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การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษาแผนกชางยนต  
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บทคัดยอ 
  การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษาแผนกชางยนตของ 
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา โดยประชากรในครั้งนี้ คือ นักศึกษาแผนกชางยนตระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 และ
ระดับปวส. ชั้นปที่ 2 ท่ีผานการฝกงานมาแลว จำนวนรวมทั้งสิ้น 86 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  ผลการวิจัย พบวา ดานการเตรียมการของวิทยาลัยกอนออกฝกงาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 
4.07 ดานการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ฝกงานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.81 ดานการดำเนินงานของทาง 
วิทยาลัยระหวางท่ีนักศึกษาฝกงานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 ดานความรูและทักษะของนักศึกษา 
ชวงใกลจะสิ้นสุดการฝกงานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.23 และดานเจตคติตอวิชาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด  
โดยมีคาเฉล่ีย 4.54 

Abstract 
  The research aimed to study opinions about the apprentice of Auto Mechanics division  
students case study: Bangkeawfa Industrial and Community Education College. The subjects in  
this research were 86 apprenticed Auto Mechanics division students in Vocational level year 3 
and Diploma level year 2 The scale was estimated at 5-level scale of data and was analyzed 
by using reliability mean and standard deviation. 

  The results showed that the preparation of the college before the internship was in a 
high level the average 4.07). The orientation management of apprenticed students was in a high 
level (an average 3.81). The operation of the college during the student internship was at a high 
level (an average 4.12). The knowledge of students during the end of the internship was a high 
level (an average 4.23). Attitudes towards profession was in the highest level with the average of 
4.54. 
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1. บทนำ 
 วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอ

เปนอุปถัมภ) เปดหลักสูตรโปรแกรมวิชาชีพชาง

อุตสาหกรรมสาขางานยานยนต สาขางานเทคนิค 

งานยานยนต และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ดังนั้น 

วิทยาลัยฯ จึงมีภาระหนาที่ในการสอน ซึ่งตาม 

หลักสูตรของวิทยาลัยที่สังกัด สอศ. ไดกำหนดให 

นักศึกษาตองผานการฝกงานกอนที่จะสำเร็จการ 

ศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา 

(หลวงพอเปนอุปถัมภ)[1] การฝกงานเปนการ 

เรียนรูเพ่ือฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ  

การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู 

มาใชเพื่อปองกันและแกปญหา ซ่ึงจัดดำเนินการ 

โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับภาคการ 

ผลิตและ/หรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนได 

เรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติ 

เบื้องตนในสถานศึกษาแลวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้

เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสกับการปฏิบัติงาน

อาชีพและบรรยากาศการทำงานทางธุรกิจที่ตอง

แขงขันกันในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน 

ของงาน รวมทั้งการทำงานรวมกัน ซึ่งจะชวยให 

ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ 

ปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน และเกิดการใฝรู  

อยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความม่ันใจและเจตคติ 

ที่ดีในการทำงานและการประกอบอาชีพอิสระ 

ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรการ 

ดำเนินงานฝกงานของนักศึกษา จึงตองมีการ 

ประเมินผลและรับทราบความคิดเห็นของ 

นักศึกษา และผูควบคุมการฝกงานเพื่อใหไดขอมูล 

มาปรับปรุงการดำเนินการฝกงานใหมีประสิทธิ- 

ภาพยิ่ง ๆ ขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  

ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการฝกงาน 

ชางยนตตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวาง วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอ 

เปนอุปถัมภ) กับสถานประกอบการ โดยทำการ 

ศึกษากับนักศึกษา ปวช. 3 และ ปวส. 2 วามี 

ความคิดเห็นอยางไรในการดำเนินการฝกงานของ 

นักศึกษาแตละระดับ เพ่ือนำขอมูลที่ ได ไปใช 

ประโยชนตอไปหากมีความรวมมือทางวิชาการกับ 

สถานประกอบการ เพื่อใชขอมูลในการวางแผน 

และการตัดสินใจของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ  

และเพ่ือการประยุกตใชกับการดำเนินงานการ 

ฝกงานของหลักสูตรอื่น ๆ ที่เปดการเรียนการสอน 

ในวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปน 

อุปถัมภ) ในปจจุบันตอไป 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกงาน 

ของนักศึ กษาแผนกช างยนตของวิทยาลัย 

การอาชีพบางแกวฟา 

1.2 ขอบเขตการวิจัย 

 1.2.1 การวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การฝกงาน ดานการเตรียมการของวิทยาลัย 

กอนการฝกงาน ดานการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ฝกงานดานการดำเนินงานระหวางการฝกงานดาน 

ความรูและทักษะของนักศึกษา และดานเจตคติ 

ตอวิชาชีพ 

 1.2.2 ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ยครั้ งนี้ 

ประกอบดวย นักศึกษาชางยนต ไดแก นักศึกษา 

แผนกชางยนต ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการ 

ฝกงานในสถานประกอบการ จำนวน 50 คน และ 

นักศึกษาแผนกชางยนต ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2  

ที่ผานการฝกงานในสถานประกอบการ จำนวน 

36 คน 
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 1.2.3 ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล  

ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552 

1.3 ทฤษฎีและแนวคิดงานวิจัย 

 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได 

ดำเนินการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพเพื่อ 

ผลิตกำลังคนในระดับกึ่งฝมือชางฝมือ และชาง 

เทคนิคใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติและสนองความตองการของตลาด 

แรงงาน การฝกงานหรือปจจุบันเรามักจะไดยิน 

อยูบอยครั้งวาการฝกประสบการณวิชาชีพ เพราะ 

ฟงแลวรูสึกวาผูฝกมีความรูความสามารถที่ได 

ศึกษาเลาเรียนมามีความตองการที่จะมาแสวงหา 

ประสบการณทักษะเทคนิค วิธีใหม ๆ ในการปฏิบัติ 

งานใหมากยิ่งขึ้น การฝกประสบการณวิชาชีพตาม 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  

ไดแยกเปน 2 คำ คือ ประสบการณและวิชาชีพ  

คำวา ประสบการณ แปลวา ความจัดเจนที่เกิด 

จากเพราะทำหรือไดพบเห็นในอาชีพที่ตองอาศัย 

ความรูความชำนาญ (กรมอาชีวศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ) [2] ดังนั้น จะเห็นไดวาการฝก 

ประสบการณวิชาชีพหรือสาขาวิชา จะตองอาศัย 

ความรูความชำนาญ โดยเฉพาะทักษะในการ 

ปฏิบัติงาน นโยบายของสถานประกอบการที่ 

เก่ียวของกับสถานศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับ 

ตลาดแรงงาน สถานศึกษาจำเปนตองขอความ 

รวมมือกับสถานประกอบการ เนื่องจากเทคโนโลยี 

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหไมสามารถ 

ปรับกระบวนการเรียนการสอนไดทัน จะสงผลถึง 

คุณภาพหลักสูตร ครูผูสอน และทักษะของ 

นักเรียนที่ไดรับไมตรงกับสภาพความเปนจริง ทั้ง 

ในดานฝมือและบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคในการ 

ทำงาน 

 ดังนั้น จึงเปนหนาที่สำคัญของสถานศึกษาที่ 

จะสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการมีนโยบาย 

ใหความรวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือประโยชนใน 

การฝกงานของนักศึกษา  

2. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย 

เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ประเภท 

การสำรวจ (Survey Research) ซึ่งมีขั้นตอนใน 

การวิจัย ดังนี้ 

2.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  

นักศึกษาชางยนต ไดแก นักศึกษาแผนกชางยนต  

ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการฝกงานในสถาน 

ประกอบการ จำนวน 50 คน และนักศึกษาแผนก 

ชางยนตระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ผานการฝกงาน

ในสถานประกอบการ จำนวน 36 คน 

2.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

 ผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

คือ แบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้โดยไดดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 

 2.2.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับการ 

ฝ ก ง านของสำ นักงานคณะกรรมการการ 

อาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

 2.2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามตาง ๆ 

จากงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษา 

ผูบริหารและผูควบคุมการฝกงานของสถาน 

ประกอบการที่มีตอการฝกงานบริหารธุรกิจ 
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 2.2.3 รางแบบสอบถามและจัดพิมพแบบ 

สอบถามเพื่อนำเสนอใหผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบ 

และนำมาพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  

โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การดำเนินงานฝกงานของนักศึกษาในดานตาง ๆ 

ดังนี้  

 1) การเตรียมการของวิทยาลัยกอนการ 

  ฝกงาน 

 2) การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

 3) การดำเนินงานระหวางการฝกงาน 

 4) ความรูและทักษะของนักศึกษาชวงใกล 

  จะสิ้นสุดการฝกงาน 

 5) เจตคติตอวิชาชีพ 

 ตอนท่ี 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

2.3 การเก็บขอมูล 

 2.3.1 การเก็บขอมูลจากนักศึกษาที่ผานการ

ฝกงาน ผูวิจัยจะนัดชี้แจงนักเรียนนักศึกษาในการ

ตอบแบบสอบถาม  

 2.3.2 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบ 

แบบสอบถาม ผูวิจัยจะประสานงานเองเพื่อตรวจ 

สอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม  

 2.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา  

ผูวิจัย รวบรวมแบบสอบถามคืนเปนแบบสอบถาม 

ที่สมบูรณสามารถนำมาใชในการวิเคราะหขอมูล  

จำนวน 86 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

2.4 สถิติและการวิเคราะหผล 

 2.4.1 สถิติที่ ใชการวิเคราะหขอมูลใชคา 

รอยละ (%) คาเฉลี่ย μ และคาความเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน σ 

 2.4.2 การวิเคราะหขอมูลดำเนินการวิเคราะห 

ขอมูลเปนคารอยละ (%) ในตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2  

ทำการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และคา 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อไดคาเฉลี่ยแลวนำ 

มาแปลความหมายโดยเปรียบเทียบตามเกณฑ 

ในการแปลผล โดยอางอิงจากวิเชียร เกตุสิงห[3]  

และตอนที่ 3 นำมาสรุปเปนความเรียงเพ่ือใชแปล 

ผลในงานวิจัย  

 คาเฉลี่ย ความหมาย 

 4.50 - 5.00 มากที่สุด 

 3.50 - 4.49 มาก 

 2.50 - 3.49 ปานกลาง 

 1.50 - 2.49 นอย 

 1.00 - 1.49 นอยที่สุด 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 3.1.1 ผูวิจัยใชนักศึกษาที่ผานการฝกงานที่ 

ตอบแบบสอบถามซ่ึงสวนใหญเปนนักศึกษาระดับ 

ปวช. ชั้นปที่ 3 จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ  

58.1 สวนนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 จำนวน  

36 คน คิดเปนรอยละ 41.9 

 3.1.2 นักศึกษาที่ผานการฝกงานที่ตอบ 

แบบสอบถามสวนใหญจะฝกงานในสถานประกอบ 

การหรือหนวยงานที่นักศึกษาฝกงานเปนศูนย 

บริการรถยนต จำนวน 63 แหง คิดเปนรอยละ  

73.3 และเปนอูซอมรถยนต จำนวน 23 แหง 

คิดเปนรอยละ 26.7 

 3.1.3 นักศึกษา ปวช. ที่ผานการฝกงานที่ 

ตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการใหอาจารย 
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นิเทศ ไปนิเทศภาคเรียนละ 1 คร้ัง จำนวน 21 คน  

คิดเปนรอยละ 24.4 และไปนิเทศ 2 คร้ัง จำนวน  

17 คน คิดเปนรอยละ 19.8 และไปนิเทศ 3 ครั้ง  

จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 14.0 สวนนักศึกษา 

ปวส. สวนใหญตองการใหอาจารยนิเทศ ไปนิเทศ 

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง จำนวน 26 คน คิดเปน 

รอยละ 30.2 และไปนิเทศ 1 ครั้ง จำนวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 11.6 

 3.1.4 นักศึกษาระดับ ปวช. ที่ผานการฝกงาน 

ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา  

ระยะเวลาของการฝกงานครั้งนี้สั้นไป จำนวน 21 คน 

คิดเปนรอยละ 24.5 และเห็นวาเหมาะสม  

จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 33.7 สวนนักศึกษา 

ระดับ ปวส. เห็นวาระยะเวลาของการฝกงาน 

ครั้งนี้สั้นไป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 33.7  

และเห็นวาเหมาะสม จำนวน 7 คน คิดเปน 

รอยละ 8.1 

3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานฝกงาน 

 3.2.1 การเตรียมการของวิทยาลัยกอนการ

ฝกงาน 

 จากตารางที่ 1 พบวา นักศึกษาที่ฝกงานมี 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานฝกงานดาน 

การเตรียมการของวิทยาลัยกอนออกฝกงาน โดย 

ภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย  

4.07 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ สถานที่ฝกงานมีอากาศถายเทสะดวก มี 

แสงสวางเพียงพอโดยมีคาเฉลี่ย 4.24 และรอง 

ลงมา คือ จำนวนสถานประกอบการพอเพียงตอ 

การออกฝกงานของนักศึกษาโดยมีคาเฉลี่ย 4.18  

 3.2.2 การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการเตรียมการของวิทยาลัยกอน 

 การฝกงาน 

   
รายการ

 ระดับความคิดเห็น 

    μ σ แปลผล 

 1. จำนวนสถานประกอบ- 4.18 0.80 มาก 

  การพอเพียงตอการออก 

  ฝกงานของนักศึกษา 

 2. ระยะทางไปยังสถานที่ 3.79 0.90 มาก 

  ฝกงานมีความเหมาะสม 

 3. ปริมาณงานพอเพียงตอ 4.08 0.78 มาก 

  การฝกงาน 

 4. สถานท่ีฝกงานมีอากาศ 4.24 0.88 มาก 

  ถายเทสะดวก และมี 

  แสงสวางเพียงพอ 

   รวม 4.07 0.67 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษาที่ฝกงานมี 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานฝกงานดาน 

การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ฝกงาน โดยภาพ 

รวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.81 เม่ือ 

พิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

คูมือในการบันทึกการปฏิบัติงานมีแบบฟอรม

เหมาะสมเขาใจงายโดยมีคาเฉลี่ย 4.09 และ 

รองลงมา คือ การบรรยายของวิทยากรใหความรู

แกนักศึกษามีความเหมาะสมโดยมีคาเฉลี่ย 3.86  

 3.2.3 การดำเนินงานระหวางการฝกงาน 

 จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษาที่ฝกงาน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับดานการดำเนินงานของ 

ทางวิทยาลัยระหวางที่นักศึกษาฝกงานอยู โดย 

ภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.12 เม่ือ 

พิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษากับผูควบคุม/ 

ครูฝก การฝกงานในสถานประกอบการ โดยมี 

คาเฉลี่ย 4.41 และรองลงมา คือ ความพอใจใน

การใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ 

แกปญหาจากผูควบคุม/ครูฝกในการฝกงานโดยมี

คาเฉลี่ย 4.24 

 3.2.4 ความรูและทักษะของนักศึกษาชวง 

ใกลจะสิ้นสุดการฝกงาน 

ตารางที่ 2 แสดงการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา 
 ฝกงาน 

   
รายการ

 ระดับความคิดเห็น 

    μ σ แปลผล 

 1. การปฐมนิเทศชวยให 3.81 0.74 มาก 

  นักศึกษาเขาใจแนวทาง 

  ในการฝกงาน 

 2. ชวงเวลาในการปฐมนิเทศ 3.63 0.85 มาก 

  มีความเหมาะสม 

 3. การจัดสถานที่ในการ 3.67 0.83 มาก 

  ปฐมนิเทศมีความ 

  เหมาะสม 

 4. การบรรยายของวิทยากร 3.86 0.88 มาก 

  ใหความรูแกนักศึกษา 

  มีความเหมาะสม 

 5. คูมือในการบันทึกการ 4.09 0.70 มาก 

  ปฏิบัติงานมีแบบฟอรม 

  เหมาะสมเขาใจงาย 

   รวม 3.81 0.59 มาก 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการดำเนินงานระหวางการฝกงาน 

   
รายการ

 ระดับความคิดเห็น 

    μ σ แปลผล 

 1. จำนวนครั้งของการนิเทศ 3.88 0.70 มาก 

  มีความเหมาะสม 

 2. พอใจในการใหคำปรึกษา 3.95 0.70 มาก 

  เก่ียวกับการแกปญหา 

  ตาง ๆ ในการฝกงาน 

  จากอาจารยนิเทศ 

 3. พอใจในการใหคำปรึกษา 4.24 0.80 มาก 

  และขอเสนอแนะ 

  เก่ียวกับการแกปญหา 

  จากผูควบคุม/ครูฝก 

  ในการฝกงาน 

 4. ความสัมพันธที่ดีระหวาง 4.41 0.80 มาก 

  นักศึกษากับผูควบคุม/ 

  ครูฝก การฝกงาน 

  ในสถานประกอบการ 

   รวม 4.12 0.54 มาก 
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ตารางที่ 4 แสดงความรูและทักษะของนักศึกษาชวง 

 ใกลจะสิ้นสุดการฝกงาน 

   
รายการ

 ระดับความคิดเห็น 

    μ σ แปลผล 

 1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 4.36 0.71 มาก 

  ในสาขาวิชาชีพของตน 

 2. มีความสามารถในการ 4.05 0.58 มาก 

  แกปญหา 

 3. สามารถปรับตัวและ 4.43 0.69 มาก 

  ทำงานรวมกับผูอื่นได 

 4. มีทักษะในการซอม 4.10 0.76 มาก 

  เคร่ืองยนตรถยนต 

 รวม 4.23 0.55 มาก 

 

 จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษาที่ฝกงาน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกงานของผลที่ไดจาก 

การฝกงานในสถานประกอบการดานความรูและ 

ทักษะของนักศึกษาชวงใกลจะสิ้นสุดการฝกงาน  

โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.23  

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา คาเฉล่ียมากที่สุด คือ  

สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอื่นไดโดยมี 

คาเฉลี่ย 4.43 และรองลงมา คือ มีทักษะในการ 

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตนโดยมีคาเฉลี่ย  

4.36 

 3.2.5 เจตคติตอวิชาชีพ 

ตารางท่ี 5 แสดงเจตคติตอวิชาชีพ    

   
รายการ

 ระดับความคิดเห็น 

    μ σ แปลผล 

 1. การฝกงานมีคุณคาตอ 4.59 0.53 มาก 

  การศึกษาในระดับสูงขึ้น   ท่ีสุด 

 2. การฝกงานมีคุณคา 4.50 0.62 มาก 

  ตอการปฏิบัติงานของ   ที่สุด 

  นักศึกษาในอนาคต 

 3. พึงพอใจในทักษะ 4.53 0.73 มาก 

  การปฏิบัติงานในสาขา   ที่สุด 

  วิชาชีพที่พัฒนาขึ้น 

 รวม 4.54 0.56 มาก 

    ท่ีสุด 

  

 จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษาที่ฝกงานมี 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกงานของผลที่ไดจาก 

การฝกงานในสถานประกอบการดานเจตคติตอ 

วิชาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมี 

คาเฉลี่ย 4.54 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ย 

มากที่สุด คือการฝกงานมีคุณคาตอการศึกษาใน 

ระดับสูงขึ้นโดยมีคาเฉลี่ย 4.59 และรองลงมา คือ  

พึงพอใจในทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 

ที่พัฒนาข้ึนโดยมีคาเฉลี่ย 4.53 

3.3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 3.3.1 การฝกงานในครั้งนี้ มีระยะเวลาสั้น

เกินไป ครูฝกไมคอยปลอยใหลงมือปฏิบัติงาน 

 3.3.2 ควรเพ่ิมเติมในดานความรูตาง ๆ ใน

รถแตละชนิดใหกับนักศึกษาใหมากขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ควรใช 

ระยะเวลาในการฝกงานใหมากกวานี้ จะทำใหได 

ทักษะตาง ๆ และไดลงมือปฏิบัติมากขึ้น เพ่ือจะได 

ทักษะในการทำงานของนักศึกษา 
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4. สรุป 

4.1 สรุปและอภิปรายผล 

 1. ดานการนิเทศผูควบคุมการฝกงาน/ครูฝก 

ที่ดูแลนักศึกษา มีความคิดเห็นในดานการนิเทศ 

โดยรวมอยูในเกณฑระดับปานกลาง ซึ่งผลการ 

วิจัยเปนเชนนี้ สืบเนื่องมาจากทางวิทยาลัยมีการ 

แบงใน 1 ภาคเรียนใหมี 2 ชวง คือ ครึ่งแรกของ 

ภาคเรียนท่ีหนึ่ง และ ครึ่งหลังของภาคเรียนที่ 1  

และมีการจัดการเรียนการสอนแกบุคลากรครูทั้ง  

2 ชวง โดยครูผูสอนจะมีชั่วโมงการนิเทศ และใน 

ขณะเดียวกันตองมีการสอนดวย จึงทำใหไมพรอม 

ที่จะออกนิเทศหรือไมรับผิดชอบเวลาในการออก 

นิเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณ ดอนขวา 

[4] พบวา ครู–อาจารยนิเทศ มีงานที่ตองรับผิด 

ชอบมาก ไมมีเวลาในการเตรียมการนิเทศ 

 2. ดานความรูและทักษะของนักศึกษา 

ผูควบคุมการฝกงาน/ครูฝกที่ดูแลนักศึกษา ม ี

ความคิดเห็นการใชเครื่องมือและอุปกรณดีมาก  

แตการซอมและการตรวจเช็คระยะเครื่องยนต มี 

ความคิดเห็นระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย 

ของอนงรักษ เทียมตะวัน และคณะ [5] พบวา 

ผลการฝกงานของนักศึกษาที่ผูบริหารสถาน

ประกอบการ ไดประเมินการปฏิบัติงานดาน 

ความรู ความสามารถ และทักษะในทุกเรื่องอยูใน

ระดับปานกลาง  

 3. ดานเจตคติตอวิชาชีพ หลังจากผานการ 

ฝกงาน นักศึกษามีเจตคติตอวิชาชีพดีมากที่สุด  

จากกรณีดังกลาวนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ  

ประทีป พรมทอง [6] พบวา นักศึกษาสวนมาก 

มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและมีเจตคติตอการ 

ทำงานอยูในระดับมาก และงานวิจัยครั้งนี้เห็นวา 

จากการที่นักศึกษาไดผานประสบการณ การ 

ทำงานในสถานประกอบการจริง และไดเรียนรู

เกี่ยวกับการทำงานในสาขาวิชาที่เรียนมา ทำให

เกิดความรูสึกในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น และการ

ฝกงานดังกลาวสงผลใหนักศึกษาเห็นคุณคาตนเอง

ตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาในอนาคตของ 

ตัวเองดวย 

4.2 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครู 

ผูสอนและครูนิเทศ ในแผนกวิชาชางยนต เก่ียวกับ 

การฝกงานของนัก ศึกษาช างยนต ในสถาน 

ประกอบการตอไป 

 2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร 

สถานศึกษาและผูควบคุมการฝก/ครูฝกในสถาน 

ประกอบการเกี่ยวกับการฝกงานในลักษณะการนำ 

รายวิชาการฝกงานไปฝกประสบการณงานอาชีพ 

อยางเดียว กับนำรายวิชาชีพไปเรียนรูและฝก 

ปฏิบัติฝกประสบการณงานอาชีพ 

 3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา 

ผูควบคุมการฝก/ครูฝกในสถานประกอบการ 

ในโปรแกรมวิชาอื่น ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพ 

บางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ตอไป 

 4. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ 

ฝกงานภายนอกของวิทยาลัยการอาชีพบาง 

แกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ตอไป 

 5. ควรมีการศึกษา คุณลักษณะของนักศึกษา 

ที่สถานประกอบการตองการรับเขาฝกงานใน  

โปรแกรมวิชาอื่น ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพ 

บางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ตอไป 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู วิ จั ยขอขอบคุณวิทยาลั ยการอาชีพ 

บางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ที่อำนวย 

ความสะดวกในการวิจัยและเก็บขอมูลที่ เปน 

ประโยชน ผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

6. เอกสารอางอิง 
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปน 

 อุปถัมภ). ม.ป.ป. รายงานประจำปของ 

 วิทยาลัยบางแกวฟา (หลวงพอเปน 

 อุปถัมภ). นครปฐม. อัดสำเนา. 

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป. 

 รายงานการฝกงาน/ฝกอาชีพ. กรุงเทพ- 

 มหานคร: สำนักพิมพเอมพันธ. 

วิเชียร เกตุสิงห. 2543. คูมือการวิจัยเชิงปฏิบัติ 

 การ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.  

สุวรรณ ดอนขวา. 2532. การดำเนินงานเกี่ยว 

 กับการฝกอาชีพนักเรียนนักศึกษาใน 

 สถานประกอบการของสถานศึกษากรม 

 อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อนงครักษ เทียมตะวัน และ สรินทิพย กองทรัพย. 

 2548. ความคิดเห็นของนักศึกษา ผูบริหาร 

 และผู ควบคุมการฝกงานของสถาน 

 ประกอบการที่มีตอการฝกงาน แขนงวิชา 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยตามโครงการ 

 ความรวมมือทางวิชาการระหวางวิทยาลัย 

 พลศึกษา จังหวัดชลบุรีกับมหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏราชนครินทร. รายงานการวิจัย. 

 ชลบุรี: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต 

 ชลบุรี กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 

ประทีป พรมทอง. 2544. การใชสถานฝกงาน 

 อาชีพนอกสถานศึกษาสำหรับนักศึกษา 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 สาขาวิชาชางอุตสาหกรรมในเขตการ 

 ศึกษา 8. วิทยานิพนธศึกษาศาสตร- 

 มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 

 บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 


