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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกฝึกงานในสถานที่นั้นๆเพราะเหตุใด ปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกามากที่สุด 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ฝึกงานสายอาชีพของนักศึกษาสาย
ภาษาโดยใช้การตอบแบบสอบถามของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 2557 จ านวน 64 คน  
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา ส าคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ฝึกงานสายอาชีพที่นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะไปฝึกงานด้านนี้เพราะ
อะไร และนักศึกษาได้ให้ข้อมูลก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกงานนั้นว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่
ฝึกงานสายอาชีพได้แก่ ใกล้ที่พัก สะดวกในการเดินทาง ได้ปฏิบัติงานจริง เป็นสถานที่ที่อยากจะฝึกงานอยู่แล้ว 
เป็นบริษัทที่มั่นคง ได้ใช้ภาษา และมีโอกาสได้ท างานต่อ  
 
ค ำส ำคัญ : สถานที่ฝึกงาน, สายอาชีพ, นักศึกษา 
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Abstract 
The purpose of this research is to study the factors affecting the selection of training 

students, career place line Language using a questionnaire of students major in Business 
English students 2557 number 64. Students of Suansunandha Rajabhat University 
requirement. So the rules. After that, the researcher applies the data were analyzed by 
content analysis, the important effect of Lee Out of place training career most students 
choose to go to the training for this reason. And students information before and after the 
training that the important factors affecting the selection of place of practice. Professional 
career including near accommodation, convenient, practical, a place that would like to 
practice. As Stable company, language, and had the opportunity to work. 

 
Keywords :  internship, career, students 
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บทน ำ 
การฝึกงาน  หมายถึง  กระบวนการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบ

อาชีพ  ช่วยให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง  เพ่ือให้เกิดทักษะและความสามารถในการ
ท างานที่ดี  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพ
อิสระ  นักศึกษามีโอกาสได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ  ในสถานประกอบการตลอดจนทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติงานและ
เทคนิคการท างาน  สามารถเห็นวิธีการสร้างสรรค์ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังสร้างความเชื่ อมั่น
และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ  และให้นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน  ที่ส าคัญเป็นการเสริม
สมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปการฝึกงานหรือกระบวนการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้เกิด
ทักษะและความรู้ความสามารถในการท างานท างานที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระนักศึกษามีโอกาสได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆในวงการธุรกิจตลอดจนทราบ
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการท างานสามารถเห็นวิธีการสร้างสรรค์ผลผลิตที่มีประสิทธิภา
นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่นเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาจบใหม่หลายคนอาจสงสัยว่าในการ
สมัครงาน จะสามารถแนะน าตัวเองอย่างไรให้น่าสนใจ หรือจะเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาได้จากที่ไหน 
เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ในการท างานมาก่อน ซึ่งสิ่งที่บริษัทมองหาจากนักศึกษาจบใหม่ นอกจากจะเป็น
เรื่องของไหวพริบ ทัศนคติ ทักษะต่าง ๆ แล้ว ก็คือ ประสบการณ์ในการฝึกงานค่ะ เพราะบางครั้งประสบการณ์
เหล่านั้นสามารถต่อยอดในการท างานได้ และยังแสดงถึงความพยายามในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อีกด้วย การ
ฝึกงานคือการการฝึกนักศึกษาให้งานท างานร่วมกับผู้อ่ืน ที่ส าคัญเป็นการคิดการเสริมสร้างสมรรถภาพในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไปการฝึกงานเป็นการให้ท างานตามสถานที่ท างานต่างที่เราสมัครไว้ โดยเป็นการ
ให้ทดลองงานเพ่ือเรียนรู้งานก่อนที่จะรับเข้าท างาน ส่วนมากแล้วจะเป็นการตกลงระหว่างนายจ้างและผู้
ฝึกงาน โดยมีความสมัครใจและตกลงกันในเรื่องอ่ืนๆแล้วแต่จะตกลงกัน โดยมากแล้วจะไม่มีการให้
ค่าตอบแทน จนกว่าจะได้เป็นพนักงานเต็มตัว การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีในเกือบทุกสาขาโดยมี จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ประกอบอาชีพและเตรียม พร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะมีการจัดฝึกงานให้กับ
นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกแหล่งฝึกที่มีความพร้อมในการให้การฝึกปฏิบัติที่ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ  

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหลักสูตร
หนึ่งที่เปิดท าการเรียนการสอนด้านภาษาและธุรกิจโดยการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกงาน
เมื่อจบการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถจะเลือกสถานที่ฝึกงานในด้านสายงานอาชีพต่างๆที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่เรียนมาตามความต้องการของตนเอง เช่น สายงานด้านโลจิสติกส์ โรงแรม สายการบิน งานด้านการ
โรงแรม เป็นไกด์ทัวร์ เป็นต้น โดยนักศึกษาที่จะจบการศึกษาต้องผ่านการฝึกงานอย่างน้อย 450  ชั่วโมง ผ่าน
ประเมินการฝึกงานจากหัวหน้าหน่วยงานที่ตนเข้าฝึกงาน  
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกสถานที่ฝึกงานสายอาชีพ แผนก และบริษัทดังกล่าว โดย
ใช้การวิจัยเชิงปริมาณคือใช้แบบสอบถามของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ รุ่นปี 2557 จ านวน 64 คน 
เป็นข้อมูลก่อนการเข้าฝึกงานจริงและหลังจากได้รับการเข้าฝึกงานเสร็จสิ้นแล้ว 
 1.การรวบรวมข้อมูล 

โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ส่วนของแบบสอบถามประกอบไปด้วย 2 หัวข้อ แต่
ละหัวข้อประกอบไปด้วย 

1.ปัจจุบัน นักศึกษาฝึกงานในสายอาชีพ……แผนก…..บริษัท……. 
กรุณาระบุปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลือกฝึกงานในสายอาชีพ แผนก และบริษัทดังกล่าว โดย

เรียงล าดับปัจจัยส าคัญที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกที่ฝึกงานไว้ในล าดับแรก และปัจจัยส าคัญรองลงมาในล าดับ
ถัดไป 

2.หลังจากที่ได้ฝึกงานมาระยะเวลาหนึ่ง นักศึกษาคิดว่าปัจจัยใดส าคัญที่สุดต่อการเลือกที่ฝึกงาน 
กรุณาระบุปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุด ไว้ในล าดับแรกและปัจจัยส าคัญรองลงมาในล าดับถัดไป 

ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ รุ่นปี 2557 จ านวน 64 คน เป็นข้อมูลก่อนการเข้าฝึกงานจริง
และหลังจากได้รับการเข้าฝึกงานเสร็จสิ้นแล้ว 
 2.การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้ความถี่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการเลือกสถานที่ฝึกงานของ
นักศึกษา โดยการน าข้อมูลทั้งก่อนและหลังการฝึกงานมาแยกเป็นแต่ละอย่างและนับความถี่จากค าตอบใน
แบบสอบถามว่าปัจจัยส าคัญในข้อใดทีม่ีคนเลือกมากท่ีสุด 

 
ตำรำงที่ 1 แสดงผลความคิดเห็นปัจจัยส าคัญก่อนฝึกงาน 
 กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน 

จ านวน (คน) 
ด้ำนสถำนที่  
         - ใกล้ที่พัก 17 
         -การเดินทางสะดวก 10 
         -บริษัทเป็นที่รู้จัก 2 

        -เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง 6 

         -เป็นบริษัทขนาดใหญ่ 1 

        -ความมั่นคงของบริษัท 2 

        -สายการบินดูมีความน่าเชื่อถือ 1 

       -ที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง 1 

ด้ำนควำมสำมำรถ  
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       -ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 2 

      -ต้องการฝึกภาษา 3 

      -ได้ท างานเจอผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ 3 

      -ได้ใช้ภาษาท่ี 3 เนื่องจากท่ีโรงแรมเป็นโรงแรมญี่ปุ่น 1 
ด้ำนสถำนที่ฝึกงำน  

      -ได้ท างานจริง 2 

      -มีโอกาสได้ท างานต่อ 2 

     -เรียนรู้องค์กรและหน้าที่ในองค์กรได้อย่างชัดเจน 2 

อ่ืนๆ  

     -เป็นบริษัทที่คล้ายธุรกิจที่บ้าน 1 

     -เวลาตัดสินใจน้อยแล้ว 2 

     -ความชอบส่วนตัว 6 

 
จากตารางที่ 1แสดงผลควำมคิดเห็นปัจจัยส ำคัญก่อนฝึกงำน แสดงแนวความคิดของนักศึกษาก่อน

การเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่าการเลือกสถานที่ฝึกงานนั้นต้องเลือกใกล้ที่พักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ด้านความสามารถ คิดเป็น
ร้อยละ 1.28 ด้านสถานที่ฝึกงานคิดเป็นร้อยละ 1.28 และด้านอื่นๆคิดเป็น ร้อยละ 3.84 

 
ตำรำงที่ 2 แสดงผลความคิดเห็นปัจจัยส าคัญหลังฝึกงาน 

ปัจจัยส าคัญหลังฝึกงาน 
 กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน 

จ านวน (คน) 
ด้ำนสถำนที่  
      - ใกล้ที่พัก 12 
      -การเดินทางสะดวก 9 
      -บริษัทมีชื่อเสียง 3 
      -ความมั่นคงขององค์กร 5 
ด้ำนควำมสำมำรถ  
     -ได้ใช้ภาษาในการท างาน 1 
     -ความรู้ที่มี ความสามารถของตัวเอง 1 
ด้ำนที่ฝึกงำน  
     -ค่าครองชีพไม่สูง มีอาหารฟรี 1 
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     -เงินเดือน 11 
     -อาชีพที่ต้องการจริงๆ 2 
     -ท างานวันละ 8 ชั่วโมง 5 
     -เพ่ือนร่วมงาน 1 
     -ได้ท างานจริง 2 
     -ความชอบในสายงานนั้นๆ 11 
    -ได้ท างานต่อ 1 
 

จากตารางที่ 2 แสดงผลความคิดเห็นปัจจัยส าคัญหลังฝึกงาน แสดงแนวความคิดของนักศึกษา
หลังจากได้รับการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่าการเลือกสถานที่ฝึกงานนั้นต้องเลือกใกล้ที่พักมากท่ีสุดจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.68 
รองลงมาคือเงินเดือนและความชอบของสายงานนั้นๆมีจ านวนเท่ากัน คือ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04  
นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใกล้ที่พักและเงินเดือนเพราะมีผลต่อการท างานจริงในอนาคต 
 
ตำรำงที่ 3 แสดงผลเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งก่อนและหลังฝึกงาน 

 ก่อน หลัง 

ปัจจัยส าคัญ กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน 

 จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใกล้ที่พัก 17 10.88 12 7.68 
การเดินทางสะดวก 10 6.4 9 5.76 

บริษัทมีชื่อเสียง 6 3.84 3 1.92 
ได้ท างานจริง 2 1.28 2 1.28 

มีโอกาสได้ท างานต่อ 2 1.28 1 0.64 
ได้ใช้ภาษาในการท างาน 1 0.64 1 0.64 

ความมั่นคงขององค์กร 2 1.28 5 3.2 
ได้ท างานเจอผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ 3 1.92 2 1.28 

ความชอบในสายงานนั้นๆ 2 1.28 2 1.28 
เงินเดือน 3 1.92 11 7.04 

เป็นบริษัทขนาดใหญ่ 1 0.64 1 0.64 
ท างานวันละ 8 ชั่วโมง 3 1.92 2 1.28 

 
 จากตำรำงที่ 3 แสดงผลเปรียบเทียบควำมคิดเห็นทั้งก่อนและหลังฝึกงำน แสดงแนวความคิดของ
นักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจะเห็นได้ชัดเจนว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้ส าคัญ
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กับการเลือกสถานที่ฝึกงานใกล้ที่พักมากที่สุด จ านวน 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.68 เพราะว่าค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าไปท างานไกลบ้าน ไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น และรองลงมาคือ เงินเดือน จ านวน 8  
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.12 เพราะว่าจะได้เพียงพอต่อรายจ่ายในแต่ละเดือนถึงท างานไกลบ้านแต่เงินเดือนสูง
นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ให้ความส าคัญมากเช่นกัน 

 
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ตัวเลข (Numerical 
analysis) โดยการนับความถี่จากข้อมูลค าตอบรวมจากแบสอบถามตามตารางด้านล่างนี้  
 
  ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นการฝึกงานทั้งก่อนและหลัง 
ปัจจัยส าคัญ กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน 
 จ านวน (คน) ร้อยละ 
- ใกล้ที่พัก 12 7.68 
-การเดินทางสะดวก 7 4.48 
-บริษัทมีชื่อเสียง 6 3.84 
-ความชอบส่วนตัว 2 1.28 
-ได้ท างานจริง 2 1.28 
-มีโอกาสได้ท างานต่อ 3 1.92 
-ได้ใช้ภาษาในการท างาน 3 1.92 
-ความมั่นคงขององค์กร 3 1.92 
-ได้ท างานเจอผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ 3 1.92 
-ความชอบในสายงานนั้นๆ 4 2.56 
-เงินเดือน 8 5.12 
-เป็นบริษัทขนาดใหญ่ 3 1.92 
-ท างานวันละ 8 ชั่วโมง 5 3.2 
-ต้องการฝึกภาษา 3 1.92 

รวม 64 100.00 
 

จากตารางที่ 3 แสดงแนวความคิดของนักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
จะเห็นได้ชัดเจนว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้ส าคัญกับการเลือกสถานที่ฝึกงานใกล้ที่พักมากที่สุด จ านวน 12 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.68 เพราะว่าค่าใช้จ่ายน้อยกว่าไปท างานไกลบ้าน ไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดได้อยู่ กับ
ครอบครัวมากขึ้น และรองลงมาคือ เงินเดือน จ านวน 8  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.12 เพราะว่าจะได้เพียงพอ
ต่อรายจ่ายในแต่ละเดือนถึงท างานไกลบ้านแต่เงินเดือนสูงนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ให้ความส าคัญเช่นกัน 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งก่อนและหลังไปฝึกงานพบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่
ฝึกงานสายอาชีพ แผนก และบริษัทดังกล่าว ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ที่สูงที่สุดได้แก่ เลือกใกล้ที่พัก ความชอบส่วนตัว การเดินทางสะดวก เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียง ตามล าดับ
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ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ฝึกงานสายอาชีพ แผนก และบริษัทดังกล่าว ที่นักศึกษาให้ความส าคัญ
สูงสุดในการเลือกสถานที่ฝึกงานโดยนักศึกษาเลือกที่ ใกล้ที่พักและเดินทางได้สะดวก ทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาให้ความส าคัญในการเลือกสถานที่ฝึกงานมากที่สุดคือ ใกล้ที่พักและเดินทางสะดวก และปัจจัยส าคัญ
ที่นักศึกษาเลือกน้อยที่สุดคือได้ท างานจริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ฝึกงานสายอาชีพโดยใช้แบบสอบถามจาก
นักศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ รุ่นปี 2557 ทั้งนี้ในการเลือกสถานที่ฝึกงานนั้นควรจะมีการสอบถาม
จากอาจารย์หัวหน้าหน่วยงานผู้รับนักศึกษาเข้าฝึกงานเพ่ือรับฟังว่าควรไปฝึกที่สถานที่ที่เราเลือกได้หรือไม่ 
และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนักศึกษาที่ไปฝึกงานในปีที่ผ่านมา 
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