากกว่ากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ผลจากการวิจัยท�ำให้ทราบว่าผู้ประกอบการมีความ
คาดหวังความสามารถทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านความมุ่งผล
สัมฤทธิ์ (achievement motivation) ด้านการบริการที่ดี
(service mind) ด้านความสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
(expertise) ด้านความยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม (integrity) และด้านการท�ำงานเป็นทีม (teamwork) ตลอดจน ทักษะที่ควรมีในการท�ำงานทั้ง 8 ด้าน
(ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม ทักษะ
ในการแก้ปัญหา ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการ
บริหารจัดการ ทักษะในการปรับตัว ทักษะทางวิชาชีพ
และทักษะในการคิดค�ำนวณและคอมพิวเตอร์) ของนิสิต
นักศึกษาสหกิจศึกษา
อย่างไรก็ตาม ความสามารถและทักษะเหล่านี้ไม่
สามารถสอบข้อเขียนในห้องเรียน ดังนั้น สถาบันการศึกษา
ควรตระหนักถึงความส�ำคัญของความสามารถและทักษะ
เหล่านัน้ ซึง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการคาดหวังในระดับมาก จึงส่งผลให้
สถาบันการศึกษา คณาจารย์ และผูป้ ระกอบการขององค์การ
ที่จะรับนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาไปร่วมงานควรร่วมกัน
วางแนวทางในการพัฒนาความสามารถหลักทั้ง 5 ด้านและ
ทักษะทั้ง 8 ด้านที่ควรมีในการท�ำงานของนิสิต นักศึกษา

สหกิจศึกษาทั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะใน 4 ส่วน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา

1.1 สถาบันการศึกษา คณาจารย์ และผู้ประกอบ
การขององค์การที่จะรับนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาไปร่วม
งานควรร่วมกันพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมในหลักสูตรให้
เกิดการพัฒนาความสามารถหลักและทักษะที่ควรมีในการ
ท�ำงานของนิสติ นักศึกษาเช่น การท�ำโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการเพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพนิสิต นักศึกษาทั้งด้านความสามารถหลัก 5 ด้าน
วิชาชีพ ทักษะที่จ�ำเป็นและทันสมัย โดยเน้นหัวข้อที่ยังเป็น
จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนาของนิสิต นักศึกษา
1.2 สถาบันการศึกษาอาจปรับหลักสูตรให้มรี ายวิชา
ที่ยึดกิจกรรม หรือประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลัก เน้น
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการกระท�ำ (learning by doing)
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
จริงในวิชาชีพ เน้นให้นกั ศึกษาสามารถน�ำความรูท้ างทฤษฏี
ทีไ่ ด้เรียนมาไปประยุกต์กบั งานจริงได้ (อัจฉราพร โชติพฤกษ์,
2555) และสอดคล้องกับสภาวิชาชีพการพยาบาล ทีก่ ำ� หนด
ให้นักศึกษาได้ออกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่เรียน เป็นเวลา 180 ชั่วโมง/1 วิชา/3 หน่วยกิต
1.3 แต่งตั้งหรือก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการพัฒนา
หลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการการพัฒนา
หลักสูตรทีใ่ ช้ความสามารถ และทักษะทีผ่ ปู้ ระกอบคาดหวัง
เป็นฐานซึง่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมติดตามการพัฒนาความสามารถ
และทักษะของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา
1.4 คัดเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญโดยเฉพาะผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(stakeholder) ผู้ประกอบการและนักวิชาการโดยเฉพาะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านก�ำหนด
ความสามารถ และทักษะมาช่วยก�ำหนดความสามารถเกีย่ ว
กับหน้าที่ของงานโดยการระดมสมองวิเคราะห์หน้าที่หลัก
(functional analysis) เพือ่ คัดเลือกหน้าทีห่ ลักวัตถุประสงค์
หลักของงานตามเนื้อหาของงานนั้นๆ
1.5 การก�ำหนดความสามารถหลักที่เป็นความรู้
ทักษะ และลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งนวัตกรรม จนท�ำให้เกิด
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหลักสูตร
1.6 สถาบันการศึกษาควรติดตามส�ำรวจความ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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ก้าวหน้าด้านความสามารถหลัก และทักษะที่ผู้ประกอบ
การต้องการของนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ
และสถาบันการศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ

2. ด้านการพัฒนาคณาจารย์

สถาบันการศึกษา คณาจารย์ และผูป้ ระกอบการของ
องค์การทีจ่ ะรับนิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษาไปร่วมปฏิบตั งิ าน
ควรร่วมกันพัฒนาคณาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรสหกิจ
ให้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ได้อย่างเป็นระบบ เช่น การส่งคณาจารย์ไปท�ำงานในสถาน
ประกอบการจริงเป็นเวลา 3-6 เดือน เพือ่ ให้คณาจารย์เข้าใจ
สภาพแวดล้อมของการท�ำงานในธุรกิจ ความสามารถหลัก
และทักษะที่สถานประกอบการต้องการ เพื่อคณาจารย์
เหล่ า นี้ จ ะมาปรั บ กิ จ กรรมในการเรี ย นการสอนให้ นิ สิ ต
นักศึกษามีความสามารถหลัก และทักษะตรงตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างของศูนย์สหกิจศึกษา
ในสถาบันการศึกษา

โครงสร้ า งของศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษา ในสถาบั น การ
ศึกษาควรมีหน่วยงานพัฒนาความสามารถหลัก ทักษะ
ส�ำหรับอาชีพส�ำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก สหกิจ
ศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเตรียมความพร้อมของนิสิต
นักศึกษาด้านการเสริมความสามารถและทักษะทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และทักษะการน�ำทฤษฏีสู่การปฏิบัติ เพื่อ
ให้นิสิต นักศึกษาพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท�ำงานและได้
พัฒนาตนเองให้มคี ณ
ุ ภาพตรงตามความความหวังของตลาด
แรงงาน

4. ด้านสถานประกอบการ อาจด�ำเนินการดังนี้

4.1 ในการคัดเลือกคัดเลือกนิสิต นักศึกษามาเป็น
พนักงานใหม่ขององค์การ สถานประกอบการอาจจะน�ำผล
การประเมินความสามารถ (competency gap) ของนิสิต
นักศึกษาสหกิจศึกษามาใช้ให้สอดคล้องกับการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านซึง่ แสดงถึงการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
รายบุคคลทั้งนี้ หากนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาคนใดมี

100

ผลประเมินความสามารถใกล้เคียงกับที่องค์การต้องการ
ผูป้ ระกอบการหรือผูบ้ ริหารหน่วยงานอาจพิจารณารับนิสติ
นักศึกษานั้นไว้ท�ำงานจริงในโอกาสต่อไป
4.2 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ (Training
and Development) การทีส่ ถานประกอบการทราบความ
คาดหวังความสามารถหลัก และทักษะที่ผู้ประกอบการ
ต้องการนี้ น�ำไปสู่การวางแผนการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรใหม่ ให้มีความสามารถหลัก และทักษะสอดคล้อง
กับที่ผู้ประกอบการ หรือองค์การต้องการก่อนที่จะมอบ
หมายให้พนักงานใหม่นั้นไปปฏิบัติงานอย่างเต็มหน้าที่

ข้อจ�ำกัดของงานวิจัยครั้งนี้

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการสอบถามผูจ้ ดั การหรือหัวหน้า
ฝ่ายหรือเทียบเท่าในองค์การที่นิสิต นักศึกษา สหกิจศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีในสังกัดและใน
ก�ำกับของส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาศึกษาซึง่ อยูใ่ น
เครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างใน
ปีการศึกษา 2552 – 2554 ซึ่งผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเพิ่ง
จะเริม่ รับนิสติ นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าไปท�ำงานด้วยท�ำให้มี
ความเข้าใจหลักสูตรสหกิจศึกษาเพียงเล็กน้อย จึงไม่สามารถ
ให้ข้อมูลกับงานวิจัยครั้งนี้ได้ นอกจากนี้นิสิต นักศึกษาบาง
ส่วนเปลี่ยนที่อยู่ไปแล้วหลังจากการจบการศึกษาและไม่
ได้แจ้งที่อยู่ใหม่ให้กับมหาวิทยาลัยท�ำให้ติดต่อสอบถามผู้
ประกอบการที่เป็น Supervisor หรือ พนักงานพี่เลี้ยง หรือ
ผู้นิเทศนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาไม่ได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปผู ้ ที่ ส นใจอาจจะศึ ก ษาการ
ศึกษาการกําหนดระดับขีดความสามารถ (competency/
proficiency level) และตัวชี้วัดพฤติกรรมของแตละระดับ
จากนั้นจึงทําการประเมินขีดความสามารถ (competency
assessment) ของนิสิตนักศึกษาโดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม หาก
ผลการปฏิ บั ติ ง านไม  เ ป  น ไปตามที่ ค าดหวั ง อาจแสดงถึ ง
นิสิตนักศึกษาอาจยังขาดขีดความสามารถบางตัวหรือขีด
ความสามารถยังไมถึงระดับที่องคการคาดหวัง หรืออาจ
พิจารณาระดับขีดความสามารถปจจุบันไดโดยการประเมิน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ขีดความสามารถ (competency assessment) ดวยวิธกี าร
สัมภาษณบนพืน้ ฐานพฤติกรรม (behavioral based event
interview) ซึง่ จะทําใหทราบชองวางขีดความสามารถทีค่ าด

หวัง(competency gap) และจะไดนําผลการประเมินดัง
กล่าวมาจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล
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