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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรที่มีต่อ
วิทยำลัยสำรพั ดช่ำงปรำจีนบุรี ประชำกรที่ ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของนัก ศึก ษาฝึ กงาน ในสถานประกอบการที่ ให้ ความร่ วมมือในการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ
ของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี จำนวน 20 คน โดยใช้ประชำกรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย
สถิติที่ ใช้ใ นกำรวิเ ครำะห์ข้อ มู ล ในกำรวิจัย ครั้ง นี้ ใช้ ส ถิติ เ ชิง พรรณนำ หำค่ ำสถิติ พื้นฐำน ได้แ ก่
ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรทีม่ ีต่อวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( x = 4.09, S.D. =.53) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำก
ทุกด้ำน เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย คือ 1) ด้ำนทักษะพื้นฐำน ( x = 4.11, S.D. =.49)
2) ด้ำนควำมสำมำรถทำงสังคม ( x = 4.10, S.D. =.62) 3) ด้ำนควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ ( x = 4.07, S.D. =.67) ตำมลำดับ
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Abstract
This research aims to study Education Opinion of establishments on
Prachinburi Polytechnic College. The population used in this study was. the
performance supervisor. of the interns In establishments that cooperate in
professional experience training of Prachinburi Polytechnic College of 20 people.
The entire population was used as a sample group in the research. The statistics
used to analyze the data in this research. Using descriptive statistics Find basic
statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the research were as follows: Education Opinion of establishments
on Prachinburi Polytechnic College. The overall level was at a high level ( x = 4.09,
SD = .53), when considered on each aspect, found that they were at high level in all
aspects, respectively, the descending mean was 1) basic skills ( x = 4.11, SD = .49). 2)
Social Competence ( x = 4.10, S.D. = .62) 3) Competence and Responsibility ( x = 4.07,
S.D. = .67), respectively.
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บทนา
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึก ษำ กระทรวงศึก ษำธิก ำร เป็นหน่วยงำนหนึ่ง ที่
รับผิดชอบกำรจัดกำรด้ำนอำชีวศึกษำ ซึ่งเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งผลิตกำลังคนระดับกลำงในระดับ
ช่ำงฝีมื อ และช่ำงเทคนิค มี ห น้ำที่ ห ลัก ในกำรจัดกำรศึก ษำวิชำชีพให้ส อดคล้องกั บ ควำมต้องกำร
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ โดยท ำหลัก สูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักรำช 2546 ซึ่งเปิดโอกำสให้ผเู้ รียนเลือกระบบและวิธีกำรเรียนได้อย่ำงเหมำะสม ตำมศักยภำพ
ควำมสนใจและโอกำสของผู้เรียน ส่งเสริมกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำ
หลักสูตรร่วมกันระหว่ำงสถำบัน หน่วยงำน และองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในระดับชำติ ท้องถิ่น และชุมชน
ทั้งนี้เพื่อผลิตกำลังคนระดับช่ำงฝีมือที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญในทักษะวิชำชีพ มีคุณภำพ และเป็นผู้ที่มี
ปัญญำที่เหมำะสม สำมำรถนำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงด้วยกำรฝึกงำนจึงเป็นระบบกำรศึกษำที่เน้นกำรปฏิบัติง ำนในสถำน
ประกอบกำร โดยจัดให้นักศึกษำไปปฏิบัติงำนจริง ณ สถำนประกอบกำร ระบบนี้จะส่งผลให้นักศึกษำ
ได้รับโอกำสเรียนรู้ประสบกำรณ์จำกกำรไปปฏิบัติงำน กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น เกิดทักษะกำรสื่อสำร

กับผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถำนประกอบกำร ในขณะเดียวกันสถำนประกอบกำรก็
ได้แรงงำนซึ่งมีทักษะควำมพร้อมระดับหนึ่งไปช่วยงำน ซึ่ง อำจได้รับ ควำมคิดใหม่ ๆ จำกนักศึกษำ
ฝึ ก งำน อี ก ทั้ ง เป็ น กำรแบ่ ง เบำภำระให้ พ นั ก งำนประจ ำ สำมำรถไปท ำงำนที่ ย ำกกว่ ำ ได้
ในส่วนสถำบันกำรศึกษำจะได้นำผลของระบบนี้มำปรับปรุงหลักสูตรต่ำง ๆ ให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนมำกยิ่งขึ้น คณะครูได้รับประสบกำรณ์ใหม่ที่ทันสมัย ทำให้เกิดกำรร่วมมือ
กันทำงวิชำกำรระหว่ำงสถำนประกอบกำรและวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยวิธีกำรฝึกงำนนักศึกษำจะ
เน้นที่ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด (วิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน.
2557)
ตำมมำตรฐำนกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ (ประกั น คุ ณ ภำพภำยนอก) ก ำหนด
ให้วิทยำลัยจัดส่ง นักศึกษำเข้ำฝึกประสบกำรณ์จ ริงในสถำนประกอบกำรทั้ง ในภำครัฐและเอกชน
โดยนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องได้รับกำรเรียนรู้จักประสบกำรณ์จริง
ไม่ น้อ ยกว่ำ 20 ชั่วโมง ทั้ งนี้ไม่ นับรวมรำยวิชำที่ ส่ง ออกไปฝึกงำน ทั้ง นี้เพื่อให้นักศึกษำได้ฝึกงำน
ในสถำนประกอบกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเมื่อสำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว จะได้งำนทำต่อเนื่องไป
ได้เลย ซึ่งเป็นผลดีแก่นักศึกษำเอง และสถำนประกอบกำรสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรที่จะต้องฝึก
คนงำนใหม่เข้ำทำงำนแม้ว่ำกำรส่งนักศึกษำเข้ำฝึกประสบกำรณ์ของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี
ได้ดำเนินงำนมำเป็นเวลำหลำยปี วิทยำลัยก็เห็นควำมสำคัญของกำรฝึกประสบกำรณ์ แต่ปรำกฏว่ำยัง
มีปัญหำและอุปสรรคอยู่อีกมำก เช่น ปัญหำเกี่ยวกับทักษะพื้นฐำน ปัญหำเกี่ยวกับกำรปรับตัวเข้ำกับ
สังคมของสถำนประกอบกำร ปัญหำเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ ในเรื่องของกำรตรงต่อเวลำ
กำรตั้งใจทำงำน ควำมอดทน หรือควำมกระตือรือร้น ซึ่งกำรศึกษำหำข้อมูลดังกล่ำวจะนำมำปรับปรุง
แก้ไขและกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน
จำกควำมสำคัญของปัญหำดังกล่ำว ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจทีจ่ ะศึกษำควำมคิดเห็นของ
สถำนประกอบกำรที่มีต่อวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี กรณีศึกษำ นักศึกษำฝึกงำน ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2563 เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำนักศึกษำของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี ให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษำระดับควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรที่มีต่อวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี

แนวคิด และทฤษฎี และกรอบแนวคิด
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
กำธร รัตนธรรม (2552) กล่ำวว่ำ ควำมคิดเห็น หมำยถึง กำรแสดงออกทำงควำมรู้สึก
ควำมเชื่อ เจตคติและค่ำนิยมบำงอย่ำงของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะอำศัยควำมรู้หรือประสบกำรณ์
และสภำพแวดล้อม กำรแสดงควำมคิดเห็นนี้อำจแสดงได้ด้วยคำพูดหรือกำรเขียน ซึ่ง อำจได้รับ
กำรยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้เช่นกัน
ดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550) กล่ำวว่ำ ควำมคิดเห็น หมำยถึง กำรแสดงออกทำงควำมรู้สึก
นึกคิดควำมเชื่อที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุก ำรณ์ใดเหตุก ำรณ์ห นึ่ง อำจจะได้รับกำรยอมรับหรือ
ปฏิเสธจำกคนอื่นก็ได้ และควำมคิดของคนนั้นมีหลำยระดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นควำมรู้ ประสบกำรณ์
และสภำพแวดล้อมของแต่ละบุคคล
จำกควำมหมำยดังกล่ำวสำมำรถสรุปได้ว่ำ ควำมคิดเห็น กำรแสดงออกถึงควำมรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยควำมรู้สึกนั้นมีพื้นฐำนมำจำกภูมิหลังในอดีตหรือประสบกำรณ์ที่
ผ่ำนมำ ซึ่งกำรแสดงควำมคิดเห็นอำจได้รับกำรยอมรับหรือปฏิเสธจำกคนอื่นก็ได้
หลักการวัดความคิดเห็น
เบสท์ (Best, 1977, p. 171; อ้ำงถึงใน ศรีอัมพร ปำนพรหม, 2551, หน้ำ 11) ได้กล่ำวว่ำ
กำรวั ด ควำมคิ ด เห็ น โดยทั่ ว ไปจะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ 3อย่ ำ งคื อ บุ ค คลที่ จ ะถู ก วั ด สิ่ ง เร้ ำ ที่ มี
กำรตอบสนองซึ่งจะออกมำในระดับต่ำงมำกน้อยวิธีวัดควำมคิดเห็นนั้นโดยมำกจะใช้แบบสอบถำม
และกำรสัม ภำษณ์โ ดยให้ผู้ที่ ตอบคำถำมเลือกตอบแบบสอบถำม และผู้ถูก วั ดจะเลือกตอบตำม
ควำมคิดเห็นของตนในเวลำนั้น กำรใช้แบบสอบถำมสำหรับวัดควำมคิดเห็นและระบุให้ผู้ตอบตอบว่ำ
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวข้องกับข้อควำมที่กำหนดให้ซึ่งข้อควำมแต่ละข้อควำมจะมีควำมคิดเห็น
เลือกตอบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
ผู้วิจัยสรุปได้ว่ำ หลัก กำรวัดควำมคิดเห็น คือ บุคคลที่จ ะถูกวัดสิ่ง เร้ำที่ มีกำรตอบสนอง
ซึ่งจะออกมำในระดับต่ำงมำกน้อยวิธีวัดควำมคิดเห็นนั้นโดยมำกจะใช้แบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์
กำรใช้แบบสอบถำมส ำหรับ วัดควำมคิดเห็น และระบุให้ผู้ตอบ ตอบว่ำเห็นด้วย หรือไม่ เ ห็นด้วย
เกี่ ยวข้อ งกั บข้อ ควำมที่ก ำหนดให้ซึ่งข้อควำมแต่ละข้อควำมจะมี ควำมคิดเห็นเลือกตอบ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่ำงยิ่งเห็นด้วยไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

แนวคิดเกี่ยวกับสถานประกอบการ
รวี วรรณ ชิ นะตระกู ล (2535 อ้ ำงถึ ง ใน อิ ท ธิ ศั ก ดิ์ อิ ส รำนุ กู ล เดช. 2547) กล่ ำวว่ ำ
สถำนประกอบกำร คือ องค์กำรของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจเพื่อหำผลตอบแทนใน
รูปแบบของกำไร สถำนประกอบกำรนอกจำกจะหำผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรแล้วธรรมชำติของ
สถำนประกอบกำร โดยทั่ วไปจะต้องตอบแทนให้กั บ ชุมชนหรือสัง คมในรูป แบบต่ำง ๆ เช่น
ด้ำนกำรศึกษำคือกำรให้ทุนกำรศึกษำ ส่วนด้ำนกำรพัฒนำสังคม เช่น กำรสร้ำงสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ
ในบริเวณใกล้เคียงกับสถำนประกอบกำร
มงคล วำนิกร (2539 อ้ำงถึงใน อิทธิศักดิ์ อิสรำนุกูลเดช. 2547) กล่ำวว่ำ สถำนประกอบกำร
หมำยถึง กลุ่มผู้ใช้ผลผลิตจำกสถำนศึกษำด้ำนอำชีพโดยตรงตำมลักษณะและประเภทของธุรกิ จ
ที่ดำเนินกำรสถำนประกอบกำรแต่ละแห่งย่อมมีควำมต้องกำรแรงงำนที่มีพื้นฐำนควำมรู้และทักษะที่
ไม่เ หมือ นกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ท ำกำรผลิตในสถำนประกอบกำรนั้น ๆ รวมถึง
เครื่องจักรกลที่ใช้ในกำรผลิต สิ่งเหล่ำนี้เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของแรงงำนที่ต้องกำร
จำกที่มีผู้ให้ควำมหมำยของสถำนประกอบกำรพอสรุปได้ว่ำมีกำรมองสถำนประกอบกำรใน
2 ลักษณะคือ 1) กำรเป็นผู้ประกอบกำร คือ องค์กรของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
ดำเนินธุรกิจหำผลตอบแทนในรูปแบบกำไร และเมื่อประสบควำมสำเร็จในธุรกิจก็อำจตอบแทนคืน
สังคมในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ให้ทุนกำรศึกษำ 2) เป็นผู้ใช้แรงงำนจำกสถำบันกำรศึกษำ และเป็นผู้
กำหนดคุณลักษณะของแรงงำนที่ต้องกำร
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
- เพศ
- อำยุ
- วุฒิกำรศึกษำ
- ประสบกำรณ์ในกำรร่วมจัด
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ตัวแปรตาม

ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
- ด้ำนทักษะพื้นฐำน
- ด้ำนควำมสำมำรถทำงสังคม
- ด้ำนควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึ กงาน
ในสถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ของวิท ยำลัยสำรพัดช่ำง
ปรำจีนบุรี จ ำนวน 20 คน (วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี . 2563) โดยใช้ประชำกรทั้งหมดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในกำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ แบบสอบถำม
(Questionnaire) จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกั บสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ และ ประสบกำรณ์ ในกำรร่วมจั ดฝึ กประสบกำรณ์วิ ชำชีพ ลักษณะค ำถำมเป็นแบบให้
เลือกตอบ (Check List) ได้เพียงคำตอบเดียว
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกั บควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรที่ มี ต่อวิทยำลัย
สำรพั ด ช่ำ งปรำจี น บุรี มี ลั กษณะของเครื่องมื อเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ ำ (Rating Scale)
ตำมวิธีกำรของลิเคร์ท (Likert’s)
เกณฑ์ของกำรให้คะแนนตอนที่ 2 กำหนดค่ำคะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
5 ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด
4 ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับมำก
3 ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับปำนกลำง
2 ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับน้อย
1 ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ เป็นคำถำมแบบเติมข้อควำม
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในกำรวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย โดยวิธีดังนี้
1. นำแบบสอบถำมมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ในกำรตอบคำถำม แล้วนำมำลงรหัสข้อมูล
และประมวลผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูล และนำเสนอในรูปแบบตำรำง
2. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ
และประสบกำรณ์ในกำรร่วมจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี่ และร้อยละ

3. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรที่มีต่อวิทยำลัยสำรพัดช่ำง
ปรำจีนบุรี สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และ
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) แล้วนำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปล
ควำมหมำยเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ (ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 2560 : 75)
4.50 - 5.00 หมำยถึง ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด
3.50 - 4.49 หมำยถึง ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับมำก
2.50 - 3.49 หมำยถึง ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับปำนกลำง
1.50 - 2.49 หมำยถึง ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.49 หมำยถึง ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอเสนอผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย โดยนำเสนอผลกำรวิจัยด้วยตำรำง
ประกอบกับคำอธิบำย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรที่มีต่อวิทยำลัย
สำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี ปรำกฏผลดังตำรำง 1
ตำรำงที่ 1 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรที่มีต่อวิทยำลัย
สำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี ภำพรวม
ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำร
1. ด้ำนทักษะพื้นฐำน
2. ด้ำนควำมสำมำรถทำงสังคม
3. ด้ำนควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
รวม

n = 20

x
4.11
4.10
4.07
4.09

S.D.
.49
.62
.67
.53

ระดับ

อันดับ

มำก
มำก
มำก
มำก

1
2
3

จำกตำรำงที่ 1 แสดงว่ำ ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรที่มีต่อวิท ยำลัยสำรพัดช่ำง
ปรำจีนบุรี ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( x = 4.09, S.D. =.53) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ใน
ระดับ มำก ทุ ก ด้ำน เรียงล ำดับ ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย คือ 1) ด้ำนทั ก ษะพื้นฐำน ( x = 4.11,
S.D. =.49) 2) ด้ำนควำมสำมำรถทำงสังคม ( x = 4.10, S.D. =.62) 3) ด้ำนควำมสำมำรถและ
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ( x = 4.07, S.D. =.67) ตำมลำดับ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปจำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรที่มีต่อวิทยำลัยสำรพัดช่ำง
ปรำจีนบุรี ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำนักศึกษำของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ตลอดจนทักษะต่ำงๆ ที่ดี และมีกำรเตรียมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี จึงทำให้
ควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรที่มีต่อวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี ภำพรวมอยู่ในระดับมำก
ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ งำนวิจัย ของวิ ไลวรรณ ศรีแ สงอ่ อน (2557) ได้ศึก ษำควำมคิ ดเห็น ของสถำน
ประกอบกำรที่ มี ต่ อ นัก ศึ ก ษำฝึก งำน เกี่ ยวกั บ กำรประเมิ นผลกำรเรียนรู้จ ำกประสบกำรณ์จ ริ ง
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 ผลกำรวิจัย
พบว่ำควำมคิดเห็นของสถำนประกอบกำรที่มี ต่อนักศึกษำเกี่ยวกั บกำรประเมิ นผลกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง ของแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2557 โดยรวมอยู่ในระดับมำก และสอดคล้องกับงำนวิจัยของกัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์ (2562)
ได้ศึกษำวิจัยเรื่องควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อนักศึกษำฝึกงำนสำขำวิชำกำรจัดกำร
โลจิส ติก ส์ คณะบริห ำรธุร กิ จ มหำวิท ยำลัยรัง สิต ผลกำรศึก ษำวิจัย พบว่ำ ควำมพึง พอใจต่ อ
กำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำฝึกงำนสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
รังสิตในระดับดีมำก และสอดคล้องกับงำนวิจัยของอิทธิศักดิ์ อิสรำนุกูลเดช (2547) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง
กำรศึ ก ษำควำมคิ ด เห็ น ของสถำนประกอบกำรที่ มี ผ ลต่ อ กำรจั ด กำรศึ ก ษำระบบทวิ ภ ำคี ข อง
วิท ยำลั ยเทคนิ คจั นทบุรีแ ละวิท ยำลั ยเทคนิคระยองผลกำรวิจั ยพบว่ำ 1. สถำนประกอบกำร
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี ด้ำนหลักสูตรและกำรสอน อยู่ในระดับมำก

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. วิทยำลัยสำรพัดช่ำง ควรจัดอบรมและให้ควำมรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่ครู -อำจำรย์ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อนำไปอบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษำ ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ
มีควำมรับผิดชอบ ให้มีทักษะพื้นฐำน ควำมสำมำรถทำงสังคม และควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่ เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร
2. นำผลกำรศึกษำไปวำงแผนพัฒนำปรับปรุงเพื่อเชิญสถำนประกอบกำรต่ำงๆ เข้ำร่วมหำรือถึง
แนวทำงและวิธีกำรแก้ไขปัญหำกำรส่งนักศึกษำไปฝึกงำนจะก่อให้เกิดผลดีต่อนักศึกษำฝึกงำน สถำนศึกษำ
และสถำนประกอบกำรต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
งำนวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น งำนวิ จั ย เชิ ง ปริ ม ำณ ซึ่ ง จะพบว่ ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น คะแนน
ควำมคิดเห็นในด้ำนต่ำง ๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะสำหรับกำรทำวิจัยในครั้งต่อไปเพื่อให้งำนวิจัยมี
ควำมหลำกหลำย และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์ และควรเก็บ
ข้อมูลในปีกำรศึกษำถัดไปเพื่อศึกษำแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรให้มี
ควำมทันสมัยและเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนมำกยิ่งขึ้น
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