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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลทั่ วไปของนักศึกษาและปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึก ษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในการเลือกอาชีพของนักศึกษากับปัจจัยในการ
ตัดสิ นใจเลือกสถานประกอบการในการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ของนักศึก ษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชากร
ในการศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง จำนวน 62 คน เครื่องมือ เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1, 2, 3, 4, 5
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ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มี เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่
ระหว่าง 2.00–2.99 ฝึกงานประเภทการฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการคือ โรงแรม/
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และมีความคิดเห็นต่อแนวคิดในการเลือกสถานที่ฝึกวิชาชีพ 2 ด้าน
คือ 1) ด้านเป้าหมายในการเลือกอยู่ในระดับมาก และ 2) ด้านความเชื่อค่านิยมในการเลือก
อยู่ในระดับมาก และ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในการเลือกอาชีพของนักศึกษาและ
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพของนักศึกษามี
3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการรับรู้ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับมาก 2) ด้านการจูงใจใน
การตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านทัศนคติในการตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: การตัดสินใจ, สถานประกอบการ, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, นักศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to 1) study the general information of
students and factors affecting their decision making on selection of
establishment for professional experiences of English major students of Faculty
of Humanities and Social Sciences at Nakhon Sawan Rajabhat University and 2)
to study the relationship between their concepts for selecting the occupation
and factors affecting their decision making on selection of establishment for
professional experiences of English major students of Faculty of Humanities and
Social Sciences at Nakhon Sawan Rajabhat University. The population of this
research were 400 students that 62 fourth year students in English major using a
specific selection method. The instruments used in this research were the
questionnaire of affecting the decision making on selection of establishment for
professional experiences. The statistics used in the research were percentage,
mean and standard deviation.
The results of the research showed that 1. The sample group in the
questionnaire were 52 females, accounted for 83.88 percent, with a cumulative
GPA between 2.00–2.99 were 47 people, accounted for 75.80 percent,
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Apprenticeship in the type of professional experience training were 62 people,
and accounted for 100.00 percent. The form of the establishment is
Hotels/restaurants were 22 people, accounted for 35.00 percent and the sample
group had opinions on the concepts for selecting the occupation of the students
in 2 aspects as follows: 1) The goal of selection of establishment for professional
experiences was at a high level with a mean of 4.03 2) The beliefs and values of
selection of establishment for professional experiences was at a high level with a
mean of 3.89. and 2. The relationship between their concepts for selecting the
occupation of the students and factors affecting their decision making on
selection of establishment for professional experiences were 3 factors as follows:
1) Perceived factors of selection of establishment for professional experiences
was at a high level with a mean of 4.05 2) The motivation of selection of
establishment for professional experiences was at a high level with a mean of
4.05 and 3) The attitude of selection of establishment for professional
experiences was at a high level with a mean of 3.52

Keywords: Decision Making, Establishment, Professional Experiences,
Students

บทนำ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาถื อ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในองค์ ก รที่ มี ค วามสำคั ญ อย่ างยิ่ ง ต่ อ แวดวง
การศึกษา โดยมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความพร้อมใน
การก้าวสู่การทำงานโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ จากนโยบายการพัฒนา
การศึกษาของรัฐบาลและการกำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0 ซึ่งมี
ที่มาจากการที่โลกยุคปัจจุบันหรือโลกในศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษที่
20 อย่างสิ้นเชิง ทำให้มีความจำเป็นในการเตรียมการและเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมกับ
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การเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ไปสู่การเป็นพลเมื องที่ มี
คุณภาพ มีจุดมุ่งหมาย มีหลักคิดสร้างสรรค์และมีจติ สาธารณะจึงทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ร่วมกันผลักดันและสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้ทางวิชาการ ทักษะในการทำงาน ทักษะในการ
เข้าสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น และบัลลังก์ โลหิตเสถียร, 2560)
ปัจจุบันจำนวนนักศึกษาผู้กำลังศึกษาอยู่และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
แต่ ล ะปี มี จ ำนวนเพิ่ ม มากขึ้น ทำให้ เ กิ ดการแข่ง ขัน ในการหางานทำของผู้ที่ เพิ่ ง สำเร็ จ
การศึกษาใหม่ โดยที่สถานประกอบการต่างมีแนวโน้มที่จะคัดเลือกเฉพาะแรงงานที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญพิ เศษตรงกั บ ความต้ องการของสถาน
ประกอบการนั้น โดยผู้สำเร็จการศึกษาก็จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานและเป็นแรงงานอย่างเต็ม
ตัว ทำให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและรูปแบบการ
ฝึก งาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัม พั นธ์และความร่วมมืออันดี ระหว่างสถานศึกษากั บ
สถานประกอบการ ทำให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่า ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง
ฝ่ายสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 จึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการฝึกงาน จึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของตน ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
เรียนรู้วิธีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับองค์กรและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การพัฒนาบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามความต้อ งการของตลาดแรงงาน (พั ชราวดี อัก ษรพิ ม พ์ , ฑิ ตฐิตา สินรัก ษา
และสลิลา วงศ์กระจ่าง, 2560)
ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสถานประกอบการในการฝึกงาน เป็นแนวทางหนึ่ง
ในการประเมินศักยภาพนักศึกษาและสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร ผลที่ได้จากการศึกษาจะสะท้อน
ให้เห็นทั้งจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้เรียนในการคงไว้ซึ่งคุณลักษณะที่
เหมาะสม และปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งการ
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ทำงาน นอกจากนั้น สถาบันการศึกษาจะได้นำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
และพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ มโอกาสการได้งานของบัณฑิ ตในหลักสูตรต่อไป (อดิศา
เบญจรัตนานนท์, 2560)
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็ง เห็น ถึง
ความสำคัญ เกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสำเร็ จการศึ กษาอย่างสมบูรณ์
พร้ อ มทั้ ง วิ ช าการ ความรู้ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ สามารถทางานร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภาพ และเป็น ที่ ต้อ งการของตลาดแรงงาน จึง มี ก ารส่ ง
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
เป็นการบูร ณาการองค์ ความรู้ ที่ เรียนมา ควบคู่กั บ การทำงานในสถานประกอบการจริง
เพราะแม้ว่าระหว่างเรียนจะมีการเรียนวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
แต่จะมีความแตกต่างจากการทำงานในสถานประกอบการจริง ให้นักศึกษาได้ทดลองทำงาน
ได้เรียนรู้จริง ได้เตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในชีวิ ตจริง ส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสได้
งานทำก่อนจบการศึกษา รวมไปถึง ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนที่จะ
จบการศึกษาด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในด้านความมั่นใจ เนื่องจากนักศึกษาได้
คุ้นเคยกับงานที่ทำแล้ว ได้เคยลองทำงานในสถานประกอบการจริงมาแล้วภายใต้ก ฎระเบียบ
ของสถานประกอบการนั้ น เสมื อ นพนั ก งานจริ ง ๆ ทุ ก ประการ แต่ ในรายวิ ชาการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพภาษาอั งกฤษนี้ นั กศึกษาจำเป็นต้องเลือกสถานประกอบการที่ จะไป
ปฏิบัติงาน ซึ่งนักศึกษาจะมี การเตรียมตัวและมีความกระตือรือร้นเพื่อหาสิ่งที่ดีที่ สุดให้แก่
ตนเอง โดยทางกลุ่มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของทางสาขาวิชาภาษาต่างประเทศจะมีข้อมูล
ของสถานประกอบการให้นักศึกษาใช้ประกอบการตัดสินใจ แต่ก็ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษา ทำให้เจอคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสถานประกอบการ “ที่ไหนดี” อย่างไรก็ตาม
การตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไปอยู่ที่ผู้ใดจะ
ให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านไหนและเป้าหมายการดำเนินชีวิตของแต่ละคน
ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการใน
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ชั้ น ปี ที่ 4 ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพราะเล็งเห็นว่านักศึกษา
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความต้องการที่หลากหลายในการเลือกสถานประกอบการในสาขา
วิชาชีพของตนเอง ซึ่งนักศึกษาจะมีการตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการที่แตกต่างกัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะนำผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
อีกในคราวต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาน
ประกอบการในการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ของนัก ศึก ษาสาขาวิชาภาษาอัง กฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในการเลือกอาชีพของนักศึกษากับปัจจัย
ในการตัด สิ น ใจเลื อ กสถานประกอบการในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ของนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการ
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน
62 ชุด จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยการศึกษาและรวบรวมเอกสาร ตำราและงานวิ จัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทาง
รูปแบบในการสร้างแบบสอบถามและกำหนดกรอบเนื้อหาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย แล้วจึงสร้างแบบสอบถาม จากนั้นทำการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content
Validity) ของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา
หอมบุ ป ผา อาจารย์ป ระจำสาขาวิช าการทดสอบและวัดผลการศึก ษา คณะครุศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เนรัญชลา จารุจิตร อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ 3) อาจารย์ ดร.
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สมชาย วัชรปั ญ ญาวงศ์ อาจารย์ป ระจำสาขาวิชาภาษาอัง กฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความ
ครอบคลุม ทางเนื้อ หาและความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ ในแต่ ล ะข้ อคำถาม โดยนำมา
วิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-Objective Congruence : IOC) ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งมีความเที่ยงตรงใช้ได้
นำแบบสอบถามมาปรับปรุ ง แก้ ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและนำไป
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test) กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุด (Try-Out) โดยนำมา
ทดสอบที่ ระดับความเชื่อมั่ น 95 % และใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ตามสูตรของ Cronbach’s
Alpha ได้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัค เท่ากับ 0.881 ซึ่งมากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
เชื่อมั่ นสามารถนำไปใช้ได้ จากนั้น นำแบบสอบถามที่ ได้รับการปรับปรุงแก้ ไขแล้วจัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการนำไปใช้แจกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
นำข้อมูลที่ได้มาจำแนก จัดเรียงตามประเด็น สรุปข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้ตาม
วัตถุป ระสงค์ข องการวิจัย สรุป ผล อภิป รายผล ข้อ เสนอแนะ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ และเขียนบทความวิจัย
3. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากแบบสอบถามมา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมู ล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล การตรวจสอบข้อ มู ลความถูก ต้อง
สมบูรณ์ ของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ ไม่ สมบูร ณ์ออก การลงรหัส ตามที่ ได้
กำหนดไว้ ล่ ว งหน้ า การประมวลผลข้ อ มู ล โดยนำข้ อ มู ล ที่ ล งรหั ส แล้ ว มาบั น ทึ ก และ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็นเนื้อหา โดยการใช้วิธีการสรุปประเด็นและการวิเคราะห์
เนื้อหา โดยวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
วิเคราะห์ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ แนวคิดในการเลือ กสถานประกอบการและปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ โดยใช้ค่ าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้
เป็นเพศหญิง จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 83.88 และเพศชาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
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16.12 มี เกรดเฉลี่ ยสะสมอยู่ ระหว่ าง 2.00–2.99 จำนวน 47 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 75.80
รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.00–4.00 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19 และ
น้อยที่สุดคือ มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เป็นประเภท
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และเป็นประเภทสหกิ จ
ศึกษา จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เลือกรูปแบบของสถานประกอบการคือ โรงแรม/
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50 รองลงมาคือ ท่ าอากาศยาน
จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (สถานีตำรวจท่ องเที่ยว, ด่านตรวจ
คนเข้าเมื อง ฯลฯ) จำนวน 15 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 24.19 และน้ อยที่ สุ ดคื อ บริษั ทเอกชน
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06
2. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมด้านเป้าหมายในการเลือกสถานประกอบการ พบว่า ใน
ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03 (S.D. = 0.738) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21–3.89 สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ เห็นด้วย
มากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ เพื่ อให้เกิ ดมุมมองทางความคิดที่กว้างขึ้นและหลากหลายขึ้น ( =
4.21, S.D. = 0.963) เห็นด้วยรองลงมา คือ เพื่อได้รับประสบการณ์การทำงานจริงจากสถาน
ประกอบการ ( = 4.19, S.D. = 0.921) และน้อยที่สุด คือ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ ( = 3.89, S.D. = 1.115) ตามลำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมด้านความเชื่อค่านิยมในการเลือกสถานประกอบการ
พบว่า ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม มี ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (S.D. = 0.753) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00–3.77 สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ เห็นโอกาสหรือความก้ าวหน้าที่ จะได้งานทาหลังจบ
การศึ กษา ( = 4.00, S.D. = 1.047) เห็ นด้ วยรองลงมา คือ การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ
เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการทำงาน ( = 3.99, S.D. = 1.075) และน้อยที่สุด คือ ต้องการ
ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการที่ ได้ รั บ การยอมรับ ในสั งคม ( = 3.77, S.D. = 1.235)
ตามลำดับ
4. ผลการวิ เคราะห์ ภ าพรวมด้ า นการรั บ รู้ ปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กสถาน
ประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (S.D. = 0.678) เมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้ อ พบว่า มี ระดั บความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 4.29–3.91
สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ เห็นด้วยมากที่ สุดอันดับหนึ่งคือ มีความ
มั่นคงและความปลอดภัยในการทำงาน ( = 4.29, S.D. = 0.883) เห็นด้วยรองลงมา คือ สถาน
ประกอบการเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดี ( = 4.12, S.D. = 0.854)และน้อยที่สุด คือ มี
สภาพแวดล้อมการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ( = 3.91, S.D. = 1.078) ตามลำดับ
5. ผลการวิ เ คราะห์ ภ าพรวมด้ า นการจู ง ใจปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กสถาน
ประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (S.D. = 0.698) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่า มี ระดั บความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 4.21–3.88
สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุดอันดับหนึ่งคือ มีสวัสดิการ
อื่น ๆ เช่น ที่ พั ก อาหาร บริการรถรั บ-ส่ง ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ ( = 4.21, S.D. = 0.822)
เห็นด้วยรองลงมา คือ สถานประกอบการอยู่ใกล้กับแหล่งที่พัก ( = 4.10, S.D. = 1.032) และ
น้อยที่สุด คือ สถานประกอบการมีการประชาสัมพันธ์และเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาด้วยตนเอง
( = 3.88, S.D. = 1.114) ตามลำดับ
6. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมด้านทัศนคติปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 (S.D. = 0.673) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากถึงปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.86–3.24 สามารถ
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ได้รับคำแนะนำ
จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ ( = 3.86, S.D. = 0.868) เห็นด้วยรองลงมา คือ นักศึกษามีสถาน
ประกอบการที่สนใจไว้อยู่แล้ ว ( = 3.71, S.D. = 0.927)และน้อยที่สุด คือ อิทธิพลจากกลุ่ม
เพื่อนเลือกไปปฏิบัติงานตามเพื่อน ( = 3.24, S.D. = 1.186) ตามลำดับ

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรือ่ ง "การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการ
ฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ของนั ก ศึก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์ " ผู้ วิจัย ขอนำเสนอการอภิ ป รายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งเป็นรายประเด็น ดังนี้
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1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกสถานประกอบการในการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ของนักศึก ษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ เป็นนักศึกษา 4 ปี ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งรูปแบบ
ของสถานประกอบการที่นักศึกษาให้ความสนใจในการเลือกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น
โรงแรม/ภัตตาคาร/ร้านอาหาร เนื่องจากสถานประกอบการรูป แบบนี้ มีองค์ประกอบหลาย
อย่างที่ทำให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น มีการประกอบธุรกิจที่
ยาวนานเป็นที่รู้จักของสังคมทั่วไป มีความมั่นคงในงาน มีสวัสดิการต่าง ๆ และมีโอกาสได้
งานทำหลังจากสำเร็จ การศึก ษา ฯลฯ ซึ่ง สอดคล้องกั บงานวิจัยของ ปณัส ยา พิม พ์ก ลาง
(2562) ที่ ได้ท ำการศึกษาเรื่อง ปัจ จัยสำคัญ ที่ มี ผ ลต่อการเลือกสถานที่ ฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพ พบผลว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ฝึกงานสายอาชีพ แผนกและบริษัท
ดังกล่าว ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สูงที่ สุด
ได้ แ ก่ เลื อ กใกล้ ที่ พั ก ความชอบส่ ว นตั ว การเดิ น ทางสะดวก เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ตามลำดับ ปัจ จัยสำคัญ ที่ มี ผ ลต่อ การเลือ กสถานที่ ฝึก งานสายอาชีพ แผนก และบริษั ท
ดังกล่าว ที่นักศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดในการเลือกสถานที่ฝึกงาน คือเลือกใกล้ที่พักและ
เดินทางได้ส ะดวก ทั้ ง นี้ จากการวิจัยพบว่า นัก ศึก ษาให้ความสำคัญ ในการเลือกสถานที่
ฝึกงานมากที่สุด คือ ใกล้ที่พักและเดินทางสะดวกและปัจจัยสำคัญที่นักศึกษาเลือกน้อยที่สุด
คือ ได้ทำงานจริง
จากข้อมูลส่วนบุคคล เพศที่ แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถาน
ประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่แตกต่างกัน เนื่องจากนักศึกษาทั้งเพศหญิง
และเพศชายมีการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเหมือนกัน
ในด้านสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม ประเภทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรูป แบบของ
สถานประกอบการที่ ต้อ งการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพที่ แตกต่างกั น มีผ ลต่อปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแตกต่างกัน พบว่า นักศึกษา
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สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี รายวิชาฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพ เพื่อไปเรียนรู้ป ระสบการณ์ ก ารทำงานจริง โดยมี ส ถานประกอบการเป็นเสมื อน
ห้องเรียน ทำให้สถานประกอบการที่เลือกไปฝึกประสบการณ์วิช าชีพมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของนัก ศึก ษา ซึ่งแต่ล ะรายมี ก ารรับ รู้ มีทั ศนคติ และแรงจูง ใจที่ ไม่
เหมือนกัน บางรายเลือกรูปแบบของสถานประกอบการจากภาพลักษณ์ภายนอก บางรายได้
รับคำแนะนาจากบุคคลอื่น และบางรายเลือกจากค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ อดิเรก นวลศรี, ณิชาภา ยศุตมธาดา และ Wang Heng (2560) ที่ พบว่า
นักศึกษาที่มีเพศ ผลการเรียนเฉลี่ย ความคาดหวัง ในการเลือกอาชีพในอนาคต อาชีพของ
ผู้ปกครอง/บิดา มารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวและบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
คาดหวังในการประกอบอาชีพ มีปัจจัยในการเลือกอาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่แตกต่างกันคือ ด้านครอบครัวและด้านบุคคลที่ เกี่ ย วข้อง โดยกลุ่ม
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ภู มิ ล ำเนา ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง มี ค่ า เฉลี่ ย มากกว่ า กลุ่ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนด้านด้านองค์กรไม่แตกต่าง
แนวคิดในการเลือกอาชีพของนักศึกษาด้านเป้าหมาย ด้านความเชื่อค่านิยม และ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า นักศึกษามีการสำรวจความต้องการของตนเอง โดยมี
การวางเป้าหมายเพื่อให้เกิดมุมมองทางความคิดที่กว้างขึ้นและหลากหลายขึ้น จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และยังมีความเชื่อค่านิยมที่ว่าจะได้รับโอกาสหรือความก้าวหน้าหลังจบ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตัสนีมซ์ ศรีรัตน์ และกุลกานต์ เมเวส (2562) พบว่า
เหตุผ ลในการเลือกอาชีพตัดผมมื ออาชีพของกลุ่ม คนเจนเนอเรชั่นวาย ในอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มาจาก 2 เหตุผลหลัก คือ หนึ่งเหตุผลที่มาจากปัจจัยใน ซึ่งได้แก่ (1) ด้าน
บุคลิกภาพ (2) ด้านความชอบ (3) ด้านตัวงาน (4) ด้านค่านิยม (5) ด้านความก้าวหน้ า และ
2 เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ (1) ด้านค่าตอบแทน (2) ด้านอิทธิพลจากบุคคลอื่น
ดัง นั้น ข้อมูล ที่ ได้จ ากการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการหาแนวทางในการพัฒ นาตัวงานให้
สอดคล้องกั บ ความต้อ งการของกลุ่ม คนเจนเนอเรชั่นวาย เพื่อเป็น สร้างแรงจูงใจให้ เกิ ด
ต้องการเข้ามาทำงานในสถานประกอบการร้านตัดผม
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ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการรับรู้ ด้านการจูงใจ ด้านทัศนคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก จะเห็นได้ว่าก่อนที่
นักศึกษาจะตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ต้องหาข้อมูลของสถานประกอบการเพื่อนำมา
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการดูจากความมั่นคงของสถานประกอบการ
และความปลอดภัยในการทำงาน หรือ การได้รับคำแนะนาจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เคย
ปฏิ บั ติ ง านมาก่ อ นแล้ ว หรื อ การจู ง ใจในเรื่ อ งของสวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ เพิ่ ม เข้ า มา เช่ น
ที่พัก อาหาร บริการรถรับ-ส่ง ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ ทางเลือกเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ แต่ทั้งนี้ ในการตัดสินใจของนักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป
อาจขึ้นอยู่กับพื้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล บุญ
สุวรรณ (2562) ที่ พบว่า ปัจ จัยที่ ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงาน ของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานจากมากไปน้อย ได้แก่
ปัจจัยด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในการเลือกอาชีพ
ของนักศึกษากับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์
แนวคิดการเลือกอาชีพของนักศึกษามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปัจจัย
ในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า เมื่อนักศึกษามีเป้าหมายหรือมีความเชื่อค่านิยม ในการวางแผน
เลือกอาชีพหลังจบการศึกษาแล้ว จะเป็นแนวทางให้นักศึกษาพิจารณาเลือกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ กั บ สถานประกอบการที่ ตรงกั บ สาขาของตนเองและมี ความมั่ น คงของงาน ซึ่ ง
นักศึกษาแต่ละราย จะใช้การตัดสินใจจากทัศนคติของตนเอง หรือการจูงใจที่ได้รับ หรือการ
รับ รู้ข้ อมู ล พื้ น ฐานของสถานประกอบการ เพื่ อ เลื อ กฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ในสถาน
ประกอบการนั้น ทั้งนี้เปรียบเสมือนใบเบิกทางของนักศึกษาที่จะก้าวสู่ก ารได้งานต่อไปใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกั บแนวความคิดของ จันทร์เมธา ศรีรัก ษา และเมทิ นี วงศ์ธนาวัฒ น์
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(2560) ที่กล่าวว่า ระดับความคาดหวังก่อนการฝึกงานและการรับรู้จริงหลังการฝึกงานของ
นิสิตหลักสูตรบริห ารธุรกิ จบัณฑิ ต (การจั ดการโรงแรมและท่ องเที่ ยว) ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน พบว่า ระดับความคาดหวัง
และการรับรู้จริง โดยรวมอยู่ในระดับมากและไม่พบระดับความแตกต่างของผลรวมระหว่าง
ความคาดหวังก่อนฝึกงานและการรับรู้จริงหลังฝึกงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ
มุ นินทรวงศ์ (2561) ที่ กล่าวว่าทั กษะที่ นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ในขณะเป็น นัก ศึก ษา 5
ลำดั บ แรกได้แ ก่ 1) ความสามารถในการสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่น 2) ความรู้ ความสามารถด้า น
ภาษาญี่ปุ่น 3) ความกระตือรือร้น 4) การทำงานเป็นทีม 5) ความรู้และทักษะ พื้นฐานในการ
ทำงาน ส่วนทักษะที่นักศึกษาฝึกงานมีพัฒนาการน้อย สาขาวิชาควรกำกับติดตาม 4 ลำดับ
แรก ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 2) ความสามารถทางด้าน IT 3) ความรู้
ทางธุรกิจ 4) ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศา เบญจรัตนานนท์ (2560) ได้กล่าวว่า โดยภาพรวม
ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.19) ทุ กประเด็น
ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ (4.28) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการ
ทำงาน (4.26) และด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน (4.05) ตามลำดับ
และเมื่อพิจ ารณาความพึ งพอใจสูงสุดในแต่ล ะด้าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลนักศึกษาพึงพอใจสูงสุดในเรื่องความตั้งใจในการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการทำงาน การมีแนวคิดที่
ทันสมัย ทันเหตุการณ์และความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามลำดับ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ ำใจในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและความมีอั ธยาศัยดี ความประพฤติและมารยาท ความอ่อนน้อมถ่อมตน
การปรับ ตัวให้ เข้ากั บ สังคม และความสามารถในการทำงานร่วมกั บ ผู้อื่น ด้านคุณ ธรรม
จริยธรรม และเจตคติต่อการทำงาน ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น ความขยันอดทน การประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบหรือนโยบายของ
หน่วยงาน และความกระตือรือร้นและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ และประเด็นที่ผู้ดูแลนักศึกษา
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำที่สุดในแต่ละด้านมีดังนี้ ด้านความรู้ความสามารถและทักษะใน
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การปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสามารถในการจัดการ แก้ปัญ หาและตัดสินใจ ด้านบุคลิก ภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อ การ
ทำงาน ได้ แก่ การมี ส่ วนช่วยในการสร้างความเจริ ญ ก้ าวหน้าให้ ห น่ วยงาน พร้อมทั้ ง มี
ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่านักศึกษาควรตรงต่อเวลาและมี ความรับผิดชอบให้มาก
ขึ้น หมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้ นฐานซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้าง
ความมั่นใจในตนเอง และเรียนรู้การวางตัวให้เหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

องค์ความรู้จากการวิจัย
การวิจัยนี้ ได้องค์ความรู้ ดังนี้
1. นักศึกษามีแนวคิดในการเลือกสถานที่ฝึกวิชาชีพ 2 ด้าน คือ 1) ด้านเป้าหมายใน
การเลือก และ 2) ด้านความเชื่อค่านิยมในการเลือก และ
2. ความสัมพั นธ์ระหว่างแนวคิดในการเลือกอาชีพของนักศึกษาและปั จจัยในการ
ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามี 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการรับรู้ปัจจัยในการตัดสินใจเลือก 2) ด้านการจูงใจในการตัดสินใจเลือก และ 3) ด้าน
ทัศนคติในการตัดสินใจเลือก

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะการนำไปใช้
1) นักศึกษามีการรับรู้ การจูงใจและทัศนคติ ที่แตกต่างกันออกไป จึงเห็นว่าหาก
มีการจัดแนะแนวเพื่อให้นักศึกษาได้สำรวจถึงถึงความต้องการของตนเอง จะช่วยให้นักศึกษา
ทราบถึง วัตถุป ระสงค์ เป้าหมายการวางแผนชีวิตของตนเองไปในทิ ศ ทางไหน เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่ชัดเจนขึ้น
2) ควรนำผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปพิจารณาประกอบการกำหนดแนวทาง
การวางแผนดำเนินงานในการหาสถานประกอบการไว้เป็นฐานข้อมูลของงานสหกิจศึก ษา
และฝึก ประสบการณ์ วิชาชี พ เพื่ อ ตอบสนองต่ อความต้อ งการของนั ก ศึ ก ษาและสถา น
ประกอบการอย่างสูงสุด
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) เลือกทำการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ หรือศึกษาวิจัยด้านอื่นที่ เกี่ยวข้องกับงานสห
กิจศึกษาและฝึกงาน เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงด้านกระบวนการทำงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา
2) ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากกลุ่มประชากรเป้าหมายในงานวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งอาจจะศึกษาในส่วนของคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่ อให้ได้
ข้อมูลที่มีมุมมองแตกต่างกันมากขึ้น และเพื่อครอบคลุมหลากหลายกลุ่มตัวอย่าง
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