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The Expectation of Cooperative Education Students’ 
Competency from the Employers’ Opinions

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคาดหวังความสามารถหลักในการท�างาน ของนิสิตนักศึกษาสหกิจ

ศกึษาตามทรรศนะของผูป้ระกอบการกลุม่วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุม่สงัคมศาสตร์ (2) เพือ่เปรยีบเทยีบความ

คาดหวังความสามารถหลกัในการท�างานของนสิติ นกัศกึษาสหกจิศกึษาตามทรรศนะของผูป้ระกอบการกลุม่วศิวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลย ีและกลุม่สังคมศาสตร์ (3) เพือ่น�าผลการศกึษาทีไ่ด้รบัไปใช้ในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรยีนการสอนใน

สถาบนัอดุมศึกษาเพ่ือผลติบณัฑติให้สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ (4) เพือ่น�าผลการศกึษาทีไ่ด้รบัไปใช้ใน

การพฒันาความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการ ตลอดจนคณาจารย์พีเ่ลีย้งนสิติ นกัศกึษาสหกจิศกึษา  

และพนักงานใหม่ของภาคธุรกิจ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการอันได้แก่ 

ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าในสถานประกอบการที่เป็น Supervisor หรือ พนักงานพี่เลี้ยง หรือ ผู้นิเทศของนิสิต 

นักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจ�าปีการศึกษา 

2552 – 2554 จ�านวน 234 คน โดยสถิติที่ใช้ในการพรรณาข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-Test ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังความสามารถหลักในการ

ท�างาน ของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการของกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ

คาดหวังความสามารถหลักในด้านการบริการท่ีดี ด้านความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมด้านการท�างาน 

ทกัษะในการท�างานเป็นทมีทกัษะในการบรหิารจดัการ และทกัษะในการปรบัตวัมากกว่าผูป้ระกอบการของกลุม่สงัคมศาสตร์ 

ในทางกลับกนัผูป้ระกอบการของกลุม่วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยมีคีวามคาดหวงัทกัษะในการคดิสร้างสรรค์ และทกัษะ

ในการคิดค�านวณและคอมพิวเตอร์น้อยกว่าผู้ประกอบการของกลุ่มสังคมศาสตร์
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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 institu-

tions 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�า
ในปัจจุบันมีการเปิดกว้างของธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่

ระบบการค้าเสร ีลกัษณะของบณัฑติทีต่ลาดแรงงานต้องการ

มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา โดยปัจจุบันสถาน

ประกอบการมคีวามต้องการบณัฑติทีม่ทีกัษะในการท�างาน 

เช่น การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การมีมนุษยสัมพันธ์  

มีความคิด สร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษา

ไทย และ ภาษาอังกฤษ และการน�าเสนอได้อย่างถูกต้อง  

พร้อมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม เป็นต้น (มาลินี  

สายก้อน และ ไพฑรูย์ อนิต๊ะขนั, 2555) นอกจากนี ้ประเทศไทย 

ประสบปัญหาวิกฤติคุณภาพอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

ไทยผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  

ขาดความรู้และทักษะของอาชีพ ไม่เชื่อมโยงกับสังคม และ

การประกอบอาชีพ บัณฑิตที่จบอุดมศึกษามีความรู้และ

ทกัษะรวมทัง้คุณลกัษณะทีจ่�าเป็นต่อการปฏิบัตงิานค่อนข้าง

ต�า่ ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้ๆ ทีภ่ารกจิ

ด้านการผลติบณัฑติเป็นภารกิจหลกัของอุดมศกึษาทกุแห่งที่

ต้องมกีารพฒันาคณุภาพของบณัฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วชิาการ มาตรฐานวชิาชพี 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�านักงานส่งเสริม

สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) พบว่า

บัณฑิตที่จบอุดมศึกษาแต่ว่างงานในปีแรก 180,000 คน

ต่อปี ทั้งๆ ที่ยังมีต�าแหน่งงานว่างอยู่ โดยอาจสืบเนื่องจาก

คุณภาพของระบบการศึกษาของไทยท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต

ให้ยึดติดกับวิชาการและการท่องจ�า ท�าให้ไม่สามารถปรับ

ตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานประกอบ

จรงิ ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาในฐานะผูร้บัผดิ

ชอบสถาบนัการอดุมศกึษาทีผ่ลติบณัฑติออกสูส่งัคมไทยได้

ตระหนักถึงปัญหานี้
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือทบวง

มหาวทิยาลัยในขณะน้ันได้ประกาศนโยบายให้การสนบัสนนุ

ด้านการเงนิแก่สถาบนัการศึกษาทีจั่ดสหกจิศึกษา นอกจากนี้  

กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-  

2565) ได้ระบวุ่า แนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพอดุมศกึษา 

ท�าได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาให้เป็นความร่วมมือของแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัย

และสมาคมวิชาชีพ วิชาการ ให้มีการออกแบบระบบความ

เชือ่มโยงระหว่างอดุมศึกษากบัภาคการผลติ ซึง่แนวทางหนึง่

ในการแก้ปัญหาคณุภาพอดุมศกึษาไทยคอืการจดัการศกึษา

เชิงบูรณาการกับการท�างาน (ส�านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา, 2550; ปานเพชร ชินินทร และวเิชษฐ์ พลายมาศ,  

2553 ) อย่างไรกต็าม กย็งัมคี�าถามเกีย่วกบัคณุลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์และสมรรถนะหรือความสามารถหลัก (com-

petency) ของนิสิต นักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ

จากการศึกษาของ ปานเพชร ชินินทร และวิเชษฐ์ 

พลายมาศ (2553) เกีย่วกบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพึ่งประสงค์

และสมรรถนะหรือความสามารถหลกั (competency) ของ 

นักศึกษาที่ผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสาขาวิชาชีพต้องการ พบว่า 

การก�าหนดสมรรถนะหรอืความสามารถหลกัให้กบันกัศกึษา 

(competency layer) ได้แก่ สมรรถนะหลกั (core compe-

tency) สมรรถนะตามหน้าที่ (functional competency) 

และสมรรถนะตามความเชีย่วชาญ (professional/special 

competency) นั้นส่งผลให้ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความ

ต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตนอกจากนี้ ยังมีงานของ   

Kavanagh และ Drennan (2008) ทีไ่ด้ศึกษาทกัษะท่ีจ�าเป็น

ของนักศึกษาบัญชีในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย  

3 แห่งในประเทศออสเตรเลยี ซึง่ผลการ วจัิยพบว่า นกัศกึษา

เหล่าน้ีตระหนักถึงทักษะที่จ�าเป็นได้แก่ ทักษะการสื่อสาร 

ทกัษะในการคดิวเิคราะห์ทกัษะทางวชิาชพี และทกัษะในการ 

ท�างานเป็นทมี ทัง้นีท้กัษะเหล่านีก้ย็งัเป็นทกัษะทีผู่ป้ระกอบ

การต้องการจากนักศึกษาอีกด้วย

อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยที่ท�าการศึกษาความ

คาดหวังความสามารถหลกัในการท�างานของนสิติ นกัศกึษา

สหกิจศึกษาของเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง

เหนอืตอนล่างในทรรศนะของผูป้ระกอบการ จงึท�าให้ผูวิ้จยั

สนใจศกึษางานวจิยัหวัข้อนี ้แล้วเปรยีบเทยีบความคาดหวงั

ของผู้ประกอบการเก่ียวกับระดับความสามารถหลักในการ

ท�างานของนสิติ นกัศกึษาสหกจิศกึษาว่ามคีวามแตกต่างกนั

ตามสาขาวชิาหรอืไม่  เพือ่ให้ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตลอดจน  

ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ หรอื ฝ่ายบริหารงานบุคคลขององค์การ  

หรือผู ้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความ

สามารถหลักของพนักงานใหม่ให้ตรงความต้องการของ

สถานประกอบการอันก่อให้เกิดความประสิทธิภาพและ

แข่งขันกับนานาประเทศได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาความคาดหวงัความสามารถหลักในการ

ท�างาน (competency) ของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา

ในทรรศนะของผู้ประกอบการกลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่ม

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เพือ่เปรยีบเทียบความคาดหวงัความสามารถหลกั 

ในการท�างานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาแตกต่างตาม

ทรรศนะของผู้ประกอบการกลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่ม

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เพื่อน�าผลการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนา

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ

4. เพื่อน�าผลการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนา

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบ

การ ตลอดจนคณาจารย์พี่เลี้ยงนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา 

และพนักงานงานใหม่ของภาคธุรกิจ

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ทราบความคาดหวังความสามารถหลักในการ

ท�างาน (competency) ของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา

ในทรรศนะของผู ้ประกอบการกลุ ่มสังคมศาสตร์ กลุ ่ม

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เปรียบเทียบความคาดหวังความสามารถหลัก

ในการท�างานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาแตกต่างตาม 

ทรรศนะของผู ้ประกอบการกลุ ่มสังคมศาสตร์ กลุ ่ม

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
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3. สามารถน�าผลการศึกษาทีไ่ด้รบัไปใช้ในการพัฒนา

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ

4. สามารถน�าผลการศึกษาทีไ่ด้รบัไปใช้ในการพัฒนา

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบ

การ ตลอดจนคณาจารย์พี่เลี้ยงนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา 

และพนักงานงานใหม่ของภาคธุรกิจ

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมเฉพาะผู้ประกอบการ 

ที่รับนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาแบบ 

สหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีใน 

สงักัด และในก�ากบัของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

ซึง่อยูเ่ครอืข่ายสหกจิศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 

ในปีการศึกษา 2552 – 2554   

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ควำมสำมำรถหลัก (competency)

นักวิชาการในต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับความ

สามารถ (competency) จนได้รับการยอมรับมีหลายท่าน

เช่น

Boyatzis (1980) ได้เขยีนหนงัสอืชือ่ The Compe-

tent Manager : A Model  of  Effective  Performance  

และได้นยิามค�าว่าความสามารถ (competency) เป็นความ

สามารถในงานหรือเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน (underlying 

characteristic) ที่อยู่ภายในบุคคลที่น�าไปสู่การปฏิบัติงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพทั้งนี้คุณลักษณะพื้นฐาน (underlying 

characteristic) ทีอ่ยูภ่ายในบคุคล ได้แก่ แรงจงูใจ (motive)  

อปุนสิยั (trait) ทักษะ (skill) มโนทศัน์ต่อตนเอง (self-image)  

บทบาททางสังคม (social role) และองค์ความรู้ (body of 

knowledge) ทีบ่คุคลใช้เพือ่ให้ได้ผลงานสงูกว่าเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ 

Prahalad และ Gary (1990) ได้เสนอแนวคิดความ

สามารถหลกั (core competency) เป็นความสามารถหลกั

ของธุรกิจซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีเนื้อหา

สาระหลักเช่นพ้ืนฐานความรู้ทักษะและความสามารถใน

การท�างานอะไรได้บ้างและอยู่ในระดับใดจึงท�างานได้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์การ

ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (2548: 

4) ให้ความหมายของความสามารถ (competency) ว่า

หมายถึง ลกัษณะเชิงพฤตกิรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ 

ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ท�าให้บุคคลสามารถ 

สร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์การ

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น พอสรปุ

ได้ว่า ความสามารถ (competency) หมายถึง ลักษณะ

ส่วนบุคคลในแต่ละบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และ ความ

ช�านาญจากการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่ก่อให้

เกิดคุณค่าแก่องค์การ

ประเภทของควำมสำมำรถ (competency)
การจัดแบ่งประเภทของความสามารถ (compe-

tency) นัน้มีหน่วยงานราชการและนกัวชิาการได้ให้แนวคิด

ไว้ ดังนี้

ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (2548: 

11) ได้ก�าหนดต้นแบบความสามารถ (competency) 

ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ความสามารถหลัก (core competency) คือ 

คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยท้ังระบบเพ่ือ

หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน 

ประกอบด้วย 5 ความสามารถ คือ (1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(achievement motivation) (2) การบริการที่ดี (service 

mind) (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (exper-

tise) (4) จริยธรรม (integrity) และ (5) การท�างานเป็นทีม 

(teamwork)

2) ความสามารถประจ�ากลุ่มงาน คือ ความสามารถ

ทีก่�าหนดเฉพาะส�าหรบักลุม่งานเพือ่สนบัสนนุให้ข้าราชการ

แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้

ข้าราชการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

จิรประภา อัครบวร (2549) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความ

สามารถในต�าแหน่งหนึ่งๆควรจะมี ความสามารถองค์การ

ทุกคนจ�าเป็นต้องมีในการท�างานเพื่อให้งานส�าเร็จและ

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิสัยทัศน์ขององค์การ และความ

สามารถเชิงเทคนิค (technical competency) คือทักษะ
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ด้านวิชาชีพที่จ�าเป็นในการน�าไปปฏิบัติงานให้บรรลุผล

ส�าเร็จ ซึ่งจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน

นอกจากน้ี Wickramasinghe (2009) ซ่ึงเป็น

อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการ มหาวทิยาลัย 

Moratuwa ในประเทศศรีลังกา ได้น�าผลการส�ารวจทักษะ

ทีจ่�าเป็นของกลุม่ธรุกจิผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคม (telecom-

munication) โดยเป็นการศกึษาข้ามสายงานระหว่าง การเงนิ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด ทรัพยากรบุคคลกฎหมาย 

วางแผนและกลยทุธ์องค์กร ฝ่ายผลติ พบว่าด้านทกัษะมคีวาม

จ�าเป็นมากกว่าด้านความรู้ ในทุกสายงานมีดังนี้ (1) ทักษะ

ในการสื่อสาร (2) ทักษะในการท�างานเป็นทีม (3) ทักษะ 

ในการแก้ปัญหา (4) ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (5) ทักษะ

ในการบริหารจัดการ (6) ทักษะในการปรับตัว (7) ทักษะ

ทางวิชาชีพ (8) ทักษะในการคิดค�านวณและคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งสอดคล้องกับ Finegold และ Notabartolo (2010) ที่

ได้ส�ารวจทักษะที่ต้องการขององค์การระดับชาติและระดับ

นานาชาติในศตวรรษที่ 21

แม้ว่า การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถ (compe-

tency) มมีานาน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาในภาพกว้าง 

(Holmes, 2002) และ นกัวชิาการหลายคนข้างต้นได้ศึกษา

ความสามารถหลักและทักษะที่จ�าเป็นของพนักงานในโลก

ธุรกิจ แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา ตลอดจนความรุนแรงของการแข่งขันที่มีสูงขึ้น ส่งผล

ให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาถึง

ความสามารถหลักและทักษะที่จ�าเป็นของนิสิต นักศึกษา 

ที่จะต้องออกไปปฏิบัติงานในธุรกิจจริง (Crebert, 2002) 

อีกทั้ง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2551-2565) ได้ระบุว่า แนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพ 

อุดมศึกษาท�าได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นความร่วมมือของแต่ละกลุ่ม 

มหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพวิชาการ ให้มีการออกแบบ

ระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิต  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ“สหกิจศึกษา” (cooperative  

education) ซึ่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บิดาแห่งสหกิจศึกษา 

ไทย ได้ให้ความหมายของค�าว่า สหกิจศึกษา เป็นระบบ 

การศึกษาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับ 

กับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง  

ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจาก 

สถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (สมาคมสหกิจ 

ศกึษาไทย, 2552: 7) ดงันัน้ ผูว้จัิยจงึน�าข้อมลูจาก ส�านกังาน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (2548) Wickramasinghe  

(2009) Kavanagh และ Drennan (2008) และ Finegold  

และ Notabartolo (2010) มาเป็นกรอบของการวิจัยใน

ครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสามารถหลักในการท�างานของนิสิต  

นักศึกษาสหกิจศึกษาในทรรศนะของผู้ประกอบการ

สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการ

เรียนกับการปฏิบัติงาน (work integrated learning) โดย

ในต่างประเทศมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา 

ได้ให้ความหมายของค�าว่าสหกิจศึกษาไว้ว่าเป็นการผสม

ผสานระหว่างการเรียนวิชาการ (academic studies) กับ

ประสบการณ์การท�างาน (work experience) โดยสลับ

กันระหว่างภาคการศึกษา (academic terms) กับภาค

การท�างาน (work terms) อย่างต่อเนื่อง (University of 

Waterloo, 2012) ทั้งนี้  Crequis และคณะ (2010) พบว่า 

สหกิจศึกษาซ่ึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาแบบ

บูรณาการการเรียนกับการท�างาน เป็นการเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้พัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความ

สามารถในการได้งานท�าและการรักษาสภาพการถูกจ้าง

งาน (employability) เปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้

คัดเลือกพนักงานรุ่นใหม่ที่รู้และเข้าใจสภาพการด�าเนินงาน

ของสถานประกอบการแล้ว และเป็นการปรับปรุงคุณภาพ

ของสถานศึกษาด้วย

Hayward และ Horvath (2000) ได้ท�าการศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศแคนาดา จ�านวน 

79 คน ทั้งนักศึกษากลุ่มที่เรียนหลักสูตรสหกิจศึกษาและ

นกัศกึษาท่ีเรยีนหลกัสตูรปกต ิพบว่าทัศนคตใินการประกอบ

อาชีพของนักศึกษาสหกิจศึกษามีค ่าเฉลี่ยสูงมากกว่า

นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

โดยมทีศันคตทิีด่ใีนการประกอบอาชพี เช่น การเลอืกอาชพี 

การปรับปรุงตนเอง การเผชิญต่อความเสี่ยง และความ

สามารถในการท�างานหนัก ในด้านความสัมพันธ์ของสหกิจ

ศึกษาที่มีต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพด้วยตนเองและการ
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ควบคุมผลลัพธ์ของการท�างาน 

Delorenzo (2000) ได้ส�ารวจความคิดเห็นของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา จ�านวน 225 คน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ พบว่า นกัศึกษาทีม่ปีระสบการณ์

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจ

ด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิตทิี่ 

0.01 มากกว่านกัศึกษาทีไ่ม่มีประสบการณ์ปฏบัิตงิานสหกจิ

สุจิตรา กระหมุดความ และ เมธิยา เนตตกุล (2554) 

ได้ท�าการวจัิยเพ่ือศกึษาความคาดหวงั สภาพการปฏบัิตงิาน 

ตลอดจนเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง กับสภาพการ

ปฏิบัติงาน และศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์จุดเด่นและ

สิง่ทีค่วรพฒันาของนักศึกษาสหกจิศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้า

หลวงตามทรรศนะของผูป้ระกอบการ โดยกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้

ในการวจิยัในครัง้นีค้อืสถานประกอบการ จ�านวน 132 แห่ง

และพนกังานทีป่รกึษานกัศกึษาสหกจิศกึษา 231 คนผลการ

วิจัยพบว่าผู้ประกอบการมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านทักษะวิชาชีพ 

(skill for work) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านทักษะ

ที่จ�าเป็น (skill for life or soft skills) ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ความคาดหวังที่ต่อการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณในการท�างาน ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และจากการปฏบิตังิานจรงิผูป้ระกอบการเหน็ว่า

นักศกึษาปฏบิติังานด้านทกัษะวชิาชพี (skill for work) ด้าน

ทักษะที่จ�าเป็น (skill for life or soft skills) ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม จรรยาบรรณในการท�างาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพการปฏิบัติ

งานของนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้ประกอบการเห็นว่า ด้าน

ทกัษะวชิาชพี (skill for work) ในภาพรวมสภาพการปฏบิตัิ

งานจรงิมค่ีาเฉลีย่มากกว่าความคาดหวงั ด้านทกัษะทีจ่�าเป็น 

(skill for life or soft skills) ในภาพรวมการปฏบิตังิานมค่ีา

เฉล่ียมากกว่าความคาดหวงั ด้านคณุธรรม จรยิธรรม จรรยา

บรรณในการท�างาน

อย่างไรก็ตาม  จากการศึกษางานวิจัยก่อนหน้านี้ 

ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความคาดหวัง

ความสามารถหลักในการท�างานของนิสิต นักศึกษาสหกิจ

ศกึษา ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างในทรรศนะของ 

ผู้ประกอบการ ท่ีเป็น Supervisor หรือ พนักงานพี่เล้ียง 

หรือ ผู้นิเทศนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา กลุ่มสังคมศาสตร์ 

และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นผู้วิจัยจึง

สนใจท�างานวิจัยนี้

สมมติฐาน
1. ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มมีความคาดหวังความ

สามารถหลักในการท�างาน (competency) ของนิสิต 

นักศึกษาสหกิจศึกษาแตกต่างกัน

2. ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มมีความคาดหวังทักษะ

ท่ีควรมีในการท�างานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาแตก

ต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ผูป้ระกอบการ ท่ีเป็น Supervisor/  

พนักงานพ่ีเลี้ยง/ ผู ้นิเทศนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา  

กลุม่สงัคมศาสตร์ หรอืกลุม่วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทองค์การและจ�านวนพนักงานในองค์การของ 

ผูป้ระกอบการ ทีเ่ป็น Supervisor/ พนกังานพีเ่ล้ียง/ ผู้นเิทศ

นิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษา

ตัวแปรตามได้แก่ ความคาดหวังความสามารถหลัก

ที่ใช้ในการท�างาน 5 ด้าน คือ (1) ความมุ่งสัมฤทธิ์  (2) การ

บรกิารทีด่ ี(3) ความสัง่สมความเชีย่วชาญในอาชพี (4) ความ

ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมและ (5) การ

ท�างานเป็นทีม และทักษะที่ใช้ในการท�างาน 8 ด้าน คือ (1) 

ทักษะในการสื่อสาร (2) ทักษะในการท�างานเป็นทีม (3) 

ทักษะในการแก้ปัญหา (4) ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (5) 

ทักษะในการบริหารจัดการ (6) ทักษะในการปรับตัว (7) 

ทักษะทางวิชาชีพ และ (8) ทักษะในการคิดค�านวณและ

คอมพิวเตอร์

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ/ 

อาชพีในสถานประกอบการทีเ่ป็น Supervisor หรอืพนกังาน 

พี่เลี้ยง หรือผู้นิเทศนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งได้แก่  

ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ผู้ประกอบการ 

เหล่านี้ เป็นผู้ประกอบการที่รับนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีในสังกัด และ 

ในก�ากับของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศึกษา  

ซึ่งอยู่ในเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่างในปีการศึกษา 2552 – 2554 ไปท�างานด้วย จ�านวน  

994 คน จากสถานประกอบการ 109 แห่ง อย่างไรก็ตาม  

คณะผูว้จิยัได้สอบถามสถานประกอบการเหล่านี ้ทราบว่า (1)  

สถานประกอบการบางแห่งได้เลิกกิจการหรือยุบสาขาไป 

แล้ว (2) ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าเหล่านี ้

บางคนได้ย้ายที่ท�างานไปแล้ว (3) ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่าย 

หรอืเทยีบเท่าเหล่านีบ้างคนได้เข้าร่วมโครงการเกษยีรก่อนวยั  

คณะผู้วิจัยจึงได้ส�ารวจจ�านวนผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่าย 

หรือ เทียบเท่าในสถานประกอบการอีกครั้งได้จ�านวนเป็น 

567 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบใน

สถานประกอบการ ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือ

เทียบเท่าในสถานประกอบการที่เป็น Supervisor หรือ 

พนักงานพ่ีเลีย้ง หรอื ผูน้เิทศของนสิติ นกัศกึษาสหกจิศึกษา 

ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีในสังกัดและใน 

ก�ากับของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศึกษาซ่ึง 

อยูใ่นเครือข่ายสหกจิศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 

เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2552 – 2554  

โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค�านวณจากสูตร Taro 

Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 234 คน ทั้งนี้ และได้แบบ 

สอบถามคืนมา 129 คน คิดเป็นร้อยละ 55.13 

วิธีสุ่มตัวอย่ำง 
ผูว้จัิยท�า การสุม่กลุม่ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified  

random sampling) โดยใช ้จังหวัดที่ตั้ งของสถาน

ประกอบการเป็นชั้นในการสุ ่มด้วยวิธีการเทียบสัดส่วน 

ทัง้น้ีเพือ่กระจายความเป็นตวัแทนของประชากร แล้วจงึท�า 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การวจัิยครัง้น้ีเป็นการวจัิยเชิงปรมิาณ (quantitative  

research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 

(questionnaire) 

วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือพร้อมกับกำรตรวจสอบ
คุณภำพเครื่องมือ 

แบบสอบถามได้จากการทบทวนเอกสารวิชาการ 

จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งผ่านการหาคุณภาพโดยการหาค่าความเที่ยงตรงของ

เนือ้หา (Content validity) และความเช่ือถือได้ (reliability)  

การหาค่าความเที่ยงตรง ตามเทคนิค index of item  

objective congruence-IOC โดยข้อค�าถามมีค่า IOC 

มากกว่า 0.50 ทุกข้อ ส�าหรบัการหาความเช่ือถือได้ วิธี Alpha 

coefficient ของ Cronbach (1990) ได้หาค่าความเชือ่มัน่ได้

ของแต่ละตัวแปร รวม 13 ตัวแปร โดยทุกตัวแปรมีค่าความ 

เชื่อถือได้มากกว่า 0.80 ซึ่งแสดงว่าเครื่องมือแบบสอบถาม 

มีความน่าเชื่อถือได้มาก (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) 

  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยันี ้เป็นการรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิ (primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ  

(secondary Data) จากแบบสอบถาม (questionnaires) 

จากกลุ่มผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าในองค์การ

ท่ีนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีในสังกัด และในก�ากับของส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศกึษาศึกษาซ่ึงอยูใ่นเครอืข่ายสหกจิศกึษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในปีการศึกษา 2552 

– 2554 โดยแจกแบบสอบถาม ระหว่าง เดือนมิถุนายน – 

ธันวาคม 2555 (หลังจากนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาเหล่านี้

ท�าโครงงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น)

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิง

พรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ(percentage) ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation : S.D.) และค่า t-Test 

สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบกำร

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ประกอบที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่างดูแลนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่ม
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สังคมศาสตร์จ�านวน 20 คน และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีจ�านวน 107 คน โดยผู้ประกอบส่วนใหญ่ท�างาน

อยูใ่นองค์กรภาคเอกชนร้อยละ 65.35 และองค์กรวสิาหกจิ 

ร้อยละ 21.26 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่ท่ีเป็น 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ท�างานในองค์กรทีม่พีนกังานในองค์กร 

201 คนขึ้นไปร้อยละ 52.76

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตำรำงที่ 1  แสดงกำรเปรยีบเทยีบควำมคำดหวงัควำมสำมำรถหลกัในกำรท�ำงำนของนสิติ นกัศกึษำสหกจิศกึษำ
ระหว่ำงผู้ประกอบกำรกลุ่มสังคมศำสตร์และกลุ่มวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

 x S.D. x S.D. t Sig 

o ด้านความมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.14 0.50 4.10 0.58 0.19 0.85

o ด้านการบริการที่ดี 4.23 0.44 4.30 0.42 0.65 0.03*

o ด้านความสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4.06 0.60 4.08 0.67 0.24 0.82

o ด้านความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 4.20 0.50 4.44 0.54 0.38 0.04*

o ด้านการท�างานเป็นทีม 4.13 0.34 4.27 0.59 0.74 0.03*

ควำมคำดหวังควำมสำมำรถหลัก
ในกำรท�ำงำน

กลุ่มสังคมศำสตร์
(n = 20)

กลุ่ม
วิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยี

(n = 107)

ตำรำงที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังทักษะที่ควรมีในกำรท�ำงำนของนิสิต นักศึกษำสหกิจศึกษำ
ระหว่ำงผู้ประกอบกำรกลุ่มสังคมศำสตร์  และกลุ่มวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

ควำมคำดหวังทักษะในกำรท�ำงำน
กลุ่มสังคมศำสตร์

(n = 20)

กลุ่ม
วิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยี

(n = 107)

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05         

 x S.D. x S.D. t Sig 

o ทักษะในการสื่อสาร 4.08 0.50 4.11 0.60 0.34 0.73

o ทักษะในการท�างานเป็นทีม 4.13 0.56 4.28 0.60 0.45 0.04*

o ทักษะในการแก้ปัญหา 4.00 1.70 4.05 0.69 0.40 0.68

o ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 4.13 0.52 4.09 0.76 0.36 0.04*

o ทักษะในการบริหารจัดการ 4.04 0.38 4.18 0.65 0.07 0.03*

o ทักษะในการปรับตัว 4.00 0.43 4.29 0.58 0.20 0.01**

o ทักษะทางวิชาชีพ 3.93 0.55 3.81 0.74 0.77 0.06

o ทักษะในการคิดค�านวณและคอมพิวเตอร์ 4.13 0.53 4.08 0.60 0.46 0.04*

ส่วนที่ 2 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมตฐิำนที ่1 ผูป้ระกอบกำรแต่ละกลุม่มคีำดหวงั

ควำมสำมำรถหลักในกำรท�ำงำน (competency) ของ

นิสิต นักศึกษำสหกิจศึกษำแตกต่ำงกัน

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ประกอบการกลุ่มวิศวกรรม 

ศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุม่สงัคมศาสตร์ มคีวามคาดหวัง 
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ความสามารถหลักในการท�างาน (competency) ของนิสิต 

นักศกึษาสหกิจศึกษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิ 

0.05 ในด้านการบรกิารทีดี่  ด้านความยดึมัน่ในความถูกต้อง 

ชอบธรรมและจริยธรรม และด้านการท�างานเป็นทีม

สมมติฐำนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรแต่ละกลุ่มมีควำม

คำดหวังทักษะที่ควรมีในกำรท�ำงำนของนิสิต นักศึกษำ

สหกิจศึกษำแตกต่ำงกัน

จากตารางที ่2 พบว่าผูป้ระกอบการกลุม่สงัคมศาสตร์

และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีความคาดหวัง 

ทกัษะหลกัในการท�างาน (competency) ของนสิติ นกัศกึษา 

สหกจิศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่0.05 ใน

ด้านทักษะในการท�างานเป็นทีมทักษะในการคิดสร้างสรรค์

ทักษะในการบริหารจัดการทักษะในการปรับตัวและทักษะ

ในการคิดค�านวณและคอมพิวเตอร์

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่ม

สังคมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ

คาดหวังความสามารถหลกัทัง้ 5 ด้าน (ได้แก่ด้านความมุง่ผล

สัมฤทธิ์ (achievement motivation) ด้านการบริการที่ดี  

(service mind) ด้านความสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

(expertise)  ด้านความยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและ

จริยธรรม (integrity) และด้านการท�างานเป็นทีม (team-

work) ของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอยู่ในระดับมากซ่ึง

สอดคล้องกบัทีส่�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

(ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548) ได้ระบุ

ความสามรถหลักเชิงพฤติกรรมที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติร่วม

ของข้าราชการพลเรือนทัง้ระบบ เพื่อเป็นการหลอ่หลอมค่า

นิยมและพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ร่วมกนัในการท�างานได้แก่ 

ความสามารถหลักข้างตนและสอดคล้องกับองค์ประกอบ

ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education; TQF 

: HEd) นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Donald และคณะ (2012) ที่ศึกษาคุณสมบัติที่จ�าเป็น

ส�าหรบัการท�างานของนักศึกษาในระดับบณัฑิตศกึษาและใน

ระดับปริญญาตรีที่ Texas A&M University-Commerce 

ได้แก่ความสามารถหลักส�าคัญ 5 ประการข้างต้นเช่นกัน

นอกจากนี ้ผลการวจิยัพบว่าผูป้ระกอบการท้ัง 2 กลุ่ม 

คือกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

มีความคาดหวังทักษะที่ควรมีในการท�างานทั้ง 8 ด้าน 

(ทักษะในการสื่อสารทักษะในการท�างานเป็นทีมทักษะ

ในการแก้ปัญหาทักษะในการคิดสร้างสรรค์ทักษะในการ

บริหารจัดการทักษะในการปรับตัวทักษะทางวิชาชีพ 

และทักษะในการคิดค�านวณและคอมพิวเตอร์) ของนิสิต 

นักศึกษาสหกิจศึกษาในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ Kavanagh และ Drennan (2008) และ  

Finegold และ Notabartolo (2010) ซึ่งพบว่า ทักษะทั้ง 

8 ด้านเป็นทักษะส�าหรับบุคลากรท่ีองค์การระดับชาติและ

ระดับนานาชาติในศตวรรษที่ 21 ต้องการ

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีความคาดหวังความ

สามารถหลักด้านการบริการท่ีดีด้านความยึดมั่นในความ

ถกูต้องชอบธรรมและจรยิธรรม และด้านการท�างานเป็นทมี

ของนสิติ นกัศกึษามากกว่ากลุม่สงัคมศาสตร์ เนือ่งจากความ

สามารถด้านการบริการที่ดี เป็นความสามารถที่มักก�าหนด

ไว้ส�าหรับงานที่ต้องให้บริการ หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นๆ 

ซ่ึงในวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอาจให ้

น�า้หนกัความสามารถเหล่านีน้้อยกว่าความสามารถทางวชิาชพี  

(professional competency) หรือความสามารถทางเทคนคิ  

(technical competency) จงึท�าให้นสิติ นกัศกึษามโีอกาส

ศึกษาความสามารถด้านนี้น้อยกว่านิสิต นักศึกษากลุ่ม

สังคมศาสตร์ซึ่งมีรายวิชาท�างานเกี่ยวกับการให้บริการผู้อื่น

นอกจากนีพ้บว่า ผู้ประกอบการกลุม่วศิวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีมีความคาดหวงัความสามารถ หลกัด้านความ

ยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม และด้านการ

ท�างานเป็นทมีของนสิติ นกัศึกษามากกว่ากลุม่สงัคมศาสตร์ 

อาจเนือ่งจากวชิาในหลกัสตูรของกลุม่วศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยนีัน้เน้นความสามารถทางวชิาชพี (professional 

competency) และความสามารถทางเทคนิค (technical 

competency) มาก ท�าให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสฝึกความ

สามารถเก่ียวกับความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ

จริยธรรม และด้านการท�างานเป็นทีม น้อยกว่านักศึกษา

กลุม่สงัคมศาสตร์ซึง่มรีายวชิาจรยิธรรมทางธรุกจิ การเจรจา

ต่อรอง และการท�างานเป็นทีม
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อน่ึง ผู ้ประกอบการกลุ ่มวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยมีคีวามคาดหวงัทกัษะด้านการท�างานเป็นทมีด้าน 

การบริหารจัดการ และทักษะในการปรับตัวของ นิสิต 

นกัศกึษามากกว่ากลุ่มสงัคมศาสตร์ เน่ืองจาก นสิติ นกัศกึษา 

กลุ ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีโอกาสฝึกทักษะ

เหล่านี้ ซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวเนื่องอันจะช่วยส่งเสริมให้การ 

ท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นน้อยกว่านิสิต นักศึกษา

กลุ่มสังคมศาสตร์ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ประกอบการกลุ่ม

สังคมศาสตร์มีความคาดหวังทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์

จากนิสิต นักศึกษามากกว่ากลุ ่มวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี เนื่องจากนิสิต นักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์มี

รายวชิาทีฝึ่กการคิดสร้างสรรค์น้อยกว่ากลุม่วศิวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยีจึงมีทักษะด้านนี้น้อยกว่า ผู้ประกอบจึงคาด

หวังให้นิสิต นักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์มีการคิดสร้างสรรค์

มากกว่ากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการวิจัยท�าให้ทราบว่าผู้ประกอบการมีความ

คาดหวังความสามารถท้ัง 5 ด้านได้แก่ ด้านความมุ่งผล

สัมฤทธิ์ (achievement motivation) ด้านการบริการที่ดี  

(service mind) ด้านความสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

(expertise) ด้านความยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม และ 

จริยธรรม (integrity) และด้านการท�างานเป็นทีม (team-

work) ตลอดจน ทักษะที่ควรมีในการท�างานท้ัง 8 ด้าน 

(ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการท�างานเป็นทีม ทักษะ

ในการแก้ปัญหา ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการ

บริหารจัดการ ทักษะในการปรับตัว ทักษะทางวิชาชีพ 

และทักษะในการคิดค�านวณและคอมพิวเตอร์) ของนิสิต   

นักศึกษาสหกิจศึกษา

อย่างไรก็ตาม ความสามารถและทักษะเหล่านี้ไม่

สามารถสอบข้อเขียนในห้องเรียน ดังนั้น สถาบันการศึกษา 

ควรตระหนักถึงความส�าคัญของความสามารถและทักษะ

เหล่านัน้ซึง่ทีผู่ป้ระกอบการคาดหวงัในระดบัมาก จงึส่งผลให้  

สถาบนัการศึกษา คณาจารย์ และผูป้ระกอบการขององค์การ 

ที่จะรับนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาไปร่วมงานควรร่วมกัน 

วางแนวทางในการพัฒนาความสามารถหลักทั้ง 5 ด้านและ

ทักษะทั้ง 8 ด้านที่ควรมีในการท�างานของนิสิต นักศึกษา 

สหกิจศึกษาทั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะใน 4 ส่วน ดังนี้

1. ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสหกิจศึกษำ
1.1 สถาบันการศึกษา คณาจารย์ และผู้ประกอบ

การขององค์การที่จะรับนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาไปร่วม

งานควรร่วมกันพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมในหลักสูตรให้

เกิดการพัฒนาความสามารถหลักและทักษะที่ควรมีในการ

ท�างานของนสิติ นกัศกึษาเช่น การท�าโครงการความร่วมมอื

ระหว่างมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการเพ่ือเติมเต็ม

ศักยภาพนิสิต นักศึกษาทั้งด้านความสามารถหลัก 5 ด้าน 

วิชาชีพ ทักษะที่จ�าเป็นและทันสมัย โดยเน้นหัวข้อที่ยังเป็น

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนาของนิสิต นักศึกษา

1.2 สถาบนัการศกึษาอาจปรบัหลกัสตูรให้มรีายวิชา

ที่ยึดกิจกรรม หรือประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลัก เน้น 

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการกระท�า (learning by doing) 

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน

จรงิในวชิาชพี เน้นให้นกัศกึษาสามารถน�าความรูท้างทฤษฏี

ทีไ่ด้เรยีนมาไปประยกุต์กบังานจรงิได้ (อจัฉราพร โชตพิฤกษ์, 

2555) และสอดคล้องกบัสภาวชิาชพีการพยาบาล ทีก่�าหนด

ให้นักศึกษาได้ออกปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

ศาสตร์ที่เรียน เป็นเวลา 180 ชั่วโมง/1 วิชา/3 หน่วยกิต

1.3 แต่งตั้งหรือก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการพัฒนา

หลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการการพัฒนา

หลักสูตรทีใ่ช้ความสามารถ และทกัษะทีผู่ป้ระกอบคาดหวงั

เป็นฐานซึง่ท�าหน้าท่ีควบคมุตดิตามการพฒันาความสามารถ 

และทักษะของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา

1.4 คดัเลอืกผูเ้ช่ียวชาญโดยเฉพาะผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

(stakeholder) ผู้ประกอบการและนักวิชาการโดยเฉพาะ 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านพฒันาหลักสูตรและผูเ้ชีย่วชาญด้านก�าหนด

ความสามารถ และทกัษะมาช่วยก�าหนดความสามารถเกีย่ว

กับหน้าที่ของงานโดยการระดมสมองวิเคราะห์หน้าที่หลัก

(functional analysis) เพือ่คดัเลอืกหน้าทีห่ลักวัตถุประสงค์

หลักของงานตามเนื้อหาของงานนั้นๆ

1.5 การก�าหนดความสามารถหลักที่เป็นความรู้ 

ทักษะ และลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งนวัตกรรม จนท�าให้เกิด

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหลักสูตร

1.6  สถาบันการศึกษาควรติดตามส�ารวจความ
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ก้าวหน้าด้านความสามารถหลัก และทักษะท่ีผู้ประกอบ

การต้องการของนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ

และสถาบันการศึกษาอย่างสม�่าเสมอ

 

2. ด้ำนกำรพัฒนำคณำจำรย์
สถาบนัการศึกษา คณาจารย์ และผูป้ระกอบการของ

องค์การท่ีจะรบันสิติ นักศึกษาสหกจิศึกษาไปร่วมปฏบิตังิาน 

ควรร่วมกันพัฒนาคณาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรสหกิจ 

ให้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

ได้อย่างเป็นระบบ เช่น การส่งคณาจารย์ไปท�างานในสถาน

ประกอบการจรงิเป็นเวลา 3-6 เดือน เพือ่ให้คณาจารย์เข้าใจ

สภาพแวดล้อมของการท�างานในธุรกิจ ความสามารถหลัก 

และทักษะที่สถานประกอบการต้องการ เพื่อคณาจารย ์

เหล่าน้ีจะมาปรับกิจกรรมในการเรียนการสอนให้นิสิต 

นักศึกษามีความสามารถหลัก และทักษะตรงตามท่ีสถาน

ประกอบการต้องการ 

3. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงของศูนย์สหกิจศึกษำ 
ในสถำบันกำรศึกษำ 

โครงสร้างของศูนย์สหกิจศึกษา ในสถาบันการ

ศึกษาควรมีหน่วยงานพัฒนาความสามารถหลัก ทักษะ

ส�าหรับอาชีพส�าหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก สหกิจ

ศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเตรียมความพร้อมของนิสิต 

นักศึกษาด้านการเสริมความสามารถและทักษะทางด้าน

วิชาการ วิชาชีพ และทักษะการน�าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ เพื่อ

ให้นิสิต นักศึกษาพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท�างานและได้

พฒันาตนเองให้มคุีณภาพตรงตามความความหวงัของตลาด

แรงงาน    

 

4. ด้ำนสถำนประกอบกำร อำจด�ำเนินกำรดังนี้
4.1 ในการคัดเลือกคัดเลือกนิสิต นักศึกษามาเป็น

พนักงานใหม่ขององค์การ สถานประกอบการอาจจะน�าผล

การประเมินความสามารถ (competency gap) ของนิสิต 

นักศึกษาสหกิจศึกษามาใช้ให้สอดคล้องกับการประเมินผล

การปฏบิตังิานซึง่แสดงถงึการพฒันาตนเองตามแผนพฒันา

รายบุคคลทั้งนี้ หากนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาคนใดม ี

ผลประเมินความสามารถใกล้เคียงกับที่องค์การต้องการ  

ผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รหิารหน่วยงานอาจพจิารณารบันสิติ 

นักศึกษานั้นไว้ท�างานจริงในโอกาสต่อไป

4.2 การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานใหม่ (Training 

and Development) การทีส่ถานประกอบการทราบความ

คาดหวังความสามารถหลัก และทักษะที่ผู ้ประกอบการ

ต้องการนี้ น�าไปสู่การวางแผนการจัดฝึกอบรมและพัฒนา

บุคลากรใหม่ ให้มีความสามารถหลัก และทักษะสอดคล้อง

กับท่ีผู้ประกอบการ หรือองค์การต้องการก่อนท่ีจะมอบ

หมายให้พนักงานใหม่นั้นไปปฏิบัติงานอย่างเต็มหน้าที่

 

ข้อจ�ากัดของงานวิจัยครั้งนี้
การวจิยัครัง้นี ้เป็นการสอบถามผูจ้ดัการหรอืหวัหน้า

ฝ่ายหรือเทียบเท่าในองค์การที่นิสิต นักศึกษา สหกิจศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีในสังกัดและใน

ก�ากบัของส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาศกึษาซึง่อยูใ่น

เครอืข่ายสหกจิศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างใน

ปีการศึกษา 2552 – 2554 ซึ่งผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเพิ่ง

จะเริม่รบันสิติ นกัศกึษาสหกจิศกึษาเข้าไปท�างานด้วยท�าให้มี

ความเข้าใจหลักสตูรสหกจิศกึษาเพยีงเลก็น้อย จงึไม่สามารถ

ให้ข้อมูลกับงานวิจัยครั้งนี้ได้ นอกจากนี้นิสิต นักศึกษาบาง

ส่วนเปลี่ยนท่ีอยู่ไปแล้วหลังจากการจบการศึกษาและไม่

ได้แจ้งที่อยู่ใหม่ให้กับมหาวิทยาลัยท�าให้ติดต่อสอบถามผู้

ประกอบการที่เป็น Supervisor หรือ พนักงานพี่เลี้ยง หรือ 

ผู้นิเทศนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาไม่ได้

  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งต ่อไปผู ้ที่สนใจอาจจะศึกษาการ

ศึกษาการก�าหนดระดับขีดความสามารถ (competency/

proficiency level) และตัวชี้วัดพฤติกรรมของแต่ละระดับ 

จากนั้นจึงท�าการประเมินขีดความสามารถ (competency 

assessment) ของนิสิตนักศึกษาโดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ หาก

ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจแสดงถึง

นิสิตนักศึกษาอาจยังขาดขีดความสามารถบางตัวหรือขีด

ความสามารถยังไม่ถึงระดับท่ีองค์การคาดหวัง หรืออาจ

พิจารณาระดับขีดความสามารถปัจจุบันได้โดยการประเมิน
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ขดีความสามารถ (competency assessment) ด้วยวธิกีาร

สมัภาษณ์บนพืน้ฐานพฤติกรรม (behavioral based event 

interview) ซึง่จะท�าให้ทราบช่องวางขดีความสามารถทีค่าด

หวัง(competency gap) และจะได้น�าผลการประเมินดัง

กล่าวมาจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคล
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