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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการ
ของนักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคมแตกต่างกัน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมกับพฤติกรรม
การเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน และเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส าคัญในการท านาย
พฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน โดยเป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ 
ประชากร คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 623 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 244 คน คัดเลือก
จากการสุ่มตัวอย่างแบบเชิงช้ัน ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่มีเพศ และกลุ่มสาขาวิชาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ.05 ตามล าดับ ส าหรับ
ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานใน
สถานประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้กลุ่มปัจจัยทางจิตและกลุ่มปัจจัยทางสังคม สามารถ
ท านายพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียนได้ร้อยละ 52.0 โดยตัวแปรที่
สามารถท านายพฤติกรรมฯสูงสุด ได้แก ่ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
 

คําสําคัญ: ปัจจัยทางจิตสังคม พฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงาน การฝึกงานในสถานประกอบการ 
  

Abstract  
 

 This study aimed to 1) compare behavioural learning from internship experience in workplaces 
of the 3rd year vocational certificate students that had different biosocial variables, 2) study the 
relationship between psycho and social factors that related to behavioural learning from internship 
experience in workplaces of the 3rd year vocational certificate students, and 3) explore the important 
factors in predicting behavioural learning from internship experience in workplaces of the 3rd year 
vocational certificate students. Diploma students 623 people. The sample sizes 244 people were 
randomized by the stratified sampling and divided by the proportion of the population. The results 
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revealed that 1) The 3rd year vocational certificate students who have different genders and studied in 
different programmes showed statistically significant difference in internship experience in workplaces at 
0.01 and 0.05 level of significance. 2) All psychological and social factors had positive relationship with 
behavioural learning from internship experience in workplaces of the 3rd year vocational certificate 
students at 0.01 and 3) The set of psychological and social factors could predict behavioural learning from 
internship experience in workplaces of the 3rd year vocational certificate students by 52.0% in total. 
 

Keyword: bio-social characteristics variables, the behavior of learning work experience, job training in   
              work place 
 

บทนํา 
หลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2549) [1] ก าหนด 
การฝึกงานเป็นกระบวนการหนึ่งของการเรียนรู้ เป็น
การฝึกทักษะกระบวนการคิด และใช้ความรู้ที่มีอยู่ไป
ประยุ กต์ ใ ช้กั บสถานการณ์ ต่ า งๆที่ ไ ด้ เ ผ ชิญใน
สถานการณ์จริง ในการฝึกปฏิบัติงานสามารถท าให้
ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และการฝึกงานยังช่วย
เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต อีกทั้งท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
การเรียนภาคทฤษฏีในห้องเรียน และยังสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย ที่ส าคัญการฝึกงานยังมี
ประโยชน์ในเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือคนหมู่
มากท าให้ เกิดความเช่ือมั่นและเจตคติที่ดี ในการ
ประกอบอาชีพในสาขาวิชานั้นๆ อีกทั้งการฝึกงานยัง
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการอาชีวศึกษาในการผลิต
แรงงานเข้าสู่อาชีพอย่างมีคุณภาพตามความต้องการ
ของภาคการผลิต หรือบริการสอดคล้องตามมาตรา 6 ใน
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ที่กล่าวว่า 
“การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพต้อง
เน้นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน า
ความรู้ทางทฤษฏีอันเป็นสากลและภูมิปัญญามาพัฒนา
ผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติ 
และมีสมรรถนะ จนสามารถน าไปประกอบอาชีพ ใน
ลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้” จาก
รายงานสรุปผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครูในปีการศึกษา (2555) [2]  ที่ผ่านมา 
ผลสรุปจากสถิติการฝึกงานร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
ออกไปเรียนรู้การฝึกงานในสถานประกอบการต้องการ
ฝึกงานให้ครบตามช่ัวโมงที่หลักสูตรก าหนดไว้เท่านั้น
โดยไม่ค านึงถึงความรู้ที่จะได้รับหลังการฝึกงานว่าได้
เรียนรู้อะไรบ้าง ในขณะเดียวกันผลการประเมินจาก
สถานประกอบการที่ผู้เรียนเข้าไปฝึกงานในเรื่องของ
การท างานของผู้ เรียนพบว่า ผู้ เ รียนท างานไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างช านาญ 
ซึ่ ง ส อด คล้ อ ง กั บ ผล ก า ร วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของ บุญเลิศ จันทร์ไสย์และพรรณี 
เจริญธนวิธ (2553) [3] และงานวิจัยของพรรณราย   
เทียมทันและอนุวัติ คูณแก้ว (2552) [4]  ที่ประเมิน
ประสิทธิภาพการฝึกงานของผู้ เ รี ยนจากสถาน
ประกอบการ ในด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้าน
การปฏิบัติงานว่าอยู่ในระดับปานกลาง ควรได้รับการ
พัฒนาให้สูงขึ้น 

ในขณะเดียวกันรายงานสรุปผลการฝึกงาน/ฝึก
อาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูในปีการศึกษา 
2555 ยังบอกว่า ร้อยละ 73 เกิดค่านิยมใหม่ คือ 
ต้องการค่าตอบแทนในการฝึกงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ สมจันทร์  ปัญญาทิพย์ (2549)[5]  
พบว่า นักศึกษาท่ีออกไปฝึกงานร้อยละ 90.52 ต้องการ
เบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนในการฝึกงาน ซึ่งขัดแย้งกับ
รายงานการฝึกงาน/วิชาชีพ หลักสูตรส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(2549) ข้อที่ 5 ก าหนดไว้ว่า ผู้เรียนต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานเอง ซึ่งหมายความว่า ผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้ระบบการท างานในสถานประกอบการ
เท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทน ท าให้เป้าหมายของการ
ฝึ ก ง าน ในตั ว ขอ งผู้ เ รี ย น เปลี่ ย นแปล ง ไปจ า ก
วัตถุประสงค์เดิมของหลักสูตรในเรื่องของผู้เรียนที่
จะต้องได้รับความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติม และทักษะใน
การปฏิบัติงานการเรียนรู้จากการฝึกงาน  
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการ ในกลุ่ม
ปัจจัยทางจิต ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต -ควบคุมตน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การปรับตัวในการฝึกงาน และเจต
คติที่ดีต่อการฝึกงานในสถานประกอบการ กลุ่มปัจจัย
ทางสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมของ
แหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการ และการสนับสนุน
จากอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งลักษณะชีวสังคม ได้แก่ 
เพศ กลุ่มสาขาวิชาชีพ และประเภทสถานประกอบการ 
ที่เกี่ยวข้อง  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการของ
นักเรียนที่มีลักษณะทางชีวสังคม แตกต่างกัน 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิต 
และปัจจัยทางสังคมกับพฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการของ
นักเรียน 
 3. เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส าคัญในการท านายพฤติกรรม
การเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานในสถาน
ประกอบการของนักเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนที่มีลักษณะทางชีวสังคมต่างกัน (เพศ 

กลุ่มสาขาวิชาชีพและประเภทสถานประกอบการ) มี
พฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานใน
สถานประกอบการของนักเรียนต่างกัน 

2. ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมมีความ 
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติ กร รมการ เ รี ยนรู้ จ าก
ประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบของนักเรียน 

3. ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมสามารถ
ท านายพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียนได้  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่
ศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ซอยเพชรเกษม 
110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 จ านวน 9 
สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย 

 

พฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงานใน
สถานประกอบการ 
-  ด้านการสร้างประสบการณ์  

 เชิงรูปธรรม 

- -  ด้านการสังเกตอย่างไตร่ตรอง 

- -  ด้านสรุปหลักการให้เป็น 

-    นามธรรม 

- -  ด้านการทดลองปฏิบัติจริง 

 

ตัวแปรลักษณะชีวสังคม   ได้แก่  เพศ  กลุ่มสาขาวิชาชีพ  ประเภทสถานประกอบการ 

 

 

ปัจจัยทางสังคม 
1. การเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ความพร้อมของแหล่ง
เรียนรู้ในสถาน 
ประกอบการ 
3.การสนับสนุนจาก 
อาจารย์นิเทศก์ 

ปัจจัยทางจิต 
1.  ลักษณะมุ่งอนาคต-
ควบคุมตน 
2.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
3.  การปรับตัวในการฝึกงาน 
4.  เจตคติท่ีดีต่อการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชางานยานยนต์ 
สาขาวิชางานไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชางานก่อสร้าง สาขาวิชางานส ารวจ และสาขา 
วิชางานเครื่องมือกล ที่ผ่านการฝึกงานมาแล้ว จ านวน
ทั้งสิ้น 623 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 244 คน ใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบเชิงช้ัน โดยค านวณด้วยวิธี ทาโร ยามาเน ่
แสดงการค านวณดังนี้ 

                      
2)(1 eN

N


 

โดย     n   แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
          N   แทน   ขนาดประชากร 
          e   แทน    ความคลาดเคลือ่นของการสุ่มตัวอย่าง 
 

                    
2)05.0(6231

623


 

                      n = 244       
ดังนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการค านวณ เท่ากับ 
244 คน     

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานใน
สถานประกอบการ โดยเป็นเครื่องมือวัดประเภท
มาตราประเมินรวมค่า (Summated rating scale) 6 
ระดับ เนื้อหาที่วัดมีดังนี้ 1) ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
2) พฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงาน 
3) ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
5) การปรับตัวในการฝึกงาน 6) เจตคติที่ดีต่อการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ 7) การเข้าร่วมกิจกรรม 8) ความ
พร้อมของแหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการ และ             
9) การสนับสนุนจากอาจารย์นิเทศก์ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการ 
วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (ค่า IOC) พบว่า แบบวัดมี
ค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อค าถามและวิเคราะห์ความ
เช่ือมั่น (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าด้วย
สูตรของครอนบาค พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .79 - .90  
 
 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้มีการใช้สถิตสิ าหรับวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี ้
1. สถิติ เ ชิงพรรณา ได้แก่  ความถี่   ร้ อยละ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ในการบรรยาย
คุณสมบัติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

2. เปรียบเทียบลักษณะชีวสังคม ได้แก่ เพศ 
กลุ่มสาขาวิชาชีพโดยใช้สถิติทดสอบค่าที แบบเป็น
อิสระต่อกัน (t-test independent) ส่วนประเภทสถาน
ประกอบการ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
จ าแนกทางเดียว (one-way analysis of variance)  

3. หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตและ
ปั จจั ยทางสั งคม กั บพฤติ กรรมการ เรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการ โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 

4. การค้นหาปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม
เพื่อท านายพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ฝึกงานในสถานประกอบการ ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณโดยวิธ ีEnter 
 

ผลการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 244 คน พบว่าส่วนมาก
เป็นเพศชาย มีจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 61.10 
ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม จ านวน 
130 คน คิดเป็นร้อยละ 53.27 และฝึกงานในสถาน
ประกอบการประเภทเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 213 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.30  

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการแสดงไว้
ในดังตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่มีเพศและศึกษาใน
กลุ่มสาขาวิชาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้
จากประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการ 
จ าแนกตามเพศและกลุ่มสาขาวิชาชีพ 
 

พฤติกรรม
การเรียนรูฯ้ 

ลักษณะชีว
สังคม X  

SD F t p 

เพศ ชาย 4.83 .48 .107 1.90* .05 
หญิง 4.71 .49 

กลุ่มสาขา
วิชาชีพ 

ช่างฯ 4.87 .46 .263 2.82** .00 
บริหารฯ 4.69 .50 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน จ าแนกตาม
ประเภทสถานประกอบการ  

พฤติกรรม 
การเรียนรู้ฯ 

n X
 

ประเภทฯ df SS MS F p 

244 4.78 ระหว่าง
กลุ่ม 

2 72.04 .03 .13 .87 

ภายใน
กลุ่ม 

241 72.80 .24 

รวม 243 .06  
 

 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนน
พฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานใน
สถานประกอบการของนักเรียน จ าแนกตามประเภท
สถานประกอบการแสดงไว้ในดังตารางที่ 2 พบว่า
นักเรียนที่ฝึกงานในสถานประกอบการที่มีประเภท
ต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ฝึกงานไม่แตกต่างกัน  

ผลการศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยทางจิตและ
ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงานแสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่า 
ปัจจัยทางจิต ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต- ควบคุมตน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การปรับตัวในการฝึกงาน เจตคติที่
ดีต่อการฝึกงานในสถานประกอบการ และปัจจัยทาง
สังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมของ
แหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการ และการสนับสนุน
จากอาจารย์นิ เทศก์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 
 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
จิตและปัจจัยทางสังคมกับพฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการของ
นักเรียน 
 

ตัวแปร พฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงาน 

ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนฯ  .64** 

การปรับตัวในการฝึกงาน .62** 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ .60** 
การเข้าร่วมกิจกรรม .59** 
ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ฯ .54** 
การสนับสนุนจากอาจารย์ฯ .52** 
เจตคติที่ดีต่อการฝึกงานฯ  .50** 
 

ผลการหาปัจจัยที่ส าคัญในการท านายพฤติกรรม
การเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงาน โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ Enter แสดงไว้ในตารางที่ 4 
ปัจจัยทางจิต ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต- ควบคุมตน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การปรับตัวในการฝึกงาน เจตคติที่
ดีต่อการฝึกงานในสถานประกอบการ และปัจจัยทาง
สังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมของ
แหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการ และการสนับสนุน
จากอาจารย์นิเทศก์ สามารถท านายพฤติกรรมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบ 
การโดยรวมได้ร้อยละ 52.0 โดยตัวแปรที่สามารถ
ท านายพฤติกรรมฯสูงสุด ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-

ควบคุมตน (β = .31) รองลงมาคือ การปรับตัวในการ

ฝึกงาน (β = .24)  
 

 
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบรุี  77 

ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 17  เดือนกันยายน – ธันวาคม   2557 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบEnter 
ของปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมเพื่อท านาย
พฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงาน 
 

ตัวแปร พฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์
การฝึกงาน 

β Std.Error t P-value 

ลักษณะมุ่งอนาคตฯ .310 .063 4.919 .00** 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ .011 .071 .157 .87 

การปรับตัวฯ  .247 .070 3.535 .00** 

เจตคตทิี่ดฯี  -.078 .060 -1.294 .19 

การเข้าร่วมกิจกรรม .082 .074 1.102 .27 

ความพร้อมฯ .016 .070 .233 .81 

การสนับสนุนฯ .090 .054 1.666 .09 

R = .72 ,  R2 = .520,  Adjusted R-squared .506, SSE = .34,            
F = 35.81, P = .000** 

 

สรุปและอภิปรายผล  
 ผลจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 เพศ
และกลุ่มสาขาวิชาชีพมีพฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ           
ยุวัลดา ใฝ่ฝัน (2552: 83) [6] ทีศ่ึกษาเรื่องการจัดสหกิจ
ศึกษากับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัย
หาด ใหญ่  พบว่ า  เพศและกลุ่ ม ส าขาวิ ช า ชีพมี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 
 ผลจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัย
ทางจิต ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
การปรับตัวในการฝึกงาน เจตคติที่ดีต่อการฝึกงานใน
สถานประกอบการ และกลุ่มปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 
การเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ใน
สถานประกอบการ และการสนับสนุนจากอาจารย์
นิเทศก ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้
จากประสบการณ์การฝึกงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .01 โดยทีต่ัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
มีความสัมพันธ์สูงสุดสอดคล้องกับผลวิจัยของฉันทนา 

โพธิครูประเสริฐ (2544) [7] ซึ่งศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
เ ชิ ง โ ค ร งสร้ า ง ระหว่ า งคุณลั กษณะที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการฝึ กงานของนั กศึ กษา ช่ าง
อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พบว่าค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตกับ
ความสามารถในการฝึกงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนตัวแปรการปรับตัวใน
การฝึกงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานสอดคล้องกับผล
วิจัยของฉันทนา โพธิครูประเสริฐ  (2544) ได้ท าการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งระหว่า ง
คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความสามารถในการฝึกงานของ
นั ก ศึ ก ษ า ช่ า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
ฝึกงานกับการปรับตัวในที่ฝึกงาน มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกงานสอดคล้องกับผลวิจัยของ ทิพาพร  
สุจารี (2551) [8]  ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า 
แรงจูงใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงาน
ของนักเรียนของนักเรียน 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ ลักษณะ
มุ่งอนาคต-ควบคุมตน การปรับตัวในการฝึกงาน และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จัดอยู่ในกลุ่มปัจจัยทางจิตทั้งสิ้น 
สามารถบอกเป็นนัยได้ว่า ในการพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานของนักเรียนควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาปัจจัยทางจิตเป็นอันดับแรก 
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 ผลจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 กลุ่ม
ปัจจัยทางจิต ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต- ควบคุมตน 
การปรับตัวในการฝึกงาน และกลุ่มปัจจัยทางสังคม 
ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมของแหล่ง
เรียนรู้ในสถานประกอบการ และการสนับสนุนจาก
อาจารย์นิเทศก์ ยกเว้น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเจตคติ
ที่ดีต่อการฝึกงานในสถานประกอบการ สามารถท านาย
พฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานใน
สถานประกอบการได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยทีต่ัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ท านาย
ได้สูงที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของพิภพ ชัยนิคม  
(2548) [9]  ซึ่งศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการฝึกงานของนักศึ กษา ช่าง
อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พบว่า ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการฝึกงานของนักศึกษาช้ัน ปวช . 3 
ส่วนตัวแปรการปรับตัวในการฝึกงาน การวิจัยครั้งนี้พบ
ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิต นามเชียงใต้  (2548) 
[10] ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความ 
สามารถของตนเองในการฝึกงานของนักเรียนสาขาวิชา
การก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การปรับตัวในการ
ปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สามารถพยากรณ์
ความสามารถในการฝึกงานของนักเรียนได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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