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Abstract 
 

The purposes of this research were; to compare levels of The quality of workers 
attended professional experiences; to determine factors affecting level entrepreneurial 
satisfaction towards the quality of workers in the upper southern region between 
Vocational Certificate and Diploma of Vocational Certificate; and to reveal factors 
determining opportunity of revisiting establishments towardsin Prachuapkhirikhanprovince; 
Conceptual framework was based on American Customer Satisfaction Index model.  
 Stratified random sampling technique was applied to select 364 establish               
-mentsaccepts students to practice professional experiences in Prachuapkhirikhan 
Technical Collegeto answer self-reported questionnaire. Data were analyzed by bivariate 
analysis, Linear Regression model analysis, and Ordered Probitmodel analysis. 
 Research findings revealed that level of satisfaction of entrepreneurial satisfaction 
towards the quality of workers in the upper southern region of students that vocational 
certificate were significantly lower than those of diploma of vocational certificate; factors 
that significantly affected level of satisfaction of entrepreneurial satisfaction towards the 
quality of workers in the upper southern region of student that vocational certificate and 
diploma of vocational certificate consisted of Perceived Quality, Perceived Value and 
Image; and factors that significantly determined opportunity of revisiting reusing services 
of establishments towards students of vocational certificate and diploma of vocational 
certificate consisted ofLoyalty, Satisfaction and Complaints. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การฝึกงานหรือการฝึกอาชีพเป็นกระบวนการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่
การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง ในสถาน
ประกอบการ นักเรียน นักศึกษายังมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในวงการธุรกิจเอกชนและเครื่องมื อ
อุปกรณ์ทางราชการ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการท างานของสถาน
ประกอบการ  การน าความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน จนสามารถมองเห็น
วิธีการสร้างสรรค์และเทคนิคในการปฏิบัติงาน การมองจุดเป้าหมายของความส าเร็จขององค์กร ตลอดจน
ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน นอกจากนั้นยังสร้าง
ความเชื่อมั่นและเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และยังท าให้นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานหรือฝึกอาชีพได้เรียนรู้
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ที่ส าคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพใน
อนาคตต่อไป ดังนั้นการฝึกงานหรือการฝึกอาชีพ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกทักษะของนักเรียน นักศึกษาที่
เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาอย่างมาก และปัจจุบันสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้
ให้ความส าคัญการฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดให้มีกระบวนการฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ มีการก าหนดหลักสูตรและรายวิชา
ฝึกอาชีพขึ้นมา หรือที่เรียกว่าระบบทวิภาคีกับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การ
ฝึกงานหรือการฝึกอาชีพ จึงเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยจัดให้มี
การเรียนการพัฒนาตนเองในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักเรียนนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงตามสถาน
ประกอบการ ระบบนี้จะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้รับโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน 
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เกิดทักษะการสื่อสารกับผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ได้แรงงานซึ่งมีทักษะความพร้อมระดับหนึ่งไปช่วยงาน 
อีกท้ังเป็นการแบ่งเบาภาระให้พนักงานประจ าสามารถไปท างานที่ยากกว่าได้ ในส่วนสถานศึกษาจะได้น า
ผลของระบบนี้มาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมาก
ยิ่งขึ้น คณะครู อาจารย์ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ทันสมัย ท าให้เกิดการร่วมมือกันทางวิชาการระหว่าง
สถานประกอบการและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษาจะ
เน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด  

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ได้เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ชั้นปี ปวช. 1 , ปวช. 2, ปวช.3  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 2 ชั้นปี ปวส. 1, ปวส.2 ซึ่ง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีรายวิชา
การฝึกงานหรือการฝึกอาชีพ โดยนักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า 320 
ชั่วโมง ในแต่ละหลักสูตร วัตถุประสงค์ในการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ ก็เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มี



2 
 

ประสบการณ์ในการท างานจริงๆ การเตรียมความพร้อมหาจุดเด่นและจุดด้อยในการท างานของ
นักศึกษา การใช้วิชาชีพที่ได้ศึกษามาใช้ในการท างาน เพ่ือเป็นการประเมินการท างานกับวิชาชีพที่ได้
ศึกษามาว่าสอดคล้องหรือน าไปใช้ในการท างานจริงได้มากน้อยเพียงใดตลอดจนการปรับตัวและการอยู่
ร่วมกันในสังคม นอกจากนี้เพ่ือที่เตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาในการที่จะจบออกไปประกอบ
อาชีพ  ในภายภาคหน้าต่อไปโดยทางวิทยาลัยได้ร่วมกันกับสถานประกอบการ ได้ส ารวจความต้องการ
ของสถานประกอบ ความคาดหวังต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือน ากลับมาแก้ไขในการเรียนการ
สอน ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 

เมื่อเสร็จสิ้นจากการฝึกงานหรือฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร มีการ
ประเมินผลจากผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการต่างๆ  ที่ทางสาขาวิชาได้ส่งนักเรียน นักศึกษาไป
ฝึกงานหรือฝึกอาชีพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัย เพ่ือประเมินความคาดหวังและประเมินความ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่ต่อคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และโอกาสที่สถานประกบการจะรับ
นักเรียน นักศึกษาในรุ่นถัดไปมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป ตามความเห็นของผู้ประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน  เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการ
ฝึกงานหรือฝึกอาชีพให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพของแรงงานเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเขตภาคใต้ตอนบน 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานในเขต

ภาคใต้ตอนบน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเลือกกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้ประกอบการในเขต
ภาคใต้ตอนบน โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกต์จาก แบบจ าลองดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภค
ของอเมริกา 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1.3.1. เนื้อหาความคาดหวังของสถานระกอบการที่มีต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา และ

โอกาสรับนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป จากวิทยาลัยเทคนิคประจบคีรีขันธ์ มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก
ประกอบด้วย 
  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ คุณภาพการปฏิบัติงานของนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แยกเป็นดังนี้ 
   1.1 ประเภทสถานประกอบการ   
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่
มีต่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ คือ 

1. นักเรียน นักศึกษาการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 
   2. นักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถาน
ประกอบการ  
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  3. นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้เครื่องมือในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อ
ความเสียหายกับทางสถานประกอบการ 

  4. นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้งาน รู้หน้าที่ตัวเองได้อย่ารวดเร็ว 
  5. นักเรียน นักศึกษา รับผิดชอบงานที่ได้รับหมอยหมายได้อย่างดี  
1.3.1.1 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการจาก

สถานประกอบการที่รับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการฝึกอาชีพในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากสถานประกอบการจ านวน 348 แห่ง 

1.3.1.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 เดือน 
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 – ตุลาคม 2562 
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรดังต่อไปนี้ 

 1.3.2.1 เนื้อหาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอาชีพ จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 
  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถาน ประกอบการ 
แยกเป็นดังนี ้  1. วุฒิการศึกษา 
   2. ระดับชั้นการศึกษา   

3. เพศ 
4. อายุ 
5. ลักษณะสถานประกอบการ 
6. ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
7. หลักสูตรของนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความคาดหวังของสถานประกอบการที่
มีต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 3 ด้าน คือ 
   1. ด้านความรู้และทักษะ   

2. ด้านพฤติกรรมการท างาน  
3. ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมทั่วไป    

 

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1/2562 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น 
1.5 นิยามศัพท์ 

ความคาดหวัง หมายถึง เป้าหมายในผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานขอ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกของผู้ประกอบการที่มีต่อการฝึกอาชีพของนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งท าหน้าที่ผู้ควบคุมการ
ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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สถานประกอบการ  หมายถึง สถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
เข้าฝึกอาชีพ เช่น  หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการฝึกอาชีพจาก
สถานประกอบการ 
 การฝึกอาชีพ หมายถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยน ารายวิชาหมวดวิชาชีพ ตามหลักสูตรไปจัดฝึกในสถานประกอบการ  
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพนักเรียน 
นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2. ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการฝึกอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
 2.  ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นองค์ความรู้ในการบริหารงานจัดการเรียนการสอนของคณะ
ครูในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.  ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การจัดการฝึกอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และการการรับนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไปมาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวังคุณภาพ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับโอกาสเรียกใช้ซ้ า  
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 สมมติฐานของงานวิจัย 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ และมีผู้วิจัยหลาย
ท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดและทฤษฎี ไว้ดังนี้ 

 สุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ และ นางสาวระวีพรรณ จิตต์มนัส, 2551, หน้า 21 ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการ
ฝึกงานของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
 นายชลิตร์ มณีสุวรรณและคณะ, 2552, หน้า 30 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปีการศึกษาผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการมีความพึง
พอใจต่อนักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยภาพรวมหลายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
หน่วยงานของรัฐบาลมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ด้านมนุษย์สัมพันธ์
เป็นล าดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ด้านทักษะ และด้าน
ความรู้ ตามล าดับ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี ด้านความมีวินัยในตนเอง 
เป็นล าดับแรก รองลงมาได้แก่ด้านความรับผิดชอบ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านมนุษย์ สัมพันธ์
ตามล าดับ หน่วยงานของเอกชน มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี         
ด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นล าดับแรก รองลงมาได้แก่ด้านความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ        
ด้านทักษะ และ ด้านความรู้ ตามล าดับ 
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เชิดศักดิ์ โฆวาสิทธิ์ (2536:20) ได้ให้ความหมายของทัศนคติมีหมายถึงความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่ง 
ต่างๆอันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือ
แนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งๆอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้าน
ก็ได้ทั้งนี้อยู่ กับขบวนการอบรมให้เรียนรู้ระเบียบวิธีของสังคมซึ่งทัศนคติเหล่านี้จะแสดงออกหรือปรากฏ
ให้เห็นเด่นชัดในกรณีที่สิ่งเร้านั้นเป็นสิ่งเร้าทางสังคม 

Martin Fishlein (อ้างถึงใน ดารณีพานทอง พาลุสุข และสรุเสกย พงษ์หาญยุทธ, 2548, หน้า
37) ทัศนคติหมายถึงความรูสึกโอนเอียงที่จะมีปฏิกิริยาเห็นด้วยไมเห็นด้วยหรือนิ่งเฉยตอสิ่งตางๆ ที่
เกิดข้ึนในสังคม 

จากแนวคิดความคาดหวังที่กล่าวมาข้างด้น สามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติหมายถึงความรู้สึก
ความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อม ความรู้สึกและ
ความคิดดังกล่าวเป็นไปในทางชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันมีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดง
ปฏิกิริยาและการกระท าต่อสิ่งนั้นๆทั้งในทางสนับสนุนหรือต่อต้าน 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวะ การแข่งขัน

ปัจจุบันและอนาคตจ าเป็นต้องมีก าลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการผลิตก าลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและ
หรือบริการโดยหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริงและการประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในงานอาชีพและการด ารงชีวิต 
ทั้งนี้โดยค านึงถึงความถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส าหรับเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดว่า “ต้องเป็นการจัดการอาชีวศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง    
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน    
ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ   
ให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากล        
และ ภูมิปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถ
น าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้” การจัดการอาชีวศึกษา          
จึงก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงโดยการร่วมมือ
ในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการด้วยวิธีการต่างๆ หลากหลายรูปแบบตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรและ แผนการเรียนของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เช่นการน ารายวิชาชีพและวิชาฝึกอาชีพไปฝึกในสถาน
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ประกอบการอย่างน้อย  1 ภาคเรียนส าหรับผู้เรียนในระบบการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็น
ระยะเวลาครึ่งหลักสูตรส าหรับผู้เรียนทวิภาคีเป็นต้นซึ่งการฝึกอาชีพตามแนวคิดนี้จะท าให้ผู้เรียนทุกคนไม่
ว่าจะเข้าศึกษาแบบในระบบนอกระบบระบบทวิภาคีหรือหลายรูปแบบผสมผสานกันตามมาตรา  8 แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551 ได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงมีความรู้และทักษะ
ความสามารถตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหรือภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 1.1 การจัดการอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 

หลักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝึกอาชีพเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการเผชิญ

สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาซึ่งจัดด าเนินการ โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิตและหรือภาคบริการหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการ
ฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะเวลาหนึ่งทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับ
การปฏิบัติงานอาชีพเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย บรรยากาศการท างานทางธุรกิจที่ต้องแข่งขัน
กันในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานรวมทั้งการท างานร่วมกันซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนเกิดความ
มั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการ

หลักสูตรอาชีวศึกษา 

- อุตสาหกรรม 

- พาณิชยกรรม 

- ศิลปกรรม 

- คหกรรม 

- เกษตรกรรม 

- ประมง 

- อุตสาหกรรม

รายวิชาสามัญ/รายวิชา

พื้นฐานประยุกต์ 

รายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชาชีพ 

รายวิชาชีพสาขาวิชา 

รายวิชาชีพสาขางาน 

รายวิชาโครงการ 

รายวิชาทวิภาคี 

รายวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

สถานศึกษา 

สถานศึกษา สถานศึกษา 

สถานศึกษา 

สถานศึกษาและหรือ

สถานประกอบการ 

สถานประกอบการ 

สถานประกอบการ 
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จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ก าหนดหลักการ
ฝึกอาชีพดังนี้ 

1. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานให้กับผู้เรียนในระบบที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก 
2. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
3. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพโดยเน้นการสร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ใน

การจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศท้ังนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

4. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ                   
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือการน าไปสู่การประกอบอาชีพทั้งการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
อิสระ 

วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เพ่ิมทักษะสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริง             
ในสถานประกอบการและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน                             
อย่างมีเหตุผล 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานมีความภูมิใจในวิชาชีพ 
5. เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาก าหนด                           
 

2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ด้านผู้เรียน 
1. ได้รับประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาที่เรียน 
2. ได้ฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. สามารถคิดเป็นท าเป็นจัดการและแก้ปัญหาได้ 
4. มีบุคลิกภาพเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานอาชีพ 
5. มีข้อมูลในการเลือกสายงานเพื่อการประกอบอาชีพ 

ด้านสถานศึกษา 
1. สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
2. เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการพัฒนาหลักสูตรพัฒนางานวิจัยฯลฯ 
3. บุคลากรได้เรียนรู้ระบบการท างานในสถานประกอบการ 
4. มีข้อมูลในการแนะแนวการเลือกสายงานเพ่ือการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน 
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ด้านสถานประกอบการ 
1. มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพตามความต้องการโดยไม่ต้องฝึกเพ่ิมเติม 
3. ครูฝึกผู้ควบคุมการฝึกได้เพ่ิมทักษะในการสอนงาน 
4. ได้ก าลังคนเพ่ือสนับสนุนงานของสถานประกอบการ 
5. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
6. มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนสถาบันอาชีวศึกษา และร่วมจัดการเรียน

การสอนร่วมกับสถานศึกษา 
 

เงื่อนไขการฝึกอาชีพ 
การจัดฝึกอาชีพถือเป็นกระบวนการส าคัญส าหรับการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึงได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้
สถานศึกษาจัดให้มีการฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการโดยมีเงื่อนไขในการด าเนินการ
ดังนี้ 

1. สถานศึกษาต้องจัดให้มีการฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่เรียน 

2. สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนฝึกอาชีพในช่วงระยะเวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสมตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 5 ของระดับปวช. หรือภาคเรียนที่ 2 ของระดับปวส. (พาณิชยกรรม), ภาคเรียนที่ 3 ปวส. (ช่างอุ
ตาสาหกรรม), และภาคเรียนที่ 3-4 ของ ปวส. (ทวิภาคี) โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึก
ภาคปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาก่อนออกไปฝึกอาชีพหากสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียน ฝึกอาชีพในภาคเรียน
ปกติให้เพิ่มเวลาเรียนต่อสัปดาห์ของรายวิชาเป็น 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ 

3. ให้มีการตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนเป็นรายวิชาเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืนๆ                 
ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 

2.4 รูปแบบการฝึกอาชีพ 
จากวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของการฝึกอาชีพดังที่กล่าวมาแล้วสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 น ารายวิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิตไปจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพในสถาน
ประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ทั้งนี้โดยคิดค่าหน่วยกิต
ส าหรับวิชาการฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รูปแบบที่ 2 น ารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะงานอาชีพของสถานประกอบการไป
จัดการเรียนการสอนหรือจัดฝึกในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถเลือกจัดฝึกอาชีพในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดหรือจัดแบบผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบก็ได้ทั้งนี้โดยอยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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ภาพที่ 2.1 แผนการเรียน รายวิชาในภาคเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 2.2 รูปแบบการจัดฝึกอาชีพ 

เรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
เบื้องต้นในสถานศึกษา 

 

น ารายวิชาชีพไปเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติ 

น ารายวิชาการฝึกงานและราย
วิชาชีพไปเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์งานอาชีพ 

น ารายวิชาการฝึกงานไปฝึก
ประสบการณ์งานอาชีพ 

รายวิชาชีพ 

ฝึกปฏิบัติจริง                      
ในสถานประกอบการ 
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กรอบหน้าที่การจัดการฝึกอาชีพ 

การฝึกอาชีพที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต้องเกิดจากการประสาน ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาสถานประกอบการและผู้เรียนเพราะการฝึกอาชีพเป็นกลไกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ขั้นตอน
การท างานเทคนิคการท างานและการท างานร่วมกับพนักงานอ่ืนเสมือนผู้เรียน เป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนได้รับย่อมแตกต่างจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาดังนั้นเพ่ือให้การ
ฝึกอาชีพเกิดประสิทธิภาพจึงก าหนดกรอบหน้าที่การจัดการฝึกอาชีพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 กรอบหน้าที่การจัดการฝึกอาชีพ 
 

 
 
 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

- จัดหา/พิจารณาสถานประกอบการที่เหมาะสม 

- ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนและเงื่อนไข 

การฝึกอาชีพ 

- วางแผนการจัดการฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

- จัดท าคู่มือเอกสารประกอบการด าเนินงาน 

- ประสานงานระหว่างผู้เรียนผู้ปกครอง 

สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับ 

มอบหมายในสถานศึกษา 

- จัดเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน 

สถานศึกษา สถานประกอบการ 

- จัดผู้ควบคุมการฝึก/ครูฝึก 

- วางแผนการจัดการฝึกอาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา 

- จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์งานอาชีพ 

- ควบคุมติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ 
ผู้เรียน 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขการฝึก
อาชีพของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
- ปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- บันทึกและสรุปรายงานการปฏิบัติงาน 
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บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องสถานศึกษา 
 

1. จัดแผนการเรียน รายวิชาฝึกงาน ให้เหมาะสมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการวางแผนประสานงานจัดฝึกอาชีพนิเทศและติดตาม 
    ประเมินผลการฝึกอาชีพตามหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
3. จัดหาและพิจารณาสถานประกอบการที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชีพ 
4. ก าหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเรียนและหรือการฝึกประสบการณ์งานอาชีพก่อนออกฝึกอาชีพ 

5. วางแผนการจัดการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
6. จัดท าคู่มือและเอกสารประกอบการด าเนินงานได้แก่คู่มือการฝึกอาชีพส าหรับผู้เรียนแบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานแบบสรุปข้อมูลผู้เรียนฝึกอาชีพแบบรายงานการนิเทศ การฝึกอาชีพแบบประเมินผลการฝึก
อาชีพ แบบรายงานผลและให้ระดับคะแนนรายวิชาที่น าไปฝึกอาชีพ เป็นต้น 

7. ประสานงานระหว่างผู้เรียนสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การฝึกอาชีพการนิเทศและการติดตามประเมินผล 
8. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพให้ผู้เรียนเช่นการปฐมนิเทศ การเขียนรายงานการ
พัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารการฝึกทักษะพื้นฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานฯลฯ 
9. จัดส่งผู้เรียนเข้ารับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
10. นิเทศและประเมินผลการฝึกอาชีพตามแผนปฏิบัติงาน 
11. สรุปรายงานผลการจัดฝึกอาชีพประจ าปีการศึกษาในแต่ละระดับหลักสูตรและประเภทวิชาสาขาวิชา
สาขางาน 
12. จัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอาชีพได้แก่ข้อมูลสถานประกอบการ และแหล่งวิทยาการ ข้อมูลผู้
เข้ารับการฝึกอาชีพและผลการฝึกอาชีพ เป็นต้น 
13. อ่ืนๆตามที่สถานศึกษาเห็นสมควรเช่นการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้ผู้เรียน 

สถานประกอบการ 
1. จัดแผนการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา  
2. ให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพโดยแต่งตั้งมอบหมายผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึก 
3. วางแผนและจัดท าแผนการฝึกร่วมกับสถานศึกษา 
4. จัดกิจกรรมในการฝึกอาชีพได้แก่จัดปฐมนิเทศให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานกฎระเบียบของ
สถานประกอบการเป็นต้น 
5. ควบคุมติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ 
6. จัดท าหนังสือรับรองการฝึกอาชีพ 

ผู้เรียน 
1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกอาชีพ และหรือรายวิชาชีพที่จะน าไปเรียน และฝึกในสถาน
ประกอบการตามวันที่ก าหนด 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ 
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3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเง่ือนไขการฝึกอาชีพของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมการฝึกหรือครูฝึก 
5. แจ้งครูฝึกและครูนิเทศครูประจ ารายวิชาทันทีเม่ือเกิดปัญหาในการฝึกอาชีพ 
6. เข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด 
7. รักษาความลับของสถานประกอบการ 
8. บันทึกและจัดท ารายงานการปฏิบัติงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
9. เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการฝึกอาชีพ 

ครูนิเทศครูประจ าวิชา 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและสถานประกอบการก่อนการนิเทศ 
2. จัดท าแผนการนิเทศ 

3. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกอาชีพร่วมกับครูฝึก 
4. แจ้งข่าวสารที่ผู้เรียนควรทราบ 
5. นิเทศติดตามและประเมินผลระหว่างการฝึกอาชีพของผู้เรียน 
6. รายงานผลการนิเทศการฝึกอาชีพเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
7. จัดการสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการฝึกอาชีพ 

ผู้ควบคุมการฝึก 
1. ประสานงานการจัดฝึกอาชีพและอ านวยความสะดวกในการจัดการฝึกอาชีพ 
2. จัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา 
3. ควบคุมดูแลผู้เรียนในการฝึกอาชีพตามแผนการฝึก 
4. แก้ไขปัญหาร่วมกับครูนิเทศ ครูประจ ารายวิชาและครูฝึก 

ครูฝึก 
1. ศึกษาแผนการฝึกของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
2. ให้ความรู้และสอนงานตามแผนการฝึกให้ผู้เรียน 
3. ควบคุมดูแลผู้เรียนในการฝึกอาชีพตามแผนการฝึก 
4. แก้ไขปัญหาร่วมกับครูนิเทศครูประจ ารายวิชาและผู้ควบคุมการฝึก 
5. ประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน 
 

วิธีการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ทักษะกระบวนการและมีสมรรถนะ                           
ที่สามารถปฏิบัติงานอาชีพได้จริงผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกคนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ                
ตามรูปแบบการฝึกอาชีพรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสานดังนี้ 
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รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 
น ารายวิชาการฝึกงานไปฝึกประสบการณ์งาน

อาชีพในสถานประกอบการ 
น ารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรู้และฝึก

ปฏิบัติในสถานประกอบการ 
การจัดด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาก าหนดวิชาการฝึกงานให้ผู้เรียนไป
ฝึกประสบการณ์งานอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน 
2. สถานศึกษาวิเคราะห์ลักษณะงานของสถาน
ประกอบกา ร  เ พ่ื อก าหนด เ งื่ อ น ไ ขก า รฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยผู้เรียนต้องผ่านรายวิชาชีพ
ที่เป็นพ้ืนฐาน 
การปฏิบัติงานและให้ถือเป็นเงื่อนไขของการฝึก
อาชีพของสาขาวิชานั้นๆ 
3. สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกัน 
ก าหนดช่วงเวลาของการฝึกอาชีพ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 

การจัดด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาวิเคราะห์ลักษณะงานของสถาน
ประกอบการที่ เข้าร่วมจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
2. สถานศึกษาเลือกรายวิชาชีพที่มีสมรรถนะตรง
กับลักษณะงานเ พ่ือไปจัดการเรียนรู้ และฝึก
ประสบการณ์งานอาชีพในสถานประกอบการ 
    สมรรถนะใดที่สถานประกอบการไม่สามารถจัด           
ฝึกได้ตามที่ก าหนดในรายวิชาให้น ามาจัดสอนหรือ
ฝึกในสถานศึกษาหรือจัดส่งครูประจ ารายวิชาไป
สอนในสถานประกอบการจ านวนรายวิชาที่น าไป
เรียนและฝึกในภาคเรียน รวมทั้งการก าหนด
ช่วงเวลาในการเรียนและฝึกขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
และความเหมาะสม 
3. สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติและการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ก าหนดไว้ 
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การก าหนดกจิกรรมการฝึก เวลาและอุปกรณ์การฝึก 
ในการจัดฝึกอาชีพในสถานประกอบการบุคลากรของสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการ

ฝึกอาชีพได้แก่ผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึกจะร่วมวางแผนการฝึกกับครูประจ าวิชาหรือผู้ที่รับผิดชอบการ
ฝึกอาชีพของสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมการฝึกและการประเมินผลโดยด าเนินการดังนี้ 

1. วางแผนกิจกรรมที่จัดฝึกได้แก่ 
- จัดหมวดหมู่ของกิจกรรมการฝึกโดยจัดเป็นเรื่องหรือจัดเป็นงานตามล าดับความง่าย-

ยาก 
- ก าหนดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึก 
- ก าหนดล าดับขั้นตอนแต่ละกิจกรรมการฝึกก่อน-หลัง 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 
น ารายวิชาการฝึกงานไปฝึกประสบการณ์งาน

อาชีพในสถานประกอบการ 
น ารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรู้และฝึก

ปฏิบัติในสถานประกอบการ 
การประเมินผล 
1. ผู้เรียนต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์งานอาชีพ             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึก                   
ที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินสรุปผลการ
เรียน 
2. สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกัน
ก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนวิธีการประเมิน 
เครื่องมือประเมินเกณฑ์การประเมินและร่วมกัน
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์งานอาชีพโดยเน้น
ทักษะกระบวนการปฏิบัติงานและพฤติกรรม
ลักษณะนิสัย          ในการปฏิบัติงาน 
3. สถานศึกษาตัดสินผลการประเมินและให้ระดับ
คะแนนวิชาการฝึกอาชีพตามระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร 
4. กรณีผู้เรียนไม่สามารถฝึกได้ครบตามแผน                  
การฝึกประสบการณ์งานอาชีพให้อยู่ในดุลยพินิจ                     
ของสถานศึกษาในการพิจารณาด าเนินการ 
 

การประเมินผล 
1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์             
งานอาชีพในแต่ละรายวิชาชีพที่น าไปเรียนรู้และฝึก  
ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                 
ของระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์รับ
การประเมินสรุปผลการเรียนรายวิชานั้นๆ 
2. สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกัน
ก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนวิธีการประเมิน 
เครื่องมือประเมินเกณฑ์การประเมินและร่วมกัน
ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ทักษะกระบวนการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตาม
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาหรือ
สมรรถนะรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด 
3. สถานศึกษาตัดสินผลการเรียนและให้ระดับ
คะแนนเป็นรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือเมื่อสิ้นสุด
การเรียนหรือการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วย   
การประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร 
4. กรณีผู้เรียนไม่สามารถฝึกได้ครบตามแผนการ
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์งานอาชีพให้อยู่ ใน             
ดุ ล ย พินิ จ ขอ งสถานศึ กษ า ในการ พิ จ า รณา
ด าเนินการ 
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- ก าหนดช่วงเวลาแต่ละกิจกรรมการฝึกและจัดท าปฏิทินการฝึก 
- ก าหนดวิธีการจัดกิจกรรมการฝึกรวมทั้งงานมอบหมาย 
- ก าหนดการประเมินผลผู้เรียนฝึกอาชีพของแต่ละกิจกรรม 

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและสถานที่ท่ีใช้ในกิจกรรมการฝึก 
3. ด าเนินกิจกรรมการฝึกรวมทั้งมอบมายงานผู้เรียนโดยเน้นการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ตรวจสอบผลการฝึกอาชีพแต่ละกิจกรรม (หากผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  ควรจัดฝึกเพ่ิมเติมหรือมอบหมายงาน) 
5. บันทึกผลการฝึกอาชีพของผู้เรียนแต่ละกิจกรรม 

 
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย                    
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โดยมีแนวทางการประเมิน
ดังนี้ 

1. สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน 
2. ด าเนินการประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นรายวิชาซึ่ง

ประกอบด้วยด้านความรู้ด้านทักษะและด้านเจตคติครูฝึกและครูนิเทศหรือครูประจ าวิชาร่วมกัน
ก าหนดการประเมินผล (เช่นสัดส่วนการให้คะแนนระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาวิธีการ
ประเมินเครื่องมือประเมินเกณฑ์การให้คะแนนช่วงเวลาที่ประเมินและอ่ืนๆ) 

3. สถานศึกษารวบรวมคะแนนจากสถานประกอบการและครูนิเทศหรือครูประจ าวิชาและ
ด าเนินการให้ระดับผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนตามระเบียบฯว่าด้วย
การประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

4.0  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
3.5  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
2.5  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
2.0  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
1.5  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 

1.0  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
0  หมายถึง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
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การสรุปรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่ละภาคเรียนผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกอาชีพจะต้องบันทึก

รายการงานที่ปฏิบัติในแต่ละวันทั้งสิ่งที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติรวมทั้งปัญหาและวิธีการแก้ไขหรือพัฒนา
แล้วน าผลการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดท าสรุปรายงานน าเสนอแลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน เมื่อ
กลับมาที่สถานศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจ าวิชา /ครูนิเทศ ควร
รวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้เรียนและสถานประกอบการเพ่ือสรุปผลการด าเนินการฝึกอาชีพ  ในแต่ละภาค
เรียนหรือปีการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการจัดฝึกอาชีพให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

กฎ กติกา ในการปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษาระหว่างออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
1. นักเรียน นักศึกษาจะต้องท าสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด 
2. มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมด 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
4. ไม่กระท าความผิดร้ายแรงจนต้องระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ

พักการเรียนในสถานประกอบการ 
5. ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ตามค าสั่ง ด้วยความเสียสละ เคารพ และเชื่อฟัง

ครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน 
6. สร้างและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
7. มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
8. มีความซื่อสัตย์ และจริงใจกับสถานประกอบการ 
9. จัดท าสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเป็นประจ าทุกวัน 
10. กรณีมีปัญหาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาแจ้งครู

ฝึกในสถานประกอบการ ครูที่ปรึกษา ครูนิเทศ หรืองานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้วยความ
เร่งด่วน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (100 คะแนน) 
 สถานประกอบการ ร้อยละ 50 
  - ประเมินผลการปฏิบัติงาน    ร้อยละ  30 
  - เวลาในการปฏิบัติงาน    ร้อยละ  20 
 สถานศึกษา  ร้อยละ 50 

  - การเข้ารับการปฐมนิเทศ    ร้อยละ  10 
  - การเข้ารับการสัมมนา    ร้อยละ  10 
  - สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ร้อยละ  10 
  - ทดสอบรายวิชาหรือรายงานหรืองานที่มอบหมาย ร้อยละ  20 
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บทพิจารณาความผิด และพิจารณาโทษของนักเรียน นักศึกษาท่ีกระท าความผิดหรือขอย้าย            
สถานประกอบการในระหว่างออกฝึกอาชีพ  
1. กรณีนักเรียน นักศึกษากระท าความผิดที่ต้องพิจารณาโทษให้ระงับการฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ 
 เมื่อนักเรียน นักศึกษากระท าความผิดในภาคเรียนที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ท าให้ถูกส่งตัวกลับหรือเป็นเหตุให้วิทยาลัยต้องขอรับนักเรียน นักศึกษากลับจากสถาน
ประกอบการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงของสาเหตุที่
ถูกส่งตัวกลับหรือวิทยาลัยขอรับตัวกลับ ประกอบด้วย ครูนิเทศ ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้า
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาชั่วคราวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาลงโทษ
แล้วนักเรียน นักศึกษามีความผิดจริง เนื่องจากเหตุต่อไปนี้ 
 1.1  นักเรียน นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ                 
ให้ระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
 1.2  ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และสถานศึกษาให้ระงับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
 1.3  กระท าความผิดร้ายแรง ได้แก่ ความผิดด้านชู้สาว ลักขโมยทรัพย์สิน ก่อการทะเลาะวิวาท
และความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดทั้งในสถานประกอบการและสถานศึกษาให้ระงับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการตลอดหลักสูตร 
 1.4  ไม่ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ตามค าสั่ง ขาดความเสียสละ ไม่เคารพ
เชื่อฟังครูหรือผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
 1.5  สร้างความเสียหายให้กับสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ระงับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
 1.6  สร้างความแตกแยกในหมู่คณะในสถานประกอบการหรือสถานศึกษาให้ระงับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
1.7  มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นเวลานาน                
ให้ระงับการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน หรือจนกว่าจะได้รับการ
รักษาจนสามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 
 
2.  กรณีนักเรียน นักศึกษากระท าความผิดแต่ต้องย้ายสถานที่ฝึกอาชีพในระหว่างภาคเรียน 
 เมื่อนักเรียน นักศึกษาได้กระท าความผิดแต่ต้องย้ายสถานที่ฝึกอาชีพในระหว่างภาคเรียนให้
นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1  นักเรียน นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพ และรอฟังผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน ระหว่างนี้ให้นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการเดิม
ไปก่อน 
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 2.2  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงของสาเหตุ                     
ที่ต้องการย้ายสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วยครูนิเทศ ครูที่ปรึกษา หัวหน้า
แผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 2.3  คณะกรรมการพิจารณาลงโทษแล้ว พบว่า 
  2.3.1   นักเรียน นักศึกษามีความจ าเป็นจริงและมีเหตุอันสมควรตามที่นักเรียน 
นักศึกษา ยื่นค าร้องขอย้ายสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะ
ด าเนินการตามที่นักเรียน นักศึกษายื่นความประสงค์ทันท ี
  2.3.2  นักเรียน นักศึกษามีความจ าเป็นจริงแต่ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะย้ายสถาน
ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทันทีตามที่นักเรียน นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสถานประกอบการ                     
ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะไม่อนุญาตให้ด าเนินการตามที่นักเรียน 
นักศึกษา ยื่นความประสงค์ทันที แต่ชะลอการย้ายสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้  1 
ภาคเรียนและอนุญาตให้ย้ายสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนต่อไป 
  2.3.3   นักเรียน นักศึกษาไม่มีความจ าเป็นจริงและไม่มีเหตุอันสมควรที่จะย้ายสถาน
ประกอบการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทันทีตามที่นักเรียน นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสถานประกอบการ 
ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะไม่อนุญาตให้ด าเนินการตามที่นักเรียน 
นักศึกษา ยื่นความประสงค์    

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุเมธ  หนูเนียม (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการในเขตจังหวัดล าพูน 
เชียงใหม่ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน 
ผลการวิจัยพบว่า1. สถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน และธุรกิจเจ้าของคนเดียว มี
ความพึงพอใจของต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นอันดับแรก รองลงมาด้านความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ   
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเอกชน ธุรกิจ
เจ้าของคนเดียว ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูนสถานประกอบการมีความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
ระหว่าง หน่วยงานของรัฐบาล เอกชนและ ธุรกิจเจ้าของคนเดียวไม่แตกต่างกัน 
 เฉลิมพล  จิตต์อรุณ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจสถานประกอบการต่อการฝึกงานของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน พบว่า ในภาพรวม
สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกรายด้านสถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมาก เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านคุณลักษณะ
ด้านจริยธรรม ด้านจรรยาบรรณ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านทักษะทางปัญญา และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ  
 สัณห์สินี  กันโอภาส (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงานของ
นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2555   
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ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการที่เป็นหน่วยงานเอกชน รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อการ 
ฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุด โดยเฉพาะด้านมนุษย์ สัมพันธ์  มีความพึงพอใจเป็น อันดับ 1                
ด้านวินัยและเจคติในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ และด้านความรู้ทางวิชาการ ตามล าดับ ส่วนด้านทักษะ
ทางวิชาชีพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 สุเทวี  คงคูณ (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2556 พบว่า สถานประกอบการที่ 
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐบาลมีที่ตั้งหน่วยงานอยู่ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและนักศึกษาที่ไปฝึกเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนมากเป็นนักศึกษาภาควิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาทั้ง 3 ด้านได้แก่
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด  รองลงมาคือ ด้านทักษะและด้านความรู้ ตามล าดับ 
 ศักดิ์ชัย  ศรีชนะ (2558) ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนนักศึกษา
ฝึกงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ปีการศึกษา 2558  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์  
ปีการศึกษา 2558 ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการที่นักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์เข้าฝึกงาน จ านวน 66 สถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย          
คือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ชุด คือ แบบสอบถามส าหรับสถานประกอบการประเภทราชการและ
รัฐวิสาหกิจ แบบสอบถามส าหรับสถานประกอบการประเภทหน่วยงานเอกชน และแบบสอบถามส าหรับ
สถานประกอบการประเภททั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ในภาพรวม มีความพึงพอใจระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านปรากฏว่า มีความพึงพอใจระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ตามล าดับ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ว่า การจัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการควรมีการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมทั่วไป พฤติกรรมการท างาน และควรเพ่ิม
ด้านความรู้และทักษะให้มากขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่จะได้รับค่าความพึงพอใจในระดับที่น้อยกว่าด้านอื่น ๆ  

2.5 สมมติฐานของงานวิจัย 
 2.5.1 H1 ความคาดหวัง:X1 และภาพลักษณ์:X4 มีผลในทางบวกต่อมุมมองคุณภาพ:X2 ต่อ
ทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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 2.5.2  H2 ความคาดหวัง:X1 และมุมมองคุณภาพ:X2 มีผลในทางบวกต่อมุมมองคุณค่า:X3 ต่อ
ทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 2.5.3 H3 ความภักดี:X7มีผลในทางบวกต่อภาพลักษณ์:X4 ต่อทัศนคติของสถานประกอบการที่
มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.5.4. H4 ความคาดหวัง:X1มุมมองคุณภาพ:X2 มุมมองคุณค่า:X3 และภาพลักษณ์:X4 มีผลใน
ทางบวกต่อความพึงพอใจ:X5 ต่อทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.5.5. H5 ความพึงพอใจ:X5มีผลในทางลบต่อการร้องเรียน:X6 ต่อทัศนคติของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.5.6. H6 ความพึงพอใจ:X5มีผลในทางบวกต่อความภักดี:X7 และการร้องเรียน:X6 มีผลในทาง
ลบต่อความภักดี:X7 ต่อทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่ เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.5.7. H7 ภาพลักษณ์:X4ความพึงพอใจ:X5 และความภักดี:X7 มีผลในทางบวกต่อโอกาส
กลับมาใช้ซ้ า:Y และการร้องเรียน:X6 มีผลในทางลบต่อโอกาสกลับมาใช้ซ้ า:Y ต่อทัศนคติของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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 ในการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพและโอกาสใช้
ซ้ าของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ผู้วัยน ากรอบแนวคิด 
แบบจ าลอง American Customer Satisfaction index (ACSI) มาเป็นเครื่องมือในการสร้างดัชนีความ
คาดหวังต่อคุณภาพของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่

เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ประชากรทางการวิจัย  
3.2 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.3 วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 
 

 

3.1 ประชากรทางการวิจัย 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการจากสถานประกอบการที่รับ 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จากสถานประกอบการจ านวน 364 แห่งโดย  
 

ตารางท่ี 3.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 369 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 211 
รวม 580 
 

ตารางท่ี 3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย  
 

กลุ่มตัวอย่าง ชาย หญิง Total 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 46 64 110 

 

41.82% 58.18% 100% 
ปริญญาตรีขึ้นไป 102 152 254 

 

41.16% 59.84% 100% 
รวม 148 216 364 

  40.66% 59.34% 100% 



24 
 

3.2  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ปัจจัยจากองค์ประกอบ ทั้ง 7 องค์ประกอบ  

1. ด้านความคาดหวังต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา 
2. มุมมองของท่านที่มีต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 
3. คุณค่าการใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์  

 
4. มุมมองต่อภาพลักษณ์นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
5. ความพึงพอใจของสถานประกอบการการเรียกใช้ซ้ าของนักเรียน นักศ ึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ท่ีเข้ารับที่
การฝึกประสบการณ์  

6. พบปัญหาที่ไม่พอใจนักศึกษา นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 
7. ความภักดีในการเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   

โดยก าหนดเป็นเป็นค าถามเพ่ือเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 19 ค าถาม และมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัจจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความ
คาดหวัง,  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนวคิดและ
ทฤษฎีความภักดี และข้อมูลเกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย 
น ามาสร้างแบบสอบถาม 

3. สร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการ 
       สมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของสถานประกอบการที่เรียกใช้ซ้ านักเรียน  
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ซ้ าของสถานประกอบการณ์ 
          โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  มีค่าเท่ากับ     5 คะแนน 
   ระดับเห็นด้วย   มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
   ระดับเฉยๆ   มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
   ระดับไม่เห็นด้วย   มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
   ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน  
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3.3  วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
   

ตารางท่ี 3.3 วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และความคาดหวังของแบบสอบถาม 

Items 
Factor 

Loading 
% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) 
 

0.6899 0.7740 
ซื่อสัตยส์ุจรติ 0.8193 

  
มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 0.8531 

  
ตรงต่อเวลา 0.8190   
มุมมองต่อคุณภาพบริการ (Perceived Quality) 

 
0.6180 0.7924 

ความถูกต้องในการปฏิบตัิงาน 0.7871   ท างานตรงต่อเวลา 0.7251   สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้ 0.8135   
มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  0.8153 

  
มุมมองต่อคุณค่า (Perceived Value) 

 
0.6211 0.6914 

ช่วยส่งเสรมิการเรียนการสอนของเด็กไทย 0.7059 
  

สร้างรายได้ให้ นักเรียน นักศึกษา  0.8211 
  

สร้างอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 0.8312  
 
 
 
 

 
มุมมองภาพลกัษณ์ (Perceived Image)  0.6433 0.8130 
รับผิดชอบงานตัวเอง 0.7757   

มีทักษะที่ด ี 0.7496   

บริการลูกค้าท่ีมาใช้บริการอย่างสภุาพ 0.8370   

บริการที่รวดเร็ว 0.8422 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    มุมมองความพึงพอใจ  (Customer Satisfaction)  0.6309 0.8033 
ลูกค้ากลับมาใช้บริการสถานประกอบการอีก 0.7613   

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 0.7824   

สร้างช่ือเสียงใหส้ถานประกอบการ 0.7857   

สามารถช่วยงานสถานประกอบการอย่างเต็มที ่ 0.8453  
 
 

 
การร้องเรียน  (Customer Complaints)  0.9314 0.9631 

ร้องเรียนไปยังวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ ์ 0.9668   

บอกปัญหาให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 0.9609   

บอกปัญหาในสื่อสังคมออนไลน ์ 0.9676   
ความภักดีของลกูค้า (Customer Loyalty) 

 
0.8267 0.7903 

บอกต่อสิ่งดี ๆ ท่ีท่านไดร้ับจากนักเรียน นักศึกษา 0.9092 
  

ยังคงเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา ต่อไปในอนาคต 
 
 
 

0.9092  
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จากตารางที่ 3.3 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรที่ส ารวจได้ (Factor Analysis) จากองค์ประกอบของ
ความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของ
แรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และโอกาสเรียกใช้ซ้ าของ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 7 องค์ประกอบ จากข้อค าถามที่เป็นตัวแปร 
จ านวน 20 ตัวแปรพบว่า 
 องค์ประกอบที่ 1 มีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.8193, 0.8531และ 0.8190ในองค์ประกอบความ
คาดหวัง (Customer Expectations)สถานประกอบการให้ความส าคัญต่อ ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายเป็นอันดับแรก 
 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.7871 , 0.7251, 0.8135และ 0.8153ใน
องค์ประกอบมุมมองด้านคุณภาพ (Perceived Quality) สถานประกอบการให้ความส าคัญต่อ ความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน อันดับแรก 
 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.7059, 0.8211และ 0.8312ในองค์ประกอบมุมมอง
ด้านคุณค่า (Perceived Value) สถานประกอบการให้ความส าคัญต่อ การสร้างอาชีพให้นักเรียน 
นักศึกษาเป็นอันดับแรก 
 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.7757 , 0.7496, 0.8370 และ 0.8422ใน
องค์ประกอบมุมมองด้านภาพลักษณ์ (Image) สถานประกอบการให้ความส าคัญต่อ การบริการที่รวดเร็ว
เป็นอันดับแรก 
 องค์ประกอบที่  5 มีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.7613 , 0.7824, 0.7857และ 0.8453ใน
องค์ประกอบมุมมองด้านความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) สถานประกอบการให้ความส าคัญต่อ 
สามารถช่วยงานสถานประกอบการอย่างเต็มที่เป็นอันดับแรก 
 องค์ประกอบที่ 6 มีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.9668 , 0.9609และ 0.9676ในองค์ประกอบการ
ร้องเรียน (Customer Complaints) สถานประกอบการบอกปัญหาในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอันดับแรก 
 องค์ประกอบที่ 7 มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากันที่ 0.9092ในองค์ประกอบความภักดี (Customer 
Loyalty ) สถานประกอบการให้ความส าคัญต่อทั้ง 2 ค าถามเท่ากัน 
 แสดงให้เห็นว่าทุกข้อความในปัจจัยขององค์ประกอบ ทั้ง 7 นี้ สามารถน ามาใช้ได้และวัดค่าตัว
แปรในแต่ละด้านได้ในระดับดี โดย เมื่อพิจารณาด้วยน้ าหนักของปัจจัย (Factor Loading) ที่สะท้อนจาก
ค่าของตัวแปรในด้านต่างๆ มีค่าสัมประสิทธิ์ของทุกองค์ประกอบ มากกว่า 0.7 ซึ่งถือว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันมากจึงรวมเป็นองค์ประกอบของปัจจัยเดียวกันได้ 
 เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สัดส่วนของความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด (Percent Variance) พบว่า 
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนรวม มีค่าน้อยกว่า 0.7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความแปรปรวนข้อค าถามใน
ปัจจัยดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้น้อยกว่าร้อยละ 70 เพ่ือสร้างปัจจัยนั้น เป็นการสะท้อนว่าความแปรปรวน
ของตัวแปรในแต่ละปัจจัยถูกน ามาใช้ในระดับที่ไม่ต่ ามากไป และยอมรับได้ 

 



 
 

 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้(1) เพ่ือศึกษาทัศนคติ
ของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพ
แรงงาน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และ 3)เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเลือกกลับมาใช้บริการซ้ าของสถานประกอบการในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างจากสถาน
ประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์เข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จ านวน 364 สถานประกอบการ และน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์และประมวลผล และ
น าเสนอในรูปแบบสถิติพรรณนา การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ (1) ความคาดหวังของสถานประกอบการ (2) คุณภาพของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) ภาพลักษณ์คุณภาพของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (4) คุณค่าการเรียกใช้ซ้ าของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (5) ความพึง
พอใจของสถานประกอบการ (6) การร้องเรียน หรือการแนะน า (7) ความภักดี และ (8) การกลับมาเลือก
ซื้อซ้ า ตามองค์ประกอบของ กรอบแนวคิดการสร้างดัชนีความพึงพอใจของสหรัฐอเมริกา (ACSI) โดย
ผู้วิจัยขอเสนอผลการศึกษาวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 4.1 การแจกแจงความถี่ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การแจกแจงความถี่ของข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า 
 ความคาดหวังต่อคุณภาพนักเรียน นักศึกษา (Customer Expectation)  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ความซื่อสัตย์ 
สุจริต(ค่าเฉลี่ย 4.59) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย 4.51)และ มีความตรงต่อเวลา
(ค่าเฉลี่ย 4.37) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านความคาดหวังต่อความซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
มุมมองทางด้านคุณภาพ (Perceived Quality)พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  ท างานตรงต่อเวลา(ค่าเฉลี่ย 4.50)            
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ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน(ค่าเฉลี่ย 4.39) มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน(ค่าเฉลี่ย 4.34)  และ 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้(ค่าเฉลี่ย 4.32) จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านท างานตรงต่อเวลา มี
เอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 มุมมองทางด้านคุณค่า (Perceived Value) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทุกประเด็น โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ สร้างอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา(ค่าเฉลี่4.43) 
ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของเด็กไทย(ค่าเฉลี่ย 4.417582) สร้างรายได้ให้ นักเรียน นักศึกษา
(ค่าเฉลี่ย 4.37) และ สร้างชื่อเสียงให้สถานประกอบการ(ค่าเฉลี่ย 4.31) จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้าน
มุมมองคุณค่าท่ีสร้างอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ให้มีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 มุมมองทางด้านภาพลักษณ์ (Image) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ รับผิดชอบงานตัวเอง(ค่าเฉลี่ย 4.47) มีทักษะที่ดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.42) บริการลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างสุภาพ(ค่าเฉลี่ย 4.37) และ บริการที่รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 
4.31) จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านมุมมองทางด้านภาพลักษณ์ การรับผิดชอบงานตัวเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 มุมมองทางด้านความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
(ค่าเฉลี่ย 4.43) ลูกค้ากลับมาใช้บริการสถานประกอบการอีก(ค่าเฉลี่ย 4.39) สามารถช่วยงานสถาน
ประกอบการอย่างเต็มที่(ค่าเฉลี่ย 4.37) และ สร้างชื่อเสียงให้สถานประกอบการ (ค่าเฉลี่ย 4.29) จะเห็น
ได้ว่าปัจจัยทางด้านมุมมองทางด้านความพึงพอใจ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 การร้องเรียน (Customer Complaints)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
มากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ บอกปัญหาให้กับผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 2.38) ร้องเรียนไปยังวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์(ค่าเฉลี่ย 2.34) และ บอกปัญหา
ในสื่อสังคมออนไลน์(ค่าเฉลี่ย 2.24) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการร้องเรียน ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยออกมาน้อยมาก 
บ่งบอกว่า ลูกค้ามีการร้องเรียน และบอกปัญหาไปยังปัญหาในสื่อสังคมออนไลน์ น้อยมาก และอาจส่งผล
ให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ าอีกต่อไปในอนาคต 
 ความภักดี (Customer Loyalty) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ยังคงเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา ต่อไปใน
อนาคต(ค่าเฉลี่ย 4.40) และ บอกต่อสิ่งดี ๆ ที่ท่านได้รับจากนักเรียน นักศึกษา(ค่าเฉลี่ย 4.30) จะเห็นได้
ว่าปัจจัยทางด้านความภักดี  ยังคงเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา ต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 การแจกแจงความถ่ีของข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการเรียกใช้ซ้ า
นักเรียน นักศึกษา  
 

เรื่อง 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
1. ความคาดหวัง (Customer Expectations) 
ซื่อสัตย์สุจริต 0 1 13 121 229 4.59 
 0.00% 0.27% 3.57% 33.24% 62.91%  
มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 0 0 14 150 200 4.51 
 0.00% 0.00% 3.85% 41.21% 54.95% 

 ตรงต่อเวลา 1 2 15 190 156 4.37 
 0.27% 0.55%  4.12% 52.20% 42.86% 

 2. มุมมองด้านคุณภาพ (Perceived Quality) 
ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 1 1 11 194 157 4.39 
 0.27% 0.27% 3.02% 53.30% 43.13% 

 ท ำงำนตรงตอ่เวลำ 1 0 16 145 202 4.50 
 0.27% 0.00% 4.40% 39.84% 55.49% 

 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 0 1 25 193 145 4.32 
 0.00% 0.27% 6.87% 53.02% 39.84% 

 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 0 2 14 205 143 4.34 
 0.00% 0.55% 3.85%    
3. มุมมองด้านคุณค่า (Perceived Value) 
ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของเด็กไทย 0 0 16 180 168 4.42 
 0.00% 0.00% 4.40% 49.45% 46.15% 

 สร้างรายได้ให้ นักเรียน นักศึกษา 0 3 17 187 157 4.37 
 0.00% 0.82% 4.67% 51.37% 43.13% 

 สร้างอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 0 0 11 186 167 4.43 
 0.00% 0.93% 3.02% 51.10% 45.88% 

 4. มุมมองด้านภาพลักษณ์ (Image)       
รับผิดชอบงานตัวเอง 0 0 12 168 184 4.47 
 0.00% 0.00% 3.30% 46.15% 50.55%  
มีทักษะที่ดี 0 0 21 169 174 4.42 
 0.00% 0.00% 5.77% 46.42% 47.80%  
บริการลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างสุภาพ 0 1 18 192 153 4.37 
 0.00% 0.27% 4.95% 52.75% 42.03%  
บริการที่รวดเร็ว 0 0 16 220 128 4.31 
 0.00% 0.00% 4.40% 60.44% 35.16%  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

เรื่อง 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
5. มุมมองด้านความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 
ลูกค้ากลับมาใช้บริการสถาน
ประกอบการอีก 0 0 21 180 163 4.39 
 0.00% 0.00% 5.77% 49.45% 44.78%  
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 0 0 18 172 174 4.43 
 0.00% 00.00% 4.95% 47.25% 47.80%  
สร้างชื่อเสียงให้สถานประกอบการ 0 1 25 206 132 4.29 
 0.00% 0.27% 6.87% 56.59% 36.26%  
สามารถช่วยงานสถานประกอบการอย่าง
เต็มที ่ 0 0 15 198 151 4.37 
 0.00% 0.00% 4.12% 54.40% 41.48%  
6. การร้องเรียน (Customer Complaints) 
ร้องเรียนไปยังวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 169 43 47 68 37 2.34 
 46.43% 11.81% 12.91% 18.68% 10.16%  
บอกปัญหาให้กับผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา 150 64 48 66 36 2.38 
 41.21% 17.58% 13.19% 18.13% 9.89%  
บอกปัญหาในสื่อสังคมออนไลน์ 182 39 48 65 30 2.24 
 50% 10.71% 13.19% 17.86% 8.24%  
7. ความภักดี (Customer 
Loyalty) 

      

บอกต่อสิ่งดี ๆ ที่ท่านได้รับจาก
นักเรียน นักศึกษา 

0 3 27 190 144 4.30 

 0.00% 0.82% 7.42% 52.20% 39.56%  
ยังคงเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา 
ต่อไปในอนาคต 

0 2 27 159 176 4.40 

 0.00% 0.55% 7.42% 43.68% 48.35%  
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4.1.2 การจ าแนกข้อมูลตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ตัวแปร โดยจ าแจกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีมีลักษณะที่
แตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม แสดงดัง
ตารางที่ 4.2 ดังนี้  



 

ตารางที่ 4.2 การจ าแนกข้อมูลตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

 
 

เรื่อง จ านวน คาดหวัง คุณภาพ คุณค่า ภาพลักษณ์ พึงพอใจ ร้องเรียน ภักดี 
เพศ         

       ชาย 148 0.8279 0.8309 0.7591 0.7103 0.6866 0.3243 0.7735 

       หญิง 216 0.7948 0.8183 0.7349 0.6831 0.6843 0.3336 0.7908 

t-test  1.6842* 0.8743 1.1541 1.1075 0.09434 0.2512 0.82547 

อายุ         

18 - 24 ปี 99 0.8014 0.7906 0.7366 0.6774 0.6887 0.4756 0.7457 

25 - 30 ปี 98 0.8108 0.8394 0.7548 0.6834 0.6821 0.3563 0.7381 

31 - 40 ปี 82 0.7973 0.8339 0.7392 0.7169 0.6736 0.2560 0.8189 

41 - 50 ปี 50 0.8101 0.8282 0.7334 0.6779 0.6689 0.2180 0.8390 

51 ปีขึ้นไป 33 0.8341 0.8352 0.7678 0.7376 0.7185 0.1867 0.8483 

t-test  0.8056 1.3669* 0.4810 0.8317 0.9816 2.7379*** 2.1433*** 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

เรื่อง จ านวน คาดหวัง คุณภาพ คุณค่า ภาพลักษณ์ พึงพอใจ ร้องเรียน ภักดี 

สถานภาพการสมรส         
โสด 174 0.8157 0.8187 0.7487 0.6910 0.6844 0.3956 0.7567 

สมรส 147 0.8051 0.8273 0.7351 0.7022 0.6827 0.2958 0.8174 

หย่าร้าง 34 0.7957 0.8322 0.7606 0.7008 0.7230 0.1272 0.8083 

อ่ืน ๆ 9 0.7640 0.8195 0.7634 0.5987 0.5996 0.3798 0.6667 

Ftest  0.3318 0.1597 0.2411 0.5924 0.7098 6.7973*** 3.9047*** 

การศึกษา         

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 110 0.8023 0.8234 0.7685 0.7183 0.7131 0.4620 0.7757 

2. ปริญญาตรีขึ้นไป 254 0.8143 0.8255 0.7384 0.6892 0.6784 0.2716 0.7907 

Ftest  2.3261* 1.3174 3.2777* 3.8667*** 3.7639** 9.1857*** 2.8136* 

 
 
 
 
 
 

33 



 

ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน         

1. ต่ ากว่า 15,000 บาท 107 0.8114 0.8237 0.7593 0.6976 0.7116 0.4961 0.7539 

2. 15,000 – 20,000 บาท 63 0.8222 0.8394 0.7457 0.7030 0.6597 0.4035 0.7856 

3. 20,001 – 25,000 บาท 55 0.7609 0.7969 0.6912 0.6509 0.6548 0.2286 0.7786 

4. 25,001 – 30,000 บาท 51 0.7945 0.8137 0.7308 0.6569 0.6619 0.2140 0.7840 

5.30,001 – 35,000 บาท 27 0.7833 0.8149 0.7630 0.6951 0.7020 0.1603 0.8208 

6.35,000 ขึ้นไป 61 0.8537 0.8425 0.7698 0.7486 0.7049 0.2253 0.8224 

Ftest  1.7113 0.9191 1.2321 1.3652 0.8304 11.3838*** 1.1817 

การเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 120 0.7894 0.8204 0.7582 0.7136 0.7143 0.3972 0.7735 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 244 0.8176 0.8250 0.7381 0.6846 0.6709 0.2967 0.7888 

Ftest  1.8866 0.0902 0.8376 1.2700 2.8035* 6.8556*** 0.4929 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  

วัตถุประสงค์ในการรับนักเรียน นักศึกษา       

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เพ่ิมทักษะสร้าง
เสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพจริง 204 0.8330 0.8287 0.7536 0.7149 0.7043 0.2990 0.8071 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาต่าง ที่
เกิดข้ึนจริงในสถานประการ และวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้อง 89 0.7576 0.8070 0.7168 0.6308 0.6518 0.3706 0.7414 
รวมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนกับทาง
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 29 0.7577 0.8210 0.7366 0.7314 0.6185 0.4480 0.7702 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเด็กนักเรียน นักเรียน 42 0.8302 0.8347 0.7661 0.7018 0.7094 0.3117 0.7697 

Ftest  4.5141*** 0.6431 0.9158 3.1173** 2.0314 2.1275* 2.5061* 
ความถี่ในการเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา         

1 ครั้ง ต่อปี 130 0.7999 0.8197 0.7340 0.6894 0.6831 0.4388 0.7539 
2ครั้ง ต่อปี 165 0.8190 0.8287 0.7616 0.7023 0.6824 0.2565 0.8140 
3ครั้ง ต่อปี 51 0.7817 0.8133 0.7186 0.6854 0.6669 0.2711 0.7514 
4 ครั้ง ต่อปี 18 0.8456 0.8314 0.7409 0.6785 0.7784 0.3843 0.8146 

Ftest  0.8736 0.2306 0.8311 0.1387 1.0826 7.7457*** 2.9837** 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

เรื่อง จ านวน คาดหวัง คุณภาพ คุณค่า ภาพลักษณ์ พึงพอใจ ร้องเรียน ภักดี 

ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   

      

1-3 เดือน 102 0.7942 0.8400 0.7735 0.7167 0.7085 0.3709 0.8038 

3-4 เดือน 140 0.7959 0.7985 0.7181 0.6642 0.6552 0.2839 0.7606 

6 เดือน 73 0.8207 0.8130 0.7281 0.6813 0.6750 0.3297 0.7876 

1 ปี 49 0.8543 0.8759 0.7855 0.7518 0.7378 0.3757 0.8028 

Ftest  1.5402 4.8613*** 2.4874* 2.2306* 2.0119 1.5866 1.1784 

ประเภทของสถานประกอบการ         

ภาครัฐ 85 0.8171 0.8233 0.7447 0.6981 0.6944 0.4168 0.7822 

รัฐวิสาหกิจ 103 0.8092 0.8182 0.7190 0.6938 0.6895 0.3186 0.8040 

ภาคเอกชน 176 0.8034 0.8266 0.7598 0.6925 0.6783 0.2944 0.7727 
Ftest  0.1589 0.1257 1.3958 0.0169 0.162  3.6990** 0.8371 

 
 

36
 



 

ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

เรื่อง จ านวน คาดหวัง คุณภาพ คุณค่า ภาพลักษณ์ พึงพอใจ ร้องเรียน ภักดี 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม         

สถานประกอบการณ์ในพ้ืนที่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 176 0.8353 0.8315 0.7658 0.7130 0.7100 0.3296 0.8228 
สถานประกอบการณ์นอกพ้ืนที่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 188 0.7829 0.8160 0.7250 0.6765 0.6620 0.3301 0.7473 

Ftest  7.4865*** 1.2035 3.9348** 2.2786 3.9061** 0.0002 14.0390*** 
 

หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1  ** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  *** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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จากตารางที่ 4.2 สามารถอธิบายผลของการทดสอบจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์ทดสอบ 2 ตัวแปร (Bivariate Analysis) ตามกรอบแนวคิด American Customer 
Satisfaction Index (ACSI) มีผลดังนี้ 
 

 เพศ ในส่วนของเพศของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อปัจจัยด้านความ
คาดหวัง อย่างมีนัยส าคัญระดับ 0.1  
 อายุ ในส่วนของอายุของผู้ตอบแบบสอบถามจะอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อ
ปัจจัยด้านคุณภาพ ด้านความพึงพอใจ และด้านความภักดี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และส่งผลต่อ
ด้านความคาดหวัง ด้านคุณค่า ด้านภาพลักษณ์ และด้านการร้องเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านความคาดหวังมากท่ีสุด 
 สถานะภาพ ในส่วนของสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสถานะภาพโสด เป็นส่วนใหญ่ส่งผล
ต่อปัจจัยด้านความคาดหวัง ด้านคุณภาพ ด้านความพึงพอใจ ด้านการร้องเรียน และด้านความภักดี 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และส่งผลต่อปัจจัยด้านคุณค่า และด้านภาพลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.01 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านคุณภาพมากท่ีสุด 
 ระดับการศึกษา ในส่วนของระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อปัจจัยด้านความคาดหวัง ด้านคุณภาพ ด้านคุณค่า 
ด้านภาพลักษณ์ ด้านความพึงพอใจ ด้านการร้องเรียนและด้านความภักดี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านคุณภาพมากท่ีสุด 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้อยู่ที่ ต่ า
กว่า 15,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อปัจจัยด้านคุณภาพ ด้านความคุณค่า ด้านภาพลักษณ์ ด้านความ
พึงพอใจ และด้านความภักดี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และส่งผลต่อปัจจัยด้านความคาดหวัง และ
ด้านการร้องเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านคุณภาพมาก
ที่สุด 
 การเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ส่วนใหญ่เรียกใช้ซ้ า 
นักศึกษา ระดับ ปวส. มากกว่านักเรียน ระดับ ปวช.ส่งผลต่อปัจจัยด้านความคาดหวัง ด้านคุณภาพ ด้าน
ภาพลักษณ์ และด้านการร้องเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และส่งผลต่อปัจจัยด้านคุณค่า ด้าน
ความพึงพอใจ และด้านความภักดี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้าน
คุณภาพมากที่สุด 
 วัตถุประสงค์ในการรับนักเรียน นักศึกษา ส่วยใหญ่เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เพ่ิม
ทักษะสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพ ส่งผลต่อปัจจัยด้านความคาดหวัง ด้านคุณภาพ ด้าน
คุณค่า ด้านภาพลักษณ์ ด้านความพึงพอใจ ด้านการร้องเรียนและด้านความภักดี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านความคาดหวังมากท่ีสุด 
 ความถี่ในการเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่2ครั้งต่อ เป็นส่วนใหญ่ 
ส่งผลต่อปัจจัยด้านความคาดหวัง ด้านคุณภาพ ด้านคุณค่า ด้านภาพลักษณ์ ด้านความพึงพอใจ ด้านการ
ร้องเรียนและด้านความภักดี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้าน
คุณภาพมากที่สุด 
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ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 3-4 ครั้ง เป็นส่วนใหญ่ 
ส่งผลต่อปัจจัยด้านความคาดหวัง ด้านคุณภาพ ด้านคุณค่า ด้านภาพลักษณ์ ด้านความพึงพอใจ ด้านการ
ร้องเรียนและด้านความภักดี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้าน
คุณภาพมากที่สุด 

ประเภทของสถานประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นภาคเอกชน เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อ
ปัจจัยด้านความคาดหวัง ด้านคุณภาพ ด้านคุณค่า ด้านภาพลักษณ์ ด้านความพึงพอใจ ด้านการร้องเรียน
และด้านความภักดี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านคุณภาพมาก
ที่สุด 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม คือสถานประกอบการนอกพ้ืนที่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อปัจจัยด้านความคาดหวัง ด้านคุณภาพ ด้านคุณค่า 
ด้านภาพลักษณ์ ด้านความพึงพอใจ ด้านการร้องเรียนและด้านความภักดี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านคุณภาพมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอย ด้วยวิธีการประมาณค่า OLS ZACSI) 
Model PQ PV IM CSI CC CL y 
CE  (x1) 0.216*** 0.137**  0.092    
PQ  (x2)  0.705 ***  0.413***    
PV  (x3)    0.176***    
IM  (x4) 0.325***   0.382***   0.135 
CSI (x5)     -0.126 0.358*** 0.570* 
CC (x6)      -0.064** -1.274*** 
CL (x7)   0.535***    1.103*** 

Constant 0.424*** 0.053 0.275*** -0.125** 0.416*** 0.560***  

N 364 364 364 364 364 364 364 
Rss 2.942 9.538 15.33 9.419 43.36 11.08  
ll 360.4 146.3 60.01 148.6 -129.3 119.0 - 

-550.8 
F-test 225.8*** 85.54*** 

 
93.78*** 

 
97.62*** 

 
2.614 

 
45.65*** 

 
 

Chi-square Test      96.61*** 
R2 0.556 0.322 0.206 0.521 0.00717 0.202  

R2_a 0.553 0.318 0.204 0.516 0.00443 0.197  

Pseudo R2      0.0806 
หมายเหตุCE = ความคาดหวังของสถานประกอบการ, PQ = คุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้ารับการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
PV = คุณค่าการใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา ท่ีรับเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
IM = ภาพลักษณ์การคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
CSI = พึงพอใจของสถานประกอบการการเรียกใช้ซ้ าของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และระดับปวส. 
CV = การร้องเรียนปัญหาท่ีไม่พอใจกับนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ,  

CL = ความภักดีในการเรียกใช้ซ้ า นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
RV = โอกาสในการกลับมาใช้บริการซ้ า 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.10, ** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05, และ *** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 จากการพิจารณาค่า R2 หรือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด โดยค่า R2 ที่มีค่ามากจะส่งผลถึงการประมาณค่าการตัดสินใจ 
ที่มีความแม่นย าสูงขึ้น จากตารางที่ 4.3 สามารถสรุปผลค่า R2 หรือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ได้ดังนี้ 
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 ความคาดหวังของสถานประกอบการ และภาพลักษณ์ของสินค้า สามรถอธิบายถึงคุณภาพของ
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร้อยละ 55.6 (R2= 0.556) 
 ความคาดหวังของสถานประกอบการ และคุณภาพของสินค้า สามารถอธิบายถึงคุณค่า หรือ
ความคุ้มค่าของสินค้าได้ ร้อยละ 32.2 (R2= 0.322) 
 ความคาดหวังของสถานประกอบการ สามารถอธิบายถึงภาพลักษณ์ของสินค้าได้ ร้อยละ 20.6 
(R2= 0.206) 
 ความคาดหวังของสถานประกอบการ คุณภาพของสินค้า คุณค่าหรือความคุ้มค่าของสินค้า และ
ภาพลักษณ์ของสินค้า สามารถอธิบายถึงความพึงพอใจต่อสินค้าได้ ร้อยละ 52.1 (R2= 0.521) 
 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ สามารถอธิบายถึงการ้องเรียนได้ ร้อยละ 0.717 (R2= 
0.00717) 
 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ และการร้องเรียนของลูกค้า สามารถอธิบายถึงความภักดี
ของลูกค้าได้ ร้อยละ 20.2 (R2= 0.202 
 

4.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรงด้วย
วิธีการประมาณ (Ordinary Least square : OLS) สมารถแสดงค่าความสัมพันธ์ของสมมติฐานได้ดังภาพ
ที่ 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1    ** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05    *** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดแบบจ าลองโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อ

คุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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 จากภาพ ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึง
สรุปได้ว่าการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์ที่สมเหตุผลตามกรอบแนวคิดความพึงพอใจ ( American 
Customer Satisfaction Index : ACSI) พบว่า มีการยอมรับสมมติฐาน จ านวน 7 สมมติฐาน ได้แก่ 
สมมติฐานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูลตามสมมติฐาน ดังนี้
ได้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 : คาดหวังต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์เชิงบวกกับมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณค่า และความพึงพอใจ มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.2160.137 และ 0.0918 มีนัยส าคัญทางสถิติ ของสถานประกอบการที่รับ
นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 สมมติฐานที่ 2: มุมมองที่มีต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เชิงบวกกับการมุมมองคุณค่า และความพึงพอใจ 
มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.705 และ 0.413 มีนัยส าคัญทางสถิติ ของสถานประกอบการที่
รับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 สมมติฐานที่ 3 : มุมมองคุณค่าการใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา ที่รับเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.176 มีนัยส าคัญทางสถิติ ของสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 สมมติฐานที่ 4: มุมมองต่อภาพลักษณ์การคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์
สัมพันธ์เชิงบวกกับ มุมมองคุณภาพ และความพึงพอใจ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.325 
และ 0.382 มีนัยส าคัญทางสถิติ ของสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 สมมติฐานที่ 5:  ความพึงพอใจของสถานประกอบการการเรียกใช้ซ้ าของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับปวช. และระดับปวส. ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์
สัมพันธ์เชิงลบกับ การร้องเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ เท่ากับ -0.126 และมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับ ความภักดี และโอกาสกลับมาใช้ซ้ ามีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0. 358 และ 0.570     
มีนัยส าคัญทางสถิติ ของสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 สมมติฐานที่ 6 : การ้องเรียนปัญหาที่ไม่พอใจกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เชิงลบกับความภักดี และโอกาสกลับมาซื้อซ้ า มี
ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ เท่ากับ -0.0636 และ -1.274 มีนัยส าคัญทางสถิติของสถานประกอบการที่
รับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
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 สมมติฐานที่ 7 : ความภักดีในการเรียกใช้ซ้ า นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เชิงบวกกับ
ภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ และโอกาสกลับมาใช้ซ้ ามีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.535 และ 
1.103 มีนัยส าคัญทางสถิติ ของสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อสรุปจากการเปรียบเทียบค่าดัชนีของผู้ตอบแบบสอบถาม จากปัจจัย
ต่างๆ ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงการให้คะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามที่อาจจะมี
คะแนนที่สูงหรือต่ า และสามารถก าจัดปัญหาความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ได้จาการสร้างดัชนีเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจ ด้วยการตอบแบบสอบถาม โดยมาตรวัด 5 ระดับ ตามแบบ Likert Scale ตาม
องค์ประกอบ7 องค์ประกอบ ของตัวแปรปัจจัยต่างๆ ดังนั้น เรดาร์เปรียบเทียบค่าดัชนีของสถาน
ประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์ประกอบ (1) ความคาดหวัง 
2) มุมมองคุณภาพ 3) มุมมองคุณค่า 4) มุมมองภาพลักษณ์ 5) มุมมองความพึงพอใจ 6) การ้องเรียน 
และ 7) ความภักดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้า
รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพแรงงาน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเลือกกลับมาใช้บริการซ้ า
ของสถานประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3)ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสที่สถานประกอบการกลับมา
ใช้บริการซ้ า ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยใช้แบบจ าลอง (American Customer Satisfaction : ACSI) สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย 

 ผลกาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 364 คนเป็นสถาน
ประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะแตกต่างกันตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ความถี่ 
ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเภทของสถานประกอบการ และสถานะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะที่แตกต่างกันส่งผลกระทบต่อบางองค์ประกอบจาก 7 องค์ประกอบ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 ผลการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพแรงงาน ของ
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบจ าลองดัชนีความพึงพอใจของผู้ใจบริโภคของ
อเมริกัน (ACSI) จ านวน 7 องค์ประกอบ พบว่าทุกองค์ประกอบของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (จากรูป 5.1) โดยค่าเฉลี่ยของแต่ละ
องค์ประกอบของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่ามากกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 การศึกษาวิจัยนี้พบว่าสถานประกอบการมีทัศนคติต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
มากกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณภาพแรงงาน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ชั้นสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณค่า และภาพลักษณ์ 
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ขณะที่ความคาดหวังเป็นปัจจัยที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเลือกกลับมาใช้บริการซ้ าของสถานประกอบการในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ การร้องเรียน และความภักดี โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ขณะที่ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 แผนภาพเรดาร์เปรียบเทียบค่าดัชนีของ สถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้า

รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. และ
การการรับนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไปมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับทัศนคติของสถานประกอบการ จ าแนกตามสถานประกอบการที่
รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบทัศนคติของ
สถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานประกอบการมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ความคาดหวัง 
คุณภาพ ความพึงพอใจ และความภักดี 

 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพแรงงาน ของ
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง               
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สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพแรงงาน ของนักเรียน 
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้ วย ปัจจัย
ด้านความคาดหวัง ด้านคุณภาพ ด้านคุณค่า และภาพลักษณ์ ส่งผลต่อความพึงพอใจ โดยมีปัจจัยด้าน
คุณภาพส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเลือกกลับมาใช้บริการซ้ าของสถานประกอบการในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเลือกกลับมาใช้บริการซ้ าของสถานประกอบการใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ด้านการร้องเรียน และความภักดี ซึ่งปัจจัย
ด้านความภักดี ส่งผลมากท่ีสุดต่อการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

5.2 อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงาน
ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ด้านประชากรศาสตร์ พบว่าความคาดหวังของลูกค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันตามเพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระหว่าง 0.01-0.05 ขณะที่สถานภาพการ
สมรสที่แตกต่างกันมีความคาดหวังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2. จากเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพแรงงาน ของนักเรียน 
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ น้อยกว่า นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวมถึงการร้องเรียน ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับการร้องเรียน โอกาสในการ
จัดการแก้ไขข้อร้องเรียน ปัญหาหรือข้อขัดแย้ง ส่งผลต่อความภักดี 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีที่มาจาก 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ มุมมอง
คุณภาพ และมุมมองคุณค่า กล่าวคือคุณภาพและคุณค่าของสินค้า ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความ
พึงพอใจให้เกิดข้ึนกับลูกค้า และ ส่วนที่ 2 คือ ความพึงพอใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลดการร้องเรียน 
และเพ่ิมความภัคดี ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยอ่ืน ๆ และส่งผลต่อเนื่องให้ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 

4. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเลือกกลับมาใช้บริการซ้ าของสถานประกอบการในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีปัจจัยสนับสนุนหลัก คือ ความภักดีของลูกค้า ส่งผลให้เกิดการเรียกกลับมาใช้ซ้ า 
กลับมาฝึกอีก ในขณะเดียวกันมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลัก คือ การร้องเรียน ส่งผลให้ลดโอกาสการเรียก
กลับมาฝึกซ้ า ดั้งนั้นในนักเรียน นักศึกษาจึงควรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎของ
สถานประกอบการ มีความรับผิดชอบในงาน เพ่ือให้เกิดเป็นความประทับในใจในการท างาน กระทั่งส่งผล
ต่อความภักดี 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 

 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพแรงงาน ของ
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าสถานประกอบการมีทัศนคติ ต่อนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มากกว่านักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีซึ่งมีความแตกต่างกันไป 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ควรน า
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของสถานประกอบการและประเด็นแต่ละด้านที่สถานประกอบการ มีความพึงพอใจ
น้อย ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะ เช่น ข้อการศึกษาและวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน และข้อความรู้และ
ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ส่วนด้านพฤติกรรมการท างาน เช่น ข้อมีการแก้ปัญหา 
การตัดสินใจ  มีความคิดริเริ่มในการท างาน มาร่วมเป็นประเด็นส าคัญในการปรับปรุงพัฒนาดังนี้  

-  ควรมีการบูรณาการความรู้เรื่องการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กระบวนการวางแผน
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเข้าไปในการฝึกปฏิบัติด้วยทุกครั้ง 

- ควรฝึกให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

-  ควรฝึกทักษะในด้านภาษาที่สอง ที่สามให้มากข้ึน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและรองรับประชาคมอาเซียน 

2. สร้างช่องทางติดตามการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ ติดตามพฤติกรรมนักเรียน นัก ศึกษา
ได้ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา  

 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
- การวิจัยครั้งไปศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 
- การวิจัยประเภทของสถานประกอบการและ การรับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ  

 5.3.3 ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัย 
 1. ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูลท าให้การกระจายของประชาการแต่ละกลุ่มมี
สัดส่วนไม่เท่ากัน 

 2. ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเลือกกลับมาใช้บริการซ้ าของสถานประกอบการใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยตามองค์ประกอบ 7 ด้านเท่านั้น
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ประสบการณ์และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า
นั้นๆไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งๆอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้ทั้งนี้อยู่ กับ
ขบวนการอบรมให้เรียนรู้ระเบียบวิธีของสังคมซึ่งทัศนคติเหล่านี้จะแสดงออกหรือปรากฏให้เห็น
เด่นชัดในกรณีที่สิ่งเร้านั้นเป็นสิ่งเร้าทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ปทุมธานี 

 Martin Fishlein (อ้างถึงใน ดารณีพานทอง พาลุสุข และสรุเสกย พงษ์หาญยุทธ, 2548, 
ทัศนคติหมายถึงความรูสึกโอนเอียงที่จะมีปฏิกิริยาเห็นด้วยไมเห็นด้วยหรือนิ่งเฉยตอสิ่งตางๆ  
ที่เกิดขึ้นในสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2548.  

 Fornell, C.F., Johnson, M.D., Anderson, E.W., Cha, J., & Bryant, B.E. (1996). “The 
American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings.” Journal of 
Marketing, 60 (October), 7-18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 
 

ส่วนที่ 1 จาก 2 
ทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

แบบสอบถาม 
 

เรื่อง  ทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามนี้สร้างข้ึนเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้สึกความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการศึกษา
ความคาดหวังของสถานประกอบต่อการใช้ซ้ าที่มีต่อคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ 
ปวส. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการท าวิจัยในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยในส่วนของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ตอน คือ  
 ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2   พฤติกรรมของสถานประกอบการที่เรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา  
 ตอนที่ 3   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ซ้ าของสถานประกอบการ 
 
ส่วนที่ 2 จาก 2 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิจัยในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.  เพศ 
o 1. ชาย 
o 2. หญิง 

2.  อายุ 
o 1. 18 - 24 ปี 
o 2. 25 - 30 ปี 
o 3. 31 - 40 ปี 
o 4. 41 - 50 ปี 
o 5. 51 ปีขึ้นไป 

3.  สถานภาพการสมรส      
o 1. โสด 
o 2. สมรส 
o 3. หย่าร้าง 
o 3. อ่ืน ๆ 

4.  การศึกษา 
o 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
o 2. ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี 
o 3. ก าลังศึกษาปริญญาโท/ปริญญาโท 
o 4. สูงกว่าระดับปริญญาโท 

5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
o 1. ต่ ากว่า 15,000 บาท 
o 2. 15,000 – 20,000 บาท 
o 3. 20,001 – 25,000 บาท 
o 4. 25,001 – 30,000 บาท 
o 5. 30,001 – 35,000 บาท 
o 6. 35,000 ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมของสถานประกอบการที่เรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา 
 

1. การเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
o 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
o 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

2. วัตถุประสงค์ในการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
o 1. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เพ่ิมทักษะสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตาม

สภาพจริง 
o 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาต่าง ที่เกิดข้ึนจริงในสถานประการ และวิธีการ

แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 
o 3. รวมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนกับทางวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
o 4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเด็กนักเรียน นักเรียน 

 

3. ความถี่ในการเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา 
o 1. 1 ครั้ง ต่อปี 
o 2. 2 ครั้ง ต่อปี 
o 3. 3 ครั้ง ต่อปี 
o 4. 4 ครั้ง ต่อปี 

 

4. ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
o 1. 1-3 เดือน 
o 2. 3-4 เดือน 
o 3. 6 เดือน 
o 4. 1ปี 

 

5. ประเภทของสถานประกอบการ 
o 1. ภาครัฐ 
o 2. รัฐวิสาหกิจ 
o 3. ภาคเอกชน 

 

 
6. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
o 1. สถานประกอบการณ์ในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
o 2. สถานประกอบการณ์นอกพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ตอนที่ 3   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ซ้ าของสถานประกอบการ 
 

ระดับความคิดเห็น5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ระดับความคิดเห็น  4   หมายถึง  เห็นด้วย 
  ระดบัความคิดเห็น3   หมายถึง  ไม่แสดงความคิดเห็น   
 ระดับความคิดเห็น2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
  ระดับความคิดเห็น1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
1. ท่านคาดหวังต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา 

 5 4 3 2 1 
1. ปฏิบัติงานถูกต้อง      

2. ซื่อสัตย์สุจริต      

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย      
4. ตรงต่อเวลา      

 
2. มุมมองของท่านที่มีต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 5 4 3 2 1 
1. ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน      
2. มาท างานตรงต่อเวลา      

3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้      

4. รักในการท างาน มีความตั้งใจ      
 
3. คุณค่าการใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา ที่รับเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 5 4 3 2 1 
1. ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของ
เด็กไทย 

     

2. สร้างชื่อเสียงให้สถานประกอบการ      

3. สร้างรายได้ให้นักเรียน นักศึกษา      
4. สร้างอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา      
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4. มุมมองต่อภาพลักษณ์การคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 5 4 3 2 1 
1. รับผิดชอบงานตัวเอง      

2. มีทักษะที่ดี      

3. บริการลูกค้าท่ีมาใช้บริการที่สุภาพ      

4. บริการที่รวดเร็ว      
 
5. ความพึงพอใจของสถานประกอบการการเรียกใช้ซ้ าของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และระดับ
ปวส. ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 5 4 3 2 1 
1. ลูกค้ากลับมาใช้บริการสถานประกอบการอีก      

2. ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง      
3. สร้างชื่อเสียงให้สถานประกอบการ      

4. สามารถช่วยงานสถานประกอบการอย่าง
เต็มที่ 

     

 
6. ความพึงพอใจของสถานประกอบการการเรียกใช้ซ้ าของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และระดับ
ปวส. ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 5 
เคย 

(100%) 

4 
มากกว่า 
50% 

3  
 

50% 

2  
น้อยกว่า 

50% 

1 
ไม่เคย 
(0%) 

1. ร้องเรียนไปยังวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

     

2. บอกปัญหาให้กับผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา 

     

3. บอกปัญหาในสื่อสังคมออนไลน์      
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7. ท่านมีความภักดีในการเรียกใช้ซ้ า นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 

 5 4 3 2 1 

1. ท่านจะบอกต่อสิ่งดี ๆ ที่ท่านได้รับจาก
นักเรียน นักศึกษาไปยังคนที่ท่านรู้จัก 

     

2. ท่านจะยังคงเรียกใช้ซ้ านักเรียน นักศึกษา 
ต่อไปในอนาคต 

     

 
8. โอกาสในการกลับมาใช้บริการซ้ า 
 

 5 4 3 2 1 
0. ไม่กลับมาใช้ซ้ าแน่นอน 0%      
1. กลับมาใช้บริการน้อยมาก 1-20%      
2. กลับมาใช้บริการน้อย 21-40%      
3. กลับมาใช้บริการปานกลาง 41-60%      
4. กลับมาใช้บริการมาก 61-80%      
5. กลับมาใช้บริการมากๆ 81-99%      
6. กลับมาใช้บริการแน่นอน 100%      
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ภาคผนวก ข การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
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ประวัติวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล น         นางสาวบุญนิสา เสอืนาค 
วันเดือนปีเกิด 9 ตุลาคม 2535  
สถานที่เกิด ประจวบคีรีขันธ์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 49/2 ซอย2หมู่บ้านเสียงทอง ถนนสุขจิต 

ต าบลประจวบคีรีขันธ์อ าเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
สถานที่ท างาน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2553  
 
พ.ศ. 2558  

 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
คณะอุตสาหกรรมการบริการ  
สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
วิทยาลัยดุสิตธานี 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2561 - 2563  
 

 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร  
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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