
 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจ      
ในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาการทดสอบอิทธิพลทัศนคติด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   
 ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัย
วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ตัวแทนคณาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาหรือผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกหลักสูตรวิชา และ
ตัวแทนสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่นักศึกษาเคยได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แยกตาม
ประเภทของหน่วยงาน เช่น ภาคการศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ  
โดยมีข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1  การศึกษาวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 
400 คน ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย  
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
  ตอนที่ 2  ข้อมูลค าถามด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ตอนที่ 3  ข้อมูลค าถามเกี่ยวกับทัศคติในการรับบริการการศึกษาของนักศึกษาด้าน
ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  ตอนที่ 4 ข้อมูลค าถามเกี่ยวกับทัศนคติภาพรวมในการบริการการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 (H1) : ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งผลต่อความประทับใจ
ในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 ผลการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีข้อมูลดังนี้ 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ภาคการศึกษา เพศ อายุ หลักสูตรที่เรียน  
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประสบการณ์ท างานในระหว่างการศึกษา ประเภทหน่วยงานที่มี
ประสบการณ์ท างาน ประเภทงานที่มีประสบการณ์ ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ภาคการศึกษา    

ภาคปกติ  224 56.00 
ภาคพิเศษ 176 44.00 

รวม 400 100.00 
เพศ   

ชาย 115 28.75 
หญิง 285 71.25 

รวม 400 100.00 
อาย ุ   

20 – 25 ปี 393 98.25 
26 – 30 ปี 7 1.75 
31 – 35 ปี 0 0.00 
36 – 40 ปี 0 0.00 
41 – 45 ปี 0 0.00 
46 ปีขึ้นไป 0 0.00 

รวม 400 100.00 
หลักสูตรที่เรียน   

การจัดการ 131 32.75 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 65 16.25 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 24 6.00 
นิเทศศาสตร์ 53 13.25 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

หลักสูตรที่เรียน   
การตลาด  62 15.50 
เศรษฐศาสตร์ 13 3.25 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 11 2.75 
การเป็นผู้ประกอบการ 10 2.50 
การบัญชีและบัญชี 31 7.75 

รวม 400 100.00 
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)   

ต่ ากว่า 2.00 1 0.25 
2.00 – 2.49 27 6.75 
2.50 – 2.99 58 14.50 
3.00 – 3.49 50 12.50 
3.50 – 4.00 68 17.00 

รวม 400 100.00 
ประสบการณ์ท างานในระหว่างการศึกษา   

มีประสบการณ์ 262 65.50 
ไม่มีประสบการณ ์ 138 34.50 

รวม 400 100.00 
หน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์ระหว่างการศึกษา   

เอกชน 154 58.78 
รัฐวิสาหกิจ 34 12.98 
อ่ืน ๆ 45 17.18 
ราชการ 29 11.07 

รวม 262 100.00 
ประเภทงานที่ฝึกประสบการณ์ระหว่างการศึกษา   

งานบริการ 178 67.94 
ประเภทงานที่ฝึกประสบการณ์ระหว่างการศึกษา   

งานขาย 44 16.79 
อ่ืน ๆ 30 11.45 
งานบัญชี 10 3.82 

รวม 262 100.00 
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 จากตารางที ่4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 224 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.00 และภาคพิเศษ  จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ  
71.25  และเพศชาย จ านวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ  28.75 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 25 ปี จ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.25และมีอายุ 26 – 30 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 
 หลักสูตรที่เรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนหลักสูตรการจัดการ จ านวน 131 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 
การตลาด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 นิเทศศาสตร์ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25  
การบัญชีและการเงิน จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 24 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.00  เศรษฐศาสตร์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ธุรกิจระหว่างประเทศ จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPA) 3.50 – 4.00 จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 รองลงมาคือ สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 
2.50 – 2.99 จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 – 3.49 จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.49 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 
และสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
 ประสบการณ์ท างานในระหว่างการศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 และไม่มีประสบการณ์ จ านวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.50 
 หน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์ระหว่างการศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ฝึก
ประสบการณ์ระหว่างการศึกษาในหน่วยงานเอกชน จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 58.78 รองลงมา
คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.98 หน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.18 และหน่วยงานราชการ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.07 

 ประเภทงานที่ฝึกประสบการณ์ระหว่างการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ประเภทงานที่ฝึกประสบการณ์ด้านงานบริการ จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 67.94 รองลงมาคือ 
ด้านงานขาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.79 ด้านอ่ืนๆ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.45  
และด้านงานบัญชี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.82 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยงาน ช่วงเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการแต่งกายขณะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ข้อมูลด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ร้อยละ 
จังหวัดที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

เชียงใหม่ 361 90.25 
ล าพูน 18 4.50 
ล าปาง 16 4.00 
กรุงเทพมหานคร 1 0.25 
อ่ืน ๆ 3 0.75 
เชียงราย 1 0.25 

รวม 400 100.00 
หน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

ภาคเอกชน 138 34.50 
ภาครัฐบาล 101 25.25 
ภาครัฐวิสาหกิจ 76 19.00 
ภาคธุรกิจ 58 14.50 
ภาคการศึกษา 23 5.75 
อ่ืน ๆ 4 1.00 

รวม 400 100.00 
ช่วงเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

จันทร์ – เสาร์ 285 71.25 
จันทร์ – ศุกร์ 100 25.00 
อ่ืน ๆ 11 2.75 
ท างานเป็นกะ 4 1.00 

รวม 400 100.00 
การแต่งกายขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

ชุดนักศึกษา 314 78.50 
ชุดท างาน 42 10.50 
ชุดฟอร์มของหน่วยงาน 28 7.00 
อ่ืน ๆ 16 4.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
ข้อมูลด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ค่าตอบแทนจากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
ไม่ได ้ 296 74.00 
ได ้ 104 26.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 361 คนคิดเป็นร้อยละ 90.25 รองลงมาคือ จังหวัดล าพูน จ านวน 18 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 4.50 จังหวัดล าปางจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 จังหวัดอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.75 จังหวัดเชียงรายและกรุงเทพมหานครจ านวนเท่ากัน คือจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
 หน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ ภาครัฐบาล  
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ภาครัฐวิสาหกิจ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00             
ภาคธุรกิจ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ภาคการศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75  
และอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 ช่วงเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวันจันทร์ – เสาร์ จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 วันจันทร์–ศุกร์ จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ วันอ่ืนๆ จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 2.75 และท างาน
เป็นกะ จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 การแต่งกายขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แต่งกายชุด
นักศึกษา จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 รองลงมาคือ ชุดท างาน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.50 ชุดฟอร์มของหน่วยงาน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และอ่ืนๆ จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 
 ค่าตอบแทนจากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้
รับค่าตอบแทนจากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 และได้รับ
ค่าตอบแทนจากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลระดับทัศคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 การวิเคราะห์ระดับทัศคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ
เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และขั้นตอนหลังการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.3 – 4.6  
 
ตารางที่ 4.3 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยภาพรวม 

ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  4.21 .371 มาก 
ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3.49 .660 ปานกลาง 
ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.29 .437 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.99 .403 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 โดยระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 
และข้ันตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.4 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ 

ขั้นตอนการเตรียมการ
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

ระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษา  

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

(S.D.) 
แปล
ผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ผู้สอนรายวิชา การ
เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจ า เป็นต้องให้
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา 

149 
(37.25) 

240 
(60.00) 

9 
(2.25) 

1 
(0.25) 

1 
(0.25) 

4.34 
(.561) 

มาก 

2. ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา 

140 
(35.00) 

246 
(61.50) 

14 
(3.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.32 
(.535) 

มาก 

3. ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ 
แ น ว คิ ด  ข้ อ ป ฏิ บั ติ 
กฎระเบียบข้อบังคับใน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

146 
(36.50) 

229 
(57.25) 

25 
(6.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.30 
(.580) 

มาก 

4. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของคณะท าให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ความเข้าใจ 

130 
(32.50) 

255 
(63.75) 

14 
(3.50) 

1 
(0.25) 

0 
(0.00) 

4.29 
(.538) 

มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  

ขั้นตอนการเตรียมการ
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

ระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษา  

มากที่สุด มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

(S.D.) 
แปล
ผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. หลักสูตรควรมีการ
เพ่ิมพูนทักษะในรายวิชา
ก า ร เ ต รี ย ม ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
เช่น การใช้ เครื่ องมือ
ส านักงาน การใช้ภาษา
ในการสื่ อสาร การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือการท างาน เป็นต้น 

139 
(34.75) 

237 
(59.25) 

23 
(5.75) 

1 
(0.25) 

0 
(0.00) 

4.29 
(.578) 

มาก 

6. ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการ
แนะน าการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศศูนย์
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของแต่ละหลักสูตร 

124 
(31.00) 

255 
(63.75) 

21 
(5.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.26 
(.545) 

มาก 

7. นักศึกษาสามารถน า
ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก
กิ จ ก ร ร ม ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

126 
(31.50) 

252 
(63.00) 

22 
(5.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.26 
(.551) 

มาก 

8. ศูนย์ฝึกฯ มีมาตรฐาน
ใ น ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น
เอกสารขอฝึ ก -ส่ ง ตั ว 
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

130 
(32.50) 

244 
(61.00) 

24 
(6.00) 

2 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.26 
(.584) 

มาก 

9 . คู่ มื อ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพมี
ความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

130 
(32.50) 

233 
(58.25) 

36 
(9.00) 

1 
(0.25) 

0 
(0.00) 

4.23 
(.611) 

มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  

ขั้นตอนการเตรียมการ
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

ระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษา  

มากที่สุด มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

(S.D.) 
แปล
ผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

10. นักวิชาการศึกษา
ใ ห้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง
ประทับใจ 

108 
(27.00) 

259 
(64.75) 

30 
(7.50) 

3 
(0.75) 

0 
(0.00) 

4.18 
(.586) 

มาก 

11. ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิ ช า ชี พ ข อ ง ค ณ ะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร มี
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

99 
(24.75) 

270 
(67.50) 

29 
(7.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(.572) 

มาก 

12 .  ศู นย์ ฝึ กฯ  มี กา ร
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
อย่างสม่ าเสมอ 

94 
(23.50) 

270 
(67.50) 

31 
(7.75) 

5 
(1.25) 

0 
(0.00) 

4.13 
(.588) 

มาก 

1 3 . เ พ จ ศู น ย์ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพมี
ก า ร บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ประชาสั ม พันธ์ อย่ า ง
รวดเร็ว 

102 
(25.50) 

253 
(63.25) 

40 
(10.00) 

2 
(0.50) 

3 
(0.75) 

4.12 
(.655) 

มาก 

14. คณะมีสถานที่ ใน
การให้บริการส าหรับ
นักศึกษาที่เหมาะสม 

79 
(19.75) 

284 
(71.00) 

35 
(8.75) 

2 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.10 
(.544) 

มาก 

15 .  ศู นย์ ฝึ กฯ  มี กา ร
บ ริ ก า ร แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
สถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักศึกษา 

81 
(20.25) 

268 
(67.00) 

42 
(10.50) 

8 
(2.00) 

1 
(0.25) 

4.05 
(.639) 

มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.21 เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ ผู้สอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ าเป็นต้องให้
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาค่าเฉลี่ย  4.34 ศูนย์ฝึกฯ 
ควรมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ค่าเฉลี่ย 4.32 ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิด ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบข้อบังคับ            
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่าเฉลี่ย 4.30 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
คณะท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างดีค่าเฉลี่ย 4.29 หลักสูตรควรมีการเพ่ิมพูนทักษะใน
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การใช้เครื่องมือส านักงาน การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.29 ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการแนะน าการเข้า
ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.26 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ค่าเฉลี่ย 
4.26 ศูนย์ฝึกฯ มีมาตรฐานในการบริการด้านเอกสารขอฝึกและส่งตัว การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ค่าเฉลี่ย 4.26 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 
4.23 นักวิชาการศึกษาให้บริการอย่างประทับใจ ค่าเฉลี่ย 4.18 ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการมีประโยชน์ต่อนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.16 ศูนย์ฝึกฯ มีการประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อมูลข่าวสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ย 4.13 เพจศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมีการบริการข้อมูลประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วค่าเฉลี่ย 4.12 คณะมีสถานที่ในการให้บริการ
ส าหรับนักศึกษาที่เหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.10 และศูนย์ฝึกฯ มีการบริการแหล่งข้อมูลสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาค่าเฉลี่ย 4.05 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.5 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ย
น้อย ดังนี้ 

ขั้นตอนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษา  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
(S.D.) 

แปล
ผล 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. อาจารย์นิเทศก์ควร
ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาใน
ความรับผิดชอบตลอด
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

170 
(42.50) 

205 
(51.25) 

23 
(5.75) 

2 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.36 
(.613) 

มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ)  

ขั้นตอนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษา  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
(S.D.) 

แปล
ผล 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2 . ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิ ชาชีพ
นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่าง
อาจารย์นิเทศและคณะ
อย่างสม่ าเสมอ  

141 
(35.25) 

230 
(57.50) 

27 
(6.75) 

2 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.28 
(.604) 

มาก 

3. ระยะเวลาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมี
ความเหมาะสม 

126 
(31.50) 

244 
(61.00) 

27 
(6.75) 

3 
(0.75) 

0 
(0.00) 

4.23 
(.599) 

มาก 

4.  หลักสู ตรจัด ให้ท า
รายงานวิชาการหรือ
ภาคนิพนธ์หรือปริญญา
นิ พ น ธ์ เ พ่ื อ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

140 
(35.00) 

228 
(57.00) 

20 
(5.00) 

7 
(1.75) 

5 
(1.25) 

4.23 
(.729) 

มาก 

5. จ านวนครั้งในการไป
นิเทศงานของอาจารย์
นิเทศก์มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจของนักศึกษา 

114 
(28.50) 

247 
(61.75) 

34 
(8.50) 

5 
(1.25) 

0 
(0.00) 

4.18 
(.625) 

มาก 

6. (เฉพาะภาคพิเศษ) 
การจัดท าโครงการธุรกิจ
จ าลองมีประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในอนาคต 

16 
(9.09) 

124 
(70.45) 

36 
(20.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.89 
(.533) 

มาก 

7. (เฉพาะภาคพิเศษ) 
หลั กสู ตรจั ด ให้ มี กา ร
จัดท า โครงการธุ รกิ จ
จ าลองของนักศึกษา  

12 
(6.82) 

80 
(45.45) 

43 
(24.43) 

41 
(23.30) 

0 
(0.00) 

3.36 
(.915) 

ปาน
กลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.49 
(.660) 

ปาน
กลาง 
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 จากตารางที่ 4.5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 
เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยที่มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ควรดูแลเอาใจใส่
นักศึกษาในความรับผิดชอบตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.36 ระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาต้องติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์นิเทศก์ และคณะอย่างสม่ าเสมอ
ค่าเฉลี่ย 4.28 ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.23 จ านวนครั้งใน
การไปนิเทศงานของอาจารย์นิเทศก์มีผลต่อขวัญและก าลังใจของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.18 จัดท าโครงการ
ธุรกิจจ าลองมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตค่าเฉลี่ย 3.89 และประเด็นย่อยที่มีระดับทัศนคติอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ หลักสูตรจัดให้มีการจัดท าโครงการธุรกิจจ าลองของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย  3.36 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.6 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
ค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ 

ขั้นตอนหลังการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ระดับทัศนคติต่อการรับบริการการศึกษา  
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

(S.D.) 
แปล
ผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพมี
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในอนาคตได้ 

159 
(39.75) 

225 
(56.25) 

15 
(3.75) 

1 
(0.25) 

0 
(0.00) 

4.36 
(.565) 

มาก 

2. ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการ
แนะน าข้อมูลก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

164 
(41.00) 

216 
(54.00) 

20 
(5.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(.576) 

มาก 

3. ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการ
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิ ชาชีพ
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ใ น ก า ร ท า ง า น ข อ ง
นักศึกษา 

141 
(35.25) 

242 
(60.50) 

16 
(4.00) 

1 
(0.25) 

0 
(0.00) 

4.31 
(.556) 

มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

ขั้นตอนหลังการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ระดับทัศนคติต่อการรับบริการการศึกษา  
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

(S.D.) 
แปล
ผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการ
บอกรายละเอียดสัดส่วน
ค ะ แ น น วั ด ผ ล
ประเมินผล รายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อย่างชัดเจน 

141 
(35.25) 

241 
(60.25) 

17 
(4.25) 

1 
(0.25) 

0 
(0.00) 

4.31 
(.559) 

มาก 

5.คณะควรมีช่องทาง
ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร
ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ 

134 
(33.50) 

242 
(60.50) 

24 
(6.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.28 
(.566) 

มาก 

6. ศูนย์ฝึกฯ ควรมีระบบ
การติดตามแบบประเมิน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

98 
(24.50) 

260 
(65.00) 

37 
(9.25) 

3 
(0.75) 

2 
(0.50) 

4.12 
(.631) 

มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 
(.437) 

มาก 

 
 จากตารางที่ 4.6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่า  เฉลี่ย 
4.29 เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีประโยชน์
ต่อนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในอนาคตได้ ค่าเฉลี่ย 4.36 ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการแนะน าข้อมูลก่อน
ส าเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.36 ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.31 ศูนย์ฝึกฯ ควรมีการบอก
รายละเอียดสัดส่วนคะแนนวัดผลประเมินผล รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 
4.31 คณะควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ ค่าเฉลี่ย 4.28 ศูนย์ฝึกฯ ควรมีระบบ
การติดตามแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.12   
 
 



70 
 

 

ตอนที่  4 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติภาพรวมในการบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามความประทับใจในการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ  
ทัศนคติภาพรวมในการบริการการศึกษาด้านระบบการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ 
จ านวน ร้อยละ 

ประทับใจ  344 86.00 
ไม่ทับใจ 56 14.00 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางที่ 4.7  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประทับใจในการบริการการศึกษา              
ด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86 
และไม่ทับใจ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 
 
4.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 ส่วนนี้คือ ผลการทดสอบอิทธิพลทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อ
ความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression) เพ่ือใช้ใน
การทดสอบ 

 สมมติฐานที่ 1 (H1) : ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งผลต่อความ
ประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิเป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านาย 
(Predictor Variable) หรือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยตัวแปรตามสามารถบางออกเป็น 2 กลุ่ม
ย่อย (Dichotomous Variable) มี 2 ค่า คือ 0 เป็นกลุ่มที่ไม่มีเหตุการณ์หรือไม่ปรากฏเหตุการณ์ และ
ค่า 1 เป็นกลุ่มที่มีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ (กัลยา วนิชย์บัญชา, 2554, หน้า79 : ยุทธไกรวรรณ, 
2556,หน้า 481) การวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์และทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ของการวิจัย ดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยคุณลักษณะทั้ง 3 ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 
ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Preparation for Field Experience) ปัจจัยที่ 2 
ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field Experience) และปัจจัยที่ 3 ขั้นตอนหลังการฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพ (Post Field Experience ) โดยใช้ค่าคะแนนปัจจัย (Factor Score) ของแต่ละ
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้นมาวิเคราะห์ 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความประทับใจในการบริการการศึกษา         
โดยก าหนดให้ 0 ไม่ประทับใจ และก าหนดให้ 1 ประทับใจ 
 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิจะท าให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่สามารถใช้อธิบาย
โอกาสที่นักศึกษาจะประทับใจในการบริการการศึกษา นอกจากนี้การวิเคราะห์ยังท าให้ได้สมการความ
ถดถอยโลจิสติคทวิที่ใช้ในการพยากรณ์โอกาสที่นักศึกษาจะประทับใจในการบริการการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะเลือกใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิ แบบวิธี Enter มาช่วยใน
การวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 วิธี Enter Method เป็นวิธีที่ได้รับความนิยม โดยวิธีนี้จะเลือกตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสมการ
ถดถอยโลจิสติคทวิพร้อมกันในขั้นตอนเดียว ผู้วิจัยจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม หรือควรจะอยู่ในสมการความถดถอยโลจิสติคทวิ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ทดสอบ ถ้ามีนัยส าคัญทางสถิติก็ถือว่าตัวแปรอิสระนั้นควรจะอยู่ในสมการความถดถอยโลจิสติคทวิ 
(กัลยา วนิชย์บัญชา,2554,หน้า 86; ยุทธ ไกรวรรณ,2556, หน้า 497)  
 
ตารางท่ี 4.8 การแสดงค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ เพ่ือทดสอบอิทธิพลทัศนคติระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 Chi - square df Sig. 
Step 1   Step 
            Block 
            Model 

80.091 
80.091 

80.091** 

3 
3 
3 

0.000 
0.000 
0.000 

** มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการทดสอบ ModleChi–squareใน Step 1 เท่ากับ 80.091 และ
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 นั่นคือ มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ประทับใจในการบริการการศึกษา 

ตารางที่ 4.9 การแสดงค่าการทดสอบความเหมาะสมของโมเดลสมการโดยใช้  Hosmer and 
Lemeshow Test 

 Chi - square df Sig. 
Step 1    96.836 8 0.000 
** มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01และ * นัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.9 Hosmer and Lemeshow Test ใช้ทดสอบความเหมาะสมของโมเดล
สมการ โดยสมการคือ  

 P (ความประทับใจในการบริการการศึกษา) =     1 
        1 + e-w 
 โดยที่  W = b0 + b1ปัจจัยที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ + b2 ปัจจัยที่ 
2 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ + b3 ปัจจัยที่ 3 ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

 จากที่ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบ Chi – square ใน Step 1 เท่ากับ 96.836 และค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 นั่นคือ  โมเดลสมการมีความเหมาะสม 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าสถิติ Nagelkerker Square 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke RSquare 

1 243.879 0.181 0.327 
 
 จากตารางที่ 4.10 เป็นการทดสอบว่าสมการ หรือแบบจ าลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพหรือ
กลมกลืนกับข้อมูล โดยพิจารณาจากค่า -2 Log likelihood มีค่าเท่ากับ 243.879  
 ค่า Nagelkerke RSquare = 0.327 นั่นคือ ปัจจัยต่างๆ สามารถอธิบายความผันแปรของ
ความประทับใจในการบริการการศึกษา ได้ร้อยละ 32.7 ของความผันแปรอธิบายได้โดยสมการโลจิสติค 

ตารางที่ 4.11  ตารางแสดงอิทธิผลของคุณลักษณะที่มีผลต่อสมการพยากรณ์ความประทับใจในการ
บริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิธี Enter  

ตัวพยากรณ์ B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
Constant -13.722 2.503 30.050** 1 0.000 0.000 
ปัจจัยที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2.201 0.720 9.356** 1 0.002 9.035 

ปัจจัยที่ 2 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.355 0.349 15.045** 1 0.000 3.878 

ปั จ จั ย ที่  3  ขั้ น ต อ น ห ลั ง ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ   

0.527 0.574 0.844 1 0.358 1.694 

** มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.11 อิทธิพลของทัศนคติระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความ
ประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัจจัยที่ 2 ขั้นตอนการฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพ โดยสามารถสร้างสมการถดถอยโลจิสติคทวีที่ใช้ในการพยากรณ์โอกาสที่จะ
ประทับใจในการบริการการศึกษา 

 P (ความประทับใจในการบริการการศึกษา) =     1 
        1 + e-w 
 โดยที่ W = -13.722 + 2.201 ปัจจัยที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  + 
1.355 ปัจจัยที่ 2 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ดังนั้นสมการที่ได้จากการวิเคราะห์  คือ 

 P (ความประทับใจในการบริการการศึกษา) =     1 
        1 + e- (-13.722 + 2.201 ปัจจัยที่ 1 ขั้นตอน

        การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ + 1.355 

        ปัจจัยที่ 2 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

 โดยพิจารณาจุดตัดที่ 0.5 นั่นคือ ถ้าค่าความน่าจะเป็นมากกว่า (>) 0.5 แสดงว่า มีโอกาสที่
นักศึกษาจะประทับใจในการบริการการศึกษา ในขณะที่ถ้าค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ               
(<) 0.5 แสดงว่ามีโอกาสที่นักศึกษาจะไม่ประทับใจในการบริการการศึกษา ดังนั้นโอกาสที่นักศึกษาจะ
ไม่ประทับใจในการบริการการศึกษา คือ  

 P (ไมค่วามประทับใจในการบริการการศึกษา) =  1 - P (ความประทับใจในการ 
        บริการการศึกษา) 
 ดังนั้น จากผลการทดสอบอิทธิพลของทัศนคติระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อ
ความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ตามจุดมุ่งหมายของวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอย            
โลจิสติคทวี ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.11 ข้างต้น สามารถตอบสมมติฐานที่ 1 (H1) : ทัศนคติด้านระบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ว่า สนับสนุนเป็นบางส่วน โดยแสดงรายละเอียดไว้ในตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.12  การแสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 (H1) : ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความประทับใจในการบริการการศึกษา 
1.ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ √** 

2.ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ √** 

3.ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   x 
 
√**  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
X    ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า สนับสนุนเป็นบางส่วน ในสมมติฐานที่ 1 (H1) : ทัศนคติด้านระบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและปัจจัยที่ 2 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01) 
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4.2  การศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยจะน าเสนอผลการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ตัวแทนคณาจารย์         
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหรือผู้สอนในรายวิชา การเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกหลักสูตรวิชาดังมีหัวข้อการศึกษา ได้แก่ กระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปัจจุบัน 
และแนวทางการพัฒนาระบบการพัฒนาด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 ส่วนที่ 2 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ตัวแทนสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่นักศึกษาเคยได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังมีหัวข้อการศึกษา ได้แก่ 
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของการฝึกประสบการณ์วิช าชีพคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปัจจุบัน และแนวทางหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการพัฒนา
ด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 ส่วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ตัวแทนอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วยเพศ วุฒิการศึกษาความรับผิดชอบต่อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในฐานะและประสบการณ์ในการดูแลนักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 1 11.11 
หญิง 8 88.89 

รวม 9 100.00 
วุฒิการศึกษา   

ปริญญาตรีโท 9 100.00 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา   
ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 9 100.00 
ความรับผิดชอบต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในฐานะ 

  

อาจารย์นิเทศก์ 0 0.00 
อาจารย์ประจ ารายวิชา การเตรียมฝึกฯ 9 100.00 

รวม 9 100.00 
ประสบการณ์ในการดูแลนักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

1-5ปี 1 11.11 
5-10 ปี 3 33.33 
10.-15 ปี 3 33.33 
15 ปีขึ้นไป 2 22.22 

รวม 9 100.00 
 
 จากตารางที่  4.13 พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 88.89 และเพศชาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  11.11 
 วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน 9 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 ความรับผิดชอบต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในฐานะ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด
เป็นอาจารย์ประจ ารายวิชา การเตรียมฝึกฯจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ประสบการณ์ในการดูแลนักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่          
มีประสบการณ์ในการดูแลนักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5-10 ปี และมีประสบการณ์ 10-15 ปี จ านวน
เท่ากัน คือ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  
22.22 และมีประสบการณ์ 1-5ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 
 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริหารจัดการระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ  ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14  จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลการการบริหารจัดการระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
การการบริหารจัดการระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเชียงใหม่ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. คณะควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการของ
สถานประกอบกา รที่ จ ะ ร่ ว มมื อ ใ นก า รฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 

9 100.00 0 0.00 

2. คณะควรมีการก าหนดขอบข่ายความรับผิดชอบ
ในการร่วมมือจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา 

7 77.78 2 22.22 

3 .  หลั กสู ตรควรมี การสอนภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติเบื้องต้นให้กับนักศึกษาก่อนจัดส่งไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เช่น 
ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ส านักงาน ทักษะด้านการ
สื่อสาร การฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

9 100.00 0 0.00 

4. หลักสูตรการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาก่อนจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 

4 44.44 5 55.56 

5. คณะควรมีการเชิญสถานประกอบการมาร่วม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนส่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 

5 55.56 4 44.44 

6. คณะควรมีการควบคุมก ากับดูแลนักศึกษา
ระหว่ า ง ฝึ กป ร ะสบกา รณ์ วิ ช า ชี พ ในสถาน
ประกอบการอย่างเข้มงวด 

7 77.78 2 22.22 

7. อาจารย์นิเทศก์ควรมีการไปนิเทศงานนักศึกษา 
การก ากับติตามนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 

5 55.56 4 44.44 

8. คณะควรมีการจัดประชุมสัมมนาระหว่าง
อาจารย์และสถานประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

9 100.00 0 0.00 

9. คณะควรมีการวางแผนจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาร่วมกับสานประกอบการ 

9 100.00 0 0.00 

10. คณะควรมีการจัดมอบป้ายประกาศความ
ร่วมมือและเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่
ร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 

2 22.22 7 77.78 
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 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการการบริหารจัดการระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในประเด็นคณะควรมีการ
ส ารวจข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการที่จะร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
ประเด็นหลักสูตรควรมีการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้นให้กับนักศึกษาก่อนจัดส่งไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เช่น ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ส านักงาน ทักษะด้านการ
สื่อสารการฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีประเด็นคณะควรมีการวางแผนจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาร่วมกับสานประกอบการประเด็นคณะควรมีการจัดประชุมสัมมนาระหว่างอาจารย์และ
สถานประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งจ านวนเท่ากันคือ 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ประเด็นคณะควรมีการก าหนดขอบข่ายความ
รับผิดชอบในการร่วมมือจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ประเด็น คณะควรมีการควบคุมก ากับ
ดูแลนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอย่างเข้มงวด จ านวนเท่ากั นคือ
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ประเด็น คณะควรมีการเชิญสถานประกอบการมาร่วมปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนส่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประเด็น อาจารย์นิเทศก์ควรมีการไป
นิเทศงานนักศึกษา การก ากับติตามนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอจ านวน
เท่ากัน คือ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ประเด็น หลักสูตรการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาก่อนจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จ านวน 4 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 44.44 และประเด็น คณะควรมีการจัดมอบป้ายประกาศความร่วมมือ และเกียรติคุณให้แก่สถาน
ประกอบการที่ร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22   
 

 ตอนที่ 3 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างด้านแนวทางการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหรือผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทุกหลักสูตรวิชาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 การศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาระบบด้านระบบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์
อาจารย์ประจ ารายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ต้องวางแผนจัดเตรียมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตาม      
อัตลักษณ์ที่สาขาวิชาและคณะวิทยาการจัดการก าหนด พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นการ
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ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถจัดการ
ธุรกิจได้รวมทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเน้นการปฏิบัติจริงและในสถานประกอบการตาม
ความเหมาะสมของสาขาวิชาโดยการศึกษาและสรุปรายละเอียดข้อมูลมีดังนี้ 
 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 1)  การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตร จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการร่วมมือกันและประสานงานกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐาน ความรู้รอบตัว การก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารเทศ สื่อออนไลน์ที่หลากหลายอันจะเป็น
ช่องทางทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสถานประกอบการทุก
ภาคส่วนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย             
คณะควรจัดท าแหล่งข้อมูลสถานประกอบการที่ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบันให้แก่นักศึกษาแต่ละหลักสูตร
ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์ผู้รับผิดชอบนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นก ากับติดตามความถูกต้องและเหมาะสมของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 2)  คณะควรมีหลักสูตรการอบรมเพ่ิมเติม นอกเวลาเรียนรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้แก่นักศึกษาที่จะออกฝึกภาคปฏิบัติยังสถานประกอบการต่าง ๆ อาทิเช่น ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานส านักงานทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ส านักงานพ้ืนฐาน การส่งโทรสาร การถ่ายส าเนาเอกสาร การสแกนเอกสารการในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 
ตลอดจนการมีห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจให้นักศึกษาของแต่ละหลักสูตรได้ลองฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่าง ๆ เป็นต้น 
 3)  คณะควรมีการตรวจสอบสถานภาพทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนด าเนินการ
ยื่นความประสงค์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือเป็นการกลั่นกรองและเป็นไป
ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคสนาม  โดยนักศึกษาต้องผ่านการศึกษาทุกรายวิชาทั้งหมดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ถึงจะท าการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือภาคสนาม และต้องผ่านรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละ
หลักสูตร เป็นต้น  
 4)  การออกหนังสือราชการเพ่ือด าเนินการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกระบวนการที่
ชัดเจนมีข้ันตอน แตเ่นื่องจากบางสถานประกอบการหรือหน่วยงานมีความต้องการเอกสารเพ่ือพิจารณา
อย่างเร่งด่วน เมื่อนักศึกษาได้ติดต่อประสานกับสถานประกอบการประกอบกับสถานประกอบการใน
จังหวัดเชียงใหม่มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต้องการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้น เห็นควรให้หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับ
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเบื้องต้นก่อนในระหว่างรอขั้นตอนเตรียมการด้านเอกสารจากทางคณะ          
ซึ่งเปน็ผู้รับผิดชอบกระบวนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมด 
 5)  การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานด้านการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาค
การศึกษา ควรมีการก าหนดปฏิทินวิชาการส าหรับด าเนินการที่ชัดเจน หากเป็นไปได้อย่างน้อย 3 -4 
เดือนก่อนที่นักศึกษาจะด าเนินการยื่นประสงค์ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวางแผนงาน
ด้านการเตรียมฝึกให้นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาจะได้รู้ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการในส่วนต่างๆ            
ที่ตนเองต้องรับผิดชอบและท าให้ถูกต้องตามกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ เนื่องจาก
สถานประกอบการหรือหน่วยงานฝึกส่วนใหญ่จะมี เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น ความรวดเร็ว ความพร้อม ในการจัดส่งเอกสารขอ
ความอนุเคราะห์รับนักศึกษา แฟ้มสะสมผลงาน ผลการเรียน เป็นต้น ดังนั้น ทางคณะควรมีการจัด
ปฏิทินวิชาการในส่วนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมดครบทุกขั้นตอนส าหรับแต่ละภาค
การศึกษา และมีเอกสารชี้แจงขั้นตอนหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือช่วยกันในด้านคัดกรอง กระตุ้นเตือนให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาด้านการเรียน
การสอนเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
 6)  การพัฒนาด้านทักษะพ้ืนฐานที่นักศึกษาควรจะมีความรู้ในการน าไปใช้ส าหรับการท างาน 
หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากแต่ละหลักสูตรของคณะ ศาสตร์วิชา ทักษะพ้ืนฐานย่อมมีความ
แตกต่างกันตามสาขาวิชาที่เรียน ดังนั้น นักศึกษาแต่ละหลักสูตรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
ในเรื่องดังกล่าว อาทิ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่อง Framework ในการพัฒนาระบบหรือพัฒนา
เว็บไซต์ เช่น Drupal laravel นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ต้องมีความรู้พ้ืนฐาน เรื่อง โปรแกรมบัญชี
ส าเร็จรูป นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ต้องมีความรู้พ้ืนฐาน เรื่องการถ่ายรูป การออกแบบกราฟฟิก 
โปรแกรมการตัดต่อ เป็นต้น เพราะเมื่อนักศึกษาไปติดต่อประสานงานยังสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่ตนเองสนใจ ค าถามจากผู้สัมภาษณ์เพ่ือรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ มักจะ
สอบถามเรื่องทักษะพ้ืนฐานตามศาสตร์วิชาเหล่านี้ เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ประกอบ
กับมีผลต่อการพิจารณาในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
1) ควรแนะน าหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่รับนักศึกษาไปประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติในการดูแลนักศึกษาหรือวิธีการ ช่องทางผลตอบกลับจากการท างานของนักศึกษาให้แก่
อาจารย์นิเทศก์ คณะ ได้รับทราบ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถให้ข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับ นักศึกษาได้
อย่างรวดเร็ว 

2) ควรมีงบประมาณในการออกนิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับอาจารย์นิเทศก์ 
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3) อาจารย์นิเทศก์ควรมีช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือเป็นตัวกลางส าหรับการติดต่อกันเป็นระยะๆ เพ่ือให้ค าปรึกษาหรือให้ก าลังใจกับนักศึกษา
ในระหว่างประสบการณ์วิชาชีพ 

4) การก ากับติดตาม การนิเทศงานนักศึกษา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ ควรมี
แบบฟอร์มการรายงานหรือการก ากับติดตามการไปนิเทศงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพ่ือเป็นการยืนยันการก ากับติดตามและให้ก าลังใจ
แก่นักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิ เทศก์ควรให้ความส าคัญกับการไป              
นิเทศงานของนักศึกษาให้มากที่สุด ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะควรจัดเตรียมแบบฟอร์ม
รายงานผลการด าเนินการนิเทศงานนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของแต่ละท่าน เพ่ือน าเสนอต่อภาควิชา
หรือคณะในล าดับต่อไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งนี้ยัง
สามารถเป็นผลงานหรือหลักฐานการประเมินภาระงานความดีความชอบของอาจารย์แต่ละรอบ        
การประเมินผลงาน เป็นต้น 

ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

1) ควรมีระบบติดตามคะแนนในส่วนต่างๆ ของนักศึกษาแต่ละคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
รายงานคะแนนส่วนต่างๆ ให้แก่อาจารย์นิเทศก์ได้ทราบเป็นระยะอย่างครบถ้วน ช่วยให้อาจารย์นิเทศก์
สามารถประเมินผลระดับคะแนนของนักศึกษาได้ทันที 

2) ควรมีการแสดงผลงานและผลลัพธ์การเรียนรู้หลังการประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

3) อาจารย์นิ เทศควรมีการสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับนักศึกษาถึงประสบการณ์การ
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นข้อมูลไปสู่รุ่นน้อง เช่น หากต้องการไปประสบการณ์วิชาชีพที่สถาน
ประกอบการนั้นๆ ควรมีความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการท างานในลักษณะใด 
จากนั้นอาจน าข้อมูลสรุปเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมในระดับภาควิชาทราบร่วมกัน และมีการเก็บเป็นฐานข้อมูล
การประสบการณ์วิชาชีพในระดับภาควิชา จัดกลุ่มสถานประกอบการ เพ่ือเป็นข้อมูลให้นักศึกษารุ่น
ต่อไปได้ทราบว่า สถานประกอบการใดฝึกการเขียนโปรแกรม เขียนเว็บ งานกราฟฟิก หรืองานด้าน
เอกสาร เพ่ือจะได้เลือกสถานประกอบการประสบการณ์วิชาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและมีความ
สนใจต่อไป 

4) สถานประกอบการบางแห่งมีการรับนักศึกษาที่เคยประสบการณ์วิชาชีพเข้าท างานจริง
หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว อาจจะมีการเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้เป็นข้อมูลระดับภาควิชาในเรื่องภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตที่ตรงสายงานในล าดับต่อไป 

5) เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ้นสุดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่
คณะที่ก าหนดแล้วนั้น ควรมีการสัมมนากลุ่มย่อยตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการออกฝึกปฏิบัติงานยังสถานประกอบการต่างๆ ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา 
โดยช่วยกันวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา โอกาส หรือการแก้ไขเพ่ือพัฒนาในด้านของนักศึกษาฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละรุ่นที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ที่ได้กลับไปช่วยพัฒนาจุดด้อย และ
ส่งเสริมจุดเด่นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการน าข้อมูลไปต่อยอดประสบการณ์ให้
นักศึกษารุ่นต่อไปได้เห็นภาพกระบวนการและเตรียมตัว เตรียมความพร้อม เสริมความรู้ในด้านๆ ให้ทัน
ต่อสังคมการท างานในโอกาสต่อไป 

 ส่วนที่ 2 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ตัวแทนสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ประเภทสถานประกอบการ ความสามารถรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปัจจุบัน จ านวนการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เหตุผลที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15  จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 5 33.33 
หญิง 10 66.67 

รวม 15 100.00 
อาย ุ   

ต่ ากว่า 30 ปี 3 20.00 
30 – 35 ปี 3 20.00 
36 – 40 ปี 3 20.00 
41 – 45 ปี 3 20.00 
46 – 50 ปี 3 20.00 

รวม 15 100.00 
ประสบการณ์ด้ านการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
นักศึกษา 

  

1 – 3 ปี 6 40.00 
 4 – 6 ปี 7 46.67 
7 ปีขึ้นไป 2 13.33 

รวม 15 100.00 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ประเภทสถานประกอบการ   
ภาคเอกชน 3 20.00 
ภาครัฐบาล 3 20.00 
ภาครัฐวิสาหกิจ 3 20.00 
ภาคธุรกิจ 3 20.00 
ภาคการศึกษา 3 20.00 

รวม 15 100.00 
ความสามารถรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

1 สาขาวิชา 6 40.00 
2 สาขาวิชา 5 33.33 
3 สาขาวิชา 4 26.67 

รวม 15 100.00 
การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปัจจุบัน   

การจัดการ 2 13.33 
นิเทศ 2 13.33 
การจัดการ การตลาด ธุรการทั่วไปโลจิสติกส์ 
สถิติประยุกต์  

1 6.67 

การตลาด  1 6.67 
คอมพิวเตอร์ 1 6.67 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 6.67 
บัญชี 1 6.67 
อ่ืนๆ  5 33.33 

รวม 15 100.00 
จ านวนการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

1 – 2 คน 10 66.67 
3 – 4 คน 4 26.67 
5 คนขึ้นไป 1 6.67 

รวม 15 100.00 
เหตุผลท่ีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

1. ต้องการฝึกหัดบุคคลเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 

15 100.00 

2.ต้องการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

0 0.00 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

3.ต้องการบุคคลเข้ามาช่วยทางานในสถาน
ประกอบการ 
 

0 0.00 

เหตุผลท่ีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
4.ต้องการบุคคลรุ่นใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาสถาน
ประกอบการ 

0 0.00 

รวม 15 100.00 
ความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

  

พึงพอใจหรือประทับใจ 15 100.00 
ไม่พึงพอใจหรือไม่ประทับใจ 0 0.00 

 15 100.00 
 
 จากตารางที ่4.15 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 และเพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  
 อายุ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุต่ ากว่า 30 ปี อายุ 30–35 ปี มีอายุ 36–40 ปี มีอายุ 41–45 
ปี และมีอายุ 46–50 ปี จ านวนเท่ากัน คือ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ประสบการณ์ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 4–6 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 
รองลงมาคือ มีประสบการณ์ 1–3 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
 ประเภทสถานประกอบการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นสถานประกอบการภาคเอกชน 
ภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา จ านวนเท่ากัน คือ จ านวน 3 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 6.67 
 ความสามารถรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่สามารถ
รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 1 สาขาวิชาจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ 
สามารถรับนักศึกษาได้ 2 สาขาวิชา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และสามารถรับนักศึกษาได้          
3 สาขาวิชา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 
 การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปัจจุบัน  พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการจัดการและสาขานิเทศ จ านวนเท่ากันคือ จ านวน 2 คน                
คิดเป็นร้อยละ 13.33 รองลงมาคือ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาธุรการทั่วไป สาขาโลจิสติกส์  
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สาขาสถิติประยุกต์สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาบัญชี  จ านวน
เท่ากันคือจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และสาขาอ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

จ านวนการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1–2 คน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ รับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 3–4 คน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 5 คนข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 

เหตุผลที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน ต้องการ
ฝึกหัดบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความร่วมมือด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ  ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลการการบริหารจัดการความร่วมมือด้านระบบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
การบริหารจัดการความร่วมมือด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. สถานศึกษาและสถานประกอบการควรมี
นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของความร่วมมือ เช่น การ
สร้างข้อตกลงเรื่องความร่วมมือที่เป็นเอกสารอย่าง
เป็นทางการ 

15 100.00 0 0.00 

2. สถานศึกษาและสถานประกอบการควรมีการ
ทบทวนข้อตกลงความร่วมมือ ภาระหน้าที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบทุกสิ้นปีการศึกษา 

12 80.00 3 20.00 

3.สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ
เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่ เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยจัดส่งประวัติและผลการเรียนให้สถาน
ประกอบการทราบล่วงหน้า 

15 100.00 0 0.00 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
การบริหารจัดการความร่วมมือด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. สถานศึกษาและสถานประกอบการควรร่วมมือ
กั น ก า ห น ด ร ะ เ บี ย บ ข้ อ ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาแล้วทาเป็นประกาศ
ให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

14 93.33 1 6.67 

5.สถานศึกษาและสถานประกอบการควรร่วมมือ
กัน ควบคุม ก ากับ ดูแล นักศึกษาระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

15 100.00 0 0.00 

6. สถานศึกษาควรส่งอาจารย์มาตรวจเยี่ยม
นักศึกษา เพ่ือรับทราบปัญหาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการอย่ างต่อ เนื่ อง
สม่ าเสมอ 

14 93.33 1 6.67 

7. สถานศึกษาและสถานประกอบการควรร่วมมือ
กันวัดผลและประเมินผลผู้รับการฝึกให้ถูกต้องตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

15 100.00 0 0.00 

8.สถานศึกษาและสถานประกอบการควรร่วมมือ
กันส ารวจและติดตามผลการมีงานทาของผู้รับการ
ฝึก 

12 80.00 3 20.00 

9. สถานศึกษาและสถานประกอบการควรร่วมมือ
กันปรับปรุงรูปแบบของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

15 100.00 0 0.00 

10. สถานศึกษาและสถานประกอบการควรมีการ
จัดอบรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

14 93.33 1 6.67 

 
 จากตารางที่ 4.16 ผู้ให้สัมภาษณเ์ห็นด้วยกับการบริหารจัดการความร่วมมือด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ มากที่สุดในประเด็น สถานศึกษาและ
สถานประกอบการควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของความร่วมมือ เช่น การสร้างข้อตกลงเรื่องความ
ร่วมมือที่เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการประเด็นสถานศึกษาและสถานประกอบการควรร่วมมือกัน 
ควบคุม ก ากับ ดูแล นักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเด็นสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการควรร่วมมือกันปรับปรุงรูปแบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาให้เหมาะสมกับ
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เทคโนโลยีในปัจจุบันประเด็นสถานศึกษาและสถานประกอบการควรร่วมมือกันวัดผลและประเมินผล
ผู้รับการฝึกให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัดประเด็นสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้สถาน
ประกอบการเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจัดส่งประวัติและผลการเรียนให้
สถานประกอบการทราบล่วงหน้าจ านวนเท่ากันคือจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ 
ประเด็นสถานศึกษาและสถานประกอบการควรร่วมมือกันก าหนดระเบียบข้อปฏิบัติในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาแล้วทาเป็นประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันประเด็นสถานศึกษาควร
ส่งอาจารย์มาตรวจเยี่ยมนักศึกษา เพื่อรับทราบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอประเด็นสถานศึกษาและสถานประกอบการควรมีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งจ านวนเท่ากันคือ จ านวน  14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93.33 และประเด็นสถานศึกษาและสถานประกอบการควรมีการทบทวนข้อตกลงความร่วมมือ 
ภาระหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบทุกสิ้นปีการศึกษาและประเด็นสถานศึกษาและสถานประกอบการควร
ร่วมมือกันส ารวจและติดตามผลการมีงานทาของผู้รับการฝึกจ านวนเท่ากันคือ จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.00  
 
 ตอนที่  3 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างด้านแนวทางการพัฒนาระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในมุมมองของสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดปีการศึกษา 2561 

 การศึกษากระบวนการฝึกประสบการณ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาระบบด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จัด
ได้ว่า เป็นแหล่งวิทยาทานด้านความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมา
โดยดีตลอด ตลอดจนมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ที่สาขาวิชาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการหรือหน่วยงานตามความ
เหมาะสมของสาขาวิชาตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษาที่ดีทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการศึกษาและสรุปรายละเอียดข้อมูลมีดังนี้ 
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 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเชียงใหม่ 

1) นักศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรืออ่ืนๆ เนื่องจากระบบการท างานของแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน การสื่อสาร 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต้องศึกษาเรียนรู้เบื้องต้น ตลอดจนค าศัพท์เฉพาะที่ใช้เป็นภาษาในการ
สื่อสารระหว่างการท างาน เช่น การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานต่างชาติ หรือท่ีเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร รวมทั้ง หน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล 
การใช้ศัพท์ทางการแพทย์เป็นสิ่งส าคัญในการท างาน ดังนั้น เมื่อนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติในฝ่ายหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจท าให้เกิดความสับสน หรือไม่กล้าที่จะสอบถามหัวหน้างาน ซึ่งจะส่งผลต่อ 
การผิดพลาดในการท างาน เป็นต้น ดังนั้น หากมีการเตรียมตัว และเรียนรู้บริบทองค์กรที่จะเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ย่อมจะท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับ
การรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากขึ้น 

2) นักศึกษาควรด าเนินการติดต่อสอบถามสถานประกอบการ พร้อมจัดเตรียมข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว แฟ้มกิจกรรมสะสมผลงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณารับเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทั้งนี้ ในรายวิชาการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพของทุกหลักสูตรวิชาของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ควรมีการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดท าข้อมูล
ประวัติส่วนตัวฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การทดสอบหรือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา เพ่ือสามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวันแบบเบื้องต้น เพราะบางสถานประกอบการหรือบาง
หน่วยงานจะมีการทดสอบการสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาต่างชาติอ่ืนๆ ทั้งนี้ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

3) การปรับทัศนคติ การสร้างปฏิสัมพันธ์ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัยของการท างาน นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ว่าจากสถานบันการศึกษาใดก็ตาม ย่อมมีอัตลักษณ์หรือความเป็นตนตัวของ
ตัวเองเช่น สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตัว มีความมั่นใจในตนเองสูง แข็งกระด้าง ไม่กระตือรือร้น เป็นต้น เมื่อ
นักศึกษาก าลังจะก้าวเข้าสู่วัยท างานอย่างเต็มที่ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย จึงเป็นการรันตรีว่า บุคคลนั้นก าลังก้าววัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
รู้จักใช้สติในการควบคุมอารมณ์  การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีผู้ร่วมงาน การจริงใจ หรือควรแยะแยกสิ่งที่ถูก
ที่ผิด ตลอดจนการให้ความเคารพผู้ใหญ่เพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัยในการท างาน เป็นต้น ทั้งนี้                   
เมื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ว่าสถานประกอบการหรือหน่วยงานใดก็ตาม ย่อมพบ
เจอกับคนทุกประเภท หลากหลายอายุ ดังนั้น ควรมีการฝึกใช้ความคิดที่ดีอันเป็นก่อประโยชน์แก่สังคม
รอบข้าง การฝึกใช้ทักษะชีวิตที่ต้องเผชิญกับกลุ่มคนทุกประเภทอย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด 

4) การเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดท ารายงานวิจัย รายงานเชิงวิชาการของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือส าเร็จการศึกษา และการขอข้อมูลจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
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ตนเองสังกัดเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ต้องด าเนินการจัดท าภาคนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือรายงานวิชาการนั้น ทางหลักสูตรต้องเข้มงวดเรื่อง
การท าวิจัย หรือการส ารวจข้อมูล เป็นต้น เพราะเมื่อได้ลงปฏิบัติงานหรือเข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ อาจท าให้นักศึกษาเกิดความท้อหรือขาดความรับผิดชอบตรงส่วนนี้ไป ส่งผลให้การท าวิจัยหรือ
การน ามาซึ่งข้อมูลนั้นเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หากเป็นไปได้ควรเป็นหัวข้อที่ศึกษาสนใจ
ท าการศึกษาที่ตรงกับศาสตร์วิชาของนักศึกษา โดยจัดให้มีการสืบค้นข้อมูล แนวทางการด าเนินงาน
ศึกษาเบื้องต้นในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อน และเมื่อถึงกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพก็น าเอาหัวข้อที่ศึกษาสนใจต่อยอดสู่การพัฒนา การศึ กษาวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานนั้นๆ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษา เรื่องการ
คัดลอกผลงานหรือการอ้างอิงข้อมูลงานวิจัยของคนอ่ืนเป็นต้น 

 
ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
1) การก าหนดระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ตามกระบวนการการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั่วโมงในการปฏิบัติต้องให้ครบตามชั่วโมง
ปฏิบัติ 560 ชั่วโมงสถานประกอบการหรือหน่วยงานส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ได้สังกัดภาครัฐบาล ลักษณะการ
ท างานจะมีชั่วโมงการท างาน 6 วันท าการภายใน 1 สัปดาห์ หยุดวันอาทิตย์หรือเลือกหยุดวันใดวันหนึ่ง
ได้นั้น เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมารับการฝึกปฏิบัติงานเปรียบเสมือนพนักงานในองค์กร 
ตามกฎระเบียบขององค์กรก็ต้องท างานให้ครบชั่วโมงในแต่วันหรือท างาน 6 วันต่อ 1 สัปดาห์ ดังนั้น
ย่อมส่งผลให้ชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาครบจ านวนชั่วโมงก่อนการสิ้นสุดตามระยะเวลาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (เกินกว่าที่ก าหนด คือ 560 ชั่วโมง กรณีไม่มีการขาดลา มาสาย เป็นต้น) สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานเห็นควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสสะสมประสบการณ์ หรือการเรียนรู้จาก
องค์กรที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไปจนระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จะสิ้นสุดตามกระบวนการ โดยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดก่อน
ก าหนดถึงแม้ว่าชั่วโมงการฝึกปฏิบัติจะครบตามหลักสูตรก็ตาม 

2) เรื่องการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการควรให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่ละหลักสูตร ได้มีโอกาส
ออกนิเทศงานนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ควรมีความเอาในใส่นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น รอบแรก คือ ช่วงให้
ก าลังใจนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 1 -2 รอบสอง คือ ช่วงระยะเวลาที่
นักศึกษาจะสิ้นสุดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 สัปดาห์สุดท้าย ทั้งนี้เพ่ือจะได้เป็นการ
ประเมินศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้ชีวิตในวัยท างาน เป็นต้น ตลอดจนอยากให้
อาจารย์นิเทศก์มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารของนักศึกษาขณะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แต่ละแห่ง เช่น ตรวจสอบการบันทึกการท างานในคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา                    
การตรวจสอบระยะเวลาในการท างาน กรณีการขาด การลา การมาสาย เป็นต้น  
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3) มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาส หรือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสังกัด เช่น ระบบออนไลน์  โซเชียลมีเดีย หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์
นิเทศก์ หรือห้องพักอาจารย์ เป็นต้น เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานโดยตรง หากเกิดกรณี
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ สถานประกอบการหรือหน่วยงานจะได้น าเรียนต่ออาจารย์นิเทศก์หรือ
ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ 

4) มหาวิทยาลัยควรมอบความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งนี้ เพราะเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้มา
รายงานตัวเข้ารับการฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานนั้นๆ นักศึกษาควรอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน 
โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา มารยาทของหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยควรให้อ านาจจ ากัด
ส าหรับหน่วยงานได้ เช่น กรณีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต หน่วยงานสามารถว่ากล่าวตักเตือนเบื้องต้น หรือจ ากัดสิทธิ์บางประการ ตลอดจน
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาได้ก่อนมีการติดต่อประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 

5) คุณสมบัติที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ การมีระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารมีทักษะในการจัดการด้านการวางแผน มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขมี
บุคลิกภาพที่ดีมีมารยาทมีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและท าได้ดี มีความ
ตั้งใจท างานอดทนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมีการเปิดรับและพยายาม
เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ตลอดจนมีข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ เพ่ือการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   

 
ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
1) มหาวิทยาลัยควรมีการมอบเกียรติบัตร หรือมีการยกย่องแบบองค์กรต้นแบบส าหรับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานที่มีการจัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบดีเยี่ยม เพ่ือจัดตั้งเป็น
องค์กรต้นแบบในการร่วมกันพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 

2) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดประชุมสัมมาเพ่ือรับฟังหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือร่วมรับ
ฟังปัญหา ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการจัดระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหนว่ยงานในแต่ละภาคการศึกษา 

3) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักศึกษาหลังจากกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสิ้นสุดลง เช่น หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างชาติ หลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านการด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพ เป็นต้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพและก าลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพและเป็นการเพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพในตัว
บุคคลอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 

 

 

 
 


