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ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นิรัตน์ แย้มโอษฐ์1* และ วีรพงษ์ พลนิกรกิจ2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา และ 2) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้นิเทศงานและผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 326 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 84 คน รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น 410 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ และค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวบ่งชี้ใน
การประเมินสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีจํานวน 30 ตัว ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 3
กลุ่ม มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .73 – .94 เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ กลุ่มความรู้และ
ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ตัว กลุ่มคุณลักษณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ตัว และกลุ่ม
ความรู้และทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 13 ตัว โดยมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .94 .89 และ .73
ตามลําดับ และ 2) โมเดลการวัดสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี มีค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 343.33 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.064 ที่องศาอิสระ
352 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีรากค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน
(SRMR) เท่ากับ 0.04 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.02 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ตัวบ่งชี้ในการประเมินสมรรถนะ, สมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษา, วิศวกรรมโยธา
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Appropriate Indicators for Evaluating the Competency of
Cooperative Education Students in Civil Engineering
Nirat Yamaot1* and Weerapong Polnigongit2
Abstract
The purposes of this research was to 1) develop the appropriate indicators for evaluating the
competency of cooperative education students in civil engineering on hypothesis model with
empirical data and 2) test the construct validity of the measurement model of cooperative
education student in civil engineering. The sample consisted of 410 subjects comprised 326
supervisors of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok student and 84 supervisors
of Suranaree University of Technology student. The research instrument was supervisor expectation
questionnaires. Data were analyzed by means, standard deviation, frequency, correlation coefficient
and the goodness fit from confirmatory factor analysis. Results indicated that 1) the 30 quality
indicators were developed which covered 3 main component, namely, the professional knowledge
and skill component with 13 indicators, the practical knowledge and skill component with 7
indicators, and the attribute component with 10 indicators. Ranging from the highest standardized
factor loading value to the lowest, they were from .94 to .73 respectively: practical knowledge and
skill, attribute, and professional knowledge and skill. The standardized factor loading value were
.94, .89, and .73 respectively and 2) the construct validity of models was consistent with empirical
data, with chi-square goodness of fit test at 343.33 with 352 degrees of freedom; p=0.064;
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.94; Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.92; Comparative Fit
Index (CFI) = 0.99; Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) = 0.04, and Root Mean Square
Error of Approximation (RMSEA) = 0.02 with statistically significant at p = .05
Keywords: Evaluating competency Indicators, Competency of cooperative education student,
Civil engineering
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1. บทนํา
อุตสาหกรรมก่อสร้างมีความสําคัญอย่างมากต่อการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจที่ปรึ กษาโครงการ และกลุ่ มธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างต้องการวิศวกร
โยธาที่มีสมรรถนะใน 3 ด้าน คือ สมรรถนะด้านความรู้
สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ แต่
สมรรถนะของวิศวกรโยธาที่เป็นจริงในปัจจุบันมีระดับต่ํา
กว่าระดับความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรม [1] หาก
สามารถเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาให้
ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ จะ
มีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างและการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นแนว
ทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการทํางานไม่ตรงสายงานหรือ
สาขาวิชาที่ สําเร็ จการศึกษาและปั ญหาสมรรถนะของ
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาต่ํากว่าความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง W. Srisa-an [2] ชี้ว่า สหกิจศึกษา
เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
งานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความ
ร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ ผ สมผสานการเรี ย นกั บ การ
ปฏิบัติงาน (Work-Integrated Learning) ทั้งนี้ สหกิจ
ศึกษาทวีความสําคัญมากขึ้น ถือเป็นส่วนสําคัญของการ
เตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพ และเข้าสู่ระบบ
การทํางานทันทีที่จบการศึกษา ทําให้บัณฑิตสหกิจศึกษา
รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน
ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมความสําเร็จ
ของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา คือ การเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษา ซึ่งในทัศนะของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ต่างเห็นว่า การเตรียม
ความพร้อมด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติ
งานจริง ณ สถานประกอบการเป็นเรื่องสําคัญ เนื่องจาก
ช่ วยลดระยะเวลาในการปรั บตั วเข้ ากั บระบบลงไปได้
ระดับหนึ่ง และยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองที่จะ
ออกไปปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ [3] ในการ
ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษานั้ น โดยส่ ว นใหญ่ นั ก ศึ ก ษา
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สามารถออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เพียงหนึ่งครั้ง เป็น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ซึ่งหากเลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในตําแหน่งงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของตนเอง หรือ
มี สมรรถนะไม่ สอดคล้ องกั บความต้ องการของสถาน
ประกอบการ จะส่งผลให้ เกิดปัญหาในการปฏิ บัติ งาน
สหกิจศึกษาได้
ดั ง นั้ น การวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์
ตัวบ่งที่เหมาะสมในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษา
สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินสมรรถนะของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.2 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล
การวัดสมรรถนะของนักศึ กษาสหกิ จศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
3. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือวิจยั
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้นิเทศงานหรือ
ผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขา
วิชาวิศวกรรมโยธา
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purpositive Sampling) ประกอบด้วย ผู้
นิเทศงานและผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาสหกิจ
ศึ ก ษา สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จํานวน 326
คน และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 84 คน รวมเป็น
จํานวนทั้งสิ้น 410 คน (10 คนต่อ 1 ตัวแปรทํานาย)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ นิ เ ทศงานและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ต่ อ สมรรถนะของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
ได้ วิ เ คราะห์ ส มรรถนะที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพร้ อ มในการ
ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาวิ ศ วกรรมโยธา
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ความต้องการของตลาดแรงงาน และมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย [4]
สภาวิศวกร [5] Accreditation Board for Engineering
and Technology (ABET) [6] Engineering Council
UK (EC UK) [7] สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) [8] และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ทําให้
สามารถแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความรู้
และทักษะวิชาชีพ กลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน และกลุ่มคุณลักษณะ
4.2 ดํ า เนิ น การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น
สมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ได้เป็นจํานวน 41 ตัว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ความรู้และทักษะวิชาชีพ จํานวน 24 ตัว กลุ่มความรู้และ
ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน จํานวน 7 ตัว และ
กลุ่มคุณลักษณะ จํานวน 10 ตัว
4.3 สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
และ
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคาดหวังต่อสมรรถนะของนักศึกษา
สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่
มี ความคาดหวั งมากที่ สุ ดถึ งน้ อยที่ สุ ด โดยทดสอบทั้ ง
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ก่อนนําไปใช้เก็บข้อมูล
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างผู้นิเทศงาน
หรื อผู้ บั ง คั บบั ญชาที่ ใกล้ ชิ ดกั บนั กศึ กษาสหกิ จศึ กษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 410 คน ระหว่างวันที่
1 ส.ค. – 30 พ.ย. 2559
4.5 วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ซึ่ งวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณา
ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การแจกแจง
ความถี่ และวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังต่อสมรรถนะ
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

รองลงมาคือ วิศวกรสํานักงาน (ร้อยละ 27.30) วิศวกร
โครงการ (ร้อยละ 11.70) ผู้จัดการ/ผู้บริหารโครงการ
(ร้อยละ 10.70) หัวหน้างาน/กอง/ศูนย์ (ร้อยละ 10.00)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ร้อยละ 6.30) กรรมการผู้จัดการ
(ร้อยละ 2.40) และเจ้าของกิจการ (ร้อยละ 1.70)
ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานประเภทรับเหมา
ก่อสร้าง (ร้อยละ 65.61)
รองลงมาคือ ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 11.40) ที่ปรึกษาโครงการ (ร้อยละ
9.00) อสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 9.00) รับออกแบบ
(ร้อยละ 2.70) ศูนย์วิจัย (ร้อยละ 2.20) และวัสดุก่อสร้าง
(ร้อยละ 0.50) ตามลําดับ และมีนักศึกษาสหกิจศึกษาใน
ตําแหน่งวิศวกรสนาม ร้อยละ 51.46 และวิศวกร
สํ านั กงาน ร้ อยละ 48.54
ทั้ งนี้ กลุ่ มตั วอย่ างมี
ประสบการณ์ทํางานเฉลี่ย 9.10 ปี (SD = 7.40) โดยมี
ประสบการณ์ทํางานมากที่สุด 40 ปี น้อยที่สุด 1 ปี
5.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความคาดหวั ง ต่ อ
สมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
วิศวกรรมโยธา
5.2.1 ผลการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น
สมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อั น ดั บ สองในเบื้ อ งต้ น พบว่ า ตั ว บ่ ง ชี้ ส่ ว นใหญ่ ใ น
สมรรถนะกลุ่ มความรู้ และทั กษะวิ ชาชีพ มี ค่ าน้ํ าหนั ก
องค์ประกอบน้อยกว่า 0.50 ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์ต่ํา
ผู้วิจัยจึงสร้างตัวบ่งชี้ใหม่ จํานวน 13 ตัว โดยยุบรวม
ตัวบ่งชี้ตามความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้สมรรถนะเดิม และ
นําข้อมูลเดิมมาหาค่าเฉลี่ยเป็นค่าของตัวบ่งชี้ใหม่ ทําให้
ได้ เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น สมรรถนะของนั ก ศึ ก ษา
สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 30 ตัว
ดังตารางที่ 1 และเมื่อนํามาวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า
ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้

5. ผลการวิจยั
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างผู้นิเทศงานและผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นวิศวกรสนาม (ร้อยละ 29.80)
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ตัวบ่งชีก้ ารประเมินสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(n=410)
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

รหัส

b

กลุ่มความรู้และทักษะวิชาชีพ (PROF)
1.00
1) พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
PROF1
1.00
2) กลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุ และการวิเคราะห์โครงสร้าง
PROF2
3.49
3) วัสดุวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรมโยธา และการทดสอบ
PROF3
4.30
4) การเขียนแบบ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์โปรแกรม
PROF4
1.70
คอมพิวเตอร์
5) การสํารวจ การสํารวจเส้นทาง และการสํารวจภาคสนาม
PROF5
1.33
6) การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
PROF6
0.62
7) การออกแบบไม้และเหล็ก
PROF7
1.82
8) ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมฐานราก และปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
PROF8
2.12
9) ชลศาสตร์ วิศวกรรมชลศาสตร์ และปฏิบัติการชลศาสตร์
PROF9
1.29
10) วิศวกรรมการทางและวิศวกรรมขนส่ง
PROF10 1.60
11) วิศวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การประมาณราคา และเทคโนโลยี
PROF11 3.17
วิศวกรรมโยธา
12) งานระบบวิศวกรรม
PROF12 1.36
13) ความปลอดภัยและความเสี่ยง
PROF13 2.11
กลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน (PRAC)
1.76
1) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO 9000 เป็นต้น
PRAC1
1.00
2) ทักษะการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการ
PRAC2
0.92
3) ทักษะทางสังคมในการทํางาน
PRAC3
1.03
4) การใช้ภาษาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
PRAC4
0.83
5) การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
PRAC5
0.58
6) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ
PRAC6
0.91
7) การวางแผนงาน
PRAC7
0.87
กลุ่มคุณลักษณะ (ATTR)
2.51
1) คุณธรรม จริยธรรม
ATTR1
1.00
2) สัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
ATTR2
0.79
3) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ATTR3
1.92
4) ความซื่อสัตย์สุจริต
ATTR4
1.33
5) ความใฝ่รู้
ATTR5
0.83
6) ความขยันและมุ่งมั่น
ATTR6
0.34
7) การคิดเป็น ทําเป็น
ATTR7
0.83
8) มนุษยสัมพันธ์
ATTR8
0.75
9) การทํางานร่วมกับผู้อื่น
ATTR9
0.84
10) ทัศนคติที่ดีในการทํางาน
ATTR10 0.54
2
 = 343.33 (df = 352, p = .064), GFI = .94, AGFI = .92, CFI = .99, SRMR = .04, RMSEA =.02

น้ําหนักองค์ประกอบ
B SE
t

R2

0.73
0.40
0.23
0.57
0.38

0.96
0.66
0.32

3.66**
6.51**
5.31**

0.54
0.16
0.05
0.32
0.15

0.37
0.17
0.46
0.47
0.32
0.44
0.50

0.26
0.21
0.32
0.36
0.27
0.29
0.52

5.15**
2.88**
5.61**
5.98**
4.75**
5.59**
6.09**

0.13
0.03
0.21
0.23
0.1
0.19
0.25

0.44
0.57
0.94
0.42
0.44
0.68
0.64
0.43
0.52
0.60
0.89
0.55
0.63
0.60
0.47
0.60
0.49
0.58
0.57
0.65
0.50

0.23
0.33
0.33
0.15
0.14
0.11
0.09
0.14
0.12
0.41
0.08
0.21
0.17
0.09
0.04
0.09
0.08
0.09
0.07

5.79**
6.46**
5.31**
6.14**
7.51**
7.36**
6.12**
6.67**
7.15**
6.14**
9.52**
9.16**
7.65**
9.20**
8.01**
9.04**
8.99**
9.69**
7.62**

0.19
0.32
0.88
0.18
0.19
0.46
0.41
0.19
0.27
0.35
0.80
0.31
0.4
0.35
0.22
0.36
0.24
0.34
0.32
0.42
0.25

หมายเหตุ : * p < .05, ** p < .01

5.2.2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของโมเดลการวั ดสมรรถนะของนักศึกษาสหกิ จศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
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PROF

0.40 **
0.23 **
0.57**
0.38 **
0.37 **
0.17**
0.46**
0.47**
0.32**
0.44**
0.50**
0.44**
**

0.57

0.73**

**

**

CPTC

0.94

PRAC

0.42
**
0.44
0.68**
**
0.64
**
0.43
**
0.52
0.60**

0.89**
**

ATTR
2 = 343.33 (df = 352, p = .064), GFI = .94,
AGFI = .92, CFI = .99, SRMR = .04, RMSEA =.02
*

**

หมายเหตุ : p < .05, p < .01

0.55
0.63**
0.60**
0.47**
**
0.60
**
0.49
0.58**
0.57**
0.65**
0.50**

PROF1

0.00

PROF2

0.96

PROF3

0.66

PROF4

0.32

PROF5

0.26

PROF6

0.21

PROF7

0.32

PROF8

0.36

PROF9

0.27

PROF10

0.29

PROF11

0.52

PROF12

0.23

PROF13

0.33

PRAC1

0.00

PRAC2

0.15

PRAC3

0.14

PRAC4

0.11

PRAC5

0.09

PRAC6

0.14

PRAC7

0.12

ATTR1

0.00

ATTR2

0.08

ATTR3

0.21

ATTR4

0.17

ATTR5

0.09

ATTR6

0.04

ATTR7

0.09

ATTR8

0.08

ATTR9

0.09

ATTR10

0.07

รูปที่ 1 โมเดลการวัดสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

_19-1216(101-109)11.indd 106

21/1/2563 BE 14:35

107

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

โดยมีค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 343.33 ค่า
ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.064 ที่องศาอิสระ 352 ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.94
ค่ าดั ชนี รากค่ าเฉลี่ ยกํ าลั งสองของส่ วนเหลื อมาตรฐาน
(SRMR) เท่ากับ 0.04 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสอง
ของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.02 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่ อพิ จารณาองค์ ประกอบหลั กรายกลุ่ ม พบว่ า
ทุกกลุ่มมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .73 – .94 ซึ่งสมรรถนะ
กลุ่ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน
(PRAC) กลุ่ มคุ ณลั กษณะ (ATTR) และกลุ่ มความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพ (PROF) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ .94 .89 และ .73 ตามลําดับ และมีค่าความเที่ยง
(R2) เท่ากับ .88 .80 และ .54 ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในสมรรถนะกลุ่มความรู้และ
ทักษะวิชาชีพ (PROF) พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 13 ตัว มีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และมี ค่ า น้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานอยู่ระหว่าง .17-.57 โดยตัวบ่งชี้วัสดุวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรมโยธา และการทดสอบ (PROF3) และความ
ปลอดภัยและความเสี่ยง (PROF13) มีน้ําหนักองค์ประกอบ
สูงสุด และมีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .03 - .32
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในสมรรถนะกลุ่มความรู้และ
ทั ก ษะความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน (PRAC) พบว่ า
ตัวบ่งชี้ทั้ง 7 ตัว มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .42-.68 โดยตัว
บ่ งชี้ ทั กษะทางสั งคมในการทํ างาน (PRAC3) มีน้ํ าหนั ก
องค์ประกอบสูงสุด และมีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง
.18 - .46
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในสมรรถนะกลุ่มคุณลักษณะ
(ATTR) พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 10 ตัว มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 และมี ค่ าน้ํ าหนั กองค์ ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง .47-.65 โดยตัวบ่งชี้การทํางานร่วมกับผู้อื่น
(ATTR9) มีน้ําหนักองค์ประกอบสูงสุด และมีค่าความเที่ยง
(R2) อยู่ระหว่าง .22 - .42
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ตัวบ่งชี้ในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษา
สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีจํานวน 30 ตัว
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ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 3 กลุ่ม มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .73 – .94 เรียงลําดับ
จากมากไปหาน้ อ ยได้ ดั ง นี้ กลุ่ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะ
ความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน (PRAC) ประกอบด้ ว ย
ตัวบ่งชี้ 7 ตัว กลุ่มคุณลักษณะ (ATTR) ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 10 ตัว และกลุ่มความรู้และทักษะวิชาชีพ (PROF)
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 13 ตัว โดยมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ .94 .89 และ .73 ตามลําดับ
6.2 โมเดลการวัดสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เ ป็ น อย่ า งดี มี ค่ า ไค-สแควร์ (2)
เท่ากับ 343.33 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.064 ที่
องศาอิสระ 352 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน
(GFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีรากค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วน
เหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.04 และค่ารากของ
ค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ
0.02 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. อภิปรายผลการวิจยั
7.1 ตัวบ่งชี้ในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาสห
กิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ [4-8] ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบหลัก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความรู้และทักษะ
วิ ช าชี พ กลุ่ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะความพร้ อ มในการ
ปฏิบัติงาน และกลุ่มคุณลักษณะ
7.2 โมเดลการวัดสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความตรงตามโครงสร้าง
สอดคล้องกับโครงสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ [4-8] ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ
หลัก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความรู้และทักษะวิชาชีพ กลุ่ม
ความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน และกลุ่ม
คุณลักษณะ
7.3
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะวิชาชีพมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ สมรรถนะของนั ก ศึ ก ษา
วิ ศวกรรมโยธา ในการปฏิ บั ติ งานสหกิ จศึ กษา อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษา
วิ ศ วกรรมโยธาที่ มี ส มรรถนะกลุ่ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะ
วิชาชีพสูง ซึ่งได้แก่ ความรู้และทักษะด้าน (1) ความ
ปลอดภัยและความเสี่ยง (2) วัสดุวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม
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โยธา และการทดสอบ (3) วิศวกรรมก่อสร้าง การบริหาร
การประมาณราคา และเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (4) ปฐพี
กลศาสตร์ วิ ศ วกรรมฐานราก และปฏิ บั ติ ก ารปฐพี
กลศาสตร์ (5) การออกแบบไม้และเหล็ก (6) งานระบบ
วิศวกรรม (7) วิศวกรรมการทางและวิศวกรรมขนส่ง (8)
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (9) การเขียน
แบบ การโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และการประยุ ก ต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) การสํารวจ การสํารวจ
เส้นทาง และการสํารวจภาคสนาม (11) ชลศาสตร์
วิ ศ วกรรมชลศาสตร์ และปฏิ บั ติ ก ารชลศาสตร์ (12)
กลศาสตร์ วิ ศ วกรรม ความแข็ ง แรงของวั สดุ และการ
วิเคราะห์โครงสร้าง และ (13) การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก จะมีสมรรถนะสอดคล้องกับความคาดหวังของสถาน
ประกอบการมาก และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ดี
ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรโยธาได้ดี
7.4 สมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมใน
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะของ
นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อย่างมีนั ยสําคัญทางสถิ ติที่ระดั บ .05
ชี้ให้เห็นว่ า
นั กศึ กษาวิ ศวกรรมโยธาที่ มี สมรรถนะกลุ่ มความรู้ และ
ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง ซึ่งได้แก่ (1) ทักษะ
ทางสังคมในการทํางาน (2) ทักษะการใช้ภาษาและการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (3) ทักษะการวางแผนงาน (4)
ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ (5)
ทั กษะการนํ าเสนอโครงงานหรื อผลงานและการเขี ยน
รายงานวิชาการ (6) ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และ (7) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงาน
คุณภาพ จะมีสมรรถนะสอดคล้องกับความคาดหวังของ
สถานประกอบการมาก และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ได้ดี ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรโยธาได้ดี
7.5 สมรรถนะกลุ่มคุณลักษณะมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมรรถนะของนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ในการปฏิบัติ
งานสหกิจศึ กษา อย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
ชี้ให้เห็ นว่ า นั กศึ กษาวิศวกรรมโยธาที่มี สมรรถนะกลุ่ ม
คุณลักษณะสูง ซึ่งได้แก่ (1) การทํางานร่วมกับผู้อื่น (2)
สัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ (3) ความใฝ่รู้ (4) จรรยาบรรณ
วิชาชีพ (5) การคิดเป็น ทําเป็น (6) มนุษยสัมพันธ์ (7)
คุณธรรม จริยธรรม (8) ทัศนคติที่ดีในการทํางาน (9)
ความขยันและมุ่งมั่น และ (10) ความซื่อสัตย์สุจริต จะมี
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สมรรถนะสอดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง ของสถาน
ประกอบการมาก และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ดี
ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรโยธาได้ดี
7.6 สมรรถนะที่มีความสําคัญต่อสมรรถนะของ
นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ
สมรรถนะกลุ่ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะความพร้ อ มในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ กลุ่มคุณลักษณะ และกลุ่ม
ความรู้และทักษะวิชาชีพ ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า
การเตรียมสมรรถนะของนักศึกษาวิศวกรรมโยธาในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ควรมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะกลุ่ม
ความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด
รองลงมา คือ กลุ่มคุณลักษณะ และกลุ่มความรู้และทักษะ
วิชาชีพ ตามลําดับ จะส่งผลให้นักศึกษามีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความคาดหวังของสถานประกอบการมากที่สุด
8. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้ทําให้ได้ตัวบ่งชี้สมรรถนะสําหรับการประเมิน
ตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ที่มีความสําคัญตามความคาดหวังของสถานประกอบการ
และเป็นแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะสําหรับการ
ประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาอื่น ๆ
ทั้งนี้ อาจแบ่งตําแหน่งงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้
ละเอียดมากขึ้นตามลักษณะของงาน เช่น วิศวกรสํานักงาน
อาจแบ่งเป็นวิศวกรออกแบบ และวิศวกรประมาณราคา
เป็นต้น
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