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ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา อุดมศึกษาไทย
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บทคัดย่อ
บทความวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการวัดประสิทธิผลของสหกิจศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาวิจัยจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อาจารย์ นิ เทศสหกิจศึกษา นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย จานวน 3 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ บริ หารสถานประกอบการ และพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา จากสถาน
ประกอบการทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) บริษัท เบทาโกร จากัด
(มหาชน) บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด (ซึ่งทั้ง 3 บริษัทเป็นสถานประกอบการที่
ดาเนินสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง) จานวนทั้งสิ้น 40 คน
ผลการวิจัย พบว่า
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การศึกษาประสิทธิผลของสหกิจศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง พบว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ประสิทธิผลของสหกิจศึกษาที่เกิดขึ้น ในด้าน
คุณภาพของนักศึกษา สามารถวัดได้จาก ประสบการณ์ในการทางานของนักศึกษา ทักษะต่างๆใน
การทางานของนักศึกษาเมื่อออกฝึกสหกิจศึกษา ในด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย สามารถวัดได้
จากอาจารย์ที่มีคุณภาพ หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุ งและมีคุณภาพ มีการจัดการดาเนินสหกิจ
ศึกษาที่ดี มีการประสานการดาเนิน สหกิจ ศึกษาระหว่างอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และพี่เลี้ ยง
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นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา มี ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เ รี ย นรู้ ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และสถาน
ประกอบการ และด้านคุณภาพของสถานประกอบการ สามารถวัดได้จากมีการกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ ขนาดของสถานประกอบการและระยะเวลาใน
การจัดฝึกสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ และงบประมาณในการดาเนินสหกิจศึกษาของสถาน
ประกอบการ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง พบว่า
ปัจจัยด้านการเงิน ด้านสถาบัน และด้านผู้นา มีผลที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลของสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง
คาสาคัญ : ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา, สหกิจศึกษา, อุดมศึกษาไทย
ABSTRACT
The objectives of the research were to 1) examine the evaluation of the
effectiveness of cooperative education undertaken in higher education institutions
in Thailand, 2) analyze the influential factors affecting the effectiveness of
cooperative education of higher education institutions in Thailand. It was qualitative
research. Data were collected through documentary research, in-depth interview,
and non-participant observation. A sample of 40 persons; consisted of 2 groups.
The first consisted of university administrators, cooperative education teachers as
supervisors, and students. All of them were from three universities including
Suranaree University of Technology, Walailak Univeristy, and Rajamangala University
of Technology Thanyaburi. The second group consisted of administrators from
business organizations, and staff acting as supervisors. All of them were from three
companies including Western Digital (Thailand) Co. Ltd., Betagro Public Co., Ltd.,
and Microchip Technology (Thailand) Co. Ltd, (as they were partners joining in the
cooperative education with the 3 universities listed above).
Findings were as follows:
The evaluation of the effectiveness of the cooperative education of those 3
universities was conducted in 3 different domains. The first domain was the
evaluation of the students’ quality, which could be observed from the students’
performance, and skills while they were on professional training at the workforces.
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The second domain was the evaluation of the university quality, which could be
measured from the quality of the teachers, the cooperative education curriculum
whether the quality was maintained, and it remained updated, the management on
cooperative education operation, knowledge sharing between the university and
the business organizations, preparation to promote students’ work readiness and
working skills. The third domain was the evaluation of the quality of business
organizations, which could be measured from the process of recruiting qualified
students to study in cooperative education, the sizes of their business, internship
duration at the workforces, their budget allocation for the cooperative education
operation. Regarding the influential factors analysis, the research discovered that
the factors affecting the effectiveness of cooperative education consisted of
financial factor, institutional factor, and leadership factor.
Keywords: Cooperative Education Effectiveness, Cooperative Education, Higher
Education in Thailand.

1. บทนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยในภาพรวมพ.ศ. 25582559 พบว่า คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่ อันดับ 7 ของอาเซียน (ปีที่แล้วอยู่
อันดับ 6) และคุณภาพของระบบอุดมศึกษา อยู่ที่อันดับ 8 ของอาเซียน แม้ว่าขีดความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์จะค่อนข้างดี คือ อยู่ที่อันดับ 5 ก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ว่าประเทศไทยร่ารวย
เป็นที่ 3 ของอาเซียน โดยคิดจากตัวเลขค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร (GDP per Capita)
กลับจะเห็นว่าประเทศที่ยากจนกว่าเราสามารถจัดการศึกษาได้ดี กว่า (Office of the Education
Council, 2016) จึง ทาให้ ประเทศไทยประสบปั ญหาวิกฤติ เกี่ย วกับ คุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ไม่สามารถพัฒนาคนได้อย่างแท้จริง เกิดปัญหาด้านคุณภาพของบัณฑิต การผลิต
บัณฑิตไม่ตรงกับทิศทางความต้องการของตลาดแรงงาน
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จึงเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย ซึ่ ง ศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น เป็ น ผู้ ที่
บัญญัติศัพท์ “สหกิจ ศึกษา” โดยนามาจากคาว่า “Cooperative Education” หมายถึง
“การศึกษาที่ทาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้เกิดการศึกษาที่ดี ” โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันที่นาระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศ
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ไทย การจัดสหกิจศึกษาจะให้นักศึกษาไปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการได้ทางานตรง
ตามสาขาวิช าชี พและมีป ระโยชน์ ต่อ องค์ก รผู้ ใช้ บัณ ฑิต ซึ่ง มัก กาหนดงานเป็ นโครงงานพิเ ศษที่
สามารถทาสาเร็ จได้ภ ายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ ใช้บัณฑิตจัดหาพี่เลี้ยง (Mentor หรือ Job
Supervisor) ทาหน้าที่กากับและดูแลการทางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ทาให้นักศึกษาสามารถ
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะที่ เ ป็ น ความต้ อ งการขององค์ ก รผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ปั จ จุ บั น
สถาบั น อุ ด มศึ กษาต่ า งๆ ทั่ ว โลก ได้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ร ะบบสหกิ จ ศึ ก ษาในการพั ฒ นา
ศักยภาพนักศึกษาอย่างแพร่หลาย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญในการพัฒนาสหกิจศึกษา โดยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อมมีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรง
ตามความต้ อ งการขององค์ ก รผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสหกิจ ศึกษาไทย เครื อข่ายเพื่อพัฒ นาอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยสหกิจศึกษา (Wichit Srisa-An and Alongkot Yawai, 2009)
จากนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาในด้านต่างๆ
ของภาครัฐ ทาให้สถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา
สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและต่อนักศึกษาเอง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ เป็นการดาเนินงานในหลักสูตรที่มีเป้าหมายหลักในการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
บริหารธุรกิจ เป็นต้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจทาการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของสหกิจศึกษา กรณีศึกษา
อุดมศึก ษาไทย เพราะถึง แม้ จ ะใช้ก ารจั ดการเรีย นการสอนแบบสหกิจศึ กษาเดี ยวกันกั บที่ ทาง
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด แต่น โยบาย เป้ าหมาย และวิธีการได้
ปรับเปลี่ยนมีลักษณะเฉพาะไป จึงสมควรศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยในการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างและนาเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษา อันจะเป็นแนวทางหรือเครื่องมือ
สาหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และได้ผลดีที่สุดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษาไทยปัจจุบัน
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลของสหกิ จ ศึ ก ษา ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
ประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัย “ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา อุดมศึกษาไทย” เป็นการ
ศึกษาวิจั ย เชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ก ารสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินสหกิจศึกษาในประเทศไทย การ
ดาเนินสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดยเน้นไปที่การจัดการเรียนการ
สอนสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง จานวนทั้งสิ้น 40 คน แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 2.1) กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 3 คน 2.2) กลุ่มอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา จานวน 13 คน 2.3) กลุ่มนักศึกษา จานวน 15 คน 2.4) กลุ่มผู้บริหารสถานประกอบการ
จานวน 3 คน และพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา จานวน 6 คน จากสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง
ได้แก่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) บริษัทไมโครชิพ
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด (ซึ่งทั้ง 3 บริษัทเป็นสถานประกอบการที่ดาเนินสหกิจศึกษาที่
เกีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง)
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยมี
การจัดการให้ข้อมูลเป็นระเบียบให้พร้อมที่จะแสดง และนาเสนอได้อย่างเป็นระบบ มีการแสดง
ข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล หาข้อสรุป การตีความ และ
ตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย และนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
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4.1 ประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ผลจากข้อมูลสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
หมายความถึง คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของมหาวิทยาลัย และคุณภาพของสถานประกอบการ
มีข้อสรุปดังต่อไปนี้
1) คุณภาพของนักศึกษา สามารถวัดได้จากประสบการณ์ในการทางานของนักศึกษา
เมื่อออกฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ ได้ประสบการณ์มากมายในการออกฝึกสหกิจศึกษา
และทางสถานประกอบการได้จัดหาโครงงานให้กับนักศึกษา ในการจัดทาโครงงานของนักศึกษาส่วน
ใหญ่ นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาของโครงงานที่นักศึกษาได้รับ ในส่วนของทักษะในการทางาน
ของนักศึกษาเมื่อออกฝึกสหกิจศึกษา ประกอบไปด้วยหลายทักษะ เช่น ทักษะในด้านภาษา ทักษะ
ในด้านความรับผิดชอบ ทักษะในด้านระเบียบวินัย ทักษะในด้านการปรับตัว ทักษะในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งแต่ละทักษะเป็นสิ่งที่วัดคุณภาพของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษามีทักษะในการทางานเมื่ออก
ฝึกสหกิจศึกษาค่อนข้างดีเกือบทุกทักษะ มีบางทักษะที่นักศึกษามี ปัญหา เช่น ทักษะในด้านภาษา
ซึ่งนักศึกษามีระดับการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ ทาให้เป็นอุปสรรคในการทางาน บางครั้ง
แก้ไขปัญหาโดยการใช้ท่าทางประกอบ หรือใช้ภาษาเขียนประกอบ
2) คุณภาพของมหาวิทยาลัย สามารถวัดได้จากอาจารย์ที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจาก
การสอนในรายวิชาตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด การทางานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ
รวมถึงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน และนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ในด้านหลั กสู ตรที่ได้รั บ การปรั บ ปรุงและมีคุณภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต้อง
ดาเนิ น การภายใต้ก รอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications
Framework :TQF) ภายใต้ใบประกอบวิช าชี พวิศวกร หรื อใบกว. และภายใต้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้กาหนดไว้ และควรเชิญสถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วย เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
โดยควรเพิ่มรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น
ในด้านการจัดการดาเนินสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ มหาวิทยาลัยทา
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การทางด้ า นสหกิ จ ศึ ก ษาทั้ ง หมด
มหาวิทยาลั ย กาหนดให้ ทุกหลั กสู ตรต้องเข้าร่ ว มสหกิจศึกษา ทางศูนย์ส หกิจศึกษาจะเป็น ผู้
ดาเนินงานด้านสกิจศึกษาทั้งหมด โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจ
ศึกษา ระหว่างออกฝึกสหกิจศึกษา จัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาไปทาการนิเทศนักศึกษา จานวน
1 ครั้ง โดยเข้าไปดูชีวิตความเป็นอยู่ แนะนาในเรื่องการทารายงาน และพูดคุยกับพี่เลี้ยง หลังออก
ฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษานาเสนอโครงงานเป็นรายกลุ่ม (ไม่เกิน 2 คน) และรายบุคคล
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ในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบ ซึ่ง
สถานประกอบการต้องการนักวิชาการในการทาวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมซึ่งทาให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทาให้อาจารย์สามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้ และสามารถนามาประยุกต์ ใช้ในการเรียน
การสอน และการวิจัย และส่ งผลให้ น าไปสู่ การทาเอกสารหรือหนังสื อที่เก็บบันทึกข้อตกลง
(Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ต่างๆ
3) ด้านคุณภาพของสถานประกอบการ สามารถวัดได้จากกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มแรกพี่เลี้ยงจะต้องดาเนินการเสนอโครงงาน
ไปที่ฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการนั้นๆ หลังจากนั้นจะ
ดาเนินการในการรับนักศึกษาเข้ามาทางานในส่วนนี้ ทางฝ่ายจะดาเนินการตรวจสอบประวัติส่วนตัว
ของนักศึกษาที่ยื่นเข้ามาเพื่อขอฝึกสหกิจศึกษา ถ้าจานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ยังไม่ครบ จะมีการ
นาเสนอโครงงานและตาแหน่งงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอตาแหน่ง
งานที่ต้องการ ในส่วนของการประเมินผล มี 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) เป็นของมหาวิทยาลัย
2) เป็นการประเมิน ตอนที่นักศึกษานาเสนอโครงงานให้กับอาจารย์ หัวหน้างาน และผู้เข้าร่วม
นิเทศงาน
ในส่วนของขนาดของสถานประกอบการ เพราะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมี
นโยบายในการดาเนิ นการด้านสหกิจศึกษา โดยที่ไม่ได้มองว่าสหกิจศึกษาเป็นเพียงแค่นโยบาย
แต่สหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน โดยมีการวางแผนเพื่อรับนักศึกษาเข้ามาฝึก
สหกิจศึกษา
ในส่ว นของระยะเวลาที่เริ่ มดาเนินสหกิจศึกษา ยิ่งมีระยะเวลาในการดาเนินสหกิจ
ศึกษาที่ยาวนาน จะทาให้สถานประกอบการเข้าใจในการดาเนินสหกิจศึกษา ซึ่งส่งผลดีกับทั้ง 3 ฝ่าย
คือ มหาวิทยาลัย นักศึกษา และสถานประกอบการ
ในด้านงบประมาณในการจัดฝึกสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ได้มาจาก
งบประมาณประจาปี หรืองบประมาณที่ทางสถานประกอบการกันงบประมาณไว้สาหรับนักศึกษา
สหกิจศึกษา ซึ่งถือเป็นจานวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่มีคุณภาพที่เข้ามาทางานให้กับทาง
สถานประกอบการ
4.2 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ผลจากข้ อ มู ล สรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสหกิ จ ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ 1) การเงิน 2) สถาบัน และ 3) ผู้นา
มีข้อสรุป ดังนี้
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1) ปัจจัยทางด้านการเงิน มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนแบบ Block grand
โดยมีการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ทาให้การบริหาร
ด้านการงบประมาณมีประสิทธิภาพ โดยการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องเขียนโครงการเพื่อนาเสนอขอ
งบประมาณ ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ สามารถทาเรื่องขอเพิ่มงบประมาณได้
2) ปัจจัยด้านสถาบัน มหาวิทยาลัยมี การกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ
เป้าหมายของมหาวิทยาลั ย มีความคลอบคลุมในการจัดเตรียมความพร้ อมและพัฒ นานักศึกษา
สร้างโอกาสให้หน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินสหกิจศึกษา
เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการวางแผนในการ
ดาเนินการการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมีกาหนดหลักสูตรสหกิจศึกษา
เป็นหลักสูตรบังคับในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยทางศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้
จัดทาแผนกลยุทธ์ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดยดาเนินการจัดทาแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนรายปี แผน
5 ปี ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ทางศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะเป็น ผู้ดาเนินการ
ทั้ ง หมด ในด้ า นบทบาทและหน้ า ที่ ข องอาจารย์ ป ระสานงานและอาจารย์ นิ เ ทศของทั้ ง 3
มหาวิ ทยาลั ย อาจารย์ นิ เทศสหกิจ ศึก ษาเป็ น ผู้ ให้ คาแนะนา ปรึ กษาในการหาตาแหน่ งงานให้
นั กศึกษา ทาหน้า ที่ในปฐมนิเทศก่ อนออกฝึ กสหกิจศึ กษา รวมถึงการออกนิ เ ทศนั กศึก ษา และ
ประเมินผลการออกฝึกสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา
3) ปั จ จั ย ด้ า นผู้ น ามี ผ ลที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการด าเนิ น สหกิ จ ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย เน้นถึงการที่ผู้นาต้องเป็นผู้กาหนดนโยบายสหกิจศึกษาให้มีความชัดเจน เพื่อให้การ
ดาเนินสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยดาเนินไปได้อย่างชัดเจน จึงเป็นการทางานแบบ Top down
ในส่ วนของอาจารย์ ต้องทาให้ อาจารย์ เข้าใจ ตอนที่จะรับอาจารย์เข้ามาทางาน ต้องอธิบายว่า
มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา เป็นหนึ่งในการเรียนการสอน ทาให้เมื่อ
เวลาผ่านไป อาจารย์จะค่อยๆซึมซับเข้าไป ซึ่งผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะประนีประนอม ซึ่ง
ผู้นาที่ดีต้องไม่ใช่สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอานวยความสะดวก โดยเริ่มเป็น Bottom up
มากกว่า Top down

5. อภิปรายผลการวิจัย

ประสิ ท ธิ ผ ลของสหกิ จ ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย ประกอบด้ ว ย
1) คุณภาพของนักศึกษา สามารถวัดได้จากประสบการณ์ในการทางานของนักศึกษาเมื่อออกฝึก
สหกิจศึกษา ทักษะในด้านภาษา ทักษะในด้านความรับผิดชอบ ทักษะในด้านระเบียบวินัย ทักษะใน
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ด้านการปรับตัว ทักษะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งแต่ละทักษะเป็นสิ่งที่วัดคุณภาพของนักศึกษาที่ออก
ฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษามีทักษะในการทางานเมื่ออกฝึกสหกิจศึกษาค่อนข้างดีเกือบทุกทักษะ
สอดคล้องกับ Sumate Yamnoon (2009) ที่ได้ทาการวิจัย เรื่องสหกิจศึกษา : รูปแบบการจัด
การศึกษา เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผลการวิจัย พบว่า สหกิจศึกษาเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่บัณฑิต สร้างวินัยในการทางาน สร้างรายได้ให้แก่นิสิตนักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ
การลงทุนทางการศึกษา ลดความสูญเปล่ า สร้างความเชื่อมั่น ในการลงทุน ที่ต้องการใช้แรงงาน
คุณภาพสูง 2) คุณภาพของมหาวิทยาลัย สามารถวัดได้จากอาจารย์ที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจาก
การสอน การทางานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ ในด้านหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
และมี คุ ณ ภาพทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ ต้ อ งด าเนิ น การภายใต้ ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework :TQF) ภายใต้ใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกร หรือใบ กว. และภายใต้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้กาหนดไว้ และ
ควรเชิญสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
โดยควรเพิ่มรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น ในด้านการจัดการดาเนินสหกิจศึ กษาที่มีคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทาการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นผู้ดาเนินการทางด้าน
สหกิจศึกษาทั้งหมด มหาวิทยาลัยกาหนดให้ทุกหลักสูตรต้องเข้าร่วมสหกิจศึกษา ทางศูนย์สหกิจ
ศึกษาจะเป็นผู้ดาเนินงานด้านสกิจศึกษาทั้งหมด โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
ออกฝึกสหกิจ ศึกษา ระหว่างออกฝึกสหกิจศึกษา จัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาไปทาการนิเทศ
นักศึกษา จานวน 1 ครั้ง โดยเข้าไปดูชีวิตความเป็นอยู่ แนะนาในเรื่องการทารายงาน และพูดคุยกับ
พี่เลี้ ย ง หลั งออกฝึ ก สหกิ จ ศึกษา นั กศึก ษานาเสนอโครงงานเป็ นรายกลุ่ ม (ไม่เกิ น 2 คน) และ
รายบุคคล ในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบ ซึ่ง
สถานประกอบการต้องการนักวิชาการในการทาวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมซึ่งทาให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทาให้อาจารย์สามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้ และสามารถนามาประยุกต์ ใช้ในการเรียน
การสอน และการวิ จั ย และส่ ง ผลให้ น าไปสู่ ก ารท าเอกสารหรื อ หนั ง สื อ ที่ เ ก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
(Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ต่างๆ สอดคล้องกับ Smit Sachukorn (2003) ได้กล่าวไว้ว่า การประสานงานระหว่างองค์การก็
สามารถตั้งหน่วยงานขึ้นมา เพื่อทาหน้าที่ในการประสานงาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่ วม
ท างาน ประสานงานกั น ช่ ว ยประหยั ด เงิ น เวลา ลดปั ญ หาการท างานซ้ าซ้ อ น ช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจ
ข้อเท็จ จริงและปัญหาของหน่วยงานอื่นๆ ช่ว ยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และปรับปรุงงานให้ มี
ประสิทธิภาพ 3. ด้านคุณภาพของสถานประกอบการ สามารถวัดได้จากกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มแรกพี่เลี้ยงจะต้องดาเนินการเสนอโครงงาน

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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ไปที่ฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการนั้นๆ หลังจากนั้นจะ
ดาเนินการในการรับนักศึกษาเข้ามาทางานในส่วนนี้ ทางฝ่ายจะดาเนินการตรวจสอบประวัติส่วนตัว
ของนักศึกษาที่ยื่นเข้ามาเพื่อขอฝึกสหกิจศึกษา ถ้าจานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ยังไม่ครบ จะมีการ
นาเสนอโครงงานและตาแหน่งงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอตาแหน่ง
งานที่ต้องการ สอดคล้องกับ Ward, Frost and Yonge (2004) ได้กล่าวว่า สถานประกอบการควร
จะต้องรวบรวมตาแหน่งหน้าที่ต้องการของพนักงาน และเสนองานไปยังสถาบันการศึกษา เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับสถาบันการศึกษานาไปประกาศผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประกาศผ่านบอร์ด
ประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง อี เ มลล์ ถึ ง นั ก ศึ กษา ในส่ ว นของขนาดของสถานประกอบการ เพราะสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่จะมีนโยบายในการดาเนินการด้านสหกิจศึกษา โดยมีการวางแผนเพื่อรับ
นักศึกษาเข้ามาฝึกสหกิจศึกษา ในส่วนของระยะเวลาที่เริ่มดาเนินสหกิจศึกษา ยิ่งมีระยะเวลาในการ
ดาเนินสหกิจศึกษาที่ยาวนาน จะทาให้สถานประกอบการเข้า ใจในการดาเนินสหกิจศึกษา ในด้าน
งบประมาณในการจั ด ฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาของสถานประกอบการ ส่ ว นใหญ่ ได้ ม าจากงบประมาณ
ประจาปี หรืองบประมาณที่ทางสถานประกอบการกันงบประมาณไว้สาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยทางด้านการเงิน มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนแบบ Block grand
โดยมีการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ทาให้การบริหาร
ด้านการงบประมาณมีป ระสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกับ แนวคิดของ Voradej Chandarasorn
(2011) ที่เสนอว่า “นโยบายจะสามารถสาเร็จได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากความแข็งแกร่งของสมรรถนะที่
องค์การมี กล่าวคือ องค์การจะต้องมีโครงสร้างภานนอกและภายในที่แข็งแกร่ง เช่น มีโครงสร้างที
กะทั ด รั ด มี ร ะบบการตั ด สิ น ใจ มี ร ะบบข้ อ มู ล ข่ า วสาร และการสื่ อ สารที่ ดี บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความสามารถและมีจานวนเพียงพอ มีงบประมาณเพียงพอ และมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 2) ปัจจัยด้านสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ
เป้าหมายของมหาวิทยาลั ย มีความคลอบคลุมในการจัดเตรียมความพร้ อมและพัฒ นานักศึกษา
สร้างโอกาสให้หน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินสหกิจศึกษา
เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับ Alongkot
Yawai (2006) ที่ ส รุ ป ไว้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ก ารจั ด การสหกิ จ ศึ ก ษาประสบความส าเร็ จ คื อ
สถาบันการศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การพัฒนา
ตนเอง การสร้างโอกาสในการจ้างงาน และการพัฒนาทักษะการทางานในสถานประกอบการ มีการ
จัดกิจกรรมด้วยวิธี การที่หลากหลายและท้าทาย โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการ
ประเมินความพร้อมและพัฒนาการ ในด้านการวางแผนในการดาเนินการการจัดการเรียนการสอน
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แบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมีกาหนดหลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับในระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตร โดยทางศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดทาแผนกลยุทธ์ในการดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสห
กิจศึกษา ทางศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะเป็นผู้ดาเนินการทั้งหมด 3) ปัจจัยด้านผู้นามีผลที่
ก่อให้ เกิดประสิทธิผ ล ในการดาเนิน สหกิจ ศึกษาของ มหาวิทยาลัย เน้นถึงการที่ผู้นาต้องเป็นผู้
กาหนดนโยบายสหกิจศึกษาให้มีความชัดเจน เพื่อให้การดาเนินสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยดาเนิน
ไปได้อย่างชัดเจน จึงเป็ นการทางานแบบ Top down ซึ่งผู้ นาที่ดีจะต้องเป็นผู้ ที่มีลักษณะ
ประนีประนอม ซึ่งผู้นาที่ดีต้องไม่ใช่สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอานวยความสะดวก โดยเริ่มเป็น
Bottom up มากกว่า Top down สอดคล้องกับ Pornchai Mongkolwanich (2009) ที่ได้กล่าว
ว่า หากสถาบันการศึกษามีนโยบายเกี่ยวกับสหกิจศึกษาที่ชัดเจน มีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี
รับผิดชอบสหกิจศึกษาโดยตรง มีการกาหนดผู้บริหารในระดับคณะและระดับภาควิชารับรับผิดชอบ
ด้า นสหกิจ ศึ กษา ย่ อมเป็ น ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานด้ า นสหกิจ ศึก ษาของ
สถาบันการศึกษา

6. ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา อุดมศึกษาไทย โดย
ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอ แนะในการทา
วิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รัฐบาลควรมีนโยบายในการส่งเสริม กระตุ้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
สหกิ จ ศึ ก ษาให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก แห่ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ทั้ ง นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ
2) รัฐบาลควรกาหนดมาตรฐานและคุณภาพด้านการศึก ษาของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดความพึงพอใจในด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพแรงงาน
ของประเทศไทย และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นสหกิจศึกษานานาชาติมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพแรงงานของประเทศไทยให้เข้าสู่สากลมากขึ้น
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2) มหาวิทยาลัยควรเน้นแนวความคิดที่จะให้นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษามากกว่า 1
เทอม เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาทางานได้อย่างแท้จริง และควรเน้น ส่งเสริมด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาในทุกชั้นปี เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันกับนักศึกษานานาชาติ
6.3 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาถึงผลลัพธ์ (Outcome) ในด้านของคุณภาพของนักศึกษา คุณภาพ
ของมหาวิทยาลั ย และคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่ อติดตามถึงการบรรลุ เป้าหมายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการสู่ความเป็นเลิศ
และสากล
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) ประสิทธิผลของ
รูปแบบการฝึกปฏิบัติในลักษณะของ Work Base Learning ประสิทธิผลของรูปแบบฝึกหัด เป็นต้น
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