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การพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การวิจัยแบบ
ผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้จัดการศูนย์บริการ ผู้จัดการ
ฝ่ายเทคนิค ของบริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด (สาขานครศรีธรรมราช) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และช่างเทคนิค ฝ่ายฝึกอบรม
ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 7 คน โดยการเลือกตัวอย่างด้วยเทคนิคแบบบอกต่อ 2) กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผู้บริหารของบริษัท
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 5 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และ 3) กลุ่มตัวอย่างผู้สอน
ได้แก่ อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และครูแผนกช่างยนต์ ใน
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และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่าง
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4 องค์ประกอบ ที่ใช้เป็นระบบและกลไกในการขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ ได้แก่ 1) การเตรียมการสร้างความร่วมมือ 2) การ
วางแผนและพัฒนาความร่วมมือ 3) การดําเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือ และ 4) การบริหารความร่วมมือร่วมกัน ผลการ
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Abstract
The objectives of this research were to develop and evaluate the university-industry
collaboration management model of Faculty of Industrial Technology at Nakhon Si Thammarat
Rajabhat University. This research conducted in the mixed method. The samplings were separated
three groups. The first group were seven experts dealer manager, technical manager at Nissan Surat
PIYA Nakhon Si Thammarat, and training instructors and technicians at Training and Development
Division of Nissan Motor (Thailand), who selected by snowball sampling technique. The second group
were five administrators at Faculty of Industrial Technology at Nakhon Si Thammarat Rajabhat
University, and training managers at Training and Development Division of Nissan Motor (Thailand), who
selected by purposive sampling method. The third group were 19 academic lecturers at Faculty of
Industrial Technology at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, and automotive mechanics teachers
of Vocational Education Institutions in Nakhon Si Thammarat Province, who selected by purposive
sampling method. The research instruments were in-depth interview form, the evaluation forms for
appropriateness model, and focus-group discussion form. The quantitative data was analysed by mean
and standard deviation. The qualitative data was analysed by content analysis. The research results
found that the university-industry collaboration management model of Faculty of Industrial Technology
at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University were 4 categories: 1) Formulation; 2) Planning and
development collaboration; 3) Mobilizing for the collaboration; and 4) Participatory collaboration
management. As whole as, the evaluation of the university-industry collaboration management model
of Faculty of Industrial Technology at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University was at high level.
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1. บทนํา
ปั จจุ บั นประเทศไทยได้ กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ที่
เรียกว่า นโยบาย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเปลี่ ย นแนวคิ ด การขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จของประเทศจากภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การ
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
อุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งยกระดับการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ดังกล่าวมา การ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของระดับปริญญาตรี
ในหลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช จึ ง ต้ อ งมี ก าร
จัดการเรียนการสอน ทั้งในสาระสําคัญของวิชาหลัก และ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดรับกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา
ทั กษะความคิ ดสร้ างสรรค์ ทั กษะการสร้ างนวั ตกรรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะภาวะผู้นํ าและการทํางานเป็ นทีม ทั กษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพื่อการสร้าง
อาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยบูรณาการศาสตร์ที่
เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในมิติ
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถในวิชาชีพ และ
คุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ได้ ตามความเหมาะสมและ
ความถนัดของผู้เรียน [1]
จากความเป็นมาดังกล่าวมา สอดรับกับยุทธศาสตร์
ใหม่ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) เพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ [2] โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาทิ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IOTs) และเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยผู้ผลิต
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รถยนต์ได้นํามาประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อ
การขับขี่ (Intelligent Driving) เป็นการอํานวยความ
สะดวกให้ กั บ ผู้ ขั บ ขี่ โดยเฉพาะระบบควบคุ ม ความ
ปลอดภัย ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขับขี่ ดังนั้น
สถานประกอบการ มีความต้องการบุคลากรสายเทคโนโลยี
มาปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบํารุง ตรวจสอบ วินิจฉัย และแก้ปัญหา
ประเด็นปัญหาที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ [3] สืบเนื่อง มาจากระบบ
การทํางานที่ซับซ้อน มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้น
สูงมาควบคุมการทํางาน อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวมามี
ราคาสู ง และมี การเปลี่ ยนแปลงพั ฒนาอยู่ ตลอดเวลา
จึงส่งผลให้การจัดหาครุภั ณฑ์ และอุปกรณ์การฝึกนั้ น
ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนยังไม่สามารถ
พัฒนาความรู้ และทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าวมา คณะผู้วิจัยได้
ดําเนินการศึกษาข้อมูลเชิงปฐมภูมิเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ ฐานสมรรถนะเพื่ อเสริ มสร้ างทั กษะการ
แก้ ปั ญหาทางเทคโนโลยี ยานยนต์ ของนั กศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี โดยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ย้อนหลัง 5 ปี พบว่า นักศึกษายังขาดทักษะการใช้
เครื่ องมื อวิ เคราะห์ ปั ญหาและวิ นิ จฉั ยข้ อบกพร่ อง ที่
เกี่ ยวข้ องกั บระบบควบคุ มการทํ างานของเครื่ องยนต์
ระบบควบคุ มการทํ างานของระบบเครื่ องล่ างและส่ ง
กําลัง ระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
ควบคุมอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ จากข้อมูลดังกล่าว คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีข้อจํากัดในเชิงงบประมาณใน
การจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึก ที่มีราคาสูง ตลอดจน
เทคโนโลยี ย านยนต์ ส มั ย ใหม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความไม่ คุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น
ตลอดจนต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถในการสอน
ให้กับอาจารย์ผู้สอนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นอีกเหตุปัจจัยที่
ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง
จากปัญหาดังกล่าวมา คณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ปัญหาในเชิงการบริหารพบว่า การจัดการ
เรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการ เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge
Transfer) ทักษะ และเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ
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ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี กระบวนการ
จั ดการเรี ยนการสอนที่ มี ประสิ ทธิ ผล มี การฝึ กปฏิ บั ติ
ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมจริง ผู้เรียนได้เผชิญปัญหา
จริง สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ผลิตโดยตรง การ
ประเมิ น ผลที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ ตลอดจนการคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในการร่วมงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี [4]
สอดรับกับงานวิจัยของ Hu, Hou and Chein [5] ที่ได้
ทําการพัฒนารูปแบบ UNISON เพื่อใช้ในการบริหาร
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
โดยใช้ ก ารจั ดการเรี ยนรู้ แบบฐานสมรรถนะ โดยมี 4
องค์ประกอบ ที่ใช้เป็นระบบและกลไกในการขับเคลื่อนสู่
ความสําเร็จ ได้แก่ การวางแผนเพื่อเตรียมการสร้างความ
ร่วมมือ (Plan) การดําเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือตาม
แผน (Do) การตรวจสอบและปรับปรุงผลดําเนินการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือ (Check) และ การประเมินผลการ
ดําเนินงานความร่วมมือร่วมกัน (Act) โดยคณะผู้วิจัยได้
ดําเนินการยึดเป็นกรอบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา คณะผู้วิจัย
มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการของ คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ
สอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเทคโนโลยี
ยานยนต์สมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วย
การปรั บ ตั ว ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ และเชื่ อ มโยง
เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนเป็นการศึกษารูปแบบ
ความร่วมมือที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนเตรียมความ
พร้ อ มให้ กั บ สถานประกอบการ ในการได้ ผลลั พ ธ์ ใ น
รูปแบบการบริหารความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องและเหมาะสม ตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศ
Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงเป็นองค์ความรู้ที่ใช้เป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัย
และสถานประกอบการ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อพั ฒนาและประเมิ นรู ปแบบการบริ หารความ
ร่วมมือระหว่ างมหาวิ ทยาลัยกับสถานประกอบการของ
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช
3. ขอบเขตของการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ คือ การวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Methods) โดยทําการศึกษาข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
(Quantitative Data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
Data) และได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ประชากร ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่าย
ฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ
ช่างเทคนิ ค ฝ่ายฝึ กอบรม ของบริษั ท นิสสัน มอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้จัดการ
ศูนย์บริการ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ของบริษัท สุราษฎร์ปิยะ
จํากัด (สาขานครศรีธรรมราช) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ
ช่ างเทคนิ ค ฝ่ ายฝึ กอบรม ของบริ ษั ท นิ สสั น มอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 7 คน โดยการเลือกตัวอย่าง
ด้วยเทคนิคแบบบอกต่อ (Snowball Sampling
Technique)
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทรงคุณวุฒิ
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
ฝึ ก อบรม และผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท นิ ส สั น มอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
กลุ่มตัวอย่าง ไก้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช และผู้บริหารของบริษัท นิสสัน มอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 5 คน โดยการเลือกตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method)
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้สอน
ประชากร ได้ แก่ อาจารย์ ประจํ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ
ครู แ ผนกช่ า งยนต์ ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

กลุ่ มตั วอย่าง ได้ แก่ อาจารย์ ประจํ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และครู
แผนกช่ างยนต์ ในสถานศึ กษาสังกัดอาชี วศึ กษาจังหวั ด
นครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน โดยการเลือกตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method)
4. วิธีดําเนินการวิจัย
คณะผู้วิจัย ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา อุปสรรค
และแนวทาง ในการบริหารความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ [4], [5], [6] โดยทํา
การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เนือ้ หา หลังจากนัน้ นําข้อมูลที่ได้มาสร้าง
เป็นข้อคําถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้เชีย่ วชาญ จํานวน 7 คน
4.2 ขั้นตอนที่ 2 การร่างรูปแบบการบริหารความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของ
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช โดยนําข้อมูลทีไ่ ด้จากขั้นตอนที่ 1 มาทํา
การยกร่างรูปแบบ และเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบรูปแบบการบริหารความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดย
การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน
5 คน แล้วทําการตรวจสอบรูปแบบด้วยการตอบและทํา
การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบ
4.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารความ
ร่วมมือระหว่ างมหาวิ ทยาลัยกับสถานประกอบการของ
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช กับกลุ่มตัวอย่างผู้สอน ได้แก่ อาจารย์
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช และครู แผนกช่างยนต์ ในสถานศึ กษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน
เพื่ อตรวจสอบรู ปแบบที่ พั ฒนาขึ้ น คณะผู้ วิ จั ย ได้ สร้ าง
แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และทําการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 1.00 และได้ทําการทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
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ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย จํานวน 20 คน เพื่อหาค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม (Alpha
Cronbach’s Coefficient) โดยภาพรวมมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ คือ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นรูปแบบการ
บริ หารความร่ วมมื อร่ วมกั นอย่ างเป็ นทางการในการ
ถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บริษัท นิสสัน มอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด
ประสานรูปแบบการบริหารความร่วมมือแบบไตรภาคี
โดยมี 4 องค์ประกอบ แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 1 ได้แก่
1) การเตรียมการสร้างความร่วมมือ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการ
สร้างความร่วมมือ การกําหนดทิศทางความร่วมมือ การ
กําหนดบทบาทและหน้าที่ และการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนความร่วมมือ
2) การวางแผนและพัฒนาความร่วมมือ
ประกอบด้วย การจัดทําแผนการสอนรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ การกํ าหนด
วั ตถุ ประสงค์ รายวิ ชาที่ ต้ องการจั ดการเรี ยนการสอน
ร่วมกัน การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบ
กระบวนการวั ด ติ ดตาม และประเมิ นผล การพั ฒนา
เอกสารประกอบ การสอน/ตํ า รา/หนั ง สื อ /คู่ มื อ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
รวมทั้งการดําเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
การพัฒนาบุคลากรร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย
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การบริหารความร่วมมือ

องค์ประกอบ

1.1 การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นใน
การสร้างความร่วมมือ
1.2 การกําหนดทิศทางความร่วมมือ
1.3 การกําหนดบทบาทและหน้าที่
1.4 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนความ
ร่วมมือ

1. การเตรียมการสร้างความร่วมมือ

2.1 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
2.2 การจัดทําแผนการสอนรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 การกําหนดวัตถุประสงค์รายวิชาที่ต้องการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน
2.4 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้
2.5 การออกแบบกระบวนการวัด ติดตาม และ
ประเมินผล
2.6 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน/ตํารา/
หนังสือ/คู่ มื อฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพ สื่ อ
การเรียนการสอน
2.7 การพัฒนาบุคลากรร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย

2. การวางแผนและพัฒนาความร่วมมือ

3. การดําเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือ

4. การบริหารความร่วมมือร่วมกัน

3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ร่วมกัน
3.2 การจัดประชุมเพื่อดําเนินการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือ
3.3 การยกร่างข้อตกลงความร่วมมือ
3.4 การพิจารณาข้อกําหนดเชิงกฎหมาย
3.5 การสนับสนุนวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ฝึก และ
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
4.1 การจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน
4.2 การบริหารโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
4.3 การสนับสนุนการดําเนินงานหน่วย
วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียานยนต์
อัจฉริยะ
4.4 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์นิสสัน
แห่งภาคใต้ (NATEC)
4.5 การกํากับติดตามและประเมินผล
ความร่วมมือร่วมกัน

ผลลัพธ์

แนวทางการจัดทําร่างรูปแบบการ
บริหารความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ร่างรูปแบบการบริหารความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

รูปแบบการบริหารความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่ได้รับการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปแบบการบริหารความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารความร่วมมือที่พัฒนาขึ้น
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3) การดําเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือ
ประกอบด้ วย การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และศึ กษาดู งาน
ร่วมกัน การจัดประชุมเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนความ
ร่ ว มมื อ ข้ อ กํ า หนดเชิ ง กฎหมาย และการสนั บ สนุ น
วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ฝึก และเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
4) การบริหารความร่วมมือร่วมกัน
ประกอบด้วย การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การ
บริหารโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
การสนับสนุนการการยกร่างข้อตกลงความร่วมมือ การ
พิจารณาดําเนินงานหน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียาน
ยนต์ อั จ ฉริ ย ะ และโครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฝึ ก อบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์นิสสันแห่งภาคใต้ (NATEC)
และการกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลความร่ ว มมื อ
ร่วมกัน
โดยตรวจสอบรูปแบบการบริหารความร่วมมื อ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยการใช้
เทคนิคการกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มี มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC ระหว่าง 0.67-1.00 สอดคล้องกัน
ทุกองค์ประกอบ
6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริ หารความร่ วมมื อที่ สร้ างขึ้ นกั บกลุ่ มตั วอย่ างผู้ สอน
แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
รายการประเมิน
1. การเตรียมการสร้าง
ความร่วมมือ
2. การวางแผนและพัฒนา
ความร่วมมือ
3. การดําเนินการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือ
4. การบริหารความร่วมมือ
ร่วมกัน
รวม

S.D. การแปลผล
4.63 0.58 มากที่สุด
X

4.32 0.79

มาก

4.28 0.81

มาก

4.34 0.76

มาก

4.39 0.73

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. =
0.73)
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7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารความร่ ว มมื อ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของ คณะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารความร่วมมือ ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ประกอบด้ ว ย 4
องค์ประกอบ ที่ใช้เป็นระบบและกลไกในการขับเคลื่อนสู่
ความสําเร็จ ได้แก่ การเตรียมการสร้างความร่วมมือ การ
วางแผนและพั ฒ นาความร่ ว มมื อ การดํ า เนิ น การ
ขับเคลื่อนความร่วมมือ และ การบริหารความร่วมมือ
ร่วมกัน อันเนื่องมาจาก รูปแบบการบริหารความร่วมมือ
ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการบริหารความร่วมมืออย่างมี
ส่วนร่วมของทั้ง 3 ฝ่าย มีขั้นตอนการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hu, Hou and
Chein [5] ที่ได้ทําการวิจัยการพัฒนารูปแบบ UNISON
เพื่อใช้ในการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ โดยมี 4 องค์ประกอบ ที่ใช้เป็นระบบและ
กลไกในการขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ ได้แก่ การวางแผน
เพื่อเตรียมการสร้างความร่วมมือ (Plan) การดําเนินการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผน (Do) การตรวจสอบ
และปรั บ ปรุ ง ผลดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ
(Check) และ การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานความ
ร่วมมือร่วมกัน (Act) อีกทั้งยังสอดรับกับงานวิจัยของ
Promchun, Lertrusdachakul and Roopsing [7] ได้
ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อเพิ่ม
คุณภาพธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ พบว่า รูปแบบมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีภาคีที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งสถานศึกษา ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่ อ งเที่ ย วและรี ส อร์ ท โดยผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วมา
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ที่มุ่งเน้นหลักในการบริหาร
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช อย่างมีส่วนร่วม สอดรับกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นของการปรับตัวในการสร้าง
ความร่วมมือ และเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ กับ
สถานประกอบการ โดยพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการ
วางแผนเตรี ย มความพร้ อ ม และผลิ ต กํ า ลั ง คนให้
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สอดคล้องกับความต้องการกับสถานประกอบการ ในการ
ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบการบริหารความร่วมมือการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสม ตามนโยบาย
ขับเคลื่อนประเทศ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยข้อค้นพบที่สําคัญคือ โดยผลลัพธ์ที่
ได้จากวิจัยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกันจํานวน 1 ฉบับ ในรายวิชางานเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่
7.2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริ ห ารความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ สถาน
ประกอบการของ คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ
Uithawonying, Methapatara and Siripanich [8]
และ Raksanoe, Stirayakorn and Methapatara [9]
สื บเนื่ องเนื่ องจากผู้ บริ หารศู นย์ บริ ก ารนิ สสั น บริ ษั ท
สุราษฎร์ปิยะ จํากัด (สาขานครศรีธรรมราช) อาจารย์
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช และครูแผนกช่างยนต์ ในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคิดเห็น
ที่สอดคล้องกัน ในการพัฒนารูปแบบการบริหารความ
ร่วมมือ ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนชั้นนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยผลลัพธ์ที่ได้เป็นวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนโดยลดต้นทุนในการซื้อครุภัณฑ์ทาง
เทคโนโลยี อัจฉริ ยะ อีกทั้งสถานประกอบการ มี ความ
ต้ องการบุ คลากรสายเทคโนโลยี มาปฏิ บั ติ หน้ าที่ ซ่ อม
บํารุง ตรวจสอบ วินิจฉัย และแก้ปัญหา ตลอดจน การ
สร้างกระบวนการจัดทําแผนการสอนรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ [10] การกําหนด
วั ตถุ ประสงค์ รายวิ ชาที่ ต้ องการจั ดการเรี ยนการสอน
ร่วมกัน การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบ
กระบวนการวั ด ติ ดตาม และประเมิ นผล การพั ฒนา
เอกสารประกอบการสอน/ตํ า รา/หนั ง สื อ /คู่ มื อ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย [9] นั้นเป็นระบบและกลไกในการ
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ดํ าเนิ นการขั บเคลื่ อนความร่ วมมื อสู่ ความสํ าเร็ จ จน
สามารถดําเนินการสร้างความร่วมมือร่วมกันได้อย่างเป็น
รูปธรรมในรายวิชางานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ โดย
รูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการของ คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ยังสามารถใช้เป็น
หลักการในการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการจัด
การเรี ย นการสอนแบบสหกิ จ ศึ ก ษา และการพั ฒ นา
หลักสูตร/การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา
แบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ ควรมีการนํารูปแบบการบริหาร
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ที่สร้างขึ้นนี้ ไปขยายผลประยุกต์ใช้กับคณะอื่น ๆ ของ
มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถในการจั ดการ
เรียนการสอนและการบริหารความร่วมมือแบบมีส่วน
ร่วมกับสถานประกอบการ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
8.2 ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการใช้ รู ป แบบการบริ ห ารความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของ คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏนครศรี ธ รรมราช
ด้ วยกระบวนการวิ จั ย อย่ า งมี ส่ ว นร่ วมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Participatory Action Research : PAR) ของทั้ง 3 ฝ่าย
ผู้ใช้บัณฑิต และภาคีทุกภาคส่วน
8.3 ควรทําการวิจัยความต้องการกําลังคนตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ทั้ ง ในภาพรวมของประเทศ และในระดั บ ชุ ม ชนและ
ท้องถิ่น เพื่อบูรณการผลการวิจัยสําหรับการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
9. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ดําเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธ รรมราช ร่ ว มกั บ บริ ษั ท นิ ส สั น มอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด ตามหนังสือที่ ศธ 0557.06/053
ลว. 7 มีนาคม 2561 และ หนังสือที่ NMT 010/2018
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

ลว. 23 มีนาคม 2561 และบริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด
ตามหนังสือที่ ศธ 0557.06/137 ลว. 5 กรกฎาคม 2561
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ ศุ ภ พร ล่ อ งดุ ริ ย างค์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด ที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การ
ฝึกในการดําเนินการวิจัย ณ ศูนย์บริการนิสสันสุราษฎร์
ปิ ย ะ จํ า กั ด (สาขานครศรี ธ รรมราช) คุ ณ ธรรมนู ญ
สังขวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเครือข่ายตัวแทนผู้จําหน่าย
คุณกุ ลชาติ ชุติเชาวน์กุ ล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ ายฝึกอบรม
คุณปรีชา อรรถมณี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายฝึกอบรม
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และช่างเทคนิค ของบริษัท
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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