ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

146

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการฝกงานของ
นักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม



ณฤติยา เพ็งศรี1* , ณัฐติญา บุญวิรัตน2 , กรรณิกา คันธรส3
Narittiya Pengsri1* , Nattiya Bunwirat2 ,
Kannika Khantharos3
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
1,2,3
Faculty of Arts, The Far Eastern University
120 Mahidol Road, Haiya Sub-district, Moung District, Chiang Mai Province 50100
1,2,3

บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม
ในดาน 1) บุคลิกภาพ 2) ทักษะทางดานภาษา และ 3) ทักษะคอมพิวเตอร กลุม ตัวอยาง คือ ผูด แู ลการปฏิบตั งิ าน
ของนักศึกษาในสถานประกอบการที่ประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2555 จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา โดยภาพรวมผูด แู ลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาฝกงานมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ทุกประเด็น ไดแก ดานทักษะการใชคอมพิวเตอร (คาเฉลีย่ 4.30) ดานบุคลิกภาพ (คาเฉลีย่ 4.19)
และดานทักษะภาษา (คาเฉลีย่ 4.01) ตามลําดับ ซึง่ แสดงใหเห็นวาผูด แู ลนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ
มีความพึงพอใจ ตอผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา ยังคงมีคณ
ุ สมบัตดิ า นภาษาตางประเทศเชนภาษาจีน ทีผ่ ดู แู ลเห็นวาตองไดรบั การฝกฝน
เพิ่มเติมเพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามความตองการของสถานประกอบการ ซึ่งเปน
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ประเด็นสําคัญทีห่ ลักสูตรจะตองคํานึงถึงในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
และสงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
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
ออกไปทํางาน โดยใชความรูค วามสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ และเปนทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จากนโยบาย
การพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลจึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองปรับกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน
ใหมคี วามหลากหลายเพือ่ สงเสริมการเรียนรูแ ละเพิม่ ศักยภาพของผูเ รียน ใหมคี วามเชีย่ วชาญ โดยสามารถสราง
และประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตสํานึกและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ
โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาดแรงงาน การเรี ย นรู  จ าก
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ประสบการณ จ ริ ง ด ว ยการฝ ก งานจึ ง เป น ระบบการศึ ก ษาที่ เ น น การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ
โดยจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ระบบนี้จะสงผลให นักศึกษาไดรับโอกาส
เรี ย นรู  ป ระสบการณ จากการไปปฏิ บั ติ ง าน การทํ า งานร ว มกั บ ผู  อื่ น เกิ ด ทั ก ษะการ สื่ อ สารกั บ ผู  อื่ น
ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ไดแรงงาน
ซึ่งมีทักษะความพรอมระดับหนึ่งไปชวยงาน ซึ่งอาจไดรับความคิดใหม ๆ จากนักศึกษาฝกงาน อีกทั้งเปน
การแบงเบาภาระใหพนักงานประจําสามารถไปทํางานทีย่ ากกวาได ในสวนสถาบันการศึกษาจะไดนาํ ผลของ
ระบบนี้มาปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับ ความตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
(Srisang-orn, 2014, 6)
การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงานเปนแนวทางหนึ่ง
ในการประเมินศักยภาพนักศึกษาและสัมฤทธิผลของหลักสูตร ขอคนพบที่ไดจะเปนกระจกสะทอนใหเห็น
ทั้งจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาอันจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการคงไวซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสมและ
ปรับปรุงขอบกพรองของตนเองเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูโลกแหงการทํางาน รวมทั้งเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค
ตรงตามความต อ งการของผู ประกอบการซึ่ ง จะเปน การเพิ่มโอกาสการได งานของบั ณฑิ ตในหลั กสู ตร
(Benjarattananon, 2017, 4)
จากเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดทําวิจัยครั้งนี้ขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอ
การฝกงานของนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อจะนํา
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่สะทอนจากผูดูแลการฝกงานของนักศึกษาโดยตรงมาใชเปนขอมูลสําคัญ
ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหลักสูตร รวมถึงการนําไปใชเปนแนวทางในการจัด
การเรี ย นการสอนและการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามความต อ งการของ
ตลาดแรงงานในรุนถัดไป

วัตถุประสงค
เพือ่ สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ตี อ นักศึกษาฝกงาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
Strauss & Sayles (1960 cited in Kan-opard, Kluansuwan & Manoy, 1999, 3)
กล า วว า ความรู  สึ ก พอใจในงานที่ ทํ า และเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านนั้ น ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก ร
คนที่ จ ะพอใจในงานที่ ทํ า เมื่ อ งานนั้ น ให ผ ลประโยชน ต อบแทนด า นวั ต ถุ แ ละจิ ต ใจ ซึ่ ง สามารถสนอง
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 ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตทีป่ ราศจากความเครียด
ทั้ ง นี้ เ พราะธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย มี ค วามต อ งการ ถ า ความต อ งการได รั บ การตอบสนองทั้ ง หมดหรื อ
บางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถาความตองการนั้นไมไดรับ
การตอบสนอง ความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
1.2 การวัดความพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจ เปนเรื่องที่เปรียบเทียบไดกับความเขาใจทั่วๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได
โดยการสอบถามจากบุคคลที่ตองการจะถาม มีเครื่องมือที่ตองการจะใชในการวิจัยหลายๆ อยาง อยางไรก็ดี
ถึงแมวาจะมีการวัดอยูหลายแนวทาง แตการศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดไดสองแนวคิด
ตามความคิดเห็นของ ซาลีซนิคค คริสเทนส ดังนี้ (Pratumsut, 1999, 14)
1.2.1 วัดจากสภาพทัง้ หมดของแตละบุคคลเชน ทีท่ าํ งาน ทีบ่ า น และทุกๆ อยางทีเ่ กีย่ วของ
กับชีวติ การศึกษาตามแนวทางนีจ้ ะไดขอ มูลทีส่ มบูรณ แตทาํ ใหเกิดความยุง ยากกับการทีจ่ ะวัดและเปรียบเทียบ
1.2.2 วัดไดโดยแยกออกเปนองคประกอบ เชน องคประกอบทีเ่ กีย่ วกับงาน การนิเทศงาน
เกี่ยวกับนายจาง
2. คุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงคของนายจาง
บุคลากรที่จะปฏิบัติงานไดดีนั้นจําเปนที่จะตองเขาใจสิ่งที่นายจางมองหาในตัวของบุคลากร
ใหได ซึ่งมีอยู 10 ขอ คือ (Thanuworrawat, 2012, 4-5)
2.1 มีความขยันหมั่นเพียรดี เปนคนลงมือทํา บากบั่น พากเพียรในการทํางานอยางเสมอตน
เสมอปลาย ตรงตอ เวลา ทํางานบรรลุเปาหมายเปนที่ยอมรับของนายจาง
2.2 สรางผลงานมีคณ
ุ ภาพ เปนคนทีท่ าํ งานสําเร็จตรงตามเกณฑทอี่ งคกรตัง้ ไวและทํางานได
ถูกตอง ไมกอใหเกิดขอผิดพลาด และมีการตรวจสอบผลงานที่ทําอยูเสมอ
2.3 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ไดแก เพื่อนรวมงาน นายจาง และองคกร
เปนผูที่นายจางไววางใจที่จะใหรับผิดชอบงานและแกไขขอผิดพลาดในการทํางานได
2.4 มีความรู เปนคนทีเ่ ขาใจในงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย รูว ธิ กี ารทํางาน ศึกษาหาความรูเ กีย่ วกับ
งานที่ทําเพิ่มเติม พรอมที่จะเขาไปถามผูรูเมื่อไมเขาใจ
2.5 มีความสามารถในการเรียนรูงานเปนอยางดี ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ รอบตัวได
เปนอยางดี ศึกษาแนวคิดใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุงใชกับการทํางานอยูตลอดเวลา
2.6 มีความคิดริเริม่ สรางสรรค กลาตัดสินใจและมุมานะ สามารถแสดงความเห็นเกีย่ วกับงาน
ที่ทําไดอยางมั่นใจ
2.7 มีสามัญสํานึก มีดลุ ยพินจิ ไหวพริบ ทําสิง่ ตางๆ อยางมีเหตุมผี ลโดยพิจารณาอยางรอบคอบแลว
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2.8 มีมนุษยสัมพันธดี รูจ กั กาลเทศะ อารมณดี มารยาทดี ออนนอมถอมตน วางตัวไดเหมาะสม
เขากับนายจางและเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี
2.9 ใหความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม สามารถติดตอประสานงานใหความรวมมือกับ
ผูอื่นไดดี ยอมรับความเห็นของเพื่อนรวมงาน นายจาง ลูกคาได
2.10 มีทัศนคติที่ดีตองานและองคกร เปนคนมองสิ่งตางๆ ในแงบวก ซึ่งจะนําไปสูการทํางาน
ที่ดี
3. คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สาระตามขอ 4.3
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ไดกาํ หนดมาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองกําหนดเปาหมายและดําเนินการจัดการศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตใหมคี ณ
ุ ลักษณะ
ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน ดังนี้ (Higher Education Commission, 2009)
3.1. คุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม
ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก
เปนตน
3.2. ความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนักรูหลักการและทฤษฎี
ในองคความรูท เี่ กีย่ วของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกีย่ วกับความกาวหนาของความรูเ ฉพาะดาน
ในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู
สวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ นนการปฏิบตั ิ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ ขอบังคับ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ
3.3. ทักษะทางปญญา
สามารถค น หาข อ เท็ จ จริ ง ทํ า ความเข า ใจและสามารถประเมิ น ข อ มู ล แนวคิ ด และ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง
สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและ
ความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช
วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
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3.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ
สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ
ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุมรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
3.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิค
ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเหมาะสมในการศึ ก ษาค น คว า และเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือก
ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได
จากแนวคิดและคํากลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
สวนที่สําคัญในการพัฒนาองคกร การสรางหรือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงถือเปนเปาหมายที่สําคัญ
ในการจัดการศึกษา ดังนัน้ จึงตองมีการติดตามผลบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษา และหาขอมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตรงตามความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําหลักสูตร
และวางแผนพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันใหตรงตามความตองการของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือผูด แู ลนักศึกษาฝกงาน จํานวน 16 คน จากสถานประกอบการ
ภาคเอกชนจํานวน 13 คน ภาครัฐจํานวน 3 คน ซึ่งเปนตัวแทนของสถานประกอบการที่ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานชั้นปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 20 คน ทีเ่ ขาฝกงานในเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2561 ตลอดระยะเวลา
ในการฝกงานจํานวนทั้งสิ้น 300 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูป ระกอบการทีม่ ตี อ นักศึกษา
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. การสรางเครื่องมือ
3.1 ศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2 ศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารสร า งแบบสอบถามและกํ า หนดขอบเขตข อ คํ า ถามตาม
วัตถุประสงคการวิจัย
3.3 สรางแบบสอบถาม
3.4 นําแบบสอบถามไปใหผเู ชีย่ วชาญพิจารณาความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา (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 นําแบบสอบถามทีผ่ า นการวิเคราะหแลวไปทดลองใชเพือ่ หาคาความเชือ่ มัน่ (Reliability)
โดยใชคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) หากคาที่ไดจากการวิเคราะหมีคาตั้งแต
0.7 ขึ้นไป แสดง วาแบบสอบถามนั้นมีความนาเชื่อถือ สามารถนําไปทดสอบสมมติฐานและนําไปใช
ในกระบวนการวิจัยตอไปได เมื่อผูวิจัยทําการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตนแบบรวมกัน
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ไดคาความนาเชื่อถือ เทากับ 0.919
3.6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใหนักศึกษานําแบบสอบถามที่บรรจุไวในซองปดผนึกไปมอบใหกับสถานประกอบการ
หรือหัวหนางานผูดูแลนักศึกษาเพื่อประเมินผลการเขาฝกงานประมาณกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
เพื่อประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หรือ 300 ชั่วโมง และบรรจุซอง
ปดผนึกคืนใหนักศึกษาในวันสุดทายของการฝกงานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 และผูวิจัยไดรับเอกสาร
คืนจากนักศึกษาฝกงานในวันนําเสนอผลการฝกงานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ขอมูลการศึกษาความพึงพอใจใชคาเฉลี่ย (Mean) จากนั้นแปลความหมายของคาเฉลี่ย
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  ต อบแบบสอบถามจํ า นวนทั้ ง หมด 16 คน เป น หั ว หน า งานในหน ว ยงานเอกชน
จํานวน 13 คน และเปนหัวหนางานในหนวยงานรัฐบาลจํานวน 3 คน มีประสบการณในการทํางานตั้งแต
2 ปขึ้นไป และเปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานของนักศึกษาฝกงานเปนเวลาประมาณ 3 เดือน
2. ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะ
ตารางที่ 1
ระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
¦µ¥µ¦
1. ªµ¤¤´ÉÄÄÁ°
2. ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ °
3. Âª®µªµ¤¦¼o Â¨³ÁÃÃ¨¥¸Ä®¤nÇ
4. ¦oµ¦¦r
5. ¨oµ´·Ä
6. ÎµµÁ}¸¤
7. ºÉ°´¥r ¦´¬µÎµ¡¼
8. ªµ¤¦³®¥´ ¤´¥´r
9. ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµµ
10. µ¦¦·®µ¦Áª¨µ
11. ¦´·°n°´¤
12. ªµ¤¤¸¤»¬¥´¤¡´r
¦ª¤

n µÁ¨¸É¥
4.15
4.00
4.05
3.95
3.90
4.35
4.40
4.45
4.10
4.10
4.25
4.55
4.19

n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
0.88
¤µ
0.79
¤µ
1.10
¤µ
0.94
¤µ
0.97
¤µ
0.81
¤µ
0.82
¤µ
0.51
¤µ
1.07
¤µ
1.21
¤µ
0.97
¤µ
0.69
¤µ¸É»
0.76
¤µ

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
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ตอสังคม (คาเฉลี่ย 4.25) ความมั่นใจในตนเอง (คาเฉลี่ย 4.15) โดยความพึงพอใจดานความสามารถ
ในการทํางานและการบริหารเวลาเทากัน (คาเฉลี่ย 4.10) และขอที่ไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าลงมาตามลําดับคือ
การแสวงหาความรูใหมๆ ความขยันหมั่นเพียร อดทน ความสรางสรรค ตามลําดับ (คาเฉลี่ย 4.05 คาเฉลี่ย
4.00 คาเฉลีย่ 3.95) และทีไ่ ดคะแนนเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ ความพึงพอใจดานความกลาตัดสินใจ (คาเฉลีย่ 3.90)
ตารางที่ 2
ระดับความพึงพอใจคุณลักษณะดานทักษะภาษาของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

¦µ¥µ¦

n µÁ¨¸É¥

´¬³µ¦¢{£µ¬µ°´§¬
´¬³µ¦¡¼£µ¬µ°´§¬
´¬³µ¦°nµ£µ¬µ°´§¬
´¬³µ¦Á ¸¥£µ¬µ°´§¬
´¬³µ¦Äo£µ¬µnµ¦³Á«°ºÉ
¦ª¤

4.20
4.20
4.35
4.15
3.15
4.01

n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
0.70
¤µ
0.77
¤µ
0.67
¤µ
0.67
¤µ
0.93
µ¨µ
0.65
¤µ

ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีความพึงพอใจดานทักษะภาษาของนักศึกษาฝกงาน
โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจระดับมากในดาน
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ (คาเฉลี่ย 4.35) และทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ (คาเฉลี่ย 4.20)
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (คาเฉลีย่ 4.15) สวนดานทีม่ คี วามพึงพอใจระดับกลางซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ ตํา่ ทีส่ ดุ
คือ ทักษะการใชภาษาตางประเทศอื่น (คาเฉลี่ย 3.15)
ตารางที่ 3
ระดับความพึงพอใจคุณลักษณะดานทักษะคอมพิวเตอรของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
¦µ¥µ¦
1. µ¦ÄoÃ¦Â¦¤ Microsoft Office
2. µ¦Äo Search Engine Äµ¦o®µ o°¤¼¨
µ Internet
3. µ¦¦´ – n Â¨³Ão°µ E-mail
¦ª¤

n µÁ¨¸É¥
4.20
4.45
4.25
4.30

n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
0.62
¤µ
0.51
¤µ
0.79
0.57

¤µ
¤µ
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จากตารางที่ 3 ผู  ป ระกอบการมี ค วามพึ ง พอใจต อ ทั ก ษะคอมพิ ว เตอร ข องนั ก ศึ ก ษาฝ ก งาน
โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
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
นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารไดเปนอยางดี มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษ
ในการติดตอสื่อสารกับลูกคาไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถชวยเหลือพนักงานคนอื่นในการสื่อสาร
กับลูกคา ไดรบั คําชมจากเพือ่ นรวมงาน และหัวหนางาน อยางไรก็ตามควรพัฒนาและฝกฝนการใชภาษาไทย
ใหถกู ตองเหมาะสม รวมทั้งภาษาอื่นๆ เชนภาษาจีน เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกตใชในอนาคต นอกจากนี้
ยังควรเพิ่มพูนทักษะการคนควาและแสวงหาความรูเพิ่มเติมใหมากยิ่งขึ้น
3.2 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
นักศึกษามีความใฝรู ความตัง้ ใจในการทํางานดีมาก มีความสุจริตและมีจติ สาธารณะอันดี
สนใจหาความรูที่เกี่ยวของในการทํางาน รูจักหารายได เพื่อชวยเหลือตนเองเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของครอบครัว ทําใหเปนผูรูจักการบริหารเงิน มีไหวพริบ ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี สามารถทํางาน
รวมกับเพือ่ นรวมงานไดดี ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธดมี าก มีการใชทกั ษะภาษาตางประเทศไดดี มีความตัง้ ใจ
กลาแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี เพิ่มความกระตือรือรนในการทํางาน การตรงตอเวลา การรักษาเวลา และ
การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3.3 ขอเสนอแนะ
นักศึกษามีความรับผิดชอบ ทั้งการตรงตอเวลา ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
ความเสียสละตอเพื่อนรวมฝกประสบการณและการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย การมีปฏิภาณไหวพริบ
และการแกไขปญหาเฉพาะหนา การควบคุมอารมณไดเปนอยางดี โดยควรศึกษาหาความรูภ าษาอืน่ เพิม่ เติม
นอกจากภาษาอังกฤษ และควรฝกการเขียนและการใชภาษาไทยใหถกู ตอง นอกจากนีย้ งั ควรเลือกการฝกงาน
ในดานตางๆ ทีส่ นใจจริงๆ เพือ่ ใหมแี รงบันดาลใจในการอยากเรียนรู จึงจะทําใหนกั ศึกษา มีความกระตือรือรน
และใหความสําคัญกับการฝกงานหรือการฝกอบรมตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสํ า รวจความพึ ง พอใจของสถานประกอบการต อ การฝ ก งานของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมพบวา
ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการต อ นั ก ศึ ก ษาฝ ก งานโดยภาพรวมอยู  ใ นระดั บ มาก โดยด า นที่
สถานประกอบการมีความพึงพอใจอันดับแรกคือ ดานทักษะการใชคอมพิวเตอร รองลงมาคือ บุคลิกภาพ
ในการทํางาน และดานทักษะภาษาอยูใ นอันดับที่ 3 โดยผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายรายดานได ดังนี้
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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
ที่พึงประสงคของบัณฑิตและคุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงคของนายจางที่ตองการผลงานที่ดีและ
มีคุณภาพและมีทักษะการแสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม จึงทําใหผลคะแนนความพึงพอใจมีระดับมาก
ในหัวขอทักษะการใช Search Engine ในการคนหาขอมูลทาง Internet ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Deita & Pueakjantuek
(2013) ที่พบวา ความสามารถในการใชโปรแกรมสํานักงานทั่วไปเปนความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ที่สถานประกอบการมีความตองการอันดับหนึ่ง โดยโปรแกรมที่จําเปนมากที่สุดคือ Excel และ Word
สวนความสามารถในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และการจัดการเว็บไซต พบวา การใช E-mail เปน
ความสามารถที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด
2. ความพึงพอใจตอคุณภาพดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของนักศึกษาฝกงาน
โดยภาพรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจ
ระดับมากทีส่ ดุ ในดานความมีมนุษยสัมพันธ ซึง่ เปนคุณลักษณะเดนของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคทผี่ ปู ระกอบการ
ตองการในสวนของการที่ตองทํางานรวมกับผูอื่น และสงเสริมการทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี และ
จากในตารางที 1 ขอ 3 แสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ขอ 9 ความสามารถในการทํางาน และขอ 10
การบริหารเวลา เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบน 1.10,1.07 และ 1.21 ตามลําดับ
ซึ่ ง เป น หั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วโยงกั บ บุ ค ลิ ก ภาพส ว นบุ ค คลซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ความเห็ น ที่ แ ตกต า งกั น ได ขึ้ น อยู  กั บ
เฉพาะตัวบุคคล จึงอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการกระจายคําตอบในเปนเด็นเหลานี้มีคอนขางมาก นอกจากนี้
จะเห็ น ได ว  า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานได บ  ง บอกว า มี นั ก ศึ ก ษาบางคนที่ มี ค วามสามารถในด า นการมี
มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีมซึ่งเปนคุณสมบัติที่ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนายจาง จึงสงผลใหผูประกอบการพึงพอใจและยังสามารถทําใหผลคะแนน
แปลความหมายได ใ นระดั บ มากสอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Deita & Pueakjantuek (2013)
Thanuworrawat (2012) & Narintarat (2013) ที่ระบุวาคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สถานประกอบการให
ความสําคัญและตองการมากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการทํางานรวมกับผูอื่นได เพราะการมี
มนุษยสัมพันธทดี่ จี ะนําไปสูบ รรยากาศการทํางานทีด่ ี เขาใจซึง่ กันและกัน มีความรวมมือรวมใจในการปฏิบตั งิ าน
ใหสําเร็จ และยังเปนปจจัยสําคัญในการทํางานที่สถานประกอบการดานบริการตองการจากพนักงาน
เพราะการมีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผูรับบริการอีกดวย (Benjarattananon, 2017)
นอกจากนี้ ผูป ระกอบการใหคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับมากซึง่ เปนสวนตอมา ในดานความประหยัด
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มัธยัสถ ซึง่ ก็สอดคลองกับขอมูลวา นักศึกษาทํางานนอกเวลาชวงทีน่ กั ศึกษาฝกงานรวมดวย จึงทําใหนกั ศึกษา
สามารถหารายไดเองและยังสามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายของครอบครัวไดอีกดวย ลําดับตอมา
คือ ซื่อสัตย รักษาคําพูด สามารถทํางานเปนทีมรับผิดชอบตอสังคม มีความมั่นใจในตนเอง สามารถ
บริหารเวลาไดดี แสวงหาความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ตามลําดับ สวนดานที่ผูประกอบการมีความพึงพอใจ
อันดับมากสามลําดับสุดทายคือ ความขยันหมัน่ เพียร อดทน ความคิดสรางสรรค และความกลาในการตัดสินใจ
3. ความพึงพอใจตอคุณภาพดานทักษะภาษา
ผู  ค วบคุ ม และดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาฝ ก งานมี ค วามพึ ง พอใจต อ คุ ณ ภาพด า น
ทักษะภาษา ทัง้ โดยภาพรวมและรายดานในระดับมาก (คาเฉลีย่ 4.01) โดยมีความพึงพอใจในทักษะดานการอาน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ตามมาดวย ทักษะการฟง ทักษะการพูด และทักษะการเขียนตามลําดับ
สวนดานที่มีความพึงพอใจในระดับกลาง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ทักษะการใชภาษาตางประเทศอื่น
เชน ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน ซึ่งจากผลสํารวจความพึงพอใจแสดงถึงนักศึกษาฝกงานมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถภาษาอังกฤษตามที่นายจางคาดหวัง สอดคลองกับการศึกษา
ของ Boonwirat, (2017, 291) วาภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากในปจจุบัน และไดใชกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการในการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเพิ่มสูงขึ้น แตเนื่องจากปจจุบัน
ภาษาอังกฤษอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอจึงควรมีทักษะภาษาอื่นที่ชวยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานตอไปในอนาคต สอดคลองกับการศึกษาของ Deita & Pueakjantuek (2013) พบวาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงานดานทักษะการใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารนั้น ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สถานประกอบการมีความตองการและจําเปนตองใชในการติดตอสื่อสารเปนอันดับหนึ่ง
รองลงมา คือ ภาษาญี่ปุน และอันดับที่สาม คือ ภาษาจีน
อยางไรก็ตามในมุมมองของสถานประกอบการบางแหงนั้น นักศึกษายังตองปรับปรุงเรื่อง
ความขยันหมั่นเพียร อดทน ความคิดสรางสรรค และความกลาในการตัดสินใจซึ่งสอดคลองกับคะแนนเฉลี่ย
จากแบบสอบถามในงานวิจัยชิ้นนี้ที่คะแนนเฉลี่ยดานความขยันหมั่นเพียร อดทน ความคิดสรางสรรค และ
ความกลาในการตัดสินใจอยูใ นสามอันดับสุดทาย และผลการศึกษาของ (Kan-opard, Kluansuwan & Manoy,
1999) ที่ ผู  ป ระกอบการให ค วามเห็ น ว า นั ก ศึ ก ษาฝ ก งานขาดความมั่ น ใจในตนเอง ไม ก ล า ตั ด สิ น ใจ
ขาดภาวะการเปนผูนําและการแกปญหาเฉพาะหนา ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคในการฝกงานของนักศึกษา
สาเหตุการขาดคุณลักษณะดังกลาวขางตนอาจเปนผลมาจากความรูค วามสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ าน
ที่ ยั ง ไม เ พี ย งพอของนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง วั ย วุ ฒิ ที่ น  อ ยกว า เพื่ อ นร ว มงานและหั ว หน า งานทํ า ให นั ก ศึ ก ษา
ขาดความมั่นใจในตนเองและความกลาในการแสดงความคิดเห็นเพราะกลัววาสิ่งที่ตนพูดออกไปนั้น
จะไมถูกตองและอาจไดรับการตําหนิตอหนาคนอื่นได หรือบางครั้งนักศึกษาอาจแสดงพฤติกรรมบางอยาง
ที่ไมเหมาะสมดวยความรูเทาไมถึงการณ ขาดวิจารณญาณในการไตรตรองดวยความเปนนักศึกษาฝกงาน
ซึง่ อาจทําใหสถานประกอบการมองวานักศึกษายังมีการวางตัวในบางสถานการณยงั ไมเปนทีป่ ระทับใจเทาทีค่ วร
ดังนั้น จึงเปนอีกหนึ่งหนาที่ของหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บมเพาะและเสริมสราง
ความมั่นใจในตนเองและการวางตัวใหถูกตองตามกาลเทศะใหแกนักศึกษา (Benjarattananon, 2017)

158

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

สรุป
จากการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ตี อ นักศึกษาฝกงาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึง่ พบวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจในดานทักษะ
คอมพิวเตอร ดานบุคลิกภาพ และดานทักษะการใชภาษาตามลําดับ โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม มี จุ ด เด น ในด า นมี
ความกลาแสดงออก มีไหวพริบและแกปญ
 หาตางๆ เฉพาะหนาไดเปนอยางดี มีความตัง้ ใจในการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเรื่องความรูภาษาอื่นเพิ่มเติม เชน ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน
และการฝ ก ใช ภ าษาไทยให ถู ก ต อ งมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สองประเด็ น หลั ง นี้ นั บ เป น เสี ย งสะท อ นสํ า คั ญ จาก
ผูประกอบการ ทั้งหลักสูตรและตัวนักศึกษาเองพึงตระหนักและนําไปใชในการวางแผนผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาตนเองใหมคี ณ
ุ ลักษณะตามทีส่ ถานประกอบการตองการ อยางไรก็ตามทางผูว จิ ยั จะนําประเด็นเหลานี้
มาพัฒนาเพื่อศึกษาตอไปในอนาคต
1. ขอเสนอแนะตอหลักสูตร
1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรเปดโอกาสในการใหนักศึกษาไดลงเรียนในรายวิชา
ภาษาตางประเทศอื่นที่จําเปนตอการทํางานในอนาคต เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนรายวิชาเลือกเสรี หรือ
วิชาบังคับเลือกในหมวดภาษาตางประเทศ เปนตน
1.2 สอดแทรกรูปแบบกิจกรรมทีเ่ นนทักษะการใชภาษาทีห่ ลากหลาย โดยบูรณาการกิจกรรม
การเรียนรูภาษาตางประเทศเขากับการใชทักษะภาษาไทยในรายวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ควรพัฒนาตามขอคิดเห็นของผูประกอบการ
1.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมุงเนนพัฒนาทักษะทางดานสังคม
และการทํางานรวมกับผูอื่นใหมากขึ้น เชน สนับสนุนการเรียนแบบใชโครงงานเปนฐาน (Problem-Based
Learning) การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) หรือการเรียนดวยการบริการสังคม
(Service Learning) เปนตน เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบนี้นักศึกษาตองทํางานรวมกับผูอื่น
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง และเปนรูปแบบการเรียนที่ผูเรียนตองเปนผูลงมือกระทํา (Active Learners) ดังนั้น
จึงเปนการฝกฝนเพิ่มทักษะในดานการทํางานและปลูกฝงลักษณะของผูรวมงานที่ดีใหกับนักศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคในการฝกงานในมุมมองของนักศึกษาและ
สถานประกอบการ
2.2 ประเมินและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับปรุงเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
2.3 ควรมีการปรับปรุงแบบสอบถามใหครอบคลุมมากขึ้น โดยใหสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยและเพิ่มเติมดานคุณธรรมจริยธรรม
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