
 

 

บทท่ี 5 
การสรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจ           
ในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งนี้            
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือทดสอบอิทธิพลทัศคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความ
ประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

 ส าหรับการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส าคัญ โดย
รายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาการทดสอบ
อิทธิพลทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษา
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล จ านวน 400 ชุด ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และน าเสนอ
ข้อมูลแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนาบรรยายข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ ใช้สถิติร้อยละ ส่วนเฉลี่ย                  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความหมายของตัวแปรเพ่ืออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง พร้อมการ
ทดสอบสมมติฐาน 
 ส่วนที่ 2 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาแนวทางเพ่ือ
พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอาศัย
วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ตัวแทนคณาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาหรือผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกหลักสูตรวิชา และ
ตัวแทนสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่นักศึกษาเคยได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แยกตาม
ประเภทของหน่วยงาน เช่น ภาคการศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ 
เนื้อหาส่วนที่ด าเนินการศึกษาประกอบด้วย 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2. ข้อมูลความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการบริหารจัดการความร่วมมือด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
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3. ข้อมูลแนวทางการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

3.1  ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรือควรมีแนวทางการพัฒนาในลักษณะ
อย่างไร 

3.2  ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ปัจจุบันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรือควรมีแนวทางการพัฒนาในลักษณะอย่างไร 

3.3 ขั้นตอนหลังการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรือควรมีแนวทางการพัฒนา
ในลักษณะอย่างไร 
 

5.1  สรุปผลการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 การศึกษาการทดสอบอิทธิพลทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อ
ความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  
 การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน         
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ กลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลด้านสถานที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลระดับทัศนคติเกี่ยวกับระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทัศนคติเกี่ยวกับภาพรวมในการบริการการศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 400 ชุด  
 ตอนที่ 2  การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิ 
(Binary Logistic Regression) มาใช้เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ข้อมูลเชิงพรรณนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย  
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 1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาคปกติ เพศหญิงมากกว่าเพชายมีอายุระหว่าง 20–25 ปี 
ศึกษาในหลักสูตรการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระหว่าง 3.50–4.00  
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในระหว่างการศึกษา โดยเป็นหน่วยงานภาคเอกชนประเภทงานบริการ 
 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาคเอกชน                
เป็นส่วนใหญ่ ช่วงเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ วันจันทร์–เสาร์ การแต่งกายชุดนักศึกษาและ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) โดยนักศึกษามี
ระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษาขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.29) รองลงมา คือ ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) และ
ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.49) เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติต่อการ
บริการการศึกษาแต่ละข้ันตอนของระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า  
 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับทัศนคติอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยให้ความส าคัญประเด็นผู้สอนรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจ าเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.34) รองลงมา คือ ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา 
 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.49) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญประเด็นอาจารย์นิเทศก์ควรดูแลเอาใจใส่นักศึกษาใน
ความรับผิดชอบตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36) รองลงมา คือ 
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาต้องติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์นิเทศก์ และคณะ
อย่างสม่ าเสมอ 
 ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
ทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญประเด็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมีประโยชน์ต่อนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในอนาคตได้และศูนย์ฝึกฯ ควรมีการแนะน า
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ข้อมูลก่อนส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36) รองลงมา คือ ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานของนักศึกษา 
 1.4  ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติภาพรวมในการบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประทับใจในการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ร้อยละ 86) โดยขั้นตอนหลังการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมีระดับทัศนคติภาพรวมในการบริการการศึกษาระดับมาก มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.29) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 สมมติฐานที่ 1 (H1) : ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งผลต่อความ
ประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่         
ผลจากการทดสอบ พบว่า  

 ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบางส่วนเท่านั้นที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการ
การศึกษา ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และขั้นตอนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งจาการทดสอบ พบว่า มีเพียง 2 ขั้นตอนนี้เท่านั้นที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการ
การศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยคุณลักษณะ
ทั้ง 3 ปัจจัย มีเพียง 2 ปัจจัยเท่านั้น ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และ ปัจจัยที่ 2 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีอิทธิพลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษา
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนตัวแปรอิสระปัจจัยที่ 3 ขั้นตอน
หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  

5.2  สรุปผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ส่วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตัวแทนอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
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 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีโท และเป็นอาจารย์ประจ า
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการดูแลนักฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 5-10 ปี และมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 10-15 ปี  
   2.  ข้อมูลความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการบริหารจัดการระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในประเด็นคณะควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการ
ของสถานประกอบการที่จะร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ประเด็นหลักสูตรควรมีการ
สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้นให้กับนักศึกษาก่อนจัดส่งไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ เช่น ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ส านักงาน ทักษะด้านการสื่อสาร การฝึกอบรมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีประเด็นคณะควรมีการวางแผนจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาร่วมกับสาน
ประกอบการประเด็นคณะควรมีการจัดประชุมสัมมนาระหว่างอาจารย์และสถานประกอบการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ ประเด็นคณะควร
มีการก าหนดขอบข่ายความรับผิดชอบในการร่วมมือจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะควรมี
การควบคุมก ากับดูแลนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอย่างเข้มงวด   
(ร้อยละ 77.78) 

3. ข้อมูลแนวทางการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาหรือผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกหลักสูตรวิชาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาระบบด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นกระบวนการที่ต่อยอดจากการจัดเตรียมให้
นักศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การท างานในอนาคต ตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประมาณ 16 สัปดาห์ (ชั่วโมง
การปฏิบัติงาน 560 ชั่วโมง) ตามระเบียบข้อบังคับเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือออกภาคสนาม
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้นเพ่ือให้ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อันจะน าไปสู่การลดปัญหาต่างๆ 
ของกระบวนการและระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกขั้นตอน อาทิเช่น การเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เอกสารส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การติดต่อ
ประสานงานระหว่างคณะ การตอบรับจากสถานประกอบการหือหน่วยงาน การย้ายสถานที่ฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพ การเข้าพบอาจารย์นิเทศก์ ตลอดจนการวัดผลประเมินผลเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
เป็นต้น 

 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 กระบวนการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือให้มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะหรือ 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารการเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การท างานในยุค 4.0 การใช้สื่อออนไลน์แบบสร้างสรรค์ การใช้
เครื่องมือส านักงานเบื้องต้น เป็นต้น รวมทั้งการจัดท าระบบฐานแหล่งข้อมูลสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างทันสมัยให้แก่นักศึกษา หรืออาจารย์แต่ละ
หลักสูตรได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพ่ือลดโอกาสการขอย้ายสถานประกอบการระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การตรวจสอบสถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนจะส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรและแผนการเรียน การด าเนินงานด้านเอกสารการขอฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะควรมีระบบกลไกชี้แจงขั้นตอนหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติที่
ชัดเจนให้แก่อาจารย์และนักศึกษา เพ่ือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ช่วยลดขั้นตอนในการท างานตลอดจน
เป็นการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะได้อย่างถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาด้านการเรียนการสอนเพ่ือส าเร็จการศึกษา 

 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการหรือหน่วยงาน และอาจารย์นิเทศก์ เพราะเป็นขั้นตอนที่ส าคัญใน
การทดสอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องฝึกความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ         
โดยจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอาจารย์นิเทศก์เป็นที่ปรึกษาและให้ก าลังใจแก่นักศึกษาระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจึงเป็นบุคคลส าคัญต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาการมีช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ผ่าน
สื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย เพ่ือเป็นตัวกลางส าหรับการติดต่อกันเป็นระยะ เพ่ือให้ค าปรึกษาหรือให้
ก าลังใจกับนักศึกษาในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ รวมทั้งการก ากับติดตาม  
การนิเทศงานนักศึกษา คณะต้องมีแบบฟอร์มการรายงานหรือการก ากับติดตามการไปนิเทศงานของ
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อาจารย์นิเทศก์ที่เพ่ือเป็นหลักฐานการยืนยันการก ากับติดตามและให้ก าลังใจแก่นักศึกษาระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางไปนิเทศงาน
นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษาส าหรับอาจารย์นิเทศก์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญ 
ในเรื่องดังกล่าว 

 ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 กระบวนการหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดเป็นกระบวนการสุดท้ายของระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญด้านการประมวลผลและวัดผล  
เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกณฑ์การประเมินผลและวัดผลของรายวิชา 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งสัดส่วนคะแนนในส่วนต่างๆ ตามเกณฑ์ของคณะ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานของนักศึกษา ดังนั้นคณะควรพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์ฝึกฯ เพื่อรายงานผลการติดตามคะแนนตามสัดส่วนต่างๆ ของคณะให้แก่อาจารย์นิเทศก์ได้รับทราบ
เป็นระยะอย่างเป็นระบบ  การจัดกิจกรรมแสดงผลงานหรือผลลัพธ์การเรียนรู้หลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา โอกาส หรือ
การแก้ไขเพ่ือพัฒนาในด้านของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์มาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาจุดด้อย และส่งเสริมจุดเด่นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รวมทั้งการน าข้อมูลไปต่อยอดประสบการณ์ให้นักศึกษารุ่นน้องการจัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาระหว่างหลักสูตรกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพ่ือเก็บรวบรวม
เป็นฐานข้อมูลส าหรับรุ่นน้องและเป็นกระบวนการติดตามประเมินผลด้านภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
ทีส่ าเร็จการศึกษาในล าดับต่อไป 

 ส่วนที่ 2 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตัวแทนสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี อายุระหว่าง           
30–35 ปี อายุระหว่าง 36–40 ปี อายุระหว่าง 41–45 ปี และอายุระหว่าง 46–50 ปีจ านวนเท่ากัน  
ด้านประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาอยู่ระหว่าง 4–6 ปีต่อหน่วยงาน เป็นสถาน
ประกอบการภาคเอกชน ภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา  จ านวนเท่ากัน 
สถานประกอบการส่วนใหญ่สามารถรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 1 สาขาวิชา โดยส่วนใหญ่
รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการจัดการ และสาขานิเทศ ในภาคการศึกษา สามารถรับ
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งละ 1–2 คน ทั้งนี้เพ่ือต้องการฝึกหัดบุคคลเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 2. ข้อมูลความคิดเห็นการบริหารจัดการความร่วมมือด้านระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการบริหารจัดการความร่วมมือด้านระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการมากที่สุดในประเด็น สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของความร่วมมือ เช่น การสร้างข้อตกลงเรื่องความร่วมมือที่
เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการประเด็นสถานศึกษาและสถานประกอบการควรร่วมมือกัน ควบคุม ก ากับ 
ดูแล นักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเด็นสถานศึกษาและสถานประกอบการควร
ร่วมมือกันปรับปรุงรูปแบบของ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันประเด็นสถานศึกษา และสถานประกอบการควรร่วมมือกันวัดผลและประเมินผลผู้รับการฝึกให้
ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัดประเด็นสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้สถานประกอบการเป็นผู้
คัดเลือกนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจัดส่งประวัติและผลการเรียนให้สถานประกอบการ
ทราบล่วงหน้า (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ ประเด็นสถานศึกษาและสถานประกอบการควรร่วมมือกัน
ก าหนดระเบียบข้อปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาแล้วทาเป็นประกาศให้นักศึกษาทราบ
โดยทั่วกันประเด็นสถานศึกษาควรส่งอาจารย์มาตรวจเยี่ยมนักศึกษา เพ่ือรับทราบปัญหาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอประเด็นสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการควรมีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
(ร้อยละ 93.33) 

3. แนวทางการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในมุมมองของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกกระบวนการขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการนั้นมีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกขั้นตอน ดังนั้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและลดปัญหาเกี่ยวกับระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นั้น จึงมีรายละเอียดสรุปประเด็นส าคัญดังนี้   
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 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 นักศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรืออ่ืนๆ เพ่ือเป็นการเตรียมตัวและมีความรอบรู้ในบริบทองค์กรที่จะเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้เพราะจะท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในเนื้องานที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากขึ้น นักศึกษาควรด าเนินการติดต่อสอบถามสถานประกอบการ 
พร้อมจัดเตรียมข้อมูลประวัติส่วนตัว แฟ้มกิจกรรมสะสมผลงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้
ประกอบในการพิจารณารับเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยตัวเอง การปรับทัศนคติ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัยของการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกใช้
ความคิดที่ดีอันเป็นก่อประโยชน์แก่สังคมรอบข้าง การฝึกใช้ทักษะชีวิตที่ต้องเผชิญกับกลุ่มคนทุก
ประเภทอย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด การเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดท ารายงานวิจัยหรือรายงานเชิง
วิชาการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือส าเร็จการศึกษา หากเป็นไปได้ควรเป็นหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจท าการศึกษาท่ีตรงกับศาสตร์วิชาของนักศึกษา โดยสร้างความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นให้แก่
นักศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการคัดลอกผลงานหรือการอ้างอิงข้อมูลงานวิจัยของคนอ่ืน เป็นต้น 

 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 เมื่อมีการก าหนดระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาตามกระบวนการที่
ชัดเจนแล้ว เมื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานย่อมเปรียบเสมือนพนักงานในองค์กร ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กรที่ตั้งไว้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากองค์กรให้มากที่สุด          
การนิเทศงานของอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาใจใส่ดูแลนักศึกษา โดยการ 
ออกนิเทศก์งานนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นการประเมิน
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้ชีวิตในวัยท างาน เป็นต้น มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาส 
หรือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสังกัด เช่น ระบบ
ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์นิเทศก์ หรือห้องพักอาจารย์ เป็นต้น รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยควรมอบความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งวิทยาทานประสบการณ์ในชีวิตขั้นเบื้องต้นส าหรับการ
ด าเนินชีวิตในโลกการท างานหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา การเป็นบัณฑิตที่มีทักษะชีวิต                
จิตสาธารณะและสู้งาน อันจะน าไปสู่การปรับตัว การรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและการเลือกทางเดิน
ชีวิตที่เหมาะสม เพ่ือด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ที่อยู่รอบตัวใน
สภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยควรมีการมอบเกียรติบัตร หรือมีการยกย่องแบบองค์กรต้นแบบส าหรับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่มีการจัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบดีเยี่ยม เพ่ือจัดตั้งเป็น
องค์กรต้นแบบในการร่วมกันพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดประชุมสัมมาเพ่ือรับฟัง 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือร่วมรับฟังปัญหา ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการจัดระบบฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตลอดจนมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและก าลังจะก้าวเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพและเป็นการเพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพในตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 

5.3  การอภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความ

ประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้วิจัยจะน าประเด็นที่ส าคัญมาอภิปรายผล เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์             
การวิจัย ดังนี้ 

1. การทดสอบอิทธิพลทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความ
ประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

จากการศึกษาในส่วนของทัศคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวมของส่วนนี้ท าให้ค้นพบว่า          
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) โดยนักศึกษามีระดับ
ทัศนคติต่อการบริการการศึกษาขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับมาก มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.29) รองลงมา คือ ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.21) และขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.49) และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ประทับใจในการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ร้อยละ 86) โดยขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีระดับทัศนคติ
ภาพรวมในการบริการการศึกษาระดับมาก มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) 
 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า นักศึกษามีระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษาขั้นตอนหลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากกว่าขั้นตอนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนั้น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องการความช่วยเหลือ ค าแนะน าในการ
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ด าเนินงานตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แต่ละหลักสูตรเพ่ือส าเร็จการศึกษาในภาคบังคับระดับปริญญาตรี นักศึกษาจึงจ าเป็นเข้ามาขอรับบริการ
การศึกษาจากส่วนงานระบบดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ให้การ
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อ
ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในส่วนนี้ได้
สอดคล้องกับแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการให้บริการที่สร้างความประทับใจ ตามค าจ ากัดความของ
พจนานุกรมค าศัพท์จิตเวชศาสตร์และจิตวิทยา (2553,หน้า 189) ที่อธิบายไว้ว่า ความประทับใจ 
หมายถึง ความรู้สึกของผู้ที่มารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ที่เขาได้ไปติดต่อขอรับบริการ
สถานที่นั้นๆ สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกประทับใจของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร หรือสิ่งเร้า การวิเคราะห์
ระบบความประทับใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นที่ต้องการที่จะท าให้ความเกิด
ประทับใจ และความสุขแก่มนุษย์ ความประทับใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่า งเป็นที่
ต้องการครบถ้วน และสอดคล้องกับ สมชาย กิจยรรยง (2540,หน้า 30) ที่ได้กล่าวว่า ความประทับใจ
ของผู้รับบริการเป็นระดับความรู้สึกของผู้รับบริการที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์          
จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการท างานของผลิตภัณฑ์กับการคาดหวังของบุคคล ดังนั้นระบบความพึง
พอใจของผู้รับบริการพิจาณาจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ และความคาดหวัง
ของบุคคล นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องสร้างความประทับใจให้เกิดกับผู้รับบริการ โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณค่าในสายตาของผู้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ 
โดยยึดหลักการสร้างความประทับใจโดยส่วนรวมแก่ผู้รับบริการ   
 จากข้อมูลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการส ารวจและทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งค าตอบของการทดสอบอิทธิพลทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความ
ประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    
ซึ่งค้นพบว่า ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบางส่วนเท่านั้นที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการ
การศึกษา ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และขั้นตอนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเพราะว่ากระบวนการ 2 ขั้นตอนดังกล่าว     
เมื่อเปรียบเทียบจากระดับค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโดยภาพรวมแล้วนั้น พบว่า มีระดับค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ค่าเฉลี่ย 4.29) ดังนั้น เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติขั้นสูงในการสร้างสมการถดถอยโลจิสติคทวี           
ที่ใช้ในการพยากรณ์โอกาสที่จะประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงท าให้ผู้วิจัยค้นพบว่า มีเพียงขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อความประทับใจ 
ในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่มีความสัมพันธ์แต่           
อย่างใด 
 จากข้อค้นพบจากการวิจัยส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าผลข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านการบริการการศึกษาของระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการเตรียมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้เพราะมีระบบและกลไกกระบวนการต่างๆ ที่มีความละเอียดในหลายขั้นตอน
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้และความเข้าใจให้ถูกต้อง เข้าใจง่าย และลดขั้นตอนในการบริการให้
ทันต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุด ตลอดจนขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            
ที่ต้องให้ความดูแลใกล้ชิด คอยเป็นที่ปรึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งการเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับคณะให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานส าหรับบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริการการศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ และสามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ือเป็นจุดแข็งและสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับ
บริการการศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีรายประเด็นหลักต่างๆ ที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจาก
ประเด็นหลักที่ประกอบด้วย การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การติดต่อประสานด้านเอกสารการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (งานปฐมนิเทศ)         
เป็นต้น ส าหรับแนวทางการพัฒนางานบริการการศึกษาในขั้นตอนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิด          
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการของ ขนิษฐา เสมอภักษ์ (2551) ที่กล่าวว่า การให้บริการ หมายถึง กิจกรรม
ของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Good) ของธุรกิจให้กับผู้บริการ ด้วยสินค้าที่ไม่
มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได้  เช่นเดียวกับ           
ไพรัช วิริยะลัพภะ (2544) ที่อธิบายว่า งานบริการเป็นงานสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้ 
กับลูกค้าทีม่าติดต่อการบริการที่ดีย่อมมีผลดีต่อการปฏิบัติงาน ความล้มเหลวในการบริการจะเป็นผลเสีย
อย่างร้ายแรงหากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในการให้บริการและการต้อนรับ
ต้องตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่าการบริการที่ดีต้องมีความรับผิดชอบการบริการอย่า งมีคุณภาพ
หมายถึง การบริการที่พนักงานผู้ให้บริการมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะให้บริการและแสดงออกมา
ด้วยกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติ ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ รวมทั้ง จรวยพร กุลอ านวยชัย (2538) 
ซึ่งกล่าวสรุปได้ว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรืองานที่ไม่มีตัวตนและสัมผัสไม่ได้แต่สามารถสร้างความ 
พึงพอใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ งานบริการนั้นเป็นงานสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับ 
ลูกค้าที่มาติดต่อการบริการที่ดีย่อมมีผลดีต่อการปฏิบัติงาน ความล้มเหลวในการบริการจะเป็นผลเสีย
อย่างร้ายแรงหากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในการให้บริการและการต้อนรับ
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ต้องตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่าการบริการที่ดีต้องมีความรับผิดชอบการบริการอย่างมีคุณภาพจึง
หมายรวมไปถึง การบริการที่พนักงานผู้ให้บริการมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะให้บริการและแสดง
ออกมาด้วยกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติ ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด และใน
ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนหนึ่งในระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ต้องให้ความสนใจและใส่ใจมากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นววรรณ ถกจัตุรัส (2560) ทีศ่ึกษาเรื่อง การจัดระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า 
ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด าเนินงานในขั้นก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โปรแกรมหรือหลักสูตรควรมีการเตรียมพร้อมและคัดเลือกสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา
เบื้องต้น และมีการจัดกิจกรรมเตรียมทักษะความพร้อมแก่นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเหมือนกับงานวิจัยของ 
เด่นชัย สมปอง (2555) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พบว่า แนวทางในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
ส่วนมากต้องการหาสถานที่ฝึกเอง รองลงมาคือต้องการให้สถานศึกษาจัดหาให้ และต้องการให้มีระบบ
แจ้งปัญหาในการฝึกไปสู่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์ให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ทางคณะ คัดเลือก
สถานประกอบการและจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือช่วยแนะน านักศึกษา ควรมีระบบติดต่อ
ประสานงาน และควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาสถานประกอบการให้ข้อเสนอแนะว่า ทางคณะควรคัดเลื อกสถานที่ฝึกงานไว้ให้
นักศึกษาเพ่ือลดปัญหาความเหมาะสมของลักษณะงานกับสาขา ของนักศึกษา ควรมีระบบแจ้งปัญหา
และร้องเรียนจากสถานประกอบการ และสถาน ประกอบการควรมีช่องทางในการแจ้งความประสงค์
ต้องการนักศึกษาฝึกงาน 

ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากประเด็นหลัก 
ที่ประกอบด้วย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ครบตามระยะเวลา การจัดท าภาคนิพนธ์หรือปริญญา
นิพนธ์ โครงการธุรกิจจ าลอง การนิเทศงานนักศึกษา เป็นต้น ส าหรับแนวทางการพัฒนางานบริการ
การศึกษาในขั้นตอนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดขั้นตอนระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2560) ที่อธิบายไว้ว่า เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาจะต้องฝึก
ปฏิบัติในแต่ละศาสตร์ของตนที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 หรือบูรณาการศาสตร์แขนงวิชาให้
สามารถทดลองฝึกปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายยังหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการที่นักศึกษาได้
ยื่นแจ้งจ านงขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยคณะจะเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาจะมีระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจนและจะยึดตาม
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มาตรฐานของแต่ละหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานต้องไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมงหรือ
จ านวน 16 สัปดาห์ เมื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานองค์กร สถาน
ประกอบการต่างๆ แล้วนั้นนักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและเคารพต่อขององค์กรที่ไปฝึก
ปฏิบัติงาน สถานประกอบการบางแห่งจะปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนเข้ารายงาน
ตัวยังฝ่ายที่นักศึกษาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการชี้แจงขั้นตอน กฎระเบียบขององค์กร รวมทั้งการมอบหมาย
งานให้นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ดังนั้น นักศึกษาต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่
หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการได้ก าหนดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความส าเร็จระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา อาจารย์นิเทศก์และสถานประกอบการหรือหน่วยงานมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างนี้จะเป็นท าให้
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประสบความส าเร็จ ดังนั้น การบริการการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือน
ระบบหลังบ้านที่ควรสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้รับบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องประสบความส าเร็จ ทั้งด้านการ
จัดท ารายงานเพื่อส าเร็จการศึกษา (ภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์) เพ่ือส าเร็จการศึกษา คือ ผลงานการ
เรียบเรียงจากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องใด เรื่องหนึ่งเช่นเดียวกับรายงาน แต่จะมีความกว้างขวางและ
ลึกซึ้งกว่ารายงาน ปกติจะก าหนดระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงให้แล้วเสร็จภายใน              
1 ภาคเรียน โดยจะมีอาจารย์นิเทศเป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดท าผลงานวิชาการของนักศึกษา  

ส าหรับการจัดกิจกรรมโครงการธุรกิจจ าลองเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ คือ การจ าลองการ
ด าเนินงานกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมโครงการพิเศษ ภายใต้การควบคุมดูแลของระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้นักศึกษาภาคพิเศษ ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา หรือด าเนินการในขั้นตอน
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มีโอกาสได้เรียนรู้ระบบการท างานแบบ
เสมือนจริงก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้การท างานจริงในรูปแบบ
การท ากิจกรรมเชิงธุรกิจ มีต้นทุน ก าไร เป็นต้น เมื่อเป็นกิจกรรมโครงการที่ต้องขอความร่วมมือจาก
หลายฝ่ายหรือผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ด้านการจัดท าเอกสารราชการขอความอนุเคราะห์ด้านต่างๆ 
ยังส่วนที่เกี่ยวกับกับกิจกรรมจ าเป็นต้องประสานงานผ่านส่วนงานวิชาการระดับคณะ ดังนั้น เพ่ือเป็น
การสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีความกระตือรือร้นให้ความ
ช่วยเหลือและใส่ใจต่อผู้รับบริการทุกระดับอย่างเสมอภาค ลดภาวะความกังวลของผู้รับบริการให้น้อยลง 
ซึ่งในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพในการบริการของ ชมนาด ม่วงแก้ว 
(2555) ที่กล่าวไว้ว่า คุณภาพของการบริการเป็นเรื่องท่ีซับซ้อน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหาร บุคลกรในสายงานการบริการ
หรือผู้ปฏิบัติงานบริการ ล้วนมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการจัดการระบบการบริการทั้งสิ้น การให้
ความส าคัญต่อการรับรู้คุณภาพของการบริการของผู้รับบริการเป็นเรื่องที่มิอาจละเลยได้ ด้วยการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการส่งเสริมคุณภาพของการบริการอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอหัวใจ
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ของการบริการที่แท้จริงอยู่ที่คุณภาพของการบริการที่สามารถสร้างความประทับใจอย่างแนบแน่นให้กับ
ผู้รับบริการ 

 2. การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเชียงใหม่  
 จากการศึกษาในส่วนของการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อ
เรื่องนี้ ซึ่งท าให้ค้นพบแนวทางการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการสร้างความประทับใจในการบริการ
การศึกษา รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลดปัญหาในด้านต่างๆ ด้านกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยแบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็นกระบวนการ 3 ขั้นตอนตามระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือบรรลุเป้าหมายในสูงสุด
เ พ่ือเป็นส่วนหนึ่ ง ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ประสงค์  และยกระดับคุณภาพการศึกษา                        
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท ยาลัย            
ราชภัฏเชียงใหม่ คณะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานและการปลูกฝังให้เกิดความ
รอบรู้ทุกด้านให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร การจัดอบรมระยะสั้น รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลระบบที่เป็น
มาตรฐานส าหรับการสืบค้นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบการจัดท าเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องที่ความชัดเจน ถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เด่นชัย สมปอง (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ
และปัญหาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พบว่า คณะควรคัดเลือก
สถานประกอบการและจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือช่วยแนะน านักศึกษา ควรมีระบบติดต่อ
ประสานงาน ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ วุฒิยศ (2552) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพในวิทยาลั ยการอาชีพเชียงค า จังหวัดพะเยา พบว่า              
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ควรศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับการจัดท าแผนการเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพ ควรจัดหลักสูตรที่เน้นความช านาญเฉพาะ
ด้านมีความสอดคล้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีในท้องถิ่น ควรด าเนินการ
จัดอบรมระยะสั้นให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ และอุปกรณ์ทางวิชาชีพ เป็นต้น เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ ศุภกิจ วิทยาศิลป์ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษา ระบบและวิธีการจัดการการฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ที่พบว่า    
ทุกสาขาวิชาควรมีการจัดวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา โดยมีเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น ทักษะเฉพาะสาขา ภาษา 
คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการอบรมบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการท างาน ขณะที่ข้อค้นพบจากสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งวิทยาทานฐานแก่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า เรื่องการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา การเรียนรู้บริบทองค์กรเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นต่อนักศึกษาในการจะเข้ามา
ปฏิบัติงานเปรียบเสมือนพนักงานในองค์กร การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การปรับทัศนคติ การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานจะน าไปสู่การพัฒนาจิตใจตนเอง และ
เป็นประสบการณ์ชีวิตสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นกน้อย สุทธิสนธิ์ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาระบบ และวิธีการจัดการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พบว่า 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการท างาน และเพ่ือ
เพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษาได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน สามารถน าความรู้และความช านาญ
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งเหมือนกับงานวิจัย ประเสริฐ 
จินดา (2550) ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า ด้านบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ       
ควรมีการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานการจัดท าแผนการ
ฝึกร่วมกันการสนับสนุนด้านเอกสารคู่มือ และต าราให้สถานประกอบการการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือ
นักศึกษา การติดตามภาวการณ์มีงานท าของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน และการร่วมมือในการสรุปผล
การฝึกงานของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
  ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ส าหรับขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนที่ฝึกฝนด้านความอดทน ความสามารถ ความควบคุมสภาพ
จิตใจให้เข้มแข็งต่อแรงกดดันในเรื่องต่างๆ เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนอกเหนือจากห้องเรียน 
ดังนั้น ทางคณะควรแนะน าหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในการดูแลนักศึกษา ตลอดจนอาจารย์นิเทศก์ผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการควบคุมติดตาม
ช่วยเหลือนักศึกษาทุกเรื่องในขณะที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานต่างๆ ดังนั้นอาจารย์นิเทศก์ควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์กันเป็นระยะๆ รวมทั้งมีการก ากับติดตาม การออกไปนิเทศงาน
นักศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักศึกษา ตลอดจนศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ           
ควรมีแบบฟอร์มการรายงานผลหรือการก ากับติดตามการไปนิเทศงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในความดูแลของอาจารย์นิเทศก์ทุกคน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการออกนิเทศงานฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่แต่ละหลักสูตรวิชาที่มีอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           
ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานเรื่องการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศก์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นิเทศก์ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่ละหลักสูตร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยแบ่งเป็นช่วงต้น 
และช่วงสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และการ เพ่ิมช่องทางในการติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างสถานประกอบการหรือหน่วยงานกับ
อาจารย์นิเทศก์ เช่น ระบบออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติวรดา 
แสงสว่าง พร้อมคณะผู้วิจัย (2550) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  พบว่า             
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับสภาพการท างานจริง มีความอดทน 
และฝึกการตรงต่อเวลา เป็นการเปิดโลกกระทัดของตนเอง มีความรู้เพ่ิมเติมจากสิ่งที่ได้เรียน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่อยากให้ก าลังใจจากอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่นเดียวกับ            
งานของ สุเทวี คงคูณ (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  พ.ศ. 2556 พบว่า นักศึกษายังเห็นด้วยกับการที่มี
อาจารย์ไปนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งและมีที่พ่ึงทางใจ และควรบังคับให้นักศึกษา          
ทุกคนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งมหาวิทยาลัยควรมอบความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา อันจะเป็นการช่วยพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ในโอกาสต่อไป  
 ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จัดได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากระบวนข้างต้นที่กล่าวไว้ แนวทางการพัฒนาใน 
ส่วนนี้ควรมีระบบจัดการติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยเป็นการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบริการการศึกษาส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขนิษฐา พามา และประสิตา อินทะจันทร์ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ระบบจัดการติดตามและ
ประเมินผลการฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก           
พบว่า ระบบจัดการติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ จะถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้
โปรแกรมในรูปแบบของ Web Application โดยใช้ Apache เป็น Web Server และใช้ภาษา PHP          
ในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ผ่านทาง Web Browser การท างานมี 2 ระบบคือระบบ Online 
บนอินเทอร์เน็ต และระบบ Offline ผ่านทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์ โดยนักเรียนนักศึกษาจะท าการ
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ค้นหาและเลือกสถานประกอบการที่ต้องการเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านระบบ Online และ
ติดต่อประสานกับครูนิเทศรวมถึงดูผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบ Online ได้ ส่วนสถาน
ประกอบการสามารถประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประสานกับครูนิเทศได้ทั้งระบบ  
Online และระบบ Offline เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการฝึกประสบการวิชาชีพ
ของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาสิ้นสุดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว อาจารย์ประจ า
หลักสูตรควรมีการสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับนักศึกษาถึงประสบการณจ์ากการท างานที่ผ่านมา เพ่ือน าเป็น
ข้อมูลไปสู่รุ่นน้อง การแสดงผลงานและผลลัพธ์จากการเรียนรู้หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา การสัมมนากลุ่มย่อยตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออก
ฝึกปฏิบัติงานยังสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือทางคณะจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาศึกษาวิเคราะห์
กลยุทธ์และแนวพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ในภาคการศึกษาต่อไป  
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

1. ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกระบวนการขั้นตอนที่เป็นระบบแบบแผน มีระบบ
กลไกการด าเนินงานซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
พึงปฏิบัติให้ถูกต้องเพ่ือจะน าไปสู่ความส าเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่กว่าจะได้มาซึ่ง
ความส าเร็จนั้น นักศึกษา มหาวิทยาลัย รวมไปทั้งสถานประกอบการหรือหน่วยงานจะต้องประสาน
ความร่วมมือกัน เพ่ือให้น ามาซึ่งวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษา
ได้รับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น อาจารย์นิเทศก์ท าหน้าที่ช่วยชี้แนะ การเอาใจใส่
และให้ก าลังใจในทุกเรื่องเมื่อนักศึกษาเกิดปัญหา และสถานประกอบการหรือหน่วยงานให้การฝึกฝน 
สอนงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถ โดยเป็นแหล่งวิทยาทานประสบการณ์ก่อนสู่สนามจริงใน
อนาคต  

ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอว่า ไม่ว่าจะทุกขั้นตอนใดก็ตามอันจะน าสู่ความส าเร็จในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคณะ ต้องท าหน้าที่
เบื้องหลังความส าเร็จอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถในการให้บริการการศึกษา โดยเฉพาะด้าน
ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการเริ่มต้นกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ การ
ติดต่อประสานด้านเอกสาร รวมไปถึงการให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือการ
ติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ การเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการธุรกิจ
จ าลองนักศึกษา ภาคพิเศษให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการที่ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ที่มาขอรับบริการต่างๆ จากคณะ
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ทุกภาคส่วนด้วย รอยยิ้มและความเต็มใจในการให้บริการ เพราะนั่นย่อมจะน าไปสู่ความประทับใจใน
การบริการของหน่วยงานในภาพรวมทั้งหมด สามารถวิเคราะห์ประเด็นย่อยที่สมควรพิจารณาแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องจากข้อค้นพบจากงานวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในประเด็นย่อย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี
การบริการแหล่งข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษานั้น ระดับทัศนคติต่อการบริการ
การศึกษาในด้านนี้มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพยังให้บริการข้อมูลแหล่งข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาน้อยเกินไป หรือ
การจัดการระบบฐานข้อมูลยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ดังนั้น คณะควรให้
ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง โดยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะด้านการค้นพบและบริการข้อมูลสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาที่จะด าเนินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ทันสมัย เข้าใช้งาน
ง่ายขึ้น หรือมีฐานข้อมูลสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่สามารถคัดเลือกตามความสนใจแยกเป็น        
แต่ละหลักสูตรวิชา เฉพาะด้านและตรงกับลักษณะงานที่ต้องการจะฝึกปฏิบัติ เป็นต้น  

ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในประเด็นย่อย จ านวนครั้งในการไป
นิเทศงานของอาจารย์นิเทศมีผลต่อขวัญและก าลังใจของนักศึกษา ระดับทัศนคติต่อการบริการ
การศึกษาในด้านนี้มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากช่วงระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา เป็นช่วงทดสอบความรู้ความสามารถ ทดสอบด้านความอดทน การปะทะต่อแรง
กดดันในการท างานด้านต่างๆ ดังนั้น คณะควรมีนโยบายให้อาจารย์นิเทศก์แบ่งเวลาจากภาระงานสอน
และบริการวิชาการออกนิเทศงานนักศึกษาในความรับผิดชอบของตนอย่างต่อเนื่อง 1 -2 ครั้งต่อภาค
การศึกษา เพื่อเป็นสร้างควรและก าลังใจแก่นักศึกษา และมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 

2. การพัฒนาทักษะนักศึกษาเพ่ือน าไปสู่คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ และช่วยยกระดับ
คุณภาพศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นปีแรกของการศึกษาก่อนถึงชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะต้น
สังกัด ควรมีการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงานและท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้ง
การเชิญสถานประกอบการหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเกิดผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนสามารถน ามาถ่ายทอดและเผยแพร่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
พัฒนาระบบการศึกษา เป็นต้น  

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยควรจะมีการจัดเวทีเสวนาการพัฒนาคุณบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือช่วย
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีทุกหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ คณะ ศูนย์ 
ส านัก หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย          
ร่วมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันการศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาควิสาหกิจ และ



111 
 

 

ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างมิติใหม่ทางการศึกษาในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และสามารถตรงกับความต้องการท้องถิ่นและสังคมต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
1. การด าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะการให้บริการการศึกษาเท่านั้น ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ส่วนงานทางด้านงานวิชาการของคณะเป็นหลัก ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพ่ือเป็นการ
พัฒนาส่วนงานด้านการบริการในส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มารับการบริการของคณะ คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับคณะและมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเชียงใหม่ในล าดับต่อไป 

2. การน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทุกด้านมาวิเคราะห์เพ่ือเตรียมปรับปรุง แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดจน
การน าข้อมูลส่วนหนึ่งจาการศึกษาครั้งนี้ น าเสนอต่อภาควิชา ประธานหลักสูตร ในสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ โดยเฉพาะเตรียมพัฒนาหลักสูตรรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
 


