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บทคัดย่อ 
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกงานก่อนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพจริงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที ่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในด้าน 1) ความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน 2) คุณธรรม จริยธรรมและ
เจตคติต่อการทำงาน และ 3) บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ดูแลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  

ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมผู้ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง
มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก (4.35) ได้แก่ ด ้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต ่อการทำงาน (4.55)  
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ (4.36) และด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน (4.14) ตามลำดับ  

จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพึงพอใจของผู้ดูแล อย่างไรก็ตามยังมี
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนเพื่อให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สอนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษากลุ่มนี้เมื่อออกฝึกประสบการณ์จริงต่อไป 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ , สถานประกอบการ , นักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง  
 

Abstract 
This study aimed to survey satisfaction of the establishments for the third-year English-

major prior student trainees of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat 
University in terms of 1) knowledge and working skills; 2) working virtue, morality, and attitudes; 
and 3) personality and interpersonal skills. The samples included 48 supervisors in charge of training 
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evaluation. Questionnaire was employed as a research instrument. Data were analyzed by using 
descriptive statistics.  

The results showed that the satisfaction of the supervisors was rated at a high level (4.35) 
in all aspects: working virtue, morality, and attitudes (4.55), personality and interpersonal skills 
(4.36), and knowledge and working skills (4.14) respectively. 

According to the findings, the supervisors were satisfied with the performances of the prior 
student trainees. However, some qualifications needed improvement so that the students would 
fit the requirements of the establishments. Moreover, the results could be a crucial part to be 
aware of in the next development of Bachelor of Arts Program in English and the instructor teaching 
the Preparation for Professional Experience course.  
Keywords: satisfaction, establishment, prior student trainees 
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1. บทนำ 
สถาบันอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแวดวงการศึกษา โดยมีภารกิจที่

สำคัญประการหนึ ่ง คือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให เปนผูมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีบุคลิกภาพที ่ดี  
มีมนุษยสัมพันธ มีความรูคูคุณธรรม มีความพร้อมในการก้าวสู่การทำงานโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ จากนโยบายการพัฒนาการศึกษา ของรัฐบาลและการกำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 
4.0 ซึ่งมีท่ีมาจากการที่โลกยุคปัจจุบันหรือโลกในศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษที่ 20 อย่างสิ้นเชิง 
ทำให้มีความจำเป็นในการเตรียมการและเตรียมกำลังคนให้ มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการสร้าง
คนไทยในศตวรรษท่ี 21 ไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจุดมุ่งหมาย มีหลักคิดสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ จึง
ทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องร่วมกันผลักดันและสร้างผู้เรียนให้มีท้ังความรู้ทางวิชาการ ทักษะในการทำงาน ทักษะใน
การเข้าสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น (อรพรรณ  ฤทธิ์มั่น และบัลลังก์  โลหิตเสถียร, 2561) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียน
ให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณจ์รงิด้วยการฝึกงานจึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เรียนรู้วิธีการ
ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับองค์กรและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ การมีทัศนคติที่ดีต่อ
การทำงาน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็ น
บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงานเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ประเมินศักยภาพนักศึกษาและสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร ผลที่ได้จากการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นทั้งจุดเด่นและจุดที่
ควรพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการคงไว้ซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสมและปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเอง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน นอกจากน้ันสถาบันการศึกษาจะได้นำข้อมูลมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการได้งานของบัณฑิตในหลักสูตร (อดิศา  เบญจรัตนานนท์, 2560) 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำวิจัยครั้งนี้ข้ึนเพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษา
ฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ดูแลการฝึกงานของนักศึกษาโดยตรง
มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานในรุ่นต่อ ๆ ไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ีต่อการฝึกงานของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพจริงสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้แนวคิดการจัดการศึกษา
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ในระดับอุดมศึกษาของปทีป  เมธาวุฒิคุณ (2544 : 4 - 5) ที่กล่าวว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์ 3 ประการ คือ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน เพื่อเพิ่มความเจริญ
งอกงามทางสติปัญญา และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 : 4) อีกทั้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีลักษณะ ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตาม บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  

2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญภาษาและมีทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน เพื่อเป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ  

3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เทคนิควิชาชีพและการจัดการผสมผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อไป ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ล่าม มัคคุเทศก์ ผู้แปลเอกสาร เจ้าหน้าที่
สำนักงานและอาชีพอ่ืน ๆ  

4) มีทักษะในการแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
5) มีวิจารณญาณในการรับรู้สาระข้อมูล รู้จักแก้ไขปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง, 2559) 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจริง จำนวน 48 คน จากสถานประกอบการแบ่งเป็นบริษัทเอกชนจำนวน 23 คน ห้างร้าน 
สถานประกอบการ ธุรกิจส่วนตัวจำนวน 13 คน หน่วยงานราชการจำนวน 9 คนและรัฐวิสาหกิจจำนวน 3 คนซึ่งเป็น
ตัวแทนของสถานประกอบการในการดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 48 คน ตลอดระยะเวลาการฝึกงานเปน็เวลา 
10 สัปดาห์ 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  
เครื่องมือท่ีใช้การวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงาน 

ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ  
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของนักศึกษาฝึกงาน แบ่งออกเป็น 3 

ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน 2 ) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการ
ทำงาน 3) ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
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ตอนที ่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจริง 

4.3 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
4.3.1 ศึกษาและรวบรวมเอกสาร ตำราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
4.3.2 ศึกษาแนวทาง รูปแบบในการสร้างแบบสอบถามและกำหนดกรอบเนื้อหาตามขอบเขตและ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4.3.3 สร้างแบบสอบถาม  
4.3.4 นำแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์  จันทร์อุดม 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี อาจารย์วรสันต์  ถาวรประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนางสาวนิซารีนา  ลาเซ็ง ตำแหนง่ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนหน้า โรงแรม
เดอะวิลเลจโคโคนัทไอแลนด์ ภูเก็ตพิจารณาเพื่อตรวจสอบรูปแบบภาษา ความเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

4.3.5 นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังตัวแทนของ
สถานประกอบการในการควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์และส่งผลกลับมายังผู้วิจัย 

4.5 การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี ่ย แล้วนำค่าเฉลี ่ยไปแปล

ความหมายเป็น ระดับความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ดังนี ้ 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 48 คน เป็นเพศชาย 16 คน และเพศหญิง 32 คน มีอายุระหว่าง 31 - 

40 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 3 ปี และเป็นหัวหน้างานหรือ
ผู้จัดการแผนกของนักศึกษาฝึกงานเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 
ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่คือสังกัดบริษัทเอกชน 23 คน (47.9%) 

รองลงมาเป็นห้างร้าน สถานประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว 13 แห่ง (27.1%) หน่วยงานราชการ 9 แห่ง (18.8%) และ
รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง (6.3%) วิธีคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานท่ีหน่วยงานใช้มากที่สุดคือ พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และ / 
หรือประสบการณ์ (43.8%) รองลงมาคือ การสัมภาษณ์ (37.5%) และการสอบปฏิบัติ (4.2%) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มต่ีอคุณภาพของนักศึกษาฝึกงาน 
 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาฝึกงานสาขาภาษาอังกฤษด้านความรู้ทางวิชาการ และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

คุณภาพด้านความรู้ทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติงาน    
1. ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศกึษา 4.21 0.65 มาก 
2. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.13 0.73 มาก 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4.23 0.69 มาก 
4. ความสามารถในการนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.13 0.70 มาก 

5. การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 4.02 0.79 มาก 
6. ความมีไหวพริบปฏิภาณ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.90 0.90 มาก 
7. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์ 4.02 0.81 มาก 
8. กล้าแสดงความคิดเห็น 4.08 0.87 มาก 
9. ความใฝ่รู้ในการแสวงหาและเปดิรบัความรู้จากสถาน

ประกอบการ 
4.33 0.63 มาก 

10. ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการทำงาน 4.31 0.69 มาก 
รวม 4.14 0.75 มาก 

 

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านความรู้
ทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านในระดับมากทุกประเด็น โดยมีความพึงพอใจ
สูงสุดในเรื่องความใฝ่รู้ในการแสวงหาและเปิดรับความรู้จากสถานประกอบการ (4.33) รองลงมาคือ ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองในการทำงาน (4.31) ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (4.23) ความรู้
ทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา (4.21) และข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความมีไหวพริบปฏิภาณ ตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (3.90) 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจเกี ่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาฝึกงานสาขาภาษาอังกฤษด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และเจตคติต่อการทำงาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

คุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการทำงาน    
1. ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานที่ได้รับมอบหมาย 4.56 0.58 มากที่สุด 
2. การประพฤติ ปฏิบัตติามกฎเกณฑข์้อบังคับของสถาน

ประกอบการ 
4.54 0.65 มากที่สุด 

3. การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.60 0.57 มากที่สุด 
4. ความตั้งใจ ขยันอดทนในการปฏิบตัิงาน 4.56 0.62 มากที่สุด 
5. ความกระตือรือร้นและใฝเ่รียนรู้ในการปฏิบัติงาน 4.46 0.71 มาก 
6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 4.69 0.47 มากที่สุด 
7. ความละเอียดรอบคอบในการปฏบิัติงาน 4.21 0.65 มาก 
8. การเคารพในสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น 4.65 0.53 มากที่สุด 
9. ความเสยีสละในการปฏิบัติงานส่วนรวม 4.52 0.74 มากที่สุด 
10. เจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพ 4.73 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.60 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการ
ทำงานของนักศึกษาฝึกงาน โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สถานประกอบการมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุดในด้านเจตคติที่ดตี่อวิชาชีพ (4.73) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตงิาน (4.69) การเคารพใน
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น (4.65) และการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน (4.60) และประเด็นที่ได้ระดับมาก
ได้แก่ ความกระตือรือร้นและใฝ่เรยีนรูใ้นการปฏิบัตงิาน (4.46) และ ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน (4.21) 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาฝึกงานสาขาภาษาอังกฤษด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

คุณภาพด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์    
1. ความมั่นใจในตนเองในการปฏิบัตงิาน 4.17 0.78 มาก 
2. การวางตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.42 0.71 มาก 
3. มีมนุษยสมัพันธ์ 4.56 0.58 มากที่สุด 
4. ภาวะความเป็นผู้นำในการปฎิบตัิงาน 3.88 0.91 มาก 
5. ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ ์ 4.35 0.70 มาก 
6. ความประพฤติอ่อนน้อมและกริิยามารยาทสุภาพ 4.60 0.68 มากที่สุด 
7. การปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมและทำงานร่วมกันเป็นทีม 4.44 0.68 มาก 
8. เผชิญหน้ากับปญัหาในการปฎิบัตงิาน 4.08 0.85 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

9. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนอกเหนือหน้าที่ 4.56 0.62 มากที่สุด 
10. การรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 4.52 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.36 0.71 มาก 
 

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของ
นักศึกษาฝึกงานโดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดในด้านความประพฤติอ่อนน้อมและกิริยามารยาทสุภาพ (4.60) รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธ์ (4.56)  
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนอกเหนือหน้าที่ (4.56) และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (4.52) 
ส่วนข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4.00 คือ ภาวะความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน (3.88) 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาฝึกงาน 
3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

นักศึกษามีทักษะทางภาษาอังกฤษในการติดต่อสื ่อสารกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งมีความใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเองในการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีหลักสูตรควรเน้นสอนเรื่องการปฏิบัติงานจริง เช่นการสอนแบบทำ workshop 
เพื่อให้นักศึกษาได้มองภาพในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น เพิ่มความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ระบบ
การทำงานเฉพาะสายงาน พัฒนาตนเองให้มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก และกล้าสนทนา มีปฏิภาณ ไหว
พริบและการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มากยิ่งขึ้น 

3.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการทำงาน 
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีตลอดระยะเวลาฝึกงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจใน

การฝึกงาน แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำงาน มีความรับผิดชอบในตนเองและหน้าที่ที่ไดร้ับ
มอบหมายเป็นอย่างดี มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฏระเบียบและนโยบายขององค์กร ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีน้ำใจและเสียสละ ช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่ต้องร้องขอ อย่างไรก็ดีควรเพิ่มความรอบคอบ
ในการปฏิบัติงาน 

3.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
นักศึกษามีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและองค์กร

ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและ
ลูกค้า ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตร มีน้ำใจ วางตัวได้อย่างเหมาะสม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีมารยาท 
พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง

ของ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา พบว่าความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย ด้านที่ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ
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ต่อการทำงาน รองลงมาคือด้าน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน โดยผลจากการศึกษานำมาอภิปรายรายด้าน ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงมีความ

พึงพอใจต่อคุณภาพด้าน ความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานท้ังโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก 
โดยมีความพึงพอใจในด้านความใฝ่รู้ในการแสวงหาและเปิดรับความรู้จากสถานประกอบการ ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองในการทำงานและ ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามลำดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 
ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะในการแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง, 2559) องค์ประกอบคุณลักษณะ
ของบัณฑิตยุคใหม่ท่ีสำคัญนอกจากเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษาและสามารถเช่ือมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว การมีความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติมก็สำคัญเช่นกัน (สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา : 2552) อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของวุฒิ ด้านกิตติสกุล (อ้างถึงใน อดิศา เบญจรัตนานนท์, 2560) 
ให้ความเห็นว่าการมีโอกาสสร้างความเข้าใจและความคุ้นเคยกับโลกของการทำงานและการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทักษะในการทำอาชีพนั้น ๆ รวมทั้งทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็นความท้าทายก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานท่ีแท้จริง 

นอกจากนี้ จากความคิดเห็นของสถานประกอบการในแบบสอบถามปลายเปิด
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำงานและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถสื่อสาร
โต้ตอบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสัณฆ์สินี   กันโอภาส, พิกุลแก้ว  คลื่นสุวรรณ  
และรุ้งเพชร  มาน้อย, 2555 ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการว่า นักศึกษาฝึกงานควรมีทักษะทาง
ภาษามากที่สุด การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในเรื่องภาษา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
มากต่อการทำงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องปฏิภาณ ไหวพริบและการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

2) ความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการทำงาน 
ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงมีความ

พึงพอใจต่อคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในด้านเจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติงานและการเคารพในสิทธิ  หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จากงานวิจัยของสิรินาถ  อุยสกุล (2558) และ 
มารวย  วิชาญยุทธนากูล (2560) กล่าวว่า ผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่องานหรือมีความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบจะส่งผลให้
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดีขึ้น อีกทั้งทำให้เกิดความสุขใจ เต็มใจท่ีจะทำงานและมีความตั้งใจคงอยู่ในงานไปด้วย 
ขณะที่งานวิจัยของสุเทวี  คงคูณ (2556) อดิศา  เบญจรัตนานนท์ (2560) พบว่า ความต้องการด้านคุณธรรม
จริยธรรมที ่สถานประกอบการมีความต้องการ คือ ความซื ่อสัตย์ส ุจริตในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
พิพัฒน์  ดารากร ณ อยุธยา (2558) กล่าวว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งที่
สถานประกอบการต้องการจากแรงงาน คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะเดียวกันความซื่อสัตย์สุจริตยังเป็นคณุธรรม
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จริยธรรมประการแรกที่เป็นความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต่อบุคคลากรปฏิบัติการ (ธราธร  บุ้งทอง 
: 2561) 

อย่างไรก็ตาม จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
นักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ ์วิชาชีพจริงประกอบด้วยด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการทำงาน และด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและเจตคติต่อการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด ขณะที่ด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน
และด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่านักศึกษามีความยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและเจตคติต่อการทำงานอย่างค่อนข้างโดดเด่นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์  โพธิ์พนา และ 
สุเมธ  พิลึก (2556) สุเทวี  คงคูณ (2556) สุกัญญา  บูรณเดชาชัย (2558) และศิริร ัตน์  เจนศิริศักดิ์  และ 
ภัทราจิตร  แสงสว่าง (2558) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการและคุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่มีความความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม
ระดับมากท่ีสุด 

3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงมีความ

พึงพอใจต่อคุณภาพด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความพึงพอใจระดับมากในด้านความประพฤติอ่อนน้อมและกิริยามารยาทสุภาพ  
มีมนุษยสัมพันธ์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนอกเหนือหน้าที่และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Deita และอาคม  เผือกจันทึก (2556) นันทา  เติมสมบัติถาวร, พัชราภรณ์  หงส์สิบสอง, 
และศิริลักษณ์  นรินทร์รัตน์ (2556) พบว่า ความต้องการคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานทางด้านมนุษย
สัมพันธ์ล้วนอยู่ในมากและระดับมากที่สุด อีกทั้งยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่เป็น
ความต้องการของสถานประกอบการทุกประเภทและเป็นเครื่องมือท่ีนำไปสู่การปฏิบัติงานให้ดำเนินไปสู่ความสำเร็จ 
หากองค์กรใดขาดซึ่งมนุษยสัมพันธ์แล้ว จะทำให้องค์กรพัฒนาไปได้ยาก นอกจากนี้ ความสุภาพเรียบร้อยอ่อนนอ้ม
ถ่อมตนตลอดระยะเวลาการฝึกงาน ทำให้ทุก ๆ คนในองค์กรให้ความเอ็นดูและยินดียิ ่งที ่จะรับรุ ่นต่อ ๆ ไป  
(อดิศา  เบญจรัตนานนท์, 2560) 

กล่าวโดยสรุป จากการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจริงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาครั้งนี้ พบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจในด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการทำงาน  
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานตามลำดับ โดยจุดเด่น
ของนักศึกษาคือ มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำงาน มีเจตคตทิี่ดี
ต่อวิชาชีพ อีกทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะจาก
บางสถานประกอบเกี่ยวกับจุดที่ควรพัฒนาของนักศึกษา คือ ความมีไหวพริบปฏิภาณ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และภาวะความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน สาเหตุดังกล่าวอาจ
เกิดจากความไม่มั่นใจของนักศึกษา ทำให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ความกลัวที่จะถูกตำหนิเมื่อทำงานผิดพลาด  
อีกทั้งยังด้อยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยา่ง
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ทันท่วงที ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่สำคัญของหลักสูตรและผู้สอนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการส่งเสริม
พัฒนา เติมเต็มและเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษากลุ่มนี้และรุ่นต่อ ๆ ไปเมื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง อีกทั้ง
นำผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการมาพัฒนาหลักสูตรในการบริหารงานประกันคุณภาพหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง

ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร  
7.1.1 ปรับรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเตรียม  

ความพร้อมของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
7.1.2 ปรับรูปแบบของกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรเพื่อ 

มุ่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการ
ทำงาน รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำความรู้ในช้ันเรียนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบควบคู่
กับการฝึกปฎิบัติในสถานการณ์จริง เพื ่อเพิ ่มความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ทักษะการเข้าสังคมอันจะเป็น
ประโยชน์ในการทำงานต่อไปในอนาคต 

7.2 ข้อเสนอแนะต่องานประกันคุณภาพ  
7.2.1 ทำงานวิจัยลักษณะนี้ เพื ่อนำผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการมาพัฒนา

หลักสูตรในการบริหารงานประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
7.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

7.3.1 ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจริงระหว่างสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ 

7.3.2 ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงระหว่างสถาน 
ประกอบการประเภทต่าง ๆ 

7.3.3 ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการระหว่างนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพจริงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง 

7.3.4 ประเมินและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อปรับปรุงเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 

7.3.5 ศึกษาปัญหาในการฝึกงานของนักศึกษา 
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