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สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย...................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..............................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................................
สารบัญ......................................................................................................................................
สารบัญตาราง...........................................................................................................................
บทที่
1 บทนา.....................................................................................................................
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา......................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.............................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย......................................................................
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย...........................................................................
สมมติฐานการวิจัย.......................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ.........................................................................................
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...........................................................................
แนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน..................................
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา.......................................................................................................
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...........................................................................
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง...................
กรอบแนวคิดการวิจัย.....................................................................................
3 วิธีดาเนินการวิจัย....................................................................................................
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง...........................................
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย..................................................................
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ.....................................................................
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล...............................................................................
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล................................................................................
การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล.........................................................
4 ผลการวิจัย...........................................................................................................
ตอนที่ 1 แบบสอบถามส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559...
1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม...............................................
2 สภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม........................
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3 ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ........................................................
4 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม.....................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสาหรับอาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
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อภิปรายผล....................................................................................................
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3.1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามของนักศึกษาที่ลงทะเบีย น
เรี ย นรายวิ ช าฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559............................
3.2 จานวนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามของอาจารย์นิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559..............................................................
4.1 ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม..................................................................................
4.2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม สาขาวิชา/ภาควิชาที่สังกัด ผู้ตอบ
แบบสอบถามเรียนภาค ระดับคะแนนเฉลี่ย เพศ และอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม...............
4.3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกจากลักษณะของหน่วยงาน............
4.4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกจากสถานที่ ตั้ง ของสถานที่ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ.....................................................................................................
4.5 จานวนและร้อยละของการได้มาของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...........................
4.6 จานวนและร้อยละของสาเหตุที่เลือกสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.............................
4.7 จานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ทา
ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ........................................................................................
4.8 จานวนและร้อยละของงานที่ได้รับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาที่เรียนหรือไม่...............
4.9 จานวนและร้อยละของเวลาที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…………………...............
4.10 จานวนและร้อยละของสวัสดิการที่ได้รับจากสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.................
4.11 จานวนและร้อยละ สถานที่พักขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม..
4.12 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการเดินทางที่พักไปสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ.....................................................................................................
4.13 ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้อยู่ในระดับใด......................
4.14 จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความคิดเกี่ยวกับการ
ส่งนักศึกษารุ่นต่อไปฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน.......................................................
4.15 ควรส่งนักศึกษารุ่นต่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานแห่งนี้เพราะเหตุผลดัง..
4.16 ไม่ควรส่งนักศึกษารุ่นต่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานแห่งนี้เพราะเหตุผล...
4.17 จานวนและร้อยละปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.............................................
4.18 จานวนและร้อยละปัญหาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ………………………………….....
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4.19 จานวนและร้อยละข้อเสนอแนะแนวทางควรเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ควรพิจารณาสิ่งใดมากที่สุด...........................................................................................
4.20 จานวนและร้อยละข้อเสนอแนะการหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม
ควรดาเนินการอย่างไร..................................................................................................
4.21 จานวนและร้อยละข้อเสนอแนะการเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่คณะ/หลักสูตรวิชาจัดให้............................................................................................
4.22 จานวนและร้อยละข้อเสนอแนะวิธีเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ท่านคิดว่ามีประโยชน์ที่สุด...........................................................................................
4.23 จานวนและร้อยละข้อเสนอแนะการนิเทศนักศึกษาที่ควรกระทา..................................
4.24 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพอื่นๆ...........................
4.25 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ..................
4.26 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามวุฒติสูงสุด.......
4.27 จ านวนและร้ อ ยละของอาจารย์ นิ เ ทศที่ ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสั ง กั ด
สาขาวิชา/หลักสูตร.......................................................................................................
4.28 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์
ในการสอนระดับอุดมศึกษา..........................................................................................
4.29 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์
ในการนิเทศการฝึกงานนักศึกษา..................................................................................
4.30 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามภาระหน้าที่ใน
ปีการศึกษา 2559.........................................................................................................
4.31 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามท่านเคยสอน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือไม่......................
4.32 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาใน
การนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ................................................................
4.33 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะของ
หน่วยงานที่ท่านไปนิเทศนักศึกษา................................................................................
4.34 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานที่ตั้งของ
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ท่านไปนิเทศ.............................................................
4.35 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการได้มาของ
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....................................................................................
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4.36 จานวนอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้ทาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนมากเป็นงานอะไรบ้าง.....................
4.37 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายตรงกับโปรแกรมวิชาของนักศึกษาหรือไม่...........................................
4.38 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปริมาณงานที่
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นอย่างไร.....................
4.39 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิ เทศที่ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามท่ านคิด ว่า
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ จากการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในครั้ง นี้
ระดับใด........................................................................................................................
4.40 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามท่านมีความพึง
พอใจต่อผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่ท่านนิเทศก์อยู่ในระดับใด.......
4.41 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิ เทศที่ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามท่ านคิด ว่า
สถาบันควรส่งนักศึกษารุ่นต่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่ท่านไปนิเทศก์
อีกต่อไปหรือไม่.............................................................................................................
4.42 จานวนเหตุผ ลที่ ค วรส่งนั ก ศึก ษารุ่นต่ อไปไปฝึ กงานสถานประกอบการที่อ าจารย์
นิเทศก์ได้ไปนิเทศก์นักศึกษาเพราะเหตุผล...................................................................
4.43 จานวนเหตุผลที่ไม่ควรส่งนักศึกษารุ่นต่อไปไปฝึกงานสถานประกอบการที่อาจารย์
นิเทศก์ได้ไปนิเทศก์นักศึกษาเพราะเหตุผล...................................................................
4.44 จานวนและร้อยละของอาจารย์นิเทศที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามท่านคิดว่าการ
หาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามีปัญหาหรือไม่...................................
4.45 ข้อเสนอแนะหากมีปัญหาในการหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา........
4.46 จานวนและร้อยละข้อเสนอแนะว่าโปรแกรมวิชาเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้นักศึกษาเพียงพอสาหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือไม่...............................
4.47 จานวน ข้อเสนอแนะว่าโปรแกรมวิชาเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา
ไม่เพียงพอสาหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรเพิ่ม..........................................
4.48 จานวนและร้อยละข้อเสนอแนะว่าการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
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