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บทคัดยอ 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม                                 

ในดาน 1) บคุลกิภาพ 2) ทกัษะทางดานภาษา และ 3) ทกัษะคอมพวิเตอร กลุมตวัอยาง คอื ผูดแูลการปฏิบตังิาน

ของนักศึกษาในสถานประกอบการที่ประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                          

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2555 จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศกึษาแสดงใหเหน็วา   โดยภาพรวมผูดแูลการปฏบิตังิานของนกัศกึษาฝกงานมคีวามพงึพอใจ

ในระดับมาก ทกุประเดน็ ไดแก  ดานทกัษะการใชคอมพวิเตอร (คาเฉลีย่ 4.30) ดานบคุลิกภาพ (คาเฉลีย่ 4.19) 

และดานทกัษะภาษา  (คาเฉลีย่ 4.01) ตามลาํดบั ซึง่แสดงใหเหน็วาผูดแูลนกัศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ

มคีวามพงึพอใจ ตอผลการปฏบิตังิานของนกัศกึษาหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ 

อยางไรกต็าม จะเหน็ไดวายงัคงมคีณุสมบัตดิานภาษาตางประเทศเชนภาษาจีน ทีผู่ดแูลเหน็วาตองไดรบัการฝกฝน

เพิ่มเติมเพ่ือใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามความตองการของสถานประกอบการ ซึ่งเปน                          
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ประเด็นสาํคัญท่ีหลกัสตูรจะตองคํานึงถงึในการปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ                                  

และสงเสรมิการพฒันาบณัฑติใหมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคสอดคลองกบัความตองการของสถานประกอบการ

ตอไป

คําสําคัญ
 ความพึงพอใจ    สถานประกอบการ    ภาษาอังกฤษธุรกิจ   การฝกงาน 

Abstract
 This research aimed to survey the satisfaction of the establishments for the trainee students 

of Bachelor of Arts Program in Business English, the Faculty of Arts in a Private University at Chiang Mai 

in terms of 1) personality; 2) language skills; and 3) computer skills. The population included 16 

supervisors in charge of training evaluation. Questionnaire was used as a research instrument. 

Frequency, percentage, mean and standard deviation were employed in data analysis. 

 The study show that the satisfaction of the supervisors had rated at a high level in all                    

aspects: computer skills (Mean = 4.30), personality (Mean =4.19), and language skills                                    

(Mean =4.01) respectively. The research revealed that the supervisors were satisfied with the                                          

performances of trainee students of Bachelor of Arts Program in Business English. However,                   

Chinese Language qualifications needed improvement so that the students would fit the                                       

requirements of the organizations. Therefore, a crucial part to be aware of the next development 

of Bachelor of Arts in Business English, which should promote the development of graduates whose 

characteristics and qualifications were relevant to needs of requirements.

Keywords
 Satisfaction,   Organizations,   Business English,   Practicum

บทนํา
 สถาบันอุดมศึกษานับไดวาเปนองคกรที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการผลิตบัณฑิตที่พรอมจะ     

ออกไปทาํงาน โดยใชความรูความสามารถไดอยางเตม็ศกัยภาพ และเปนทรพัยากรทีม่คีณุภาพ จากนโยบาย                

การพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลจึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองปรับกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน                        

ใหมคีวามหลากหลายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมศักยภาพของผูเรยีน ใหมคีวามเช่ียวชาญ โดยสามารถสราง 

และประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตสํานึกและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ                              

โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน การเรียนรูจาก                      
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ประสบการณจริงดวยการฝกงานจึงเปนระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ                                   
โดยจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ระบบน้ีจะสงผลให นักศึกษาไดรับโอกาส                           
เรียนรูประสบการณ  จากการไปปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น เกิดทักษะการ ส่ือสารกับผูอื่น                                          
ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ไดแรงงาน                    
ซึ่งมีทักษะความพรอมระดับหน่ึงไปชวยงาน ซึ่งอาจไดรับความคิดใหม ๆ จากนักศึกษาฝกงาน อีกทั้งเปน                
การแบงเบาภาระใหพนักงานประจําสามารถไปทํางานทีย่ากกวาได ในสวนสถาบันการศกึษาจะไดนาํผลของ
ระบบน้ีมาปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับ ความตองการของตลาดแรงงานมากย่ิงข้ึน 

(Srisang-orn, 2014, 6)

 การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝกงานเปนแนวทางหนึ่ง                            
ในการประเมินศักยภาพนักศึกษาและสัมฤทธิผลของหลักสูตร ขอคนพบที่ไดจะเปนกระจกสะทอนใหเห็น       
ทั้งจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาอันจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการคงไวซึ่งคุณลักษณะท่ีเหมาะสมและ
ปรับปรุงขอบกพรองของตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูโลกแหงการทํางาน รวมทั้งเปนแนวทาง                
ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค                  
ตรงตามความตองการของผู ประกอบการซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาสการไดงานของบัณฑิตในหลักสูตร                         

(Benjarattananon, 2017, 4) 

 จากเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดทําวิจัยครั้งนี้ขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอ                
การฝกงานของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือจะนํา                       
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสะทอนจากผูดูแลการฝกงานของนักศึกษาโดยตรงมาใชเปนขอมูลสําคัญ               
ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหลักสูตร รวมถึงการนําไปใชเปนแนวทางในการจัด                        
การเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามความตองการของ                           

ตลาดแรงงานในรุนถัดไป  

วัตถุประสงค
  เพือ่สาํรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมตีอนกัศกึษาฝกงาน  หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม 

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

       1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

   Strauss &  Sayles  (1960 cited in Kan-opard, Kluansuwan & Manoy, 1999, 3)                        

กลาววา ความรู สึกพอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร                                     

คนท่ีจะพอใจในงานท่ีทําเม่ืองานน้ันใหผลประโยชนตอบแทนดานวัตถุและจิตใจ ซึ่งสามารถสนอง                              

ความตองการขั้นพื้นฐานของเขาได 
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   Wolman (1973 cited in Kan-opard, Kluansuwan & Manoy, 1999) ใหความหมาย

ของความพึงพอใจวา คือ ความรูสึกมีความสุข เมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ตองการ หรือแรงจูงใจ 

   Wongharn (2014, 9) กลาววา ความพงึพอใจ หมายถงึ สภาวะจติทีป่ราศจากความเครยีด

ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการไดรับการตอบสนองท้ังหมดหรือ                                     

บางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทางกลับกันถาความตองการนั้นไมไดรับ

การตอบสนอง ความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน

  1.2  การวัดความพึงพอใจ 

   การวัดความพึงพอใจ เปนเร่ืองที่เปรียบเทียบไดกับความเขาใจทั่วๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได

โดยการสอบถามจากบุคคลที่ตองการจะถาม มีเคร่ืองมือที่ตองการจะใชในการวิจัยหลายๆ อยาง อยางไรก็ดี

ถึงแมวาจะมีการวัดอยูหลายแนวทาง แตการศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดไดสองแนวคิด

ตามความคิดเห็นของ ซาลีซนิคค ครสิเทนส ดังนี้ (Pratumsut, 1999, 14)

   1.2.1  วดัจากสภาพทัง้หมดของแตละบคุคลเชน  ทีท่าํงาน  ทีบ่าน และทกุๆ อยางทีเ่กีย่วของ

กบัชวีติ การศึกษาตามแนวทางน้ีจะไดขอมลูทีส่มบูรณ แตทาํใหเกดิความยุงยากกับการท่ีจะวัดและเปรียบเทียบ 

   1.2.2   วดัไดโดยแยกออกเปนองคประกอบ เชน องคประกอบท่ีเกีย่วกับงาน การนิเทศงาน

เกี่ยวกับนายจาง 

 2. คุณลักษณะของบุคลากรท่ีพึงประสงคของนายจาง 
  บุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานไดดีนั้นจําเปนที่จะตองเขาใจสิ่งที่นายจางมองหาในตัวของบุคลากร                  

ใหได ซึ่งมีอยู 10 ขอ คือ (Thanuworrawat, 2012, 4-5) 

  2.1 มีความขยันหมั่นเพียรดี เปนคนลงมือทํา บากบั่น พากเพียรในการทํางานอยางเสมอตน

เสมอปลาย ตรงตอ เวลา ทํางานบรรลุเปาหมายเปนที่ยอมรับของนายจาง 

  2.2  สรางผลงานมคีณุภาพ เปนคนทีท่าํงานสาํเรจ็ตรงตามเกณฑทีอ่งคกรตัง้ไวและทาํงานได

ถูกตอง ไมกอใหเกิดขอผิดพลาด และมีการตรวจสอบผลงานท่ีทําอยูเสมอ 

  2.3  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ไดแก เพื่อนรวมงาน นายจาง และองคกร                             

เปนผูที่นายจางไววางใจท่ีจะใหรับผิดชอบงานและแกไขขอผิดพลาดในการทํางานได 

  2.4 มคีวามรู เปนคนท่ีเขาใจในงานท่ีไดรบัมอบหมาย รูวธิกีารทาํงาน ศกึษาหาความรูเกีย่วกบั

งานที่ทําเพิ่มเติม พรอมที่จะเขาไปถามผูรูเมื่อไมเขาใจ 

  2.5  มีความสามารถในการเรียนรูงานเปนอยางดี ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ รอบตัวได

เปนอยางดี ศึกษาแนวคิดใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุงใชกับการทํางานอยูตลอดเวลา 

  2.6  มคีวามคิดรเิริม่สรางสรรค กลาตดัสินใจและมุมานะ สามารถแสดงความเห็นเกีย่วกบังาน

ที่ทําไดอยางมั่นใจ 

  2.7 มสีามญัสาํนกึ มดีลุยพินจิ ไหวพริบ ทาํส่ิงตาง  ๆอยางมเีหตมุผีลโดยพจิารณาอยางรอบคอบแลว 
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  2.8 มมีนษุยสัมพันธด ีรูจกักาลเทศะ อารมณด ีมารยาทดี ออนนอมถอมตน วางตัวไดเหมาะสม 

เขากับนายจางและเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี 

  2.9  ใหความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม สามารถติดตอประสานงานใหความรวมมือกับ                  

ผูอื่นไดดี ยอมรับความเห็นของเพื่อนรวมงาน นายจาง ลกูคาได 

  2.10 มีทัศนคติที่ดีตองานและองคกร เปนคนมองส่ิงตางๆ ในแงบวก ซึ่งจะนําไปสูการทํางาน

ที่ดี 

 3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิต
      คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  สาระตามขอ 4.3  

ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เร่ือง แนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2552 ไดกาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดบัคุณวฒุ ิโดยในระดับปริญญาตรี 

สถาบันอดุมศึกษาทุกแหงตองกําหนดเปาหมายและดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบณัฑติใหมคีณุลักษณะ

ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน ดังนี้  (Higher Education Commission, 2009)

  3.1. คุณธรรม จริยธรรม
   สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม 

ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและ

จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก 

เปนตน

  3.2. ความรู
   มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ  ตระหนักรูหลักการและทฤษฎี

ในองคความรูทีเ่กีย่วของ  สาํหรบัหลกัสตูรวชิาชพี  มคีวามเขาใจเกีย่วกบัความกาวหนาของความรูเฉพาะดาน

ในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู                   

สวนหลักสตูรวิชาชีพทีเ่นนการปฏิบตั ิจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิกฎระเบียบ ขอบงัคบั ทีเ่ปลีย่นแปลง

ตามสถานการณ

  3.3. ทักษะทางปญญา
             สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ                               

หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง 

สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง

ความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและ                           

ความเขาใจอันถองแทในเน้ือหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช

วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
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  3.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
   มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ                    

สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ                            

ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ                            

ของกลุมรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

  3.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
               สามารถศกึษาและทาํความเขาใจในประเดน็ปญหา สามารถเลอืกและประยกุตใชเทคนคิ

ทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่ เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทาง                                       

ในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมลู ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ

ขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ  สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือก

ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได

   จากแนวคิดและคํากลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน                          

สวนท่ีสําคัญในการพัฒนาองคกร การสรางหรือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ จึงถือเปนเปาหมายท่ีสําคัญ                            

ในการจดัการศกึษา  ดงันัน้จงึตองมกีารตดิตามผลบณัฑติทีส่าํเร็จการศกึษา และหาขอมลูเกีย่วกบัคณุลักษณะ

ที่พึงประสงคตรงตามความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําหลักสูตร                   

และวางแผนพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันใหตรงตามความตองการของหนวยงาน                            

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วิธีการวิจัย
 1. ประชากร 
      ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้คอืผูดแูลนกัศกึษาฝกงาน จาํนวน 16 คน จากสถานประกอบการ

ภาคเอกชนจํานวน 13 คน ภาครัฐจํานวน 3 คน ซึ่งเปนตัวแทนของสถานประกอบการที่ควบคุมและ                              

ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานชั้นปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                        

จาํนวน 20 คน ทีเ่ขาฝกงานในเดือนพฤศจกิายน ป พ.ศ. 2561 ถงึเดือนกมุภาพนัธ ป พ.ศ. 2561 ตลอดระยะเวลา

ในการฝกงานจํานวนทั้งสิ้น 300 ชั่วโมง 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

      เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้นีเ้ปนแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูประกอบการทีม่ตีอนกัศกึษา

ฝกงาน แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจดานคุณลักษณะของนักศึกษาฝกงานในดาน 1) ดานบุคลิกภาพ                              

2) ทักษะทางดานภาษา และ 3) ทักษะดานคอมพิวเตอร 

  ตอนที่ 3 สิ่งที่ตองการใหปรับปรุงและขอเสนอแนะ 
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 3. การสรางเคร่ืองมือ 

  3.1 ศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  3.2 ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตขอคําถามตาม

วัตถุประสงคการวิจัย 

  3.3  สรางแบบสอบถาม 

  3.4  นาํแบบสอบถามไปใหผูเชีย่วชาญพจิารณาความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 

จํานวน 3 ทาน ทั้งนี้คา IOC ที่ไดตองมากกวาหรือเทากับ .50 ผลการตรวจสอบคา IOC พบวา มีคาระหวาง 

.67 – 1.00 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ .93 จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามใหครอบคลุม กระชับ ชัดเจน และ                        

สมบูรณยิ่งขึ้นตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

  3.5 นาํแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหแลวไปทดลองใชเพือ่หาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) 

โดยใชคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) หากคาที่ไดจากการวิเคราะหมีคาตั้งแต 

0.7 ขึ้นไป แสดง วาแบบสอบถามน้ันมีความนาเช่ือถือ สามารถนําไปทดสอบสมมติฐานและนําไปใช                              

ในกระบวนการวิจัยตอไปได เมื่อผูวิจัยทําการทดสอบคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตนแบบรวมกัน                   

ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ไดคาความนาเชื่อถือ เทากับ 0.919

  3.6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยใหนักศึกษานําแบบสอบถามท่ีบรรจุไวในซองปดผนึกไปมอบใหกับสถานประกอบการ                    

หรือหัวหนางานผูดูแลนักศึกษาเพ่ือประเมินผลการเขาฝกงานประมาณกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561                           

เพื่อประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หรือ 300 ชั่วโมง และบรรจุซอง      

ปดผนึกคืนใหนักศึกษาในวันสุดทายของการฝกงานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 และผูวิจัยไดรับเอกสาร

คืนจากนักศึกษาฝกงานในวันนําเสนอผลการฝกงานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
  ขอมูลการศึกษาความพึงพอใจใชคาเฉล่ีย (Mean) จากน้ันแปลความหมายของคาเฉล่ีย                          

เปนระดับความพึงพอใจโดยใชเกณฑดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง

  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
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ผลการวิจัย
 1. ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 
  1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

                     ผู ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 16 คน เปนหัวหนางานในหนวยงานเอกชน                              

จํานวน 13 คน และเปนหัวหนางานในหนวยงานรัฐบาลจํานวน 3 คน มีประสบการณในการทํางานตั้งแต                  

2 ปขึ้นไป และเปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานของนักศึกษาฝกงานเปนเวลาประมาณ 3 เดือน

 2. ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะ

ตารางท่ี 1

ระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผูควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานมีความพึงพอใจ    

ตอคุณภาพดานบุคลิกภาพของนักศึกษาทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกประเด็น โดยมี                      

ความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องความมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน (คาเฉลี่ย 4.55) รองลงมาคือ ความประหยัด 

มัธยัสถ (คาเฉลี่ย 4.45) ซื่อสัตย รักษาคําพูด (คาเฉลี่ย 4.40) ทํางานเปนทีม (คาเฉลี่ย 4.35) รับผิดชอบ                 

 

  
 

1.  4.15 0.88  
2.   4.00 0.79  
3.   4.05 1.10  
4.  3.95 0.94  
5.  3.90 0.97  
6.  4.35 0.81  
7.   4.40 0.82  
8.   4.45 0.51  
9.  4.10 1.07  
10.  4.10 1.21  
11.  4.25 0.97  
12.  4.55 0.69  

 4.19 0.76  
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ตอสังคม (คาเฉล่ีย 4.25) ความมั่นใจในตนเอง (คาเฉล่ีย 4.15) โดยความพึงพอใจดานความสามารถ                             

ในการทํางานและการบริหารเวลาเทากัน (คาเฉลี่ย 4.10) และขอที่ไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าลงมาตามลําดับคือ                   

การแสวงหาความรูใหมๆ ความขยันหมั่นเพียร อดทน ความสรางสรรค ตามลําดับ  (คาเฉลี่ย 4.05 คาเฉลี่ย 

4.00  คาเฉล่ีย 3.95) และท่ีไดคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสดุคอื ความพึงพอใจดานความกลาตัดสินใจ (คาเฉล่ีย 3.90)

ตารางท่ี 2

ระดับความพึงพอใจคุณลักษณะดานทักษะภาษาของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  

 
1.  4.20 0.70  
2.  4.20 0.77  
3.  4.35 0.67  
4.  4.15 0.67  
5.  3.15 0.93  

 4.01 0.65  

 
  

 
1.  Microsoft Office 4.20 0.62  
2.  Search Engine 

 Internet 
4.45 0.51  

3.  –   E-mail 4.25 0.79  
 4.30 0.57  

 ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีความพึงพอใจดานทักษะภาษาของนักศึกษาฝกงาน                       

โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจระดับมากในดาน                       

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ (คาเฉล่ีย 4.35) และทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ (คาเฉล่ีย 4.20)                                

ทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ (คาเฉล่ีย 4.15) สวนดานท่ีมคีวามพึงพอใจระดับกลางซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียตํา่ท่ีสดุ 

คือ ทักษะการใชภาษาตางประเทศอื่น (คาเฉลี่ย 3.15) 

ตารางท่ี 3

ระดับความพึงพอใจคุณลักษณะดานทักษะคอมพิวเตอรของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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 จากตารางท่ี 3 ผู ประกอบการมีความพึงพอใจตอทักษะคอมพิวเตอรของนักศึกษาฝกงาน                                 

โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด                      

ในดานการใช Search Engine ในการคนหาขอมูลทาง Internet (คาเฉลี่ย 4.45) รองลงมาคือ การรับ – สง 

และโตตอบทาง E-mail (คาเฉลี่ย 4.25) และการใชโปรแกรม Microsoft Office (คาเฉลี่ย 4.20) ตามลําดับ

 3. ตอนที่ 3 สิ่งที่ตองการใหปรับปรุงและขอเสนอแนะ 
  3.1 ดานวิชาความรู 
            นักศึกษามีความสามารถในการส่ือสารไดเปนอยางดี มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษ

ในการติดตอสื่อสารกับลูกคาไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถชวยเหลือพนักงานคนอ่ืนในการส่ือสาร

กบัลกูคา ไดรบัคาํชมจากเพ่ือนรวมงาน และหัวหนางาน อยางไรก็ตามควรพัฒนาและฝกฝนการใชภาษาไทย

ใหถกูตองเหมาะสม รวมทั้งภาษาอ่ืนๆ เชนภาษาจีน เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกตใชในอนาคต นอกจากนี้

ยังควรเพิ่มพูนทักษะการคนควาและแสวงหาความรูเพิ่มเติมใหมากยิ่งข้ึน 

  3.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
           นกัศึกษามีความใฝรู ความต้ังใจในการทํางานดีมาก มคีวามสจุรติและมจีติสาธารณะอันดี 

สนใจหาความรูที่เกี่ยวของในการทํางาน รูจักหารายได เพื่อชวยเหลือตนเองเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน          

ของครอบครัว ทําใหเปนผูรูจักการบริหารเงิน มีไหวพริบ ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี สามารถทํางาน

รวมกับเพือ่นรวมงานไดด ีขยนั อดทน มนษุยสัมพนัธดมีาก มกีารใชทกัษะภาษาตางประเทศไดด ีมคีวามต้ังใจ 

กลาแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี เพ่ิมความกระตือรือรนในการทํางาน การตรงตอเวลา การรักษาเวลา และ                  

การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  3.3 ขอเสนอแนะ 
          นักศึกษามีความรับผิดชอบ ทั้งการตรงตอเวลา ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 

ความเสียสละตอเพ่ือนรวมฝกประสบการณและการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย การมีปฏิภาณไหวพริบ                

และการแกไขปญหาเฉพาะหนา การควบคมุอารมณไดเปนอยางด ีโดยควรศกึษาหาความรูภาษาอืน่เพ่ิมเตมิ 

นอกจากภาษาอังกฤษ และควรฝกการเขียนและการใชภาษาไทยใหถกูตอง นอกจากน้ียงัควรเลือกการฝกงาน

ในดานตางๆ ทีส่นใจจรงิๆ เพ่ือใหมแีรงบนัดาลใจในการอยากเรยีนรู จงึจะทาํใหนกัศกึษา มคีวามกระตอืรอืรน

และใหความสําคัญกับการฝกงานหรือการฝกอบรมตางๆ เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการฝกงานของนักศึกษาหลักสูตร                              

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหมพบวา                     

ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอนักศึกษาฝกงานโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยดานที่                                

สถานประกอบการมีความพึงพอใจอันดับแรกคือ ดานทักษะการใชคอมพิวเตอร รองลงมาคือ บุคลิกภาพ                

ในการทํางาน และดานทักษะภาษาอยูในอนัดบัที ่3 โดยผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายรายดานได ดงันี้
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 1.  ความพึงพอใจตอคุณภาพดานทักษะการใชคอมพิวเตอร
      ผูควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานมีความพึงพอใจตอคุณภาพดานความรู 

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทั้งโดยภาพรวมและรายดานในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30)                            

โดยมีความพึงพอใจในทักษะดานการใช Search Engine ในการคนหาขอมูลทาง Internet การรับสง และ

โตตอบทาง E-mail ของนักศึกษาและการใชโปรแกรม Microsoft office ตามลําดับ ซึ่งตรงตามคุณลักษณะ    

ที่พึงประสงคของบัณฑิตและคุณลักษณะของบุคลากรท่ีพึงประสงคของนายจางท่ีตองการผลงานท่ีดีและ                 

มีคุณภาพและมีทักษะการแสวงหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติม จึงทําใหผลคะแนนความพึงพอใจมีระดับมาก                        

ในหัวขอทักษะการใช Search Engine ในการคนหาขอมูลทาง Internet ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการคนควาหา

ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Deita & Pueakjantuek 

(2013) ที่พบวา ความสามารถในการใชโปรแกรมสํานักงานท่ัวไปเปนความสามารถในการใชเทคโนโลยี                       

ที่สถานประกอบการมีความตองการอันดับหน่ึง โดยโปรแกรมที่จําเปนมากที่สุดคือ Excel และ Word                           

สวนความสามารถในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และการจัดการเว็บไซต พบวา การใช E-mail เปน                          

ความสามารถที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด

 2.  ความพึงพอใจตอคุณภาพดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
       สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของนักศึกษาฝกงาน                       

โดยภาพรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจ                         

ระดบัมากทีส่ดุในดานความมีมนษุยสมัพันธ ซึง่เปนคณุลักษณะเดนของคณุลักษณะท่ีพงึประสงคทีผู่ประกอบการ

ตองการในสวนของการที่ตองทํางานรวมกับผู อื่น และสงเสริมการทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี และ                                        

จากในตารางที 1  ขอ 3 แสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ขอ 9 ความสามารถในการทํางาน และขอ 10 

การบริหารเวลา  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบน 1.10,1.07 และ 1.21 ตามลําดับ                  

ซึ่งเปนหัวขอท่ีเกี่ยวโยงกับบุคลิกภาพสวนบุคคลซ่ึงกอใหเกิดความเห็นที่แตกตางกันได ขึ้นอยู กับ                              

เฉพาะตัวบุคคล จึงอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการกระจายคําตอบในเปนเด็นเหลานี้มีคอนขางมาก นอกจากนี้

จะเห็นไดวา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไดบงบอกวามีนักศึกษาบางคนที่มีความสามารถในดานการมี                               

มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีมซึ่งเปนคุณสมบัติที่ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายจาง จึงสงผลใหผูประกอบการพึงพอใจและยังสามารถทําใหผลคะแนน      

แปลความหมายไดในระดับมากสอดคลองกับผลการศึกษาของ Deita & Pueakjantuek (2013)                               

Thanuworrawat (2012) & Narintarat (2013) ที่ระบุวาคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สถานประกอบการให                     

ความสําคัญและตองการมากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการทํางานรวมกับผูอื่นได เพราะการมี

มนษุยสมัพนัธทีด่จีะนาํไปสูบรรยากาศการทํางานท่ีด ีเขาใจซึง่กนัและกนั มคีวามรวมมอืรวมใจในการปฏิบตังิาน

ใหสําเร็จ และยังเปนปจจัยสําคัญในการทํางานที่สถานประกอบการดานบริการตองการจากพนักงาน                   

เพราะการมีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผูรับบริการอีกดวย (Benjarattananon, 2017) 

นอกจากนี ้ผูประกอบการใหคะแนนสาํรวจความพงึพอใจในระดบัมากซึง่เปนสวนตอมา ในดานความประหยดั
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มธัยสัถ ซึง่ก็สอดคลองกับขอมลูวา นกัศกึษาทํางานนอกเวลาชวงท่ีนกัศกึษาฝกงานรวมดวย จงึทําใหนกัศกึษา

สามารถหารายไดเองและยังสามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายของครอบครัวไดอีกดวย ลําดับตอมา                           

คือ ซื่อสัตย รักษาคําพูด สามารถทํางานเปนทีมรับผิดชอบตอสังคม มีความมั่นใจในตนเอง สามารถ                            

บริหารเวลาไดดี แสวงหาความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ตามลําดับ สวนดานที่ผูประกอบการมีความพึงพอใจ                         

อนัดบัมากสามลาํดบัสดุทายคอื ความขยนัหมัน่เพยีร อดทน  ความคดิสรางสรรค และความกลาในการตดัสินใจ

 3. ความพึงพอใจตอคุณภาพดานทักษะภาษา
      ผู ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานมีความพึงพอใจตอคุณภาพดาน                           

ทกัษะภาษา ทัง้โดยภาพรวมและรายดานในระดับมาก (คาเฉลีย่ 4.01) โดยมีความพึงพอใจในทักษะดานการอาน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ตามมาดวย ทักษะการฟง ทักษะการพูด และทักษะการเขียนตามลําดับ                 
สวนดานที่มีความพึงพอใจในระดับกลาง ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียต่ําที่สุด คือ ทักษะการใชภาษาตางประเทศอ่ืน                
เชน ภาษาจีน หรือภาษาญ่ีปุน ซึ่งจากผลสํารวจความพึงพอใจแสดงถึงนักศึกษาฝกงานมีคุณลักษณะ                               
ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถภาษาอังกฤษตามที่นายจางคาดหวัง สอดคลองกับการศึกษา                   
ของ Boonwirat, (2017, 291) วาภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากในปจจุบัน และไดใชกิจกรรมการเรียน                  
การสอนแบบบูรณาการในการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเพ่ิมสูงขึ้น แตเนื่องจากปจจุบัน 
ภาษาอังกฤษอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอจึงควรมีทักษะภาษาอื่นที่ชวยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ     
ในการทาํงานตอไปในอนาคต  สอดคลองกบัการศึกษาของ Deita & Pueakjantuek (2013) พบวาคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงานดานทักษะการใชภาษาตางประเทศในการติดตอส่ือสารน้ัน ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สถานประกอบการมีความตองการและจําเปนตองใชในการติดตอส่ือสารเปนอันดับหนึ่ง                             

รองลงมา คือ ภาษาญี่ปุน และอันดับที่สาม คอื ภาษาจีน 

  อยางไรก็ตามในมุมมองของสถานประกอบการบางแหงนั้น นักศึกษายังตองปรับปรุงเร่ือง                    
ความขยันหมั่นเพียร อดทน ความคิดสรางสรรค และความกลาในการตัดสินใจซ่ึงสอดคลองกับคะแนนเฉล่ีย
จากแบบสอบถามในงานวิจัยชิ้นนี้ที่คะแนนเฉล่ียดานความขยันหม่ันเพียร อดทน ความคิดสรางสรรค และ
ความกลาในการตัดสนิใจอยูในสามอันดับสดุทาย และผลการศึกษาของ (Kan-opard, Kluansuwan & Manoy, 
1999) ที่ผู ประกอบการใหความเห็นวานักศึกษาฝกงานขาดความมั่นใจในตนเอง ไมกลาตัดสินใจ                                     
ขาดภาวะการเปนผูนําและการแกปญหาเฉพาะหนา ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคในการฝกงานของนักศึกษา 
สาเหตุการขาดคุณลกัษณะดังกลาวขางตนอาจเปนผลมาจากความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบตังิาน
ที่ยังไมเพียงพอของนักศึกษา รวมท้ังวัยวุฒิที่นอยกวาเพ่ือนรวมงานและหัวหนางานทําใหนักศึกษา                               
ขาดความมั่นใจในตนเองและความกลาในการแสดงความคิดเห็นเพราะกลัววาสิ่งที่ตนพูดออกไปนั้น                                    
จะไมถูกตองและอาจไดรับการตําหนิตอหนาคนอ่ืนได หรือบางคร้ังนักศึกษาอาจแสดงพฤติกรรมบางอยาง               
ที่ไมเหมาะสมดวยความรูเทาไมถึงการณ ขาดวิจารณญาณในการไตรตรองดวยความเปนนักศึกษาฝกงาน 
ซึง่อาจทาํใหสถานประกอบการมองวานกัศกึษายงัมกีารวางตวัในบางสถานการณยงัไมเปนทีป่ระทบัใจเทาทีค่วร    
ดังนั้น จึงเปนอีกหนึ่งหนาที่ของหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บมเพาะและเสริมสราง                            

ความม่ันใจในตนเองและการวางตัวใหถูกตองตามกาลเทศะใหแกนักศึกษา (Benjarattananon, 2017)
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สรุป
 จากการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมตีอนกัศกึษาฝกงาน หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเอกชนแหงหนึง่ พบวา สถานประกอบการมคีวามพงึพอใจในดานทกัษะ

คอมพิวเตอร ดานบุคลกิภาพ และดานทักษะการใชภาษาตามลําดบั โดยนักศกึษาหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม มีจุดเดนในดานมี                                     

ความกลาแสดงออก มไีหวพริบและแกปญหาตางๆ เฉพาะหนาไดเปนอยางด ีมคีวามต้ังใจในการทํางานใหเกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเรื่องความรูภาษาอื่นเพิ่มเติม เชน ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน 

และการฝกใชภาษาไทยใหถูกตองมากยิ่งขึ้น ซึ่งสองประเด็นหลังนี้นับเปนเสียงสะทอนสําคัญจาก                                       

ผูประกอบการ   ทั้งหลักสูตรและตัวนักศึกษาเองพึงตระหนักและนําไปใชในการวางแผนผลิตบัณฑิตและ

พฒันาตนเองใหมคีณุลกัษณะตามทีส่ถานประกอบการตองการ อยางไรกต็ามทางผูวจิยัจะนาํประเดน็เหลานี้             

มาพัฒนาเพื่อศึกษาตอไปในอนาคต 

 1. ขอเสนอแนะตอหลักสูตร
  1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรเปดโอกาสในการใหนักศึกษาไดลงเรียนในรายวิชา

ภาษาตางประเทศอื่นที่จําเปนตอการทํางานในอนาคต เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนรายวิชาเลือกเสรี หรือ

วิชาบังคับเลือกในหมวดภาษาตางประเทศ เปนตน

  1.2 สอดแทรกรปูแบบกจิกรรมทีเ่นนทกัษะการใชภาษาทีห่ลากหลาย โดยบรูณาการกจิกรรม

การเรียนรูภาษาตางประเทศเขากับการใชทักษะภาษาไทยในรายวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ควรพัฒนาตามขอคิดเห็นของผูประกอบการ 

  1.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมุงเนนพัฒนาทักษะทางดานสังคม

และการทํางานรวมกับผูอื่นใหมากขึ้น เชน สนับสนุนการเรียนแบบใชโครงงานเปนฐาน (Problem-Based 

Learning) การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) หรือการเรียนดวยการบริการสังคม 

(Service Learning) เปนตน เน่ืองจากลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบน้ีนักศึกษาตองทํางานรวมกับผูอื่น

เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง และเปนรูปแบบการเรียนที่ผูเรียนตองเปนผูลงมือกระทํา (Active Learners) ดังนั้น               

จึงเปนการฝกฝนเพิ่มทักษะในดานการทํางานและปลูกฝงลักษณะของผูรวมงานที่ดีใหกับนักศึกษา

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ศึกษาเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคในการฝกงานในมุมมองของนักศึกษาและ

สถานประกอบการ

  2.2 ประเมินและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับปรุงเน้ือหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

  2.3 ควรมีการปรับปรุงแบบสอบถามใหครอบคลุมมากขึ้น โดยใหสอดคลองกับปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยและเพิ่มเติมดานคุณธรรมจริยธรรม 
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