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ชื่อเรื่อง   ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจใน         
   การบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   เชียงใหม่ 
ผู้วิจัย   นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน 
หน่วยงาน/คณะ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2562 

ปีท่ีพิมพ์  2562 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษา         
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือทดสอบ
อิทธิพลทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงส ารวจ              
โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic 
Regression) การวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสถานประกอบการหรือหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีทัศคตใินการบริการ
การศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีระดับทัศนคติภาพรวมในการบริการ
การศึกษาในระดับมาก ส่วนการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบางส่วน
เท่านั้นที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษา ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และข้ันตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมด้านทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานและการปลูกฝังให้เกิดความรอบรู้ทุกด้านให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร การจัด
อบรมระยะสั้น รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลระบบที่เป็นมาตรฐานส าหรับการสืบค้นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ระบบการจัดท าเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องที่ความชัดเจน 
ถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้เกิดความ
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เข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง 2) ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิเทศก์
มีบทบาทส าคัญต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และต้องออกไปนิเทศงานนักศึกษาอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อ          
ภาคการศึกษา เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักศึกษา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะควรมี
แบบฟอร์มการรายงานผลหรือการก ากับติดตามการไปนิเทศงานของนักศึกษา คณะควรจัดสรรงบประมาณ           
ในการออกนิเทศงานแต่ละหลักสูตร 3) ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรมีระบบจัดการติดตาม
และประเมินผลการฝึกประสบการวิชาชีพตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรควรมีการสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับนักศึกษาถึงประสบการณ์จากการท างาน การแสดงผลงานและ
ผลลัพธ์จากการเรียนรู้หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การสัมมนากลุ่มย่อยตัวแทนนักศึกษา         
แต่ละหลักสูตร การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออกฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการต่างๆ            
เพ่ือคณะจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในภาคการศึกษาต่อไป 
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Abstract 
 

The objectives of the study in Attitude of Field Experience Systems Affecting 
Students Impression on Educational Services of Faculty of Management Science in Chiang 
Mai Rajabhat University were to examine influence on attitude of field experience systems 
which affected to impression of students in Faculty of Management Science, Chiang Mai 
Rajabhat University, and to develop the systems of field experience of the Faculty of 
Management Science, Chiang Mai Rajabhat University. This research study were divided into 
two parts : survey research and qualitative research. The questionnaires were used in the 
survey research with the sample of 400 people. The data were analysed by using descriptive 
statistics which were percentage, average, standard deviation, and binary logistic regression. 
In addition, the in-depth interview was employed in the qualitative research. Lecturers of 
the course in Field Experience Systems and Entrepreneurs or Training Field Experience 
Organizations, Faculty of Management Science, Chiang Mai Rajabhat University were the 
group of the sample in this study.  
 The findings of the study demonstrated that the students of the Faculty of 
Management Science, Chiang Mai Rajabhat University had attitudes towards educational 
services in Field Experience Systems in high level. After taking the Field Experience Systems, 
the students also had overall attitudes towards educational services in high level.           
The hypotheses testing in this research study found that only some parts of the Field 
Experience Systems affected students’ impression of educational services which were the 
stage of self-preparation for Field Experience, and the stage of Field Experience Training at 
the statistical significance at 0.01 level. 
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 The development of Field Experience Systems, Faculty of Management Science, 
Chiang Mai Rajabhat University was consisted of three stages. The first stage was preparation 
of Field Experience. The faculty must prepare students in all curricula to have basic skills 
and general knowledge, short courses training including standard database management to 
be central resource for Field Experience Systems. The system of governmental documents 
related to students taking Field Experience Systems must be clear, accurate, and prompt. 
This included manual preparation in Filed Experience Systems to be a guidance for mutual 
understanding for all relevant persons. The next stage was Field Experience Training.               
The supervisors had an important role for field experience training and needed to observe 
students outside the class in each academic semester to support the students. There should 
be the forms used to report the performance of students when supervisors visited them             
for observation. The faculty should allocate the budget for observation in each curriculum.            
The final stage was completion of Field Experience. There should be the performance 
evaluation systems since the beginning until the end of the process. Lecturers of the course 
should interview or discuss with the students about their field experience training, 
presentation and results of field experience when finished, small group seminar of 
representatives from each curriculum, and to share their practical experience in each 
organizations as well as taking  all data collected from the field experience to analyse 
strategies and plans of how to develop Field Experience Systems of the Faculty of 
Management Science, Chiang Mai Rajabhat University in the next academic semester. 
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