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The purposes of this study was to 1) investigate the state of working or the 
state of further education of the graduates, 2) analyze the graduates’ job satisfaction, and 3) 
examine personal qualities of the undergraduates for work force based on Human Capital 
and Career Development Theories.  Primary data for the graduate survey were collected 476 
graduates and 126 business enterprises between 2010 – 2013.The statistical analyses 
employed in this study were Multinomial Logistic Model and Explorer Factor Analysis.  The 
results showed that 1) 90% of the graduate between 2010 – 2013 had jobs and 80% of 
them were satisfied with their jobs. Forty-one point eight percent of their jobs corresponded 
to the degree they held.  Thirty-nine point five percent of their jobs partly corresponded 
and fourteen point three percent did not correspond. There was a statistical difference of 
the effect of the occupation of the household head on the graduates’ job satisfaction.  
There was a statistical difference of the graduate with different degree affecting different 
income but there was no statistical relationship between graduates’ job satisfaction and 
income.  2) the most important factors affecting the graduates’ job satisfaction were work 
skills, learning and teaching process. A double of learning and teaching components led to 
1.68 % increasing opportunity of graduates’ job satisfaction when compared to those with 
job dissatisfaction. 3) On average, the business enterprises were most satisfied with 
graduates’ morality, ethics and work skills such as the graduates’ abilities to apply those 
skills learnt into their jobs.  In addition, there was a highly satisfied result of graduates’ 
performance evaluation in both qualitative and quantitative index based on key 
performance indicator.  Therefore, the curriculum should be revised and focus more on 
basic work skills of the undergraduate majors applicable to entrepreneurial opportunities 
consistent with the university’s philosophy. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนกระบวนการสรางและสะสมทุนทางปญญา ความรู และทักษะแกมนุษย  เพ่ือ
ใชในการสรางกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตและหารายไดในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอการเลื่อนชนชั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครัวเรือนในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุมเด็กดอยโอกาสท่ีมีฐานะ
ยากจน (Baum; & Ma,  2007; Haveman; & Wolfe,  1995; Kane,  2004)  นอกจากนี้การศึกษา
ยังเปนไปเพ่ือพัฒนาคนใหเปนมนุษยสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 มหาวิทยาลัย เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตสูตลาดแรงงาน บัณฑิตจึงเปนผลผลิต 
ของกระบวนการเรียนการสอน คุณภาพของบัณฑิตจึงเปนเครื่องสะทอนถึงกระบวนการผลิตและ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยมีเปาหมายคลายกับการผลิตสินคา คือ ทําอยางไรใหผูบริโภครูสึกพอใจ
ในคุณภาพสินคาเชนเดียวกับทําอยางไรใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีงานทําเปนท่ีตองการของ
ตลาดแรงงานหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถแขงขันกับบัณฑิตท่ีจบจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ๆ ได ซ่ึงปจจุบันมีการแขงขันท้ังปริมาณและคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใตการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กอตั้งเปนมหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 เริ่มตนเปดทําการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีจนมีผูสําเร็จการศึกษารุนแรกใน พ.ศ. 2553 และปจจุบันมหาวิทยาลัยมีบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกันตั้งแตปการศึกษา 2553-2556 ประมาณ 
9,641 คน ซ่ึงมีจํานวนไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอายุการกอตั้งมานานมาก  
ดังนั้นการริเริ่มนโยบายหรือโครงการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยจะตองเปนลักษณะกาวกระโดดเพ่ือใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และกาวทันคูแขงขันทางการศึกษา สิ่งท่ีจะเปน
เครื่องพิสูจนมาตรฐานหรือคุณภาพของสถาบันการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิต ซ่ึงในการวัด
คุณภาพของบัณฑิตสามารถวัดไดจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (นายจาง/ผูบังคับบัญชา) 
นอกจากจะวัดคุณภาพของบัณฑิตจากบุคคลภายนอกแลว บัณฑิตเองเปนผูตัดสินใจทํางานนั้นดัชนีตัว
หนึ่งท่ีเราใหความสําคัญคือ ความสุขหรือความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญใน
การวัดความสําเร็จของการทํางานในอนาคตของบุคคล  (John Sutherland,2012)  ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงใชดัชนีวัดความพึงพอใจในงานท่ีบัณฑิตทําเปนการวัดคุณภาพ  

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาเปนกระบวนการหาขอมูลหรือขาวสารเก่ียวกับผูสําเร็จ
การศึกษาไปแลว ท้ังนี้เพ่ือเปนประโยชนในการแนะแนวและใหบริการแกผูสําเร็จการศึกษา อีกท้ัง
รับทราบการเปลี่ยนแปลงและความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาในดานตาง ๆ เก่ียวกับวิถีการดําเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพ ปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ีประสบเพ่ือเปนผลสะทอนตอสถาบันการศึกษา
ท่ีจะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน ดังนั้น
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มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญของการวิจัยติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต โดยเฉพาะความรู 
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรมเปนท่ีประจักษตามความตองการของสังคมและวิชาชีพ
แขนงตาง ๆ หรือไม อยางไร นอกจากนี้บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553-2556                     
มีภาวะการทํางานเปนอยางไร เชน ทํางานท่ีไหน ตําแหนงอะไร ทํางานตรงสาขาวิชาท่ีจบหรือไม             
มีความพึงพอใจในงานท่ีตนทําอยางไร ตลอดจนไดใชประโยชนจากวิชา ความรู ทักษะใดบางจากการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนของหลักสูตร และเตรียมความพรอมในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
รองรับการแขงขันและใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหง
สังคมการประกอบการ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพจริงของการทํางานหรือการศึกษาตอของบัณฑิต 
2. เพ่ือวิเคราะหโอกาสท่ีบัณฑิตจะมีความพึงพอใจในการทํางาน 
3. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองตามความ  

ตองการของตลาดแรงงาน 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
         สวนท่ี 1 โอกาสท่ีบัณฑิตจะมีความพึงพอใจในการทํางาน       
                         H1 :  ความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตแตละคณะมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                         H2 :  ความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตข้ึนอยูกับรายได ลักษณะบุคคล 
และความสามารถในการทํางานท่ีแตกตางกัน 
        สวนท่ี 2 คุณภาพบัณฑิตและการผลิตบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 
                         H3 :  บัณฑิตมีคุณภาพในการทํางานอยูในเกณฑสูง 

H4 :  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตข้ึนอยูกับองคประกอบความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพ และจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพเปนสําคัญ 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้แบงการศึกษาเปน 2 สวน ตามกลุมเปาหมายและวัตถุประสงค ดังนี้ 

สวนท่ี 1  โอกาสท่ีบัณฑิตจะมีความพึงพอใจในการทํางาน 
  กลุมเปาหมาย 
  บัณฑิตทุกคณะ ทุกสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและภาค
สมทบ) ตั้งปการศึกษา 2553-2556  

1) คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 581 คน 
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 360 คน 
3) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 700  คน 
4) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว จํานวน 374 คน 
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5) คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 5,688 คน 
6) คณะศิลปะศาสตร จํานวน 539 คน 
7) วิทยาลัยเพาะชาง จํานวน 1,178 คน 

  ขอบเขตดานเนื้อหา 
การสํารวจสถานภาพการทํางานเก่ียวกับการมีงานทํา การศึกษาตอ การเปน

ผูประกอบการ ประเภทกิจการท่ีทํางาน ความพึงพอใจและรายไดในงานท่ีทํา การไดงานทําตรงวุฒิ
หรือสาขาท่ีจบ ระยะเวลาท่ีเรียนจบตามหลักสูตร วิชา ทักษะ และองคความรูท่ีนําไปใชในการทํางาน  
การไดรับเงินเดือนหรือการสนับสนุนดานอ่ืน ๆ   ระดับความรู ความสามารถและทักษะของบัณฑิต   
และขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนในการปรับปรุงวิชาหรือหลักสูตรท่ีเหมาะสมตอการประกอบ
วิชาชีพ โดยนําเสนอแตละคณะ และเปรียบเทียบในแตละประเด็น 
  ตัวแปรท่ีใชศึกษา  

การศึกษาในดานของบัณฑิตเนนการวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีผลตอโอกาสหรือแนวโนม
ท่ีบัณฑิตจะเปนผูประกอบและไดทํางานท่ีตนเองพอใจหรืองานท่ีทําใหตนเองเกิดอรรถประโยชนสูงสุด 
ซ่ึงแตละบุคคลยอมมีเหตุผลและความจําเปนท่ีแตกตางกัน สําคัญคือ การทํางานท่ีตนพอใจและมี
ความสุข จึงเปนดัชนีชี้วัดข้ันตนในการทํางานใหประสบความสําเร็จในอนาคต 

 ตัวแปรตาม  ไดแก ความพึงพอใจในงานท่ีตนทําอยู แบงเปน 3 ระดับ คือ ไมพอใจ 
ไมแนใจ และพอใจในงานท่ีทํา  

ตัวแปรอิสระ ไดแก  
    1) ขอมูลสวนตัวของครัวเรือนและบัณฑิต ไดแก  อายุ  เพศ การมีบานเปน

ของตนเอง จํานวนบุตรในครัวเรือน เปนตน 
    2) ประวัติการเรียนและการทํางานของบัณฑิต ไดแก คณะท่ีสําเร็จ

การศึกษา เงินเดือน และ เกรดเฉลี่ย เปนตน 
    3) ปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการทํางานของบัณฑิต แบงเปน 6 ดาน 

ไดแก  
 3.1) กระบวนการเรียนการสอน (education process)  
 3.2) ทักษะความเชี่ยวชาญ (professional skills) 
 3.3) ปฏิสัมพันธกับงานและผูรวมงาน(entrepreneurship) 
 3.4)  ทักษะการทํางาน (soft skills) 
 3.5)  ประสบการณ (experience) 
 3.6)  บริบททางสังคม (social context) 

สวนท่ี 2  คุณภาพบัณฑิตและการผลิตบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 
งานสวนนี้แบงเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

             ข้ันตอนท่ี 1  ศึกษาคุณภาพของบัณฑิต 
กลุมเปาหมาย  
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ผูใชบัณฑิตทุกคณะทุกสาขาวิชา ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนโดยตรงของบัณฑิตในหนวยงาน 
องคกร หรือบริษัทท่ีบัณฑิตทํางานอยูปจจุบัน(ตามท่ีบัณฑิตแจงขอมูลไวในงานสวนท่ี 1)  

ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาสวนนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณท่ีวัดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานตาง ๆและ

ประเมินคุณภาพการทํางานโดยรวมของบัณฑิต 
ตัวแปรท่ีใชศึกษา  

ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการทํางานของบัณฑิต 
ตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตคุณสมบัติของบัณฑิต ใน

องคประกอบ 5 ดาน ไดแก  
1) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2) ทักษะทางปญญา 
3) ทักษะการทํางาน 
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข/การสื่อสาร/การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาบัณฑิตและกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

กลุมเปาหมาย  
ผูใชบัณฑิตทุกคณะ ทุกสาขาวิชา (ท่ีสงแบบสอบถามตอบกลับมา) และคัดเลือกผูใช

บัณฑิตจํานวน 10 ราย จากองคกร หนวยงาน หรือบริษัทท่ีมีบัณฑิตทํางานดวยเปนจํานวนมาก  
ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาสวนนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของบัณฑิต

ในองคประกอบการทํางาน 6 ดาน และขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิตเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน 

ตัวแปรท่ีใชศึกษา 
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นและการเสนอแนะจุดออนและจุดแข็งของ

บัณฑิต 
ตัวแปรอิสระ คือ จุดออนและจุดแข็งขององคประกอบ 6 ดานในการ

ทํางานของบัณฑิต 

5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาเปนการศึกษาเชิงประจักษเพ่ือประเมินหลักสูตรและการ
พัฒนากระบวนการการเรียนการสอน เพ่ือตองการทราบวาผูสําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตมีความรู
ความสามารถหรือทักษะในดานตาง ๆ  เพียงพอตอการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ หรือไม อยางไร 
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ซ่ึงในงานวิจัยนี้แบงการติดตามผลเปน 2 ดาน ท้ังจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิต โดยมีดัชนีชี้วัดเปนความ
พึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเปนสําคัญ 

กรอบการวิเคราะห หนวยวิเคราะหในบริบทนี้คือบัณฑิตและผูใชบัณฑิต โดยท่ีบัณฑิต
ตองการหางานทําท่ีดี มีความเหมาะสมกับตนเอง มีรายไดและมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา ซ่ึงระหวาง
ทํางานในองคกรสามารถฝกอบรมเพ่ิมทักษะความเชี่ยวชาญในอาชีพ จึงสามารถไดรับการสนับสนุน
เลื่อนตําแหนงและมีรายไดมากข้ึน เพ่ือสะทอนกรอบความคิดใหกระชับโดยใชสัญลักษณ ดังนี้ 

1) ความสัมพันธระหวางฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนบัณฑิตกับความพึง
พอใจในงานท่ีทํา 

2) ความสัมพันธระหวางสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษากับการประกอบอาชีพ 
(occupational choices) และรายได 

3) ความสัมพันธระหวางรายไดในการทํางานบัณฑิตกับความพึงพอใจในการทํางาน 
4) นายจางเลือกบุคลากรทํางานโดยคํานึงถึงความเหมาะสม (job matching) กับ

คุณลักษณะของลูกจาง (ระดับการศึกษา ความชํานาญการ บุคลิกภาพ ฯลฯ) 
5) การทํางานและอาชีพ ข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทาน คือการเลือกของบุคคล 

(ลูกจาง) และการเลือกของนายจางโดยนางจางคํานึงถึงความพึงพอใจท่ีมีการทํางานดานตาง ๆ และ
ผลลัพธในการทํางานเปนสําคัญ 

 

 สวนท่ี 1 โอกาสท่ีบัณฑิตจะมีความพึงพอใจในการทํางาน 
 ความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตสามารถวัดไดจากฟงกชันของอรรถประโยชน (utility 
function) (Clark and Oswald, 1994) แบงความพอใจเปน 3 ระดับ ไดแก ไมพอใจ ไมแนใจ และ
พอใจ สามารถเขียนในรูป  
     U = u (y , h , p , w)    (1) 
 โดย    U  คือ อรรถประโยชนท่ีไดรับจากการทํางาน (ความพึงพอใจ) 
  y   คือ รายไดหรือคาจางท่ีไดรับจากการทํางาน 
  h   คือ ปราบการณในการทํางาน  (อายุ)  
  p    คือ ลักษณะความแตกตางรายบุคคล 
  w    คือ ความสามารถในการทํางานหรือการเรียน 
 สวนท่ี 2 คุณภาพบัณฑิตและการผลิตบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

คุณภาพบัณฑิต แบงเปน 5 ระดับ คือ ต่ํามาก  ต่ําปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถวัดจาก
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ซ่ึงมีองคประกอบท้ังหมด 6 ดาน เขียนเปนฟงกชัน 

              Q = f (x1,x2,x3,x4,x5)   
x1 = ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
x2 = ดานทักษะทางปญญา 
x3 =  ดานทักษะการทํางาน 
x4 = ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
x5 = ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ 
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ความตองการของตลาดแรงงานสามารถวัดจากองคประกอบท้ัง 5 ดานในตัวบัณฑิตท่ีจะทํา
ใหผูใชบัณฑิตมีความพอใจมากข้ึน ท้ังนี้ในแตละดานยังมีองคประกอบยอยท่ีสําคัญ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการสกัดองคประกอบยอยเฉพาะท่ีสําคัญ เพ่ือใชวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยในการ
พัฒนาบัณฑิตตอไป 
 

6. นิยามศัพท 
 บัณฑิต  หมายถึง  บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษจาก
ทุกคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ตั้งแตปการศึกษา 2553-2556  

การมีงานทําของบัณฑิต  หมายถึง  บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ
และภาคสมทบจากทุกคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ตั้งแตป
การศึกษา 2553-2556 แลวปจจุบัน (กอนวันท่ีสํารวจ 20 พ. ค. 2558) มีรายไดหรือคาตอบแทนไม
ต่ํากวาคุณวุฒิท่ีจบ ซ่ึงไดรับคาตอบแทนจากหนวยงานตาง ๆ หรือสถานประกอบการ 
 การวางงานของบัณฑิต  หมายถึง  บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ
และภาคสมทบจากทุกคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ตั้งแตป
การศึกษา 2553-2556 แลววันท่ีสํารวจ (กอนวันท่ีสํารวจ 20 พ. ค. 2558) ยังไมไดรับคาตอบแทน
ตามคุณวุฒิหรืออาจจะเคยทํางานแตปจจุบันไมไดทําแลวก็ได 
 การศึกษาตอ  หมายถึง  บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาค
สมทบจากทุกคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ตั้งแตปการศึกษา 
2553-2556 แลววันท่ีสํารวจ (กอนวันท่ีสํารวจ 20 พ. ค. 2558) กําลังศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวา
ปริญญาตรี (ภาคปกติหรือภาคพิเศษ) ในสถาบันการศึกษาใด ๆ ก็ตาม 

สภาพจริงการทํางาน   หมายถึง   สภาวะการทํางานเก่ียวกับการมีงานทํา การศึกษาตอ 
การเปนผูประกอบการ ประเภทกิจการท่ีทํางาน ความพึงพอใจและรายไดในงานท่ีทํา การไดงานทํา
ตรงวุฒิหรือสาขาท่ีจบ ระยะเวลาท่ีเรียนจบตามหลักสูตร วิชา ทักษะ และองคความรูท่ีนําไปใชในการ
ทํางาน  การไดรับเงินเดือนหรือการสนับสนุนดานอ่ืน ๆ แนวโนมในการเปลี่ยนงาน  ระดับความรู 
ความสามารถ/ทักษะในดานตาง ๆ  รวมถึงปญหาในการทํางานของบัณฑิต 
 ความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต หมายถึง ความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตองานท่ีตน
ทําอยูในปจจุบัน แบงเปน 5 ระดับ 

1)  ไมพอใจอยางยิ่ง (คาดวาจะเปลี่ยนงานใหมภายในปนี้) 
2)  ไมพอใจ (คาดวาจะเปลี่ยนงานใหมถามีงานท่ีดีกวานี้) 
3)  ไมแนใจ (ไมสามารถบอกความรูสึกได ทํางานนี้เพราะความจําเปนหรือเหตุผลอ่ืน) 
4)  พอใจ (ยังไมคิดจะเปลี่ยนงาน แตถามีโอกาสดีกวานี้ก็อาจตัดสินใจอีกที) 
5)  พอใจอยางยิ่ง (ไมคิดจะเปลี่ยนงาน เพราะไดรับโอกาสท่ีดีแลว)  

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  รับทราบสถานการณท่ีเปนอยูจริงของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา และเพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางอาจารยกับศิษยเกาและรุนพ่ีกับรุนนองในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ ซ่ึงศิษยเกาจะเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
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 2.  นําผลการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตมากําหนดเปนดัชนีหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ ซ่ึงจะมีการถายทอดถอดบทเรียนการวิจัย
เปนการบรรยายใหกับนักศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาท่ีตองการ ในหัวขอ “เรียนและทํางานอยางไรให
มีความสุข”  
 3.  นําเสนอนโยบายในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในดานตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือความตองการของตลาดแรงงานแกมหาวิทยาลัย 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดนําเสนอตามลําดับ
หัวขอตอไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
2. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

  3.  แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 
       3.1 ทฤษฎีทุนมนุษย (human capital theory) 
       3.2 ทฤษฎกีารพัฒนาอาชีพ (career development theory) 
  4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       3.1 ความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต 
       3.2 คุณภาพบัณฑิตท่ีตลาดแรงงานตองการ 
 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ี
ใหบริการการศึกษา และผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาใหกับสังคมไทยเปนระยะเวลายาวนาน นับ
ยอนหลังจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2518  เปนวันท่ีพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ไดถูกประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และมีผลบังคับใชเพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ใหการศึกษาทางดานอาชีพท้ัง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ทําการวิจัย
สงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพและใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ มีความพรอมในหลาย ๆ ดาน จนกระท่ังในป พ.ศ. 2531 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทาน ชื่อใหมวา 
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2531  
 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาของ
รัฐดําเนินการโดยอิสระ และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลของสภา
สถาบัน  ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมถูกยกราง
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เปนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุมวิทยาเขตจัดตั้งเปน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง           
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถจัดการศึกษาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ ท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือรองรับ
การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลักรวมถึงใหโอกาสแกผูจบการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการศึกษาตอวิชาชีพระดับปริญญา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช     
ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายตั้งแตวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2548  ปจจุบัน
ผูชวยศาสตราจารยศิวะ  วสุนธราภิวัฒน ดํารงตําแหนงเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรเปนมหาวิทยาลัยท่ีจัดอยูใน
กลุม ค.2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตรี โดยมีปรัชญา “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี  มุ งสูสังคมการประกอบการ”วิสัยทัศน  “เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงสังคมการ
ประกอบการ” โดยมีพันธกิจ 7 ประการ ไดแก 1) ผลิตบัณฑิตดานศิลปวิทยาท่ีมีคุณภาพสามารถกาว
สูการเปนผูประกอบการ  2) สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรคท่ีมีคุณคา 
สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม  3) เปนศูนยกลางบริการวิชาการแกสังคมท่ี
ตอบสนองความตองการของชุมชนในเขตทองถ่ิน  4) ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดลอม และใหความสําคัญกับภูมิปญญาไทย  5) บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองคกรเขาสูองคกร
คุณภาพ  6) พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ  และ 7) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับ
นานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประกอบดวย 5 คณะ ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว และคณะศิลปศาสตร และมีอีก            
3 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยเพาะชาง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม และวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ในปการศึกษา 2555 มีจํานวนบัณฑิตท้ังหมด 2,584 คน มีท้ังหมด 14 ปริญญา 52 สาขาวิชา 
โดยแบงแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 โดยตั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณของการจัดการเรียนการ
สอนดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรวาบัณฑิตจะไดทํางานตรงสาขา รอยละ 70 และตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพนั้นวัดจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตรอยละ 80  

 คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน เปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอตนเองตอวิชาชีพตอสังคม 
2) มีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอยูในเกณฑดี 
3) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
4) คิดเปน ทําเปน  และเลือกวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบและเหมาะสม 
5) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
6) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
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7) มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการสื่อสาร และใช
เทคโนโลยีอยางดี 

8) มีความสามารถในการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในองคกร 
9) มีความรูเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

2. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
แผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีหัวขอท่ีเก่ียวกับการให

ความสําคัญในประเด็นท่ีตองสรางบัณฑิตท่ีพรอมปรับตัว มีทักษะการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยู
ทามกลางความแตกตางของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และมีศักยภาพสูง เปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  นอกจากนี้ภายใตบริบท            
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย มีการใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานดานตาง ๆ โดยเฉพาะ
ดานการศึกษามากข้ึน ดังนั้นการใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิต เปนนโยบาย
ท่ีทุกประเทศพัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง แตประเทศไทยยังไมสามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อยางเปนรูปธรรม เนื่องมาจากความไมเปนเอกภาพของการศึกษาท้ังระบบ การขาดผูนําระดับสูงท่ีมี
วิสัยทัศนดานการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายไดอยางจริงจังและตอเนื่อง  ไมมีการกําหนด
วิสัยทัศนและคุณคารวมของอุดมศึกษา รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาตองปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหสงเสริมการคิดวิเคราะหมากกวาการทองจํา และมีทักษะในการทํางานมากกวาการรูรอบในเชิง
ทฤษฎี ตลอดจนตองผลิตและยกระดับวิชาชีพอาจารยใหสามารถสงเสริมคนดีและคนเกงมาเปน
อาจารย นอกจากนี้ตองปรับเปลี่ยนระบบการผลิตบัณฑิตสําหรับศตวรรษท่ี 21  ใหมีความสามารถ
หลากหลาย มีทักษะสูงและสื่อสารดวยภาษาตางประเทศได  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหเปนท่ียอมรับได
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนภารกิจของทุกสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ตองอาศัยความรวมมือของผูบริหารท่ีตองผลักดันสงเสริมใหบุคลากรในสถาบันตระหนักในคุณคาของ
งานท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองและพัฒนาองคการ และเพ่ือสรางความม่ันใจในคุณภาพของบัณฑิต  
ขอมูลสรุปการมีงานทําของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในชวงแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  
(ขอมูลปการศึกษา 2553) มีบัณฑิตไดงานทํา รอยละ 67.79  ไมไดทํางานและไมไดศึกษาตอ รอยละ 
26.83  กําลังศึกษาตอ รอยละ 5.39 ซ่ึงรวมเปนรอยละของผูมีงานทําและศึกษาตอ รอยละ 73.18  
โดยมีสถานภาพการทํางานของบัณฑิต แบงเปน ขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ รอยละ 
27.78  รัฐวิสาหกิจ รอยละ 2.88  พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน รอยละ 54.07  ดําเนินธุรกิจ
อิสระ/เจาของกิจการ รอยละ 8.10  พนักงานองคกรตางประเทศ/ระหวางประเทศ รอยละ 0.42  
และอ่ืน ๆ รอยละ 6.75 

สุภาพ  ณ นครและคณะ (2547)  ไดศึกษา วิเคราะห รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติของไทย ในประเด็นตอไปนี้ 1) ในสวนรูปแบบท่ีเหมาะสมในการสรางรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษา พบวา การกําหนดลักษณะวิชาท่ีมุงเนนการเสริมสรางทักษะชีวิตใหแก
นิสิตนักศึกษาในการเขาใจตนเอง ผูอ่ืน ชีวิต สภาพแวดลอม กระแสโลกาภิวัตน รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมุงเนนการเรียนรูคูการปฏิบัติลักษณะของการบูรณาการ และใชกิจกรรมเปนฐานใน
การเรียนรู โดยคัดเลือกอาจารยผูสอนท่ีมีความเขาใจในลักษณะรายวิชา มีประสบการณสอนและ
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สามารถถายทอดและมีลักษณะเปนแมแบบท่ีดีแกนักศึกษา 2) ในการกําหนดบัณฑิตท่ีพึงประสงคควร
ครอบคลุมคุณลักษณะทางจริยธรรมท่ีชัดเจน สามารถวัดและประเมินได มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนานิสิตของสถาบันโดยประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และกําหนดกิจกรรมท่ี
สอดคลองกับแผนงาน และ 3) ดําเนินการสอนมุงเนนการเสริมสราง “ความรูคูคุณธรรม” และสราง
กลไกในการบริหารจัดการท่ีจะกํากับใหอาจารยดําเนินการในเรื่องดังกลาว และสรางระบบสนับสนุน
เพ่ือใหอาจารยสามารถดําเนินการเรียนการสอนท่ีเนน “ความรูคูคุณธรรม” ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน กําหนดกรอบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีสถาบันมุงปลูกฝงแกนักศึกษาเพ่ือเปนกรอบและแนวทาง
แกคณาจารย ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนท่ีเนนความรูคูคุณธรรม  

ดังนั้นจึงกลาวไดวาบัณฑิตท่ีพึงประสงค คือ บัณฑิตท่ีมีทักษะการทํางานหลากหลาย สามารถ
สื่อสารดวยภาษาตางประเทศ และท่ีสําคัญตองมีความรูคูคุณธรรม จึงเปนคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของ
ผูใชบัณฑิตตอไป 

 3. แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา  
      3.1  ทฤษฎีทุนมนุษย (human capital theory) 

งานวิจัยนี้ใชทฤษฎีทุนมนุษย (human capital theory : hct)  พัฒนาโดยนักเศรษฐศาสตร
หลายคนในสํานักชิคาโก (Schultz,1961;  Mincer,1974) โดยเสนอใหตระหนักถึงทุนท่ีฝงในตัว
บุคคล ไดแกทักษะ ความสามารถ การตัดสินใจอยางมีเหตุผล อันเปนคุณสมบัติท่ีชวยเพ่ิมผลิตภาพ
การทํางาน จากการอบรมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ รวมท้ังการเรียนรูระหวางทํางาน  
(on-the-job training)  โดยชี้ใหเห็นวา ผลประโยชนคุมคาการลงทุน ซ่ึงเปนท้ังตัวเงินและคาเสีย
โอกาส  แบบจําลองของมินเซอร ถูกนําไปประยุกตในผลงานวิจัยเชิงประจักษเ พ่ือวัดอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนดานการศึกษา นําไปอธิบายปรากฏการณการกระจายรายได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความแตกตางของคาจางเงินเดือน (wage dispersion, wage inequality) โดยท่ีระบบการ
ผลิตสมัยใหมมีการใชเทคโนโลยีข้ันสูงและการแขงขันสรางผลิตภัณฑใหมๆ จึงมีความตองการแรงงาน
ระดับมันสมองและพนักงานท่ีสามารถใชเทคโนโลยี หมายถึงอคติตอแรงงานมีฝมือ (skill biased 
technological progress) และการกําหนดคาจางพรีเมียม (Katz and Murphy, 1992) 

การลงทุนในตัวมนุษยหรือการลงทุนในการศึกษาและการฝกอบรมเปนการเพ่ิมพูนความรู
ความชํานาญ และประสบการณ ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมทุนมนุษย (human capital)  ซ่ึงทุนมนุษย คือ 
ทักษะและความสามารถตาง ๆ ท่ีมีอยูในตัวบุคคลหรือกําลังแรงงาน สวนหนึ่งไดมาจากการปรับปรุง
สุขภาพและโภชนาการ การศึกษาและการฝกอบรม และอีกสวนหนึ่งไดมากจากประสบการณท่ีมนุษย
จะใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการ (บุญคง หันจางสิทธิ์,  2553)   
 ทฤษฎีทุนมนุษยเปนทฤษฎีวาดวยการหาความรูและความชํานาญของมนุษยเพ่ือจะเพ่ิม
ผลผลิต ซ่ึงเปนความหมายอยางกวาง ๆ   ตอมา T.W. Schultz (1961) ไดวิเคราะหและชี้ใหเห็น
บทบาทการศึกษาและการลงทุนในทรัพยากรมนุษยเดนชัด โดยสามารถนําแนวคิดและทฤษฎีทุน
มนุษยไปอธิบายความแตกตางของคาจาง เงินเดือนของบุคคลท่ีมีอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา การ
ฝกอบรม และประสบการณท่ีแตกตาง และวิเคราะหใหเห็นวาทุนมนุษยและทรัพยากรมนุษยมี
ความสําคัญมากยิ่งกวาสินคาทุนและทรัพยากรท่ีไมใชมนุษย 1) สามารถอธิบายไดวาแรงงานท่ีมีความ
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ชํานาญหรือฝมือจะมีอัตราการวางงานต่ํากวาแรงงานไรฝมือ 2) แรงงานหนุมสาวมีโอกาสเปลี่ยนงาน
มากกวาแรงงานท่ีอายุมากกวา ซ่ึงรายไดของบุคคลตลอดชั่วชีวิตจะมากนอยเพียงไรข้ึนอยูการศึกษา
ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ อายุ ประสบการณในการทํางาน เพศ ผิว ความฉลาดสวนตัวท่ีมีแต
กําเนิด การศึกษาของบิดามารดา ขนาดของครอบครัว ขนาดของเมืองและประเทศท่ีอาศัย การเลือก
อาชีพ ความขยัน และชั่วโมงการทํางาน เปนตน 
 Becker (1962) กลาววา การศึกษาท่ีแตกตางกัน เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี ยอมทําให
บุคคลมีรายไดตลอดชีวิตท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะเปนตัวกําหนด
รายไดตลอดชีวิตสวนท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีสําคัญของบัณฑิต นอกจากนี้รายไดและความพึงพอใจในการทํางานมี
ความสัมพันธและสําคัญตอการตัดสินใจทํางานของบัณฑิต (Leicht & Shapelak, 1994) การเปลี่ยน
งาน (Crampton & Wagner,  1994) และการเพ่ิมผลผลิต  ดังนั้นรายไดจึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีมีสวน
กําหนดความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต 

3.2  ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ (career development  theory) 
 ทฤษฎี Trait & Factor เสนอแนะการเลือกอาชีพของบุคคลข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไดแก 
ความรูท่ีถูกตองในดานตาง ๆ เชน รูจักตนเอง รูเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของงาน และความสามารถท่ี
เหมาะสมระหวางงานท่ีจะทํากับตนเอง ซ่ึงผลการศึกษายืนยันชัดเจนวาลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ี
เหมาะสมกับงานจะยิ่งทําใหความพอใจในการทํางานสูงข้ึนและประสบความสําเร็จในอาชีพ 
เสนอแนะวาการเลือกอาชีพไดรับอิทธิพลจาก 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยการปฏิบัติงานท่ีใชไดจริง 
การศึกษา ปจจัยทางอารมณ และคุณคาสวนบุคคล (Ginzberg, Ginsburg, 1951)  ซ่ึง Holland 
(1985) ไดกลาวถึงการจัดกลุมอาชีพวาแตละบุคคลจะถูกดึงดูดใหมีความสนใจในอาชีพท่ีตนเลือกตาม
ความจําเปนของแตละคนและไดรับความพอใจในการทํางานท่ีแตกตางกัน ยิ่งถาสามารถเลือกอาชีพท่ี
มีความเหมาะสมกับตนเองไดมากท่ีสุดก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากท่ีสุดเชนกัน    
ซ่ึงทฤษฎีกระบวนการรับรูทางสังคมเก่ียวกับอาชีพของ Lent, Brown & Hackett (1996) กลาววา 
การเลือกอาชีพไดรับผลจากความเชื่อในการพัฒนาตนเองใหดีข้ึน ซ่ึงมีท่ีมาจาก 4 ปจจัย ไดแก 
ความสามารถรายบุคคล การเรียนรูจากประสบการณ การจูงใจทางสังคม และสถานภาพแวดลอมทาง
กายภาพ 
 ทฤษฎีการเลือกอาชีพโดยท่ัวไปจะชี้ใหเห็นวางานท่ีทําอยูเปนผลมาจากการเลือก การสะสม 
การวิเคราะห การสังเคราะห และการตัดสินใจในกระบวนการตั้งแตเด็กจนเติบโตเปนผูใหญ ซ่ึงผล
ของกระบวนการตัดสินใจดังกลาวนั้นไดรับผลกระทบท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกตนเอง  ดังนั้น
ภาวะการทํางานของบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษาไมเพียงจะข้ึนอยูกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว แตยังข้ึนอยูกับหลาย ๆ ปจจัยกอนสําเร็จการศึกษาของบุคคล  
ซ่ึงการเลือกงานท่ีมีความเหมาะสมกับตนเองจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจในการทํางาน 
 เหตุผลในการเลือกงานของบัณฑิตสวนใหญจะสนใจสายงานท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีตนสําเร็จมา
โดยตรง สวนความพึงพอใจในการทํางานของแตละบุคคลท่ีแตกตางกันนั้นมาจากเหตุผลในการเลือก
ทํางานของตน ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาเหตุผลในการเลือกทํางานดังกลาวซ่ึงจะสะทอนความพึง
พอใจในการทํางานท่ีมีเหตุผลแตกตางกัน กลาวคือ 
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1) เลือกทํางานท่ีตรงกับความสามารถหรือความสนใจท่ีตนเองมี (Holland, 1985) 
2) เลือกทํางานท่ีมีรายไดสูง (Parmley et al., 1987)  
3) เลือกทํางานท่ีมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนง (Assaari, 1995) 
4) เลือกทํางานท่ีมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน (Chow & Ngo, 2011) 
5) เลือกทํางานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีดีและมีความปลอดภัย (Andrew & Elodos, 2010) 
6) เลือกทํางานจากทําเลท่ีตั้งของสถานท่ีทํางาน (Andrew & Elodos, 2010) 
7) เลือกทํางานเพราะการตัดสินใจของพอแมและเพ่ือน (Creamer & Laughlin, 2005) 
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงไดนําแบบจําลองของ Diem & Ha (2013) ซ่ึงใชในการวิจัยเชิง 

คุณภาพเพ่ือวัดความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานของบุคคล ซ่ึงข้ึนอยูกับ 6 องคประกอบหลัก ไดแก  
1) กระบวนการเรียนการสอน (education process) ไดรับอิทธิพลเก่ียวของกับอาจารยผู

ถายทอดความรู และการจัดวิชาหรือหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมความรูหรือทักษะท่ีจะสามารถ
นําไปใชในการทํางานหรือสามารถประยุกตใชองคความรูตาง ๆ ใหเปนประโยชนในการทํางานได  

2) ทักษะความเชี่ยวชาญ (professional skills) เปนความสามารถท่ีเกิดจากการฝกฝนและ
การสั่งสมประสบการณในการทํางานในดานตาง ๆ   

3) ปฏิสัมพันธกับงานและผูรวมงาน(entrepreneurship)  ความสัมพันธกับผูรวมงาน 
อัธยาศัย ไมตรี ความมีน้ําใจ และความเอ้ืออาทรระหวางผูรวมงานหรือทีมงานเปนสวนหนึ่งท่ีทําให
การทํางานราบรื่น มีความสุข และประสบความสําเร็จ 

4) ทักษะการทํางาน (soft skills) เก่ียวของกับการสื่อสารระหวางบุคคลท้ังการใชภาษาพูด
และภาษากาย รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมีตอการทํางาน  

5) ประสบการณ (experience) เปนความรูท่ีไดรับหรือคนพบจากการปฏิบัติงานจริงใน
อดีตซ่ึงอาจเกิดจากการเรียนรู ลองผิดลองถูกในอดีต 

6) บริบททางสังคม (social context) เปนการประเมินจากหลายองคประกอบทีเก่ียวของ 
เชน รายได การศึกษา อาชีพ ความม่ังค่ัง และภูมิภาคท่ีอยูอาศัย 

โดยผูวิจัยนําท้ัง 6 องคประกอบเปนสวนหนึ่งของตัวแปรอิสระในการพยากรณความพึงพอใจ
ในการทํางานของบัณฑิต 
 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การจัดการศึกษานอกจากจะเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย  

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจยุคใหมกําลังแขงขันกันอยางรุนแรง ผูท่ีมี
ความรู ความสามารถมากกวายอมเปนผูไดเปรียบ  นอกจากนี้ประเทศก็ไดฝากความหวังไวกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามากข้ึนท้ังในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะในระดับท่ีสูงข้ึน  
และการวิจัยพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและความเขาใจ ดังนั้นการลงทุนจัดการศึกษาของรัฐจึงเปน
การพัฒนาทุนมนุษยในระยะยาว สถาบันการศึกษาตาง ๆ จึงตองมีการประกันคุณภาพการเรียน         
การสอนโดยกําหนดตัวบงชี้ ท่ีดีจะตองชี้ชัดถึงการใชปจจัย  กระบวนการ  และผลของการจัด
การศึกษาท่ีสอดคลองกับการวัดความมุงหมายและหลักการตามมาตรฐานอุดมศึกษา  ซ่ึงไดแก 
คุณภาพบัณฑิต  ซ่ึงตัวบงชี้ท่ีสําคัญถึงคุณภาพของบัณฑิต ไดแก ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต              
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การพิจารณาความพอใจของผูใชบัณฑิตจําเปนตองพิจารณาถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกอน             
เพ่ือนํามาใชเปนเกณฑกําหนดในการเปรียบเทียบชองวางระหวางการรับรู  สภาพท่ีเปนจริงกับความ
คาดหวัง  เพ่ือยืนยันระดับความพึงพอใจ (สุวิมล อังควานิช, 2547)   ความคิดเห็นหรือทัศนะ  หรือ
ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอลูกจางหรือขาราชการชั้นผูนอยกวาเปนภาพสะทอนใหทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันการศึกษาในฐานะผูผลิต/พัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในยุคท่ีโลกมีการพัฒนา  เปลี่ยนแปลง  และมีมุมมองจากใหความสําคัญแกผูผลิต ไปเปนอํานาจ
ของผูใช (หรือลูกคา)  เนื่องจากผูใชและลูกคามีโอกาสเลือกใชมากข้ึน ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นหรือ
ทัศนะ หรือความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอลูกจางหรือขาราชการจึงมีความสําคัญและมีประโยชนท่ี
มหาวิทยาลัยจะนํามาใชเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงและสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  สอดคลองกับ
สภาพการทํางาน  

      4.1 ความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดี ความประทับใจ หรือการมีเจตคติท่ีดีตอการ
กระทําของบุคคลหรือการทํางานนั้น ๆ โดยทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับกวางขวาง คือ ทฤษฎีความ
ตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow,1970) ท่ีกลาววา มนุษยทุกคนมีความตองการเหมือนกัน 
แตความตองการเปนลําดับข้ัน โดยมีสมมติฐานวา  มนุษยมีความตองการเสมอและไมมีท่ีสิ้นสุดความ
ตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจสําหรับพฤติกรรมอ่ืนตอไป และ ความตองการ
ของมนุษยจะเรียงตามลําดับความสําคัญ มี 5 ข้ัน ไดแก 1) ความตองการดานรางกายซ่ึงเปนความ
ตองการเบื้องตนเพ่ือความอยูรอด เชน ปจจัยสี่ 2) ความตองการดานความปลอดภัยหรือความม่ังคง 
3) ความตองการดานสังคม 4) ความตองการท่ีจะไดรับการยอมรับนับถือ และ 5) ความตองการ
ความสําเร็จในชีวิต จึงกลาวไดวา มนุษยมีความตองการเปนลําดับข้ันตอน จากความตองการพ้ืนฐาน
พัฒนาเปนความตองการท่ีสูงข้ึนเม่ือความตองการแตละข้ันไดรับการตอบสนอง 
 ความพึงพอใจงาน หมายถึง ภาพรวมในความรูสึกนึกคิดของบุคคลตองานท่ีเขารับผิดชอบ 
และความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน  ความพึงพอใจในการทํางานเปนสวนสําคัญท่ีนักบริหารสมัยใหม
ใหความสนใจในเรื่องการปฏิบัติงานในองคการและสามารถท่ีจะประเมินไดในหลายทิศทางของ
ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนการลงทุน การตลาด กําไรสุทธิหลังจากหักภาษีแลว ผลดังกลาวท่ีเกิดข้ึนจะแปร
ผันไปตามความพอใจของผูปฏิบัติงานในองคการนั้น ๆ และผูปฏิบัติงานขวัญดีแคไหนในการทํางาน 
ขวัญ (morale) เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลท่ีมีขวัญดีจะมีความสุขในการทํางาน และมี
ความเต็มใจท่ีจะอยูในหนวยงานนั้น ๆ (สุรางคนา มัณยานนท, 2543)  ผลสืบเนื่องจากความพอใจใน
งานเปนผลมาจากการท่ีบุคคลไดรับประสบการณหลาย ๆ ดานของงาน เพ่ือนรวมงาน และ
สิ่งแวดลอมของงาน ยอมทําใหเกิดความพอใจและความไมพอใจในงาน จะแสดงออกในพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในทางบวกหากบุคคลมีความไมพอใจในงานก็จะแสดงออกในทางลบ อาจจะพิจารณา
สาเหตุ และผลสืบเนื่องจากความพอใจในงาน ผูบริหารจะตองมีการตรวจสอบและศึกษาในสาเหตุท่ี
ทําใหเกิดผลสืบเนื่องท่ีปรากฏวามีมากนอยเพียงใด ความพอใจในงานจะมีผลในทางผลผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยของนันทิยา ดวงภุมเมศ  (2536) ศึกษา
สถานภาพและความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตนิเทศศาสตร สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร พบวา 
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เพศ อายุ อาชีพ อายุการทํางานท่ีแตกตางกันไมมีผลทําใหความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต
แตกตางกันทางสถิติ นอกจากนี้บัณฑิตท่ีมีรายไดแตกตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยบัณฑิตกลุมท่ีมีรายไดสูงจะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวา
กลุมท่ีมีรายไดต่ํากวา สวนกลุมท่ีไดทํางานตรงสาขาท่ีเรียนมามีความพึงพอใจในการทํางานมากกวา
กลุมท่ีไมไดทํางานตรงสาขาท่ีเรียน และกลุมท่ีไดอบรม ดูงานมีความพึงพอใจมากกวากลุมท่ีไมไดไป
อบรม ดูงาน  และ John Sutherland (2012) ศึกษาสถานภาพการทํางานและความพึงพอใจในการ
ทํางาน พบวา ธุรกิจสวนตัวท่ีมีลูกจางจะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาธุรกิจสวนตัวท่ีไมมี
ลูกจาง  ดังนั้นความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตนาจะข้ึนอยูกับรายไดหรือผลตอบแทนท่ีไดรับ
จากการทํางาน การไดงานทําตรงสาขา และประเภทองคกร เปนตน  ขณะท่ี GAO & SMYTH (2010) 
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของคนจีนในเมือง พบวา การเพ่ิมข้ึนของรายไดใน
การทํางานเปนตัวสงสัญญาณท่ีสําคัญตอการเพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน นอกจากนี้ยัง
ประกอบดวยปจจัยท่ีเก่ียวกับผูรวมงาน กิจกรรมการดําเนินงาน คาตอบแทนและการควบคุมจัดการท่ี
มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคคล 

 Diem & Ha (2013) วิเคราะหสถานภาพการมีงานทําของบัณฑิต กรณีศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติเคนในเวียดนาม เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีตอการมีงานทําโดยใชการวิเคราะหองคประกอบ
และการถดถอย ซ่ึงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 186 คน        
ผลการศึกษาพบวา สาขาท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความเหมาะสมของงาน แตเพศและชั้นปท่ีแตกตาง
กันมีผลตอความเหมาะสมของงาน และปจจัยท่ีมีผลทางบวกตอการมีงานทําท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับ
กระบวนการเรียน ปฏิสัมพันธกับงานและผูรวมงาน และประสบการณ นอกจากนี้ยังไดผลไม
สอดคลองกับความเชื่อสวนใหญท่ีกลาววา ทักษะพิเศษ ทักษะการทํางาน และบริบททางสังคมไมมีผล
ตอสภาพการมีงานทําของบัณฑิต 
 

  4.2 คุณภาพบัณฑิตท่ีตลาดแรงงานตองการ 
 การวิจัยคุณภาพบัณฑิตและความพึงพอใจของนายจางเปนการวัดประสิทธิผลของผลผลิตท่ี
ดังนั้นสถาบันการศึกษาทุกสถาบันจะตองประเมินและติดตามคุณภาพบัณฑิตทุกชวงเวลา ดังนี้ 

เชียง เภาชิต (2554) ศึกษาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะนายจางใน
ภาพรวม พบวา สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ประเด็นพบวา ความรูความสามารถในทางวิชาเศรษฐศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ความรูสาขา
อ่ืน ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ เทคนิค บุคลิกภาพสวนบุคคล และ
ประสบการณทํางาน ตามลําดับ  

อุบล  แมนญาติ (2550)  ศึกษาภาวะการทํางานของบัณฑิตและความพึงพอใจของนายจาง
ตอบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นายจาง
ของบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในดานคุณลักษณะและความสามารถในการทํางานของบัณฑิต
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยรายละเอียดของความพึงพอใจดังกลาวประกอบดวยความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของบัณฑิต นายจางมีความพึงพอใจในระดับมาก สวนดาน
ความสามารถของบัณฑิตนั้นนายจางมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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สรคม  ติสสะมาน (2550) ศึกษาความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาสารนิเทศ
ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นายจางมีความพึงพอใจในระดับมาก ตอความรูและทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารนิเทศของบัณฑิตสาขาสารนิเทศศึกษา โดยคาเฉลี่ยความพอใจสูงสุดของนายจางท่ี
มีตอความรูและทักษะของบัณฑิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคือ ความรูและ
ทักษะดานวิชาชีพ (3.80 และ 3.99 ตามลําดับ) เม่ือพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา นายจางท่ี
ปฏิบัติงานในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอ
คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ สวนนายจางท่ีปฏิบัติงานใน
สถาบันการศึกษา และหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดตอ
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม และมีความพึงพอใจระดับมากตอคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และ
นายจางท่ีปฏิบัติงานในองคกรอิสระ มีความพึงพอใจในระดับมากตอคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม และมีความพึงพอใจระดับปานกลางตอคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ นอกจากนี้นายจางท่ี
ปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดตอคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ เม่ือพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลโดยรวมของบัณฑิตอยู
ในระดับมากทุกดาน แสดงใหเห็นวาบัณฑิตสามารถดําเนินชีวิตและปฏิบัติของตนในหนวยงานไดอยาง
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนานิสิตและบัณฑิตท่ีพึงประสงคของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในดานคุณธรรม และดานสังคม 

พ่ึงพร เนียมทรัพย และรัชนี แซลิ่ม (2548)  วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
แมโจใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน พบวา หัวหนาหนวยงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแมโจมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมตาง ๆ สวนมากอยูในระดับดี แตความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ความสามารถในการแกปญหาดานวิชาการและดานอ่ืน ๆ และ
ความคิดสรางสรรคอยูในระดับพอใช  ลักษณะเดนของพนักงานท่ีเปนบัณฑิตมหาวิทยาลัยแมโจ คือ  
มีความรักในศิษยเกาสถาบันเดียวกัน มีความเสียสละและอุทิศเวลาใหกับงาน แตขาดการแสวงหา 
ความรูเพ่ิมเติมจากงานท่ีทํา ควรไดรับการฝกงานในสวนงานท่ีใกลเคียงกับท่ีเรียน และควรมีความรู
พ้ืนฐานดานวิชาการเฉพาะทาง โดยเนนทักษะในดานการปฏิบัติเพ่ือใหสามารถนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานได 

พศิน  แตงจวงและคณะ  (2545)  ศึกษาความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีความพึงพอใจมากใน 8 ดาน ประกอบดวย มีมนุษยสัมพันธ ปรับตนเอง
เขากับสิ่งแวดลอมได มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะทางภาษา 
สามารถในการติดตอสื่อสารและถายทอดความรูภาษาไทยและตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาได      
มีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีความใฝรูและศึกษาอยางตอเนื่อง มีทักษะในการ
สืบคนขอมูลและใชเทคโนโลยี ตามลําดับ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก           
มีทักษะในการคิดวิเคราะห และแกปญหาอยางเปนระบบ ดานคุณภาพการทํางานของบัณฑิต 
นายจางเห็นวาบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดมีคุณภาพอยูในระดับดีท้ัง 9 ดาน จุดเดน-จุดดอย 
นายจางเห็นวาบัณฑิตมีจุดเดน–จุดดอย ประกอบดวย มีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
ทันสมัย เหมาะสมกับงาน แตมีความสามารถดานท่ัวไปยังนอย  มีทักษะในการแกปญหาในรูปแบบ
ประนีประนอมไดดี แตขาดทักษะการวิเคราะห มีทักษะทางภาษา สามารถในการติดตอสื่อสารและ
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ถายทอดความรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษดี แตขาดทักษะการสื่อสารกับชาวตางชาติ มีทักษะในการ
สืบคนขอมูลและใชเทคโนโลยีสมัยใหมดีมาก แตมีการสืบคนนอย มีความใฝฝนหาความรูอยาง
ตอเนื่อง แตขาดความทะเยอทะยาน มีมนุษยสัมพันธ ปรับตนเองเขากับสิ่งแวดลอมไดดี แตบางคน
ขาดการเคารพผูอาวุโส มีภาวะผูนํา แตบัณฑิตหลายคนยังขาดประสบการณการเปนผูนํา มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตย สุจริตดี แตบางคนเห็นแกเงินมากกวาการปฏิบัติงานดวยความทุมเท มีความ
รับผิดชอบตอสังคมดี แตขาดความอดทนในการทํางาน เม่ือจําแนกกลุมสาขาวิชา พบวา บัณฑิตใน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพมี
จุดเดนมากกวาจุดดอยท้ัง 9 ดาน มีเพียงบัณฑิตสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยมีจุดเดนมากกวาจุดดอย 8 ดาน 
โดยมีจุดดอยรอยละ 100 จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานทักษะทางภาษา 

ดังนั้นคุณภาพของบัณฑิตท่ีตลาดแรงงานตองการจึงถูกกําหนดเปนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงคซ่ึงนาจะคลายกันคือ มีทักษะการทํางานและการสื่อสารท่ีดีรวมท้ังมีคุณธรรม หรือกลาวได
วา “มีความรูคูคุณธรรม” ยังคงใชไดกับบัณฑิตทุกยุคทุกสมัยและทุกองคกร 

 



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 การกําหนดประชากร 
 การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดประชากร เปนบัณฑิตทุกคณะ ทุกสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ) ตั้งปการศึกษา 2553-2556 รวมท้ังหมด 9,420 คน 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 581 คน 
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 360 คน 
3) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 700  คน 
4) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว จํานวน 374 คน 
5) คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 5,688 คน 
6) คณะศิลปศาสตร จํานวน 539 คน 
7) วิทยาลัยเพาะชาง จํานวน 1,178 คน 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งนี้ใชฐานขอมูลบัณฑิตทุกคนท่ีสําเร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553-2556 

ประมาณ 9,420 คน จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงประกอบดวย ชื่อ-สกุล               
คณะ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย ท่ีอยู (ภูมิลําเนาเดิม) และอีเมลล  ซ่ึงในการเลือกตัวอยางผูวิจัยกําหนด
ขนาดตัวอยางข้ันต่ํา จํานวน 1,600 คน (ประมาณรอยละ 17) แตสามารถเก็บจริงไดเพียง 476 คน 
คิดเปนรอยละ 29.8 ของตัวอยางข้ันต่ําท่ีกําหนด ใชการสุมตัวอยางอาศัยความนาจะเปนแบบมีระบบ
ตามลําดับรายชื่อบัณฑิตในฐานขอมูล โดยเลือกตามลําดับในการสุมเลือกบัณฑิตในลําดับท่ีลงทายดวย
เลข 5 ตั้งแตรายชื่อแรกจนรายชื่อสุดทายตามปท่ีสําเร็จการศึกษา  
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2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีท้ังหมด 2 ชุด  

ชุดท่ี 1   แบบสอบถามภาวะการทํางานของบัณฑิต  จัดทําข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือใน                
การรวบรวมขอมูลบัณฑิตทุกคณะหลังสําเร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553-2556  ซ่ึงมีข้ันตอน
การสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. สรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคท่ีตองการ  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนท้ังคําถาม
สงนใหญเปนแบบปลาย และปลายเปดบางขอ เพ่ือแสดงเหตุผลหรือขอเสนอแนะประกอบการอธิบาย
บางประเด็น  แบงประเด็นคําถามเปน 5 ตอน (ภาคผนวก ก)  โดยมีรายละเอียดของคําถามในแตละ
ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบัณฑิต ประกอบดวยคําถาม ชื่อ-สกุล อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ปท่ีสําเร็จการศึกษา คณะ พ้ืนท่ี สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย อีเมล และเบอรโทรศัพท 

ตอนท่ี 2  ขอมูลครอบครัว (ครอบครัวเดิมตั้งแตเกิด) ประกอบดวยคําถาม เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพหลักของหัวหนาครอบครัว จํานวนสมาชิก
ครอบครัว จํานวนบุตร รายไดประจําและรายไดเสริมของทุกคนในครอบครัว การมีบานเปนของ
ตนเอง ลักษณะท่ีพักอาศัยในปจจุบัน และคาใชจายในการอุปโภคบริโภค 

ตอนท่ี 3  ขอมูลภาวะการทํางานของบัณฑิต ประกอบดวยคําถาม สภาพการทํางาน
ปจจุบัน ระยะเวลาหางานทําหลังสําเร็จการศึกษา เหตุผลความยากงายในการหางานทํา ประเภทงาน
ท่ีทําปจจุบัน สถานท่ีทํางาน ตําแหนง เงินเดือน และความพึงพอใจท่ีมีตองานในดานตาง ๆ 

ตอนท่ี 4  แนวโนมการเปนผูประกอบการ ประกอบดวยคําถาม แนวโนม ระยะเวลา 
และธุรกิจท่ีสนใจเปนผูประกอบการ 

ตอนท่ี 5  ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการ
ทํางาน และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ   
 2. นําเสนอแบบสอบถามแกคณะวิจัยเพ่ือตรวจสอบภาษา ความครบถวนตามตัวแปร และ
สมมติฐานในการวิจัย เพ่ือปรับปรุง และแกไขกอนทดลองใช (pretest) 
 3.  ทดลองใชแบบสอบถามกับบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษากอนป พ.ศ. 2553 
จํานวน 10 ทาน 
 4.  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาปรับปรุงหรือแกไขคําถามใหเปนภาษาท่ีเขาใจงายมากข้ึน 
และปรับคําตอบใหเหมาะสมและชัดเจน 
 5.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวใชในการเก็บขอมูลจริงโดยการสงทางไปรษณีย  
 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือประเมินคุณภาพการทํางานของ
บัณฑิตท้ัง 5 ดาน ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 
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1. สรางแบบสอบถามตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค แบงประเด็นคําถามเปน 3 
ตอน (ภาคผนวก ก) โดยมีรายละเอียดของคําถามในแตละตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต (ผูประเมินบัณฑิต) ประกอบดวยคําถาม เพศ 
อายุ ประสบการณทํางาน ระดับการศึกษา และตําแหนงหนาท่ีการงาน 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตในดานตาง ๆ  ประกอบดวยคําถาม
คุณสมบัติ 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ดานทักษะทางปญญา 
ดานทักษะการทํางาน  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข/การสื่อสาร/การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอนท่ี 3 คุณภาพการทํางาน และจุดเดน-จุดดอยในการทํางาน ประกอบดวย
คําถามใหประเมินคุณภาพการทํางาน แบงเปน 5 ระดับ ไดแก ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง และสูงมาก 
และคําถามในการวิเคราะหบัณฑิตเก่ียวกับจุดเดนและจุดดอย ปญหาในการทํางานแตละดาน รวมท้ัง
ขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขปรับปรุงในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

2. นําเสนอแบบสอบถามแกคณะวิจัยเพ่ือตรวจสอบภาษา ความครบถวนตามตัวแปร และ
สมมติฐานในการวิจัย เพ่ือปรับปรุง และแกไขกอนทดลองใช (pretest) 
 3. ทดลองใชแบบสอบถามกับผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษากอนป              
พ.ศ. 2553 จํานวน 10 ทาน (ท่ีเคยสอบถามภาวการณทํางานในแบบสอบถามชุดท่ี 1) 
 4. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาปรับปรุงหรือแกไขคําถามใหเปนภาษาท่ีเขาใจงายมากข้ึน 
และปรับคําตอบใหเหมาะสมและชัดเจน 
 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวใชในการเก็บขอมูลจริงโดยการสงทางไปรษณียตามชื่อและ
ท่ีอยูท่ีบัณฑิตใหไว  
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 

1)  ติดตอประสานงานขอรายชื่อและท่ีอยูของบัณฑิตทุกคณะท่ีสําเร็จการศึกษาตั้งแตป      
พ.ศ. 2553 - 2556 จากฐานขอมูลของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2)  สุมเลือกแบบมีระบบในฐานขอมูลในโปรแกรม excel เฉพาะเลขลําดับท่ีของรายชื่อ
บัณฑิตท่ีลงทายดวย 5 หรือ 5 คน เลือก 1 คน 
            3)  เม่ือไดรายชื่อและท่ีอยูของบัณฑิตแลวพิมพฐานขอมูลดังกลาวใสหนาซองจดหมาย
พรอมแนบแบบสอบถามภาวะการทํางานของบัณฑิตและซองจดหมายตอบกลับโดยเขียนท่ีอยูของ
มหาวิทยาลัยและติดแสตมปพรอมเพ่ือสงกลับครั้งแรกจํานวน 500 ฉบับ ครั้งท่ีสอง 600 ฉบับ และ
ครั้งท่ีสาม 500 ฉบับ โดยในการสงแตละครั้งท้ิงระยะเวลาหางกันเกือบเดือน เพ่ือดูอัตราการตอบกลับ
ของจดหมายแตละครั้ง ซ่ึงพบวาแตละครั้งมีอัตราการตอบกลับเพียงประมาณรอยละ 10 และ
จดหมายท่ีตอบกลับเปนจดหมายท่ีตีกลับเนื่องจากท่ีอยูไมถูกตอง ไมมีชื่อผูรับตามหนาซองถึงรอยละ 
20 ดังนั้นจึงมีจดหมายท่ีตอบกลับพรอมในการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดเพียง 160 ฉบับ 
 4)  ผูวิจัยจึงเพ่ิมชองทางการสํารวจขอมูลโดยสงแบบสอบถามผานจดหมายอิเล็คทรอนิก 
(อีเมลล) ท่ีบัณฑิตใหไวกับมหาวิทยาลัยกอนสําเร็จการศึกษา แตมีจํานวนไมครบทุกคนโดยประมาณ
คิดเปนรอยละ 70 ของบัณฑิตท้ังหมด  แตท้ังนี้นาจะประกอบดวยอีเมลลท่ีบัณฑิตไมไดใชแลวดวยอีก
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จํานวนหนึ่ง ดังนั้นผูวิจัยจึงสงแบบสอบถามใหเฉพาะบัณฑิตท่ีแจงชื่ออีเมลลไวทุกคน แตก็มีอีเมลล
บางสวนถูกตีกลับเพราะไมสามารถสงไปไดเนื่องจากชื่อไมถูกตองหรือไมมีชื่อดังกลาวแลว คิดเปนรอย
ละ 5 ของจํานวนอีเมลลท้ังหมดท่ีสงไป แตก็ยังมีบางสวนไดรับและตอบกลับแบบสอบถามใหกับผูวิจัย 
จึงทําใหไดแบบสอบถามเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 316 ฉบับ    

5)  ผูวิจัยสงแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตผานไปรษณียไปใหผูใชบัณฑิตจํานวน 
467 ฉบับ ตามชื่อ-สกุล และท่ีอยูท่ีทํางานของบัณฑิตท่ีตอบกลับแบบสอบถามภาวะการทํางานของ
บัณฑิต เพ่ือใหนายจาง ผูบังคับบัญชา หรือผูใชบัณฑิตเปนผูประเมินความพึงพอใจการทํางานของ
บัณฑิตในดานตาง ๆ พบวามีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามดังกลาวคาดวาจํานวนไมต่ํากวา 120 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 26 ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 126 ฉบับ 

6)  ผูวิจัยโทรศัพทสัมภาษณผูใชบัณฑิตหลังจากสงแบบสอบถามไปแลว เพ่ือขอทราบ
รายละเอียดในแบบสอบถาม  

7)  หลังจากนั้นใชการคัดเลือกแบบเจาะจงเชิญผูใชบัณฑิต 10 ทาน จากหนวยงานและ
องคกรท่ีมีบัณฑิตในหลายสาขา/คณะเปนจํานวนมากพอสมควร เพ่ือรวมเสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็นจุดแข็งและจุดออน โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก 

 

4. การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษานี้  แบงการนําเสนอเปน 2 สวน ตามลําดับ ดังนี้ 
สวนท่ี 1  โอกาสท่ีบัณฑิตจะมีความพึงพอใจในการทํางาน 
การศึกษาในสวนท่ี 1 เพ่ือศึกษาผลกระทบของตัวแปรขอมูลสวนบุคคล รายได ประสบการณ

การทํางาน และความสามารถในการทํางานมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต                
โดยนําเสนอภาวะการทํางานตามสภาพจริง โดยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาเปนความถ่ีและ
รอยละ อีกท้ังเปรียบเทียบภาวะการทํางานในดานตาง ๆ ของบัณฑิตในแตละคณะ นอกจากนี้แลว
ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองโลจิสติกพหุกลุมเพ่ือวิเคราะหแนวโนมท่ีบัณฑิตจะมีความ
พึงพอใจในการทํางาน ผูวิจัยใชลําดับในการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. วิเคราะหตัวประกอบเชิงยืนยัน (Explorer factor Analysis) และสกัดองคประกอบของ
ปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานปจจุบันของบัณฑิต โดยมีข้ันตอนตอไปนี้ 

 
 1.1  คํานวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรแตละตัว 
 1.2  นําตัวแปรท่ีมีสหสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนอยางมีนัยสําคัญไปสกัดตัวประกอบโดย

วิธีตัวประกอบหลัก เนื่องจากมีความเหมาะสมกับการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร ซ่ึงอาจมีคาคาด
เคลื่อนได 

 1.3  หมุนแกนตัวประกอบแบบออโธกอนอลดวยวิธีแวริแม็กซ ผูวิจัยพิจารณาตัว
ประกอบตามเกณฑท่ีวาตัวประกอบนั้นตองมีคาไอเกนมากกวาหรือเทากับหนึ่ง และตัวแปรท่ีอภิปราย
ตัวประกอบนั้น ๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรข้ึนไป โดยแตละตัวแปรตองมีคาน้ําหนักตัวประกอบตั้งแต 0.4 ข้ึนไป 

 1.4  นําองคประกอบใหมท่ีไดจากการลดตัวแปรกําหนดเปนตัวแปรใหมเพ่ือ
คํานวณหาคาคะแนนปจจัย (factor score) ใชในการวิเคราะหในแบบจําลองโลจิสติคพหุกลุมตอไป 
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2. กําหนดแบบจําลองโลจิสติคพหุกลุม(Multinomial Logit Model) แสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรท่ีเก่ียวของกันของฟงกชันอรรถประโยชนหรือความพึงพอใจในการทํางาน โดย  y คือ 
รายไดหรือคาจางการทํางาน  h  คือ ตัวแปรประสบการณในการทํางาน p คือ ลักษณะความแตกตาง
รายบุคคล และ w คือ ความสามารถในการทํางานหรือการเรียนกับอรรถประโยชนสูงสุด (Max U) 
ของความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตคนท่ี i  จากคณะหรือสาขา j  เขียนแสดงความสัมพันธใน
ลักษณะฟงกชันอรรถประโยชน (1) ไดวา  

           (1)  U(C ij ) =   f (yij, hij , pij , wij)     
  

    (2)    U(C ij )  = a1yij  +  a2hij + a3pij + a4wij + ijε                                            

เนื่องจากตัวแปรตามเปน ระดับความพึงพอใจในการทํางาน  ซ่ึงเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ แบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ  
           1)  ไมพอใจในการทํางาน โดยสมมติให C มีคาเทากับ 0  
           2)  ไมแนใจ โดยสมมติให C มีคาเทากับ 1 
           3)  พอใจในการทํางาน โดยสมมติให C มีคาเทากับ 2 
           สามารถเขียนไดวาทางเลือก  i  ท่ีครัวเรือน  j  ตัดสินใจแลวยอมมีอรรถประโยชนมากกวา
ทางเลือกอ่ืน ๆ คือ 

                         (3)         Pr ( U(C ij ) > U(C in ))    สําหรับ n ≠ j 
 

  C = 0  if  0β y + 0θ h 0i + 0iε   ≥  Max ( 1β y+ 1θ h 1i + 1iε , 2β y + 2θ h 2i + 2iε )       

  C = 1  if  1β y + 1θ h 1i + 1iε    ≥   Max ( 0β y+ 0θ h 0i + 0iε , 2β y + 2θ h 2i + 2iε ) 

  C = 2  if 2β y + 2θ h 2i + 2iε   ≥  Max ( 0β y + 0θ h 0i + 0iε , 1β y + 1θ h 1i + 1iε ) 

และพจนของคาความคลาดเคลื่อน ( ijε ) มีการแจกแจงอิสระ และมีคาเฉลี่ยเทากับศูนย  ซ่ึงสามารถ

ประมาณความนาจะเปนท่ีแตละคนจะเลือกทางเลือก i   โดยมี n ทางเลือก  ; n = 0 , 1 และ 2  

 (4)    Pr (C i  = n) =  

∑
=

+

+
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จากการประมาณสมการ (4)  จะไดคาความนาจะเปนสูงสุด (maximum likelihood) ซ่ึงมีความ
เท่ียงตรง (consistent)  และประสิทธิภาพเชิงเสน (asymptotically efficient) ภายใตขอจํากัดของ
พารามิเตอร  
  2. กําหนดใหอยูในรูปของสมการเชิงเสน  จากสมการ (2) ความสัมพันธของตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระไมไดอยูในรูปเชิงเสนเนื่องจากเปนสมการเอกซโพเนนเชียล จึงมีการปรับให
ความสัมพันธอยูในรูปเชิงเสนกอน โดยให 
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      (5)    Pi  =  P (เหตุการณท่ีสนใจ) / P (เหตุการณท่ีไมไดสนใจ) 

 Pi  หรือ Odds Ratio แสดงถึง โอกาสของกลุมท่ีสนใจจะเปนก่ีเทาของโอกาสของกลุมท่ี
ไมไดสนใจ  ถาคา Odds Ratio มากกวา 1  แสดงวา กลุมท่ีสนใจจะมีโอกาสมากกวากลุมท่ีไมได
สนใจ  ซ่ึงในการวิเคราะหครั้งนี้  กําหนดใหกลุมท่ีสําเร็จการศึกษาต่ํากวาอุดมศึกษาเปนกลุมท่ีใชใน
การเปรียบเทียบ (baseline category)  จึงได 2 สมการในการวิเคราะห  และเม่ือทําการหาคา Log 
สมการ จะไดวา  
      (6)    Log (Pi)   =   Log [P (กลุมท่ีสนใจ) / P (กลุมท่ีไมสนใจ) ] 
สมการท่ี (6)   จะอยูในรูปแบบของสมการเชิงเสน และเรียกวา Logit  Response Function    

                 3.  กําหนดตัวแปรอิสระตาง ๆ  ในฟงกชันอรรถประโยชน ตรวจสอบคาผิดปกติของตัว
แปรอิสระแตละตัว  แลวจึงสรางสมการจากแบบจําลอง  และใชการเลือกตัวแปรอิสระดวยวิธี enter 
method  แลวจึงประมาณคาสัมประสิทธิ์ตาง ๆ ในแบบจําลองเชิงเสนสมการท่ี (6)  โดยวิธี 
Maximum  Likelihood Method   

(4)   Log (U(Ci))    = a0 + a1INC  + a2 SEX +  a3 Fac + a4 GPA + a5 AGE + a6 
SIZE 
                           + a7 HOU + a8F1 + a9 F2 + a10 F3 + a11F4 + a12F5 + a13 F6 
 
 
 

ตัวแปรตาม ไดแก  ระดับความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต (Ci )  ซ่ึงแบงเปน 3 ระดับ คือ 
Ci     = 0  หมายถึง  กลุมท่ีไมพอใจในการทํางาน (ไมพอใจมากและไมพอใจ)   
      = 1  หมายถึง  กลุมท่ีไมแนใจ 
     = 2 หมายถึง  กลุมท่ีมีความพอใจในการทํางาน (พอใจและพอใจอยางยิ่ง) 
ตัวแปรอิสระ ไดแก 
 INC  หมายถึง  เงินเดือนรวมกับรายไดพิเศษตอเดือน 
 SEX  1  หมายถึง  เพศชาย    0  หมายถึง  เพศหญิง    
 FAC  หมายถึง คณะท่ีสําเร็จการศึกษา 
 GPA  หมายถึง  เกรดเฉลี่ยสะสมท่ีสําเร็จการศึกษา 

AGE  หมายถึง อายุ (ประสบการณในการทํางาน)  
 SIZE    หมายถึง  จํานวนบุตรในครัวเรือน (คน) 

HOU  1  หมายถึง  การมีบานเปนของตนเอง   0  หมายถึง  การไมมีบานเปน
ของตนเอง 

            F1         หมายถึง  ปจจัยดานกระบวนการเรียนการสอน (Education Process)  
            F2         หมายถึง  ปจจัยดานทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Skills) 
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            F3        หมายถึง  ปจจัยดานปฏิสัมพันธกับงานและผูรวมงาน
(Entrepreneurship) 

            F4         หมายถึง  ปจจัยดานทักษะการทํางาน (Soft Skills) 
            F5         หมายถึง  ปจจัยดานประสบการณ (Experience) 
            F6         หมายถึง  ปจจัยบริบททางสังคม (Social Context) 

            โดยปจจัย F1-F6 เปนปจจัยตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญ (มากหรือนอย) ตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของบัณฑิตแตละคน โดยแบงน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัยดังกลาวเปน 5 ระดับคะแนน 
ดังนี้ 
       5  หมายถึง มากท่ีสุด  4  หมายถึง  มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 
  2  หมายถึง นอย   1  หมายถึง  นอยท่ีสุด   

สวนท่ี 2   การผลิตบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 
การศึกษาในสวนท่ี 2 เปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ท้ัง 5 ดาน โดยมีวิธีดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิตและคุณสมบัติของบัณฑิตท้ัง 5 ดาน โดยใชสถิติ 

บรรยาย เชน คาเฉลี่ย ความถ่ี และรอยละ 
2) วิเคราะหองคประกอบคุณสมบัติท่ีพึงประสงคจากระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทุกตัวโดยใชสูตรเพียรสัน 
เพ่ือแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้แตละตัวมีความสัมพันธกันคอนขางสูง (r>0.2) ตรวจสอบเมทริกสหสัมพันธ
วาเปนเมทริกเอกภาพหรือไม โดยใช Barlett , test of sphericity ซ่ึงเปนการทดสอบคาไคสแควร
ของดีเทอรมิแนนทของเมทริกสหสัมพันธในโปรแกรม SPSS เพ่ือแสดงวาขอมูลเหมาะสมกับการ
วิเคราะหตัวประกอบ และใชดัชนี Kaiser-Myer-Olkin (KMO) เพ่ือตรวจสอบขอมูลวามีความ
เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหองคประกอบ โดยพิจารณาจากคา KMO  
  2.2)  การสกัดตัวประกอบ เปนการกําหนดหรือหาวาควรมีตัวประกอบท่ีสําคัญก่ีตัว 
โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาตัวประกอบหลัก (principal component analysis) ตัวแปรสังเกตไดจะถูก
เปลี่ยนรูปใหเปนตัวประกอบหลัก ซ่ึงเขียนในรูปผลบวกเชิงเสนของตัวแปรสังเกตในรูปตัวแปร
มาตรฐานท้ังหมด โดยท่ีตัวแปรสวนประกอบตัวแรกตองอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกต
ไดมากท่ีสุด  จากนั้นจึงสรางตัวแปรสวนประกอบตัวท่ีสองท่ีไมสัมพันธกับตัวแรก ใหอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรสังเกตไดท่ีเหลืออยูใหมากท่ีสุดเรื่อย ๆ และเม่ือคิดรวมกันแลวตัวแปร
สวนประกอบทุกตัวอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมได 100% 
  2.3)  การหมุนแกน เพ่ือใหตัวประกอบแตละตัวมีความชัดเจนและแตกตางกันอยาง
ชัดเจนในการอธิบายตัวแปรเดิม โดยหมุนแกนแบบออโธรโกนอล ดวยวิธีแวริแมกซ พิจารณาตัว
ประกอบตามเกณฑ โดยพิจารณาคาไอเกนเทากับหรือมากกวา 1 และมีตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ
นั้น ๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรข้ึนไป โดยในแตละตัวแปรมีคาน้ําหนักตั้งแต 0.40 ข้ึนไป ซ่ึงอธิบายความหมาย
ไดดี 
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  2.4) นําผลการวิเคราะหขอมูลแปลผล และกําหนดชื่อองคประกอบใหมใหสอดคลอง
กับตัวแปรท่ีไดมาจากการวิเคราะห 
 3)  ศึกษาคุณสมบัติสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน   
 4) วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนของบัณฑิตในมุมมองผูใชบัณฑิต 



บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 เนื้อหาบทนี้นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการศึกษาของบทท่ี 1 โดยแบง
การศึกษาเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  ผลการศึกษาสภาพจริงของการทํางานหรือการศึกษาตอของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตป 2253-2556 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  โดยนําเสนอและ
อธิบายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลท่ัวไปของบัณฑิต ภาวการณทํางาน และความพึงพอใจในการทํางานของ
บัณฑิต 
 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหโอกาสท่ีบัณฑิตจะมีความพึงพอใจในการทํางาน โดยนําเสนอการ
สกัดปจจัยปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ 21 ตัวแปรในแบบจําลองให
มีปจจัยลดลงโดยใชการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยเชิงยืนยัน (Explorer factor analysis) 
หลังจากนั้นจึงใชแบบจําลองโลจิตพหุกลุม เพ่ือวิเคราะหความนาจะเปนของโอกาสท่ีบัณฑิตจะมีความ
พึงพอใจในการทํางาน และอธิบายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งข้ึน 
 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําเสนอการสกัดปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูใชบัณฑิต และคุณภาพบัณฑิตถามถึงจุดออน – จุดแข็ง ของบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
 

1. การศึกษาสภาพจริงของการทํางานหรือการศึกษาตอของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 กลุมตัวอยางซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามกลับเปนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตั้งแตป 
2253-2556 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 476 คน ซ่ึงแบงเปนบัณฑิต
จาก 7 คณะ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 34  คน  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ จํานวน  31 คน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 19 คน  คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการทองเท่ียว จํานวน 12 คน  คณะบริหารธุรกิจ  จํานวน 330  คน  คณะศิลปศาสตร 
จํานวน  28 คน และวิทยาลัยเพาะชาง จํานวน 22 คน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามเขตพ้ืนท่ีในการสําเร็จ
การศึกษา  พบวาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากพ้ืนท่ีศาลายา จํานวน 122 คน พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ จํานวน 222 คน พ้ืนท่ีวังไกลกังวล จํานวน 103 คน และพ้ืนท่ีเพาะชาง จํานวน 29 คน ซ่ึง
เปนเพศหญิง จํานวน 343 คน และเพศชาย จํานวน 133 คน  
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เม่ือพิจารณาขอมูลภาวะการทํางานของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษาในแตละประเด็น ดังนี้ 
1)  สถานภาพการทํางาน พบวา บัณฑิตสวนใหญมีงานทําแลว จํานวน 431 คน คิดเปน 

รอยละ 90.5  ทํางานและกําลังศึกษาตอดวย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ศึกษาตอ จํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 1.9 และยังไมไดทํางาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.1 คน ซ่ึงเม่ือพิจารณา
กลุมนักศึกษาท่ียังไมไดทํางานสวนใหญเปนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาป 2556  จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 50 ของบัณฑิตท่ียังไมไดงานทําท้ังหมด   

2)  ระยะเวลาในการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา พบวา บัณฑิตสวนใหญไดงานทําทันที คิด
เปนรอยละ 36.1  ภายในเวลา 1-3 เดือน คิดเปนรอยละ 30.9 ภายในเวลา 4-6 เดือน คิดเปน 
รอยละ 8.4 และใชเวลา 7-12 เดือน คิดเปนรอยละ 4 และมากกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 6.7  
นอกจากนี้ยังมีบัณฑิต รอยละ 11.1 ท่ีมีงานทํากอนสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงอาจกลาวไดวา บัณฑิตสวน
ใหญหลังสําเร็จการศึกษาไมเกิน 3 เดือน จะมีงานทํา คิดเปนรอยละ 67  

3) หลังสําเร็จการศึกษาแลว บัณฑิตรอยละ 22.3 ท่ีคิดวาสาขาวิชาท่ีตนสําเร็จนั้นสามารถหา
งานไดยาก และเม่ือพิจารณาในรายคณะ พบวา  สัดสวนของบัณฑิตคณะศิลปศาสตรและคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ตอบวาหางานยากมีมากกวารอยละ 50 และเม่ือพิจารณาเหตุผลในการ
หางานยากของบัณฑิตจากทุกคณะ พบวา เหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก สาขา
ท่ีจบมีการแขงขันกันสูง รอยละ 10.9  วุฒิการศึกษาท่ีจบไมตรงกับวุฒิท่ีสมัคร รอยละ 9.7  เงินเดือน
นอยกวาวุฒิท่ีจบ รอยละ 8.6 หนวยงานเลือกสถาบันท่ีมีชื่อเสียง รอยละ 6.3 และหางานท่ีตนชอบ
ไมได รอยละ 6.1  

4) ประเภทหนวยงานท่ีบัณฑิตสวนใหญทํางาน ไดแก บริษัทเอกชน รอยละ 65.5 หนวยงาน
ราชการ รอยละ 16.6 และรัฐวิสาหกิจ รอยละ 6.7 ซ่ึงเม่ือพิจารณาแตละคณะก็จะมีสัดสวนสอดคลอง
กับภาพรวมทุกคณะเชนกัน นอกจากนี้เม่ือพิจารณาอาชีพอิสระ ซ่ึงมีสัดสวนเพียง รอยละ 4.6                
ซ่ึงประเภทงานอิสระท่ีบัณฑิตทํานั้นสวนใหญเปนธุรกิจสวนตัวหรือธุรกิจของครอบครัว รองลงมา คือ 
คาขาย และรับจาง/งานบริการ  

5) รายไดหลักของบัณฑิตในแตละคณะ (ตาราง 1) 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการกระจายรายไดหลักของบัณฑิตแตละคณะ 
คณะ (จํานวนคน) คาเฉล่ีย ฐาน

นิยม 
P10 P25 P50 

(มัธยฐาน) 
P75 P90 

วิศวกรรมศาสตร (19) 22,693 30,000 14,160 17,000 20,000 30,000 35,000 
สถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ (22) 

28,340 20,000 14,400 15,000 18,150 20,000 22,000 

อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (16) 

14,042 15,000 9,500 11,795 14,500 15,746.5 19,000 

อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทองเท่ียว (5) 

14,200 12,000 12,000 12,000 14,000 15,000 18,000 

บริหารธุรกิจ (218) 18,936 15,000 10,900 14,000 16,000 20,000 25,000 
เพาะชาง (15) 28,589 18,000 13,000 14,000 17,000 18,800 22,000 

ศิลปศาสตร (18) 20,951 15,000 14,500 15,000 17,025 21,500 35,000 
รวม 20,077 15,000 11,500 14,250 16,000 20,000 26,000 

หมายเหตุ : P5…P95 แสดงคาเปอรเซ็นไทล 
 

รายไดในการทํางานโดยเฉลี่ยตอเดือนของบัณฑิตในภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัยประมาณ
20,077 บาท  โดยบัณฑิตสวนใหญจะมีรายไดตอเดือนประมาณ 15,000 บาท และมีคามัธยฐาน 
16,000 บาท ซ่ึงเม่ือพิจารณา เปรียบเทียบการกระจายของขอมูลรายไดหลักแตละคณะ เพ่ือแสดง
ขอมูลแตละเปอรเซ็นไทล และเปรียบเทียบระหวางคาเฉลี่ยกับคามัธยธาน (P50) พบวา บัณฑิตท่ี
สําเร็จจากคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบและวิทยาเพาะชางมีรายไดหลักแตกตางกันมาก 
เนื่องจากบัณฑิตบางทานมีรายไดสูงมาก ประกอบกับจํานวนบัณฑิตท่ีตอบขอมูลเรื่องรายไดมีจํานวน
นอย ดังนั้นผูวิจัยจึงขอพิจารณาเปรียบเทียบจากคามัธยฐานของแตละคณะเปนหลัก ซ่ึงนาจะสามารถ
เปรียบเทียบกันได และพบวาบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตรมีรายไดสูงสุด เม่ือพิจารณาจากคาฐาน
นิยม (30,000 บาท) และคามัธยฐาน (20,000 บาท) และเม่ือพิจารณาจากภาพรวมการกระจาย
รายไดในระดับเปอรเซ็นไทลเดียวกันก็สูงกวาคณะอ่ืนอยางชัดเจน รองลงมาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ วิทยาลัยเพาะชาง คณะศิลปศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว  
 6)  ลักษณะงานท่ีบัณฑิตทํามีความสอดคลองกับหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 
รอยละ 41.8  สอดคลองบางสวน รอยละ 39.5 ไมสอดคลอง รอยละ 14.3 และไมตอบรอยละ 4.4 
และเม่ือพิจารณาลักษณะงานท่ีมีความสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จตามสัดสวนของแตละคณะ จาก
มากไปนอย พบวา คณะวิศวกรรมศาสตรมีความสอดคลองมากท่ีสุด รอยละ 79 รองลงมาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ รอยละ 70 ซ่ึงใกลเคียงกับวิทยาลัยเพาะชาง รอยละ 68 คณะ
บริหารธุรกิจ รอยละ 38 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว รอยละ 33 และคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รอยละ 31    



31 

นอกจากนี้งานท่ีบัณฑิตทําในปจจุบันนั้นไดนําความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียนไปประยุกตในหนาท่ี
การงานในระดับท่ีมากและมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35 และ 21 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณารายคณะ 
พบวา บัณฑิตจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบไดนําความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียนไป
ประยุกตในการทํางานไดมากถึงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80 

บัณฑิตท่ีทํางานแลวตางแสดงความคิดเห็นวาวิชาหรือทักษะท่ีจะเปนประโยชนในการทํางาน
มากท่ีสุด คือ ทักษะวิชาชีพ ภาษา และคอมพิวเตอรหรือไอที ตามลําดับ 

7)  บัณฑิตมีความพึงพอใจในงานท่ีทําอยูปจจุบันในระดับพอใจและพอใจอยางยิ่ง คิดเปน
รอยละ 62.6 และ 16.9 ตามลําดับ หรือกลาวไดวารอยละ 80 มีความพอใจในงานท่ีตนเองทําอยู  
และมีสัดสวนท่ีไมพอใจในงานปจจุบันเพียงรอยละ 5 และปญหาสวนใหญท่ีบัณฑิตพบขณะทํางาน  
คือ คาจางคาตอบแทนนอย และทํางานไมตรงกับความรูและความสามารถท่ีตนมี เปนตน 

เม่ือทดสอบคาสหสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจในงานของบัณฑิตกับรายไดหลักตอ
เดือนของบัณฑิต พบวาไมมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.5 

เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตแตละคณะ พบวา ไมมีความแตกตาง
กันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 หรือกลาววา บัณฑิตท้ัง 6 คณะ 1 วิทยาลัย มีความพึงพอใจในการทํางาน
หลังสําเร็จการศึกษาไมแตกตางกัน ซ่ึงแสดงระดับความพึงพอใจในภาพรวม ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  2 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานปจจุบันของบัณฑิต 
 

ปจจัย 
ระดับความสําคัญของปจจัย 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. การสําเร็จการศึกษาในสาขาดังกลาว 
2. การฝกงาน 
3. การเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเพียงพอ 
4. การนําความรูไปใชทํางานไดจริง 
5. การมีความรูและเขาใจในงานและระบบการทํางาน 
6. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
7. ความสามารถในการใชขอมูลสารสนเทศ 

3.84 
3.79 
3.74 
3.70 
3.84 
3.54 
3.43 

0.970 
0.994 
0.935 
0.902 
0.861 
0.994 
1.052 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.791 0.482 มาก 
ตารางท่ี  2 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานปจจุบันของบัณฑิต (ตอ) 

 

 
ปจจัย 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

8. ความขยัน และพยายามในการทํางาน 
9. ความรับผิดชอบและการเอาใจใสในการทํางาน 
10. ความกระตือรือรนและชอบเรียนรูสิ่งใหม ๆ 
11. ความชอบและรักในงานท่ีทํา 

4.11 
4.42 
4.43 
4.22 

0.800 
0.674 
0.633 
0.758 

มาก 
มากท่ีสุด* 
มากท่ีสุด* 
มากท่ีสุด* 
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12. ความสามารถในการนําเสนองาน 
13. ความสามารถในการแกปญหาท่ีดี 
14. ความสามารถในการเปนผูนํา 
15. ความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน 
16. ความสามารถในการทํางานเปนทีม 
17. เคยทํางานแบบเดียวกันมากอน 
18. เคยฝกอบรมงานแบบเดียวกันมากอน 
19. เคยทํางานในวิชาชีพท่ีใกลเคียงกัน 
20. ครอบครัวสนับสนุนทางการเงิน 
21. ความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลภายในบริษัท 

3.98 
3.88 
3.87 
3.95 
4.14 
3.81 
3.18 
3.10 
3.14 
3.59 

0.807 
0.784 
0.747 
0.767 
0.736 
1.039 
1.157 
1.159 
1.204 
1.173 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
รวม 3.791 0.482 มาก 

 

หมายเหตุ  เกณฑคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  1-1.8 คือ นอยท่ีสุด   1.81-2.6 คือ นอย 
2.61-3.4 คือ ปานกลาง  3.41-4.2 คือ มาก  และ 4.21-5 คือ มากท่ีสุด* 
 จากตารางท่ี  2 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ 
ความกระตือรือรนและชอบเรียนรูสิ่งใหม ๆ ความรับผิดชอบและการเอาใจใสในการทํางาน และ
ความชอบและรักในงานท่ีทํา ตามลําดับ 

8) แนวโนมในอนาคตสําหรับความตองการเปนผูประกอบการหรือทําธุรกิจสวนตัวบัณฑิตมี
รอยละ 70 คาดวาจะใชเวลาไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 26 ใชเวลา 5-10 ป คิดเปนรอยละ 52 และ
มากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 22 โดยบัณฑิตสวนใหญมีความสนใจจะทําธุรกิจเก่ียวกับรานอาหาร
และเครื่องดื่ม รอยละ 36 ของผูตอบ  

9) ขอเสนอแนะท่ีบัณฑิตฝากไวใหกับมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพรอมบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาไปแลวหรือบัณฑิตรุนตอไปเพ่ือเตรียมพรอมในการเปนผูประกอบการในอนาคต โดย
เรียงลําดับจากขอเสนอแนะมากไปนอยท่ีเก่ียวของกับประเด็นดังกลาวตามลําดับ ดังนี้  

- การสรางแรงจูงใจและจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการท่ีดีแกนักศึกษา 
- การสนับสนุนขอมูลดานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน เชน ขอมูลทางวิชาการ การหาแหลงทุน

กูยืม และการใหคําปรึกษาทางธุรกิจ เปนตน 
- ควรมีการจําลองการทําธุรกิจในสถานศึกษาเพ่ือนักศึกษาจะไดปฏิบัติจริงอยางตอเนื่องและ

นําความรูท่ีไดเรียนมาประยุกตใชไดถูกตอง 
- เพ่ิมและปรับเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวของกับการบริหารธุรกิจใหทันสมัยและนําไปใชไดจริง จึงเห็น

ควรยกตัวอยางหรือกรณีศึกษาจากโจทยจริงในแวดวงธุรกิจ 
- พานักศึกษาไปดูงานจากสถานประกอบการจริงท่ีประสบความสําเร็จ 
10) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมรายวิชาท่ีจะเปนประโยชนตอการทํางานมากข้ึน ไดแก 

รายวิชาท่ีสามารถนําไปฝกปฏิบัติจริงไดเพ่ิมข้ึน รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร
และการใชงานอินเทอรเน็ต และเทคนิคการวิจัย เปนตน 

 

 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ท่ีกําหนดไวในบทท่ี 1 พบวา 



33 

สมมติฐานท่ี 1 ความสัมพันธระหวางฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนบัณฑิตกับความพึงพอใจ
ในงานท่ีทํา   

ตัวแปรทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดของครอบครัว และคาใชจายของครอบครัว 
ตัวแปรทางสังคม ไดแก สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพหลักของครอบครัว 

จํานวนสมาชิกครอบครัว และการมีบานเปนของตนเอง  
เม่ือวิเคราะหหาความสัมพันธสหสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจในการทํางานกับรายได

และรายจายของครอบครัว โดยใชสถิติสหสัมพันธ (pearson correlation) พบวา ไมมีความสัมพันธ
กันทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

เม่ือวิเคราะหคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานในตัวแปรทางสังคมท่ีแตกตางกัน โดยใช
สถิติวิเคราะหความแปรวนแบบทางเดียวของคาเฉลี่ยประชากรมากกวา 2 กลุม  (one way anova) 
และสถิติการทดสอบที พบวา อาชีพหลักของหัวหนาครัวเรือนมีผลตอระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานท่ีแตกตางท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ดังนี้ 

 
 
 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตจําแนกตามอาชีพหัวหนา
ครัวเรือน 

 
อาชีพหัวหนาครัวเรือน ความพึงพอใจในการทํางาน 

จํานวน คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

การทดสอบคาเฉล่ีย
ระหวางคู (LSD) 

 
1.รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
2.พนักงาน/ลูกจางบริษัทหางราน 
3.คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว 
4.เกษตรกรรม/ประมง 
5.รับจาง 
6.อ่ืน ๆ (วางงาน/ไมมีรายได) 

84 
73 
134 
61 
89 
15 

3.87 
3.62 
4.04 
3.97 
3.87 
4.20 

0.741 
0.844 
0.687 
0.774 
0.726 
0.676 

1-2 
2-1,2-3,2-4,2-5,2-6 

3-2 
4-2 
5-2 
6-2 

รวม 456 3.90 0.754 P-Value = 0.003 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา อาชีพหัวหนาครัวเรือนของบัณฑิตมีผลทําใหคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

การทํางานของบัณฑิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  กลาวคือ บัณฑิตท่ีมีหัวหนา
ครัวเรือนมีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทหางรานมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ํากวาบัณฑิตท่ีมีหัวหนา
ครัวเรือนมีอาชีพอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

นอกจากนี้พบวาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละคณะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางาน
ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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สมมติฐานท่ี 2  ความสัมพันธระหวางสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษากับการประกอบอาชีพ 
(occupational choices) และรายไดท้ังหมด 
 เม่ือพิจารณารายไดท้ังหมดของบัณฑิต(รายไดหลักและรายไดเสริมในแตละเดือน) ในแตละ
สาขาวิชา พบวา มีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  กลาวคือ สาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมการออกแบบแมพิมพ  มีรายไดเฉลี่ยสูงสุดเดือนละ 57,625 บาท รองลงมาสาขาการจัดการ
งานกอสราง มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 51,067 บาท  แตเม่ือพิจารณาแยกตามคณะ พบวาคาเฉลี่ยของ
รายไดท้ังหมดมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.1 กลาวคือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบมีรายไดท้ังหมดสูงสุด ประมาณ 22,242 บาท/เดือน 
 
 
2.  การวิเคราะหโอกาสท่ีบัณฑิตจะมีความพึงพอใจในการทํางาน 
  

 การวิเคราะหงานสวนนี้แบงเปน 2 ข้ันตอน คือ 
1) วิเคราะหองคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต  
2) วิเคราะหตามแบบจําลองโลจิสติคพหุกลุม 

 

2.1  การวิเคราะหองคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต 
การศึกษาสวนนี้เปนสวนหนึ่งของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเขาสูแบบจําลองโลจิสติคพหุกลุม  

โดยการสกัดตัวแปรใหลดลง โดยการคํานวณคาความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมขนาด 21x21 
และเม่ือตรวจสอบเง่ือนไขของการใชเทคนิควิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Explorer factor 
analysis) พบวาเปนตามเกณฑและขอมูลมีความเหมาะสมในการใชวิธีดังกลาว ซ่ึงพิจารณาจากคา 
KMO เทากับ 0.856 (มีคามากเขาใกลหนึ่ง) ตอจากนั้นวิเคราะหองคประกอบโดยวิธีประกอบหลัก 
และหมุนแกนตัวประกอบแบบออโธกอนอลดวยวิธีแวริแมกซ  เม่ือพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนดวาตัว
ประกอบท่ีสําคัญนั้นตองมีคาไอเกนเทากับหรือมากกวา 1 และจะตองประกอบดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัว
แปรข้ึนไป โดยแตละตัวแปรจะตองมีน้ําหนักองคประกอบตั้งแต 0.4 ข้ึนไป พบวา ไดองคประกอบท่ี
สําคัญ 4 องคประกอบ ดังตาราง 4 
 

ตารางท่ี 4 คาไอเกน รอยละของความแปรปรวน และรอยละสะสมของความแปรปรวนในแตละ  
              องคประกอบของความพึงพอใจในการทํางาน  
 

องคประกอบ คาไอเกน รอยละของความ
แปรปรวน 

รอยละสะสมของ
ความแปรปรวนรวม 

1 
2 
3 
4 

6.192 
2.380 
2.103 
1.681 

29.483 
11.333 
10.014 
8.007 

29.483 
40.817 
50.831 
58.838 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงองคประกอบท่ีสําคัญ 4 องคประกอบท่ีสําคัญ คือ องคประกอบท่ี 1 มี
คาไอเกนเทากับ 6.102 มีคารอยละความแปรปรวนเทากับ 29.483 ตัวประกอบท่ี 2 มีคาไอเกน
เทากับ 2.380 มีคารอยละความแปรปรวนเทากับ 11.333 องคประกอบท่ี 3 มีคาไอเกน 2.103 มีคา
รอยละความแปรปรวนเทากับ 10.014  และองคประกอบท่ี 4 มีคาไอเกน 1.681 มีคารอยละความ
แปรปรวนเทากับ 8.007  
 ตอจากนั้นแสดงน้ําหนักองคประกอบท่ีเหมาะสมของแตละตัวแปรในการถูกจัดอยูใน
องคประกอบเดียวกัน  
 

ตารางท่ี 5 องคประกอบท่ี 1 ทักษะการทํางาน (soft skills)  
 

ตัวแปร ทักษะการทํางาน (soft skills) น้ําหนักองคประกอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ความกระตือรือรนและชอบเรียนรูสิ่งใหม ๆ 
ความสามารถในการแกปญหาท่ีดี 
ความสามารถในการเปนผูนํา 
ความชอบและรักงานท่ีทํา 
ความรับผิดชอบและเอาใจใสในการทํางาน 
ความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน 
ความสามารถในการนําเสนองาน 
ความสามารถในการทํางานเปนทีม 
ความขยันและความพยายามในการทํางาน 

0.739 
0.734 
0.726 
0.685 
0.683 
0.666 
0.655 
0.649 
0.507 

คารอยละของความแปรปรวน  29.483 
                                                คาไอเกน                     6.192 
  

 จากตารางท่ี 5 องคประกอบท่ี 1 ทักษะการทํางาน ประกอบดวย 9 ตัวแปร น้ําหนัก
องคประกอบมากสุด 3 ตัวแปรแรก ไดแก ความกระตือรือรนและชอบเรียนรูสิ่งใหม ๆ ความสามารถ
ในการแกปญหาท่ีดี และความสามารถในการเปนผูนํา ตามลําดับ  องคประกอบนี้มีคาความแปรปรวน
รอยละ 29.483 มีคาไอเกน 6.192 
 

ตารางท่ี 6 องคประกอบท่ี 2 กระบวนการเรียนการสอน (education process) 
ตัวแปร กระบวนการเรียนการสอน (education process) น้ําหนักองคประกอบ 

1 
2 
3 
4 
 
5 

สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
การฝกงานขณะศึกษา 
การนําความรูท่ีเรียนมาใชในการทํางานไดจริง 
การเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเพียงพอกับ
คุณสมบัติท่ีจะสามารถทํางาน 
การมีความรูและเขาใจระบบการทํางาน 

0.806 
0.787 
0.753 
0.652 

 
0.640 

คารอยละของความแปรปรวน  11.333 
                                                คาไอเกน                     2.380 
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 จากตารางท่ี 6  องคประกอบท่ี 2 กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 5 ตัวแปร  
น้ําหนักองคประกอบมากสุด 3 ตัวแปรแรก ไดแก สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา การฝกงานขณะศึกษา และ
การนําความรูท่ีเรียนมาใชในการทํางานไดจริง ตามลําดับ องคประกอบนี้มีคาความแปรปรวนรอยละ 
11.333 มีคาไอเกน 2.380 
 

ตารางท่ี 7  องคประกอบท่ี 3 ประสบการณและการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัว 
 

ตัวแปร ประสบการณและการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัว น้ําหนักองคประกอบ 
1 
2 
3 
4 

เคยฝกอบรมงานแบบเดียวกันมากอน 
เคยทํางานในวิชาชีพท่ีใกลเคียง 
การสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัว 
เคยทํางานแบบเดียวกันมากอน 

0.852 
0.837 
0.722 
0.418 

                                                คารอยละของความแปรปรวน  10.014 
                                                คาไอเกน                            2.103   
 

 จากตารางท่ี 7 องคประกอบท่ี 3 ประสบการณและการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัว 
ประกอบดวย 3 ตัวแปรแรก ไดแก เคยฝกอบรมงานแบบเดียวกันมา  เคยทํางานในวิชาชีพท่ีใกลเคียง 
และการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัว ตามลําดับ  องคประกอบนี้มีคาความแปรปรวนรอยละ 
10.014 มีคาไอเกน 2.103 
 

ตารางท่ี 8  องคประกอบท่ี 4 ความสามารถเฉพาะบุคคล 
 

ตัวแปร ความสามารถเฉพาะบุคคล น้ําหนักองคประกอบ 
1 
2 
3 

ความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลในบริษัท 
ความสามารถในการใชขอมูลสารสนเทศ 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

0.701 
0.568 
-0.401 

                                                คารอยละของความแปรปรวน  8.007 
                                                คาไอเกน                           1.681  
 

 จากตารางท่ี 8 องคประกอบท่ี 4 ความสามารถเฉพาะบุคคล ประกอบดวย 3 ตัวแปรแรก 
ไดแก ความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลในบริษัท ความสามารถในการใชขอมูลสารสนเทศ และความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษ ตามลําดับ องคประกอบนี้มีคาความแปรปรวนรอยละ 8.007 มีคาไอเกน 
1.681 
 
 ดังนั้นจาก 21 ตัวแปร จัดใหเหลือเพียง 4 ตัวแปร โดยกําหนดชื่อตัวแปรใหม เพ่ือคํานวณหา 
factor score ไปใชเปนตัวแปรอิสระในแบบจําลองโลจิสติคพหุกลุมตอไป และทําใหทราบวา
องคประกอบท่ี 1 ทักษะการทํางาน เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
รองลงมาคือ องคประกอบท่ี 2 กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงท้ังสององคประกอบนี้สถาบันการศึกษา



37 

สามารถเตรียมความพรอมในหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมดานตาง ๆ ใหแก
นักศึกษากอนท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

2.2  การวิเคราะหตามแบบจําลองโลจิสติคพหุกลุม 
     การนําเสนอขอมูลสวนนี้ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 476 คน เม่ือแบงระดับความพึงพอใจ

ในงานท่ีตนทําเปน 3 ระดับ เพ่ือใชเปนตัวแปรตามในการวิเคราะหในแบบจําลองตอไป พบวา กลุมท่ี
ไมพอใจ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 9  กลุมท่ีไมแนใจ จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 15  และ
กลุมท่ีพึงพอใจในงาน จํานวน 363 คน คิดเปนรอยละ 76  

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 9 ผลการประมาณความนาจะเปนของโอกาสท่ีบัณฑิตจะพึงพอใจในงานท่ีตนทํา 
 

Multinomial logistic regression 
Number of obs = 261   LR chi2(32)  =  51.36   Prob > chi = 0.0164  Paeudo R2 = 0.1488 
Log likelihood = -146.86007 

ตัวแปร RRR S.E. คําอธิบายตัวแปร 
Not sure        no satisfied (base outcome) ไมแนใจ (วาพอใจหรือไมพอใจ) 
Inc 
Sex 
Fac 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
GPA 
AGE 
SIZE 
HOU 
F1 
F2 
F3 
F4 

1.000025   
 .7533964   
 
  .3318324 
 2.690862  
   .5994724  
 1.05e-07 
 2.26e-07 
  .9544437  
  .5971929 
   .875098 
  .7241758 
  .4814942 
  .8710817  
1.347982 
1.025789 
  .5282271*    

.0000543 

.5954038 
 
918.5129 
7727.154   
2493.286 
.000212 
.000455 
2697.222  
.3795848   
.1428768 
.14306   
.3886684 
.2428062 
.4084117 
.3299408  
 .186321 

รายไดท้ังหมดตอเดือน 
เพศหญิง 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว 
คณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเพาะชาง 
คณะศิลปศาสตร 
เกรดเฉลี่ยสะสม 
อายุ 
จํานวนบุตรในครอบครัวเดิม 
ไมมีบานเปนของตนเอง 
ทักษะการทํางาน 
กระบวนการเรียนการสอน 
ประสบการณและการเงินของครอบครัว 
ความสามารถเฉพาะบุคคล 
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ตารางท่ี 9 ผลการประมาณความนาจะเปนของโอกาสท่ีบัณฑิตจะพึงพอใจในงานท่ีตนทํา(ตอ) 
 

Multinomial logistic regression 
Number of obs = 261   LR chi2(32)  =  51.36   Prob > chi = 0.0164  Paeudo R2 = 0.1488 
Log likelihood = -146.86007 

ตัวแปร RRR S.E. คําอธิบายตัวแปร 
Satisified              no satisfied (base outcome) พึงพอใจในงานท่ีทํา 
Inc 
Sex 
Fac 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
GPA 
AGE 
SIZE 
HOU 
F1 
F2 
F3 
F4 

 1.000046   
 1.16843  
   
 1.246894 
  2.709002 
  2.038752  
   2.46e-07   
  2.03e-07  
 1.594184 
   .6587789     
 1.070036   
  .8988008  
  .8671918   
1.379935   
1.679949*    
1.242753   
1.140727    

.0000487 

.8445174 
 
3,451.41 
7,779.25 
 8,479.44 
.000497 
.000409 
4,505.11  
 .355519 
.1352459 
.1274628 
.5787334  
 .3329798 
.4473858 
.3433653 
.3272951 

รายไดท้ังหมดตอเดือน 
เพศหญิง 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว 
คณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเพาะชาง 
คณะศิลปศาสตร 
เกรดเฉลี่ยสะสม 
อายุ 
จํานวนบุตรในครอบครัวเดิม 
ไมมีบานเปนของตนเอง 
ทักษะการทํางาน 
กระบวนการเรียนการสอน 
ประสบการณและการเงินของครอบครัว 
ความสามารถเฉพาะบุคคล 

 

หมายเหตุ : * ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 
                  Relative-Risk Ratios (RRR) , Standard Error (S.E.) 
 จากตารางท่ี 9 ผลการประมาณระบบความสัมพันธ  กําหนดใหตัวแปรตาม คือ ระดับความ
พึงพอใจในการทํางาน โดย 0 = กลุมท่ีไมพอใจในการทํางาน (กลุมท่ีใชเปนฐานในการเปรียบเทียบ)   
1 = กลุมท่ีไมแนใจ  และ 2 = กลุมท่ีพอใจในการทํางาน โดยมีขอสันนิษฐานวาตัวแปรตามมี
ความสัมพันธกับชุดตัวแปรอิสระ โดยใชแบบจําลองโลจิตพหุกลุม ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และ .10  
 

ผลการวิเคราะหจากการประมาณของท้ังสองสมการ พบวา  
 สมการแรก  ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธในกลุมบัณฑิตท่ีไมแนใจในความพึงพอใจท่ีมีตอ
งาน ท่ี ทํ าอยู นั้ น  พบว า  ป จจั ย ท่ี เ รี ยกว า  ความสามารถ เฉพาะบุ คคล  ซ่ึ งประกอบด วย  
1) ความสัมพันธ ท่ีดี กับบุคคลในบริ ษัท  2) ความสามารถในการใชขอมูลสารสนเทศ และ 
3) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เม่ือไรก็ตามท่ีความสามารถตาง ๆ เหลานี้เพ่ิมข้ึน 1 เทา จะ
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ลดโอกาสท่ีบัณฑิตจะมีความไมแนใจวาพึงพอใจในงานท่ีตนทํา ประมาณ 0.53 เทา (ลดลงรอยละ 47) 
เม่ือเปรียบเทียบกับบัณฑิตกลุมท่ีไมพึงพอใจในงานท่ีตนทํา 
 สมการสอง  ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธในกลุมบัณฑิตท่ีพึงพอใจท่ีมีตองานท่ีทําอยูนั้น 
พบวา ปจจัยท่ีเรียกวา กระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงประกอบดวย 1) สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
2) การฝกงานขณะศึกษา  3) การนําความรูท่ีเรียนมาใชในการทํางานไดจริง  4) การเรียนในรายวิชา
ตาง ๆ ตามหลักสูตรเพียงพอกับคุณสมบัติท่ีจะสามารถทํางาน  และ 5) การมีความรูและเขาใจระบบ
การทํางาน เม่ือไรก็ตามท่ีสถาบันการศึกษาเตรียมพรอมปจจัยตาง ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน
เหลานี้เพ่ิมข้ึน 1 เทา จะเพ่ิมโอกาสท่ีบัณฑิตจะพึงพอใจในงานท่ีตนทําประมาณ 1.68 เทา  เม่ือ
เปรียบเทียบกับบัณฑิตกลุมท่ีไมพึงพอใจในงานท่ีตนทํา 
 

3.  องคประกอบสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 การศึกษาในสวนนี้แบงเปน 3 สวน ไดแก 
 3.1  ขอมูลท่ัวไป 
 งานสวนนี้ตองการวิเคราะหคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา โดยกลุมตัวอยางคือ ผูใช
บัณฑิตจํานวน 126 คน จากหลากหลายหนวยงานและสถานประกอบการท่ีบัณฑิตทํางานอยูใน
ปจจุบัน  แบงเปนบัณฑิตจากแตละคณะ ดังนี้ 

1) คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 66.7   
2) คณะศิลปศาสตร จํานวน  11 คน คิดเปนรอยะ 8.7   
3) คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.9   
4) วิทยาลัยเพาะชาง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.9   
5) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 5.6   
6) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 2.4   
7) คณะอุตสาหกรรมและการโรงแรม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.8    

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูใชบัณฑิต แบงเปนชาย รอยละ 40.5 และหญิง รอยละ 
50.5  โดยมีอายุในแตละชวง ดังนี้ 1) ต่ํากวา 30 ป รอยละ 12.7  2) อายุ 30-34 ป รอยละ 10.3  3) 
อายุ 35-39 ป รอยละ 33  4) อายุ 40-44 ป รอยละ 15.1  5) อายุ 45-49 ป รอยละ 12.7 และ 6) 
อายุ 50 ปข้ึนไป รอยละ 23  โดยผูใชบัณฑิตมีประสบการณทํางานเฉลี่ย 16 ป และสวนใหญมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.1  รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 30.2  
โดยแบงประเภทสถานท่ีทํางานเปนหนวยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 35.7 และภาคเอกชน รอย
ละ 64.3  ซ่ึงผูใชบัณฑิตจะเปนคนประเมินบัณฑิตวามีระดับความพึงพอใจในคุณสมบัติของบัณฑิตใน
ดานตาง ๆ ดังตาราง  
 
 
 
 
 



40 

ตารางท่ี 10  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

คุณสมบัติของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
MEAN S.D. Min Max ความหมาย 

ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1. มีความเมตตา กรุณา และชวยเหลือผูอ่ืน 4.10 0.674 2 5 มาก 
2. พูดความจริงไมกลาวรายผูอ่ืน 4.10 0.679 1 5 มาก 
3. พิจารณาสิ่งตางๆ ดวยความยุติธรรม

และถูกตอง 
4.06 0.696 2 5 มาก 

4. สามารถควบคุมตนเอง และพ่ึงตนเองได 3.99 0.710 2 5 มาก 
5. มีความซ่ือสัตย และสุจริตท้ังตอตนเอง

และตอผูอ่ืน 
4.36 0.651 2 5 มากท่ีสุด 

6. มีความรับผิดชอบ 4.21 0.696 3 5 มากท่ีสุด 
7. มีวินัย 4.09 0.756 2 5 มาก 
8. มีความสํารวมท้ังกาย วาจา และใจ 4.06 0.690 2 5 มาก 
9. มีความอดทน อดกลั้น 3.96 0.763 2 5 มาก 
10.  มีความประหยัด มัธยัสถ ท้ังสวนตน

และสวนรวม 
4.05 0.747 2 5 มาก 

11.  มีความเสียสละ 4.00 0.727 2 5 มาก 
12.  ทํางานดวยความขยันหม่ันเพียร 4.14 0.701 2 5 มาก 
13.  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.18 0.650 3 5 มาก 
14. มีน้ําใจ และประพฤติตัวอยูในศีลธรรม

อันดี 
4.20 0.645 3 5 มาก 

15. มีความเอ้ืออาทร ชวยเหลือผูรวมงาน 4.20 0.704 2 5 มาก 
รวม 4.11 0.559 2.67 5 มาก 

  
จากตารางท่ี 10  พบวา ผู ใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา                 
1) บัณฑิตมีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน และ 2) มีความรับผิดชอบ อยูในความพึง
พอใจระดับมากท่ีสุด   
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ตารางท่ี  11 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานทักษะทางปญญา 
  

คุณสมบัติของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
MEAN S.D. Min Max ความหมาย 

ดานทักษะทางปญญา 
1. มีความสามารถระบุความรูทฤษฎีตางๆ 

หรือความรูท่ีเปนพ้ืนฐานทางวิชาชีพเฉพาะ
สาขาได 

3.89 0.684 2 5 มาก 

2.มีความสามารถตีความขยายความ แปล
ความ ยอความ จับใจความได 

3.78 0.668 2 5 มาก 

3.มีความสามารถนําความรูเชิงทฤษฎีไปประยุกตใช
ในสถานการณการทํางานใหม ไๆด 

3.87 0.748 2 5 มาก 

4.มีการนําทักษะทางวิชาการและวิชาชีพมา
พัฒนาและสรางสิ่งใหม ๆ ในการทํางาน 

3.83 0.807 1 5 มาก 

5. ความสามารถในการนําเสนอความคิดเห็น  3.67 0.788 1 5 มาก 
รวมเฉล่ีย 3.81 0.631 1.60 5 มาก 

 
จากตารางท่ี 11  พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดานทักษะทางปญญาในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  และเม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา บัณฑิตมีความสามารถระบุความรูทฤษฎีตาง ๆ 
หรือความรูท่ีเปนพ้ืนฐานทางวิชาชีพเฉพาะสาขา มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดเทากับ 3.89 ซ่ึงอยูในระดับ
มาก  
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ตารางท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานทักษะการทํางาน 
 

คุณสมบัติของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
MEAN S.D. Min Max ความหมาย 

ดานทักษะการทํางาน 
1.มีความคลองแคลวในการคิดอยางเปน
ระบบ คิดวิเคราะห สามารถเสนอแนะและ
ใหเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจได 

3.67 0.679 2 5 มาก 

2.มีความสามารถในการแกปญหา และ
ทํางานทามกลางความกดดันได 

3.68 0/723 2 5 มาก 

3.มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
และแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

3.75 0.789 2 5 มาก 

4.มีวิจารณญาณและสามารถไตรตรองอยาง
มีเหตุผล 

3.84 0.674 2 5 มาก 

5.มีการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน 

3.83 0.705 2 5 มาก 

6.มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.75 0.807 2 5 มาก 
7.ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.70 0.803 2 5 มาก 
8.การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลย ี

4.09 0.693 2 5 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.78 0.59 2.25 5 มาก 
 

จากตารางท่ี 12 พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดานทักษะการทํางานในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  และเม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา บัณฑิตมีการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลย ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดเทากับ 4.09 ซ่ึงอยูในระดับมาก  
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 ตารางท่ี 13  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
MEAN S.D. Min Max ความหมาย 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดจนงานสําเร็จเรียบรอยได
ดวยดี 

4.08 0.601 2 5 มาก 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับท้ังผิด
และชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

4.09 0.594 3 5 มาก 

3. มีทักษะในการทํางานเปนทีม  4.01 0.687 2 5 มาก 
4. มีการปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา 
และขอตกลง 

4.10 0.643 2 5 มาก 

5. มีความสามารถในการรักษาสาธารณ
สมบัติไดเปนอยางดี 

4.08 0.688 2 5 มาก 

6. มีภาวะความเปนผูนํา 3.53 0.826 1 5 มาก 
7. ความสามารถในการประสานงาน 3.86 0.756 1 5  มาก 

รวมเฉล่ีย 3.96 0.541 2.29 5 มาก 
 
 

   จากตารางท่ี 13 พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบในภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา  บัณฑิตมี                 
การปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดเทากับ 4.10 ซ่ึงอยูในระดับมาก  
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ตารางท่ี 14  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข/การสื่อสาร/การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คุณสมบัติของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

MEAN S.D. Min Max ความหมาย 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข/การส่ือสาร/การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  มีความคลองแคลวในการใชตัวเลข และ
แปลผลวิเคราะหตางๆ 

3.72 0.723 2 5 มาก 

2.  มีความสามารถในการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาไทยไดอยางคลองแคลว ถูกตอง
และสรางสรรค 

3.98 0.732 2 5 มาก 

3. มีความสามารถในการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาตางประเทศไดอยางคลองแคลว 
ถูกตองและสรางสรรค 

3.25 0.867 1 5 ปานกลาง 

4. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
สําคัญสําหรับงานในหนาท่ี แสวงหาขอมูล 
และการติดตอสื่อสาร 

4.10 0.747 2 5 มาก 

5. มีทักษะในการใชอุปกรณสํานักงานท่ี
ทันสมัย 

4.15 0.716 2 5  มาก 

รวม 3.84 0.609 2 5 มาก 
 

จากตารางท่ี 14  พบวา  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข/การ
สื่อสาร/การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาในแตละประเด็น 
พบวา  บัณฑิตมีทักษะในการใชอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีความพอใจสูงสุดเทากับ 4.15 ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก  
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 3.2  คุณสมบัติสําคัญของบัณฑิตในมุมมองผูใชบัณฑิต 
 ผูวิจัยไดนําคุณสมบัติของบัณฑิตในแตละขอยอยมาจัดองคประกอบสําคัญใหมโดยใชสถิติ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Explorer factor analysis) ท้ังนี้เพ่ือกําหนดน้ําหนักสําคัญตาง ๆ 
ของคุณสมบัติของบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิตจากองคประกอบท้ังหมด 5 ดาน  เม่ือสกัดปจจัย
สําคัญเพ่ือจัดลําดับความสําคัญใหมไดเพียง 1 องคประกอบ ซ่ึงจากวิเคราะหในน้ําหนักสําคัญ 2 ลําดับ
แรกเปนประเด็นสําคัญในดานทักษะทางปญญา และประเด็นอ่ืน ๆ สามารถเรียงลําดับตามน้ําหนัก
ความสําคัญของความพึงพอใจท่ีมีตอบัณฑิต ดังนี้ 

1) มีความสามารถนําความรูเชิงทฤษฎีไปประยุกตใชในสถานการณทํางานใหม ๆ ได 
2) มีความสามารถระบุความรูทฤษฎีตาง ๆ หรือความรูท่ีเปนพ้ืนฐานทางวิชาชีพ

เฉพาะสาขาได 
3) มีความสามารถในการนําเสนอความคิดเห็น 
4) มีความคลองแคลวในการคิดอยางเปนระบบ คิดวิเคราะห สามารถเสนอแนะให

เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจได 
5) มีความสามารถตีความ ขยายความ แปลความ ยอความ จับใจความสําคัญได 
6) มีภาวะความเปนผูนํา 
7) มีการนําทักษะทางวิชาการและวิชาชีพมาพัฒนาและสรางสิ่งใหม ๆ ในการ

ทํางาน 
8) มีความสามารถในการแกปญหา และทํางานทามกลางความกดดันได 
9) มีความละเอียดรอยคอบในการทํางาน 
10) มีความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาตางประเทศไดอยาง

คลองแคลว ถูกตองและสรางสรรค 
11) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 
12) ความสามารถในการประสานงาน 

ดังนั้นคุณสมบัติบัณฑิตดังท่ีกลาวมาจึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในการทํางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เพ่ือท่ีสถาบันจะไดคง
รักษาและสรรคสรางสิ่งท่ีบัณฑิตพึงจะมีใหแกบัณฑิตทุกคนเปนมาตรฐานเดียวกันตอไป 
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 3.3  คุณภาพบัณฑิตและจุดแข็ง-จุดออนของบัณฑิต 
 เม่ือผูใชบัณฑิตทําการประเมินคุณสมบัติของบัณฑิตในดานตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาแลวนั้น  
นอกจากนี้ผูใชบัณฑิตไดประเมินคุณภาพในการทํางานของบัณฑิตในภาพรวม ซ่ึงวัดจากผลงานและ
ประสบการณท่ีผานมา พบวา บัณฑิตสวนใหญมีคุณภาพการทํางานอยูในระดับคุณภาพสูง รอยละ 
54.8  รองลงมาคุณภาพมาตรฐาน (ปานกลาง) รอยละ 35.7  คุณภาพสูงมาก รอยละ 7.9 และ
คุณภาพต่ํามาก รอยละ 1.6  ดังภาพประกอบ 1 

 
 

ภาพประกอบ 1 คุณภาพในการทํางานของบัณฑิต 
 
 

จากการสอบถามและสัมภาษณเชิงลึกกับผูใชบัณฑิตจํานวน 126 คน เพ่ือใชวิเคราะหจุดเดน
และจุดดอยของบัณฑิตในดานตาง ๆ พบวา ผูใชบัณฑิตสวนใหญคิดเห็นวาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเปนจุดเดน คิดเปนรอยละ 91.3  รองลงมาคือ ความรูความสามารถทางวิชาชีพ คิดเปนรอย
ละ 84.9 โดยมีขอเสนอแนะนาสนใจเก่ียวกับจุดเดนดังนี้  

1) บัณฑิตมีความตั้งใจทํางาน ขยัน อดทน กระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี 
2) มีความรูทางวิชาการและทักษะตาง ๆ ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 
3) เขาใจงานงาย เรียนรูเร็ว 
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ซ่ึงผูใชบัณฑิตเสนอแนะการสงเสริมสนับสนุนจุดเดนใหเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
1) ควรใหนักศึกษาเริ่มทํางานในระหวางเรียนควบคูกับการเรียนไปดวย  
2) สงเสริมและฝกใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการเรียนและทํางานรวมกัน 
3) สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
4) ควรเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอ 
5) เนนเรียนวิชาเอกใหมากข้ึน 
ขณะท่ีผูใชบัณฑิตคิดเห็นวาความรูความสามารถทางวิชาการของบัณฑิตเปนจุดดอยมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 16.7 รองลงมา คือ บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง คิดเปนรอยละ 11.9  ซ่ึงเปน
ปญหาในการทํางานท่ีผูใชบัณฑิตเห็นวาตองควรปรับปรุง และยังมีขอเสนอแนะท่ีเปนจุดดอยของ
บัณฑิตท่ีสําคัญเพ่ิมเติมเรียงตามลําดับความสําคัญของปญหา กลาวคือ บัณฑิตมีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษต่ํา  ไมคอยกลาแสดงออก ขาดความเปนผูนํา ขาดไหวพริบและความรอบคอบ มีทักษะ
ทางคอมพิวเตอรนอย และมีความม่ันใจในตนเองมากเกินไปไมคอยรับฟงผูอ่ืน   

ขอเสนอแนะท่ีบัณฑิตควรแกไขปรับปรุงเพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ดังนี้ 
1) กระตุนใหนักศึกษามีความสนใจและเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
2) ควรเรียนรูและสะสมประสบการณเพ่ิมเติม 
3) เพ่ิมเติมทักษะการประสานงานติดตอกับผูอ่ืน 
4) สงเสริมทักษะการคิดเชิงระบบใหมากข้ึน 
5) ควรเรียนทฤษฎีวิชาชีพใหเขาใจมากข้ึน  

 
 
 

4. การสัมภาษณเชิงลึกของผูใชบัณฑิตในประเด็นจุดออนและจุดแข็งของบัณฑิต 
สถานประกอบการท่ีใชบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการท่ัวไปและสาขาการบัญชี 

ระบุถึงจุดเดนของบัณฑิตสาขาการจัดการท่ัวไปดังนี้คือ สามารถเรียนรูงานไดเร็ว มีทักษะในการ
ทํางานท่ีดี มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนและสงเสริมในดานการทํากิจกรรมรวมกัน รวมท้ังควรท่ี
จะใหมีอาจารยคอยดูแลสําหรับนิสิตท่ีทํากิจกรรม เชน การสอนเพ่ิมเติมใหนิสิตท่ีทํากิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัย สําหรับจุดดอยของบัณฑิตสาขาการจัดการท่ัวไปคือ ควรบริหารเวลาในการทํางานให
เปน นอกจากนี้ในการทํางานควรรายงานผลความคืบหนาของงานใหหัวหนางานทราบและควรจัดทํา
คูมือการทํางานใหเพ่ือนรวมงานไดทราบและสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สถาน
ประกอบการไดกลาววา สาขาการบัญชีมีจุดเดนคือ มีความคิดสรางสรรค อดทน มีสวนรวมในการ
เสนอความคิดใหมมีทักษะในการทํางาน สถานประกอบการตองการบัณฑิตท่ีจบมาแลวสามารถทํางาน
ไดเลย สําหรับจุดดอยของบัณฑิตคือควรพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษ 

สถานประกอบการท่ีใชบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธาไดกลาวถึงจุดเดน
ของบัณฑิต คือ สามารถเรียนรูงานไดอยางรวดเร็ว มีการนําโปรแกรมตางๆมาใชในการทํางาน ไดเปน
อยางดี มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสุนนและสงเสริมในดานการทํางานจริงโดยใหรุนพ่ีมาเลา
ประสบการณในการทํางานใหรุนนองฟง  
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สถานประกอบการท่ีใชบัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาเทคโนโลยีสถาปตยไดกลาวถึง
จุดเดนของบัณฑิต คือ มีความขยันในการทํางาน นําความรูความสามารถมาใชในการทํางานไดเปน
อยางดี เชนสามารถการออกแบบตึกไดดี 

สถานประกอบการท่ีใชบัณฑิตวิทยาลัยเพาะชาง สาขาออกแบบผลิตภัณฑไดกลาวถึงจุดเดน
ของบัณฑิต คือ สามารถเรียนรูงานไดอยางรวดเร็ว เขาใจในงาน สามารถนําไปประยุกตใหเขากับ
ชิ้นงานได สามารถเรียนรูโปรแกรมตางๆในการทํางาน มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสุนนและสงเสริม
ใหนิสิตไดเรียนรูในสวนงานท่ีเก่ียวของสําหรับจุดดอยของบัณฑิตคือควรเพ่ิมในดานการมีมนุษย
สัมพันธใหมากข้ึน 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาภาวะการทํางานของบัณฑิต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  ผูวิจัยศึกษาสภาพจริงของการทํางานหรือการศึกษาตอ  วิเคราะหโอกาสท่ีบัณฑิตจะมี
ความพึงพอใจในการทํางาน  และศึกษาคุณสมบัติสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลอง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน ซ่ึงสามารถสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษานี้สามารถสรุปผลการวิจัยได 3 ขอ ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) ปจจุบันบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตั้งแตป 2553-2256 มีงานทําแลว คิดเปนรอยละ 90.5 
บัณฑิตสวนใหญ รอยละ 80 มีความพึงพอใจในงานท่ีตนทําอยู บัณฑิตไดทํางานมีความสอดคลองกับ
หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา รอยละ 41.8  สอดคลองบางสวน รอยละ 39.5 ไม
สอดคลอง รอยละ 14.3 นอกจากนี้พบวาอาชีพหลักหัวหนาครัวเรือนของบัณฑิตมีผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางานท่ีแตกตางกันทางสถิติ และบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ีแตกตางมีผลใหรายได
จากการทํางานแตกตางกันทางสถิติ แตระดับความพึงพอใจในการทํางานกับรายไดไมมีความสัมพันธ
กันทางสถิติ 

2) ปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต คือ ทักษะการทํางาน 
รองลงมา คือ กระบวนการเรียนการสอน นอกจากนี้องคประกอบของกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เพ่ิมข้ึน 1 เทา จะเพ่ิมโอกาสท่ีบัณฑิตจะพึงพอใจในงานท่ีตนทําประมาณ 1.68 เทา เม่ือเปรียบเทียบ
กับบัณฑิตกลุมท่ีไมพึงพอใจในงานท่ีตนทํา 

3) ผูใชบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมากท่ีสุด และไดใหน้ําหนักสําคัญกับทักษะทางปญญาซ่ึงเก่ียวของกับความสามารถนําความรู
ทฤษฎีตาง ๆ ไปประยุกตใชในสถานการณทํางานหรือวิชาชีพเฉพาะสาขาซ่ึงเปนคุณสมบัติสําคัญของ
บัณฑิตท่ีทําใหผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตอยูในเกณฑคุณภาพการทํางาน
ระดับสูงมาก 
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2. อภิปรายผล 
 บัณฑิตสวนใหญมีงานทํารอยละ 90.5  และมีความพึงพอใจในงานท่ีตนทําเกินกวารอยละ 
80 และไดทํางานสอดคลองกับสาขาท่ีเรียนเกินกวารอยละ 70 และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการทํางานของบัณฑิตระดับท่ีสูงมาก ซ่ึงผานเกณฑดัชนีคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยตองการ แต
รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานจึงขัดแยงกับผลการศึกษาของ 
Wenshu GAO และ Russell SMYTH (2010) ท่ีกลาววารายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําใหความพึงพอใจในการ
ทํางานเพ่ิมข้ึนดวย สวนปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการมีงานทําไมมีความสัมพันธกับคณะหรือ
สาขาวิชา และตัวแปรในกระบวนการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญในการไดงานทําท่ีเหมาะสมหรือมี
ความพึงพอใจในงานนั้นสอดคลองกับผลการศึกษาของ Pham Thi Diem and Nguyen Minh Ha 
(2013) สวนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมาก
ท่ีสุด และใหความสําคัญกับทักษะทางปญญาซ่ึงเก่ียวของกับความสามารถนําความรูทฤษฎีตาง ๆ ไป
ประยุกตใชในสถานการณทํางานหรือวิชาชีพเฉพาะสาขาซ่ึงเปนคุณสมบัติสําคัญของบัณฑิตท่ีทําให
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิตอยูในเกณฑคุณภาพการทํางานระดับสูงมาก
สอดคลองกับบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ สกอ. ท่ีตองการใหบัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม  
 ดังนั้นผลการประเมินและติดตามบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ท้ังดานบัณฑิตและผูใชบัณฑิตนั้นใหผลการศึกษาเปนท่ีนาพอใจมากและผานเกณฑวัดเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพดวย และสิ่งท่ีตองใหความสําคัญมากข้ึนคือการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในการคาดหวังใหบัณฑิตสําเร็จการศึกษาเพ่ือเปนผูประกอบการในอนาคต 
 

3. ขอเสนอแนะการวิจัย 
 การนําเสนอในสวนนี้มีความสําคัญยิ่งตอการศึกษาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร
ของแตละคณะเพ่ือใหสอดคลองกับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน  ซ่ึงแบงการนําเสนอเปน 3 ประเด็น คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะงานวิจัย
ครั้งตอไป และขอจํากัดงานวิจัย ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) คณะและมหาวิทยาลัยสามารถเตรียมความพรอมในการทํางานใหแกบัณฑิตใน

องคประกอบของทักษะการทํางาน ซ่ึงเก่ียวของกับความกระตือรือรนและชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ  
ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการเปนผูนํา ความรับผิดชอบและเอาใจใสในการ
ทํางาน  และความสามารถในการนําเสนองาน เปนตน ซ่ึงทักษะเหลานี้สามารถใชกระบวนการเรียน
การสอนในการสรางทักษะเหลานี้ไดเกือบท้ังหมด เชน ในแตละรายวิชาควรมอบหมายงานหรือ
กิจกรรมเดี่ยวและกลุม หลักสูตรปริญญาตรีแตละคณะควรบรรจุวิชาสัมมนาเพ่ือหาองคความรูใหม
หรือวิทยาการท่ีทันสมัย และใชวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือฝกกระบวนการปฏิบัติทักษะตาง ๆ ใหเกิดการ
คนควาเรียนรูสิ่งใหม ๆ การคิดเชิงระบบ  การเขียนผลงาน  และการนําเสนอผลงานอยางมีข้ันตอน
เพ่ือใหมีความสอดคลองในการพัฒนาองคความรูทางวิชาการดวยวิธีการวิจัยและมีการทําผลงานเพ่ือ
เปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับแตละหลักสูตรของสาขาตาง ๆ ในระดับ
ปริญญาตรี เชน การทําปญหาพิเศษ หรือการศึกษาคนควาอิสระ เปนตน  ซ่ึงจะเปนการตอบโจทยการ
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เพ่ิมทักษะการทํางานใหแกนักศึกษา นอกจากนี้ถาหลักสูตรมีการเตรียมความพรอมในกระบวนการ
เรียนการสอนมากข้ึนกวาเดิม จะเพ่ิมโอกาสท่ีบัณฑิตจะพึงพอใจในงานท่ีตนทําเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน 

2) การนําเสนอวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในการเปนผูประกอบการนั้น แตละหลักสูตรใน
สาขาวิชาตองเพ่ิมและปรับเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวของกับการบริหารธุรกิจใหทันสมัยและสามารถนําไปใชได
จริง จึงเห็นควรยกตัวอยางหรือกรณีศึกษาจากโจทยจริงในแวดวงธุรกิจ ควรมีการสรางหรือจําลองการ
ทําธุรกิจในสถานศึกษาเพ่ือนักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติจริงอยางตอเนื่องเพ่ือนําความรูท่ีไดเรียนมา
ประยุกตใชไดถูกตอง นอกจากนี้ศูนยบมเพาะธุรกิจท่ีจัดตั้งข้ึนควรสนับสนุนขอมูลดานตาง ๆ ท่ีเปน
ประโยชนแกศิษยเกาและศิษยปจจุบันในดานวิชาการ การหาแหลงทุนกูยืม และการใหคําปรึกษาทาง
ธุรกิจอยางเปนรูปธรรม เปนตน และสิ่งสําคัญท่ีสุดสถาบันการศึกษาควรสรางแรงจูงใจและจิตสํานึกท่ี
ดีในการเปนผูประกอบการแกนักศึกษา 

3) คณะและสถาบันควรรักษาจุดแข็ง ซ่ึงเก่ียวของกับทักษะการทํางาน และแกไขจุดออนท่ี
สําคัญและเรงดวน คือ การกระตุนใหนักศึกษามีความสามารถ ความสนใจ และทักษะการใช
ภาษาอังกฤษครบดานท้ังฟง พูด อาน เขียน ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งในการทํางานและเปนเง่ือนไขหนึ่งใน
การพิจารณาสําเร็จการศึกษาตามเกณฑใหมของ สกอ. 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
ประเด็นวิจัยท่ีนาสนใจเชื่อมตอกับการศึกษานี้มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก คือ การวิจัย

หลักสูตรของแตละสาขาวิชาในหลาย ๆ เรื่อง เชน การเตรียมความพรอมสําหรับการเปน
ผูประกอบการอยางเปนรูปธรรม และการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน ประเด็นท่ีสอง คือ การเตรียมความพรอมเพ่ือการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ใหมีประสิทธิภาพสําหรับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอจํากัดการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีกลุมตัวอยางต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไว เนื่องจากตองใชฐานขอมูลของสํานัก

ทะเบียน ซ่ึงท่ีอยูของบัณฑิตไมตรงกับความเปนจริงหรือเกิดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล ทําใหมี
จดหมายตีกลับจํานวนมาก ทําใหกลุมตัวอยางท้ังของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตต่ํากวาท่ีคาดคะเน 
โดยเฉพาะสําหรับกลุมตัวอยางผูใชบัณฑิตมีจํานวนนอยไมเพียงพอสําหรับการวิเคราะหองคประกอบ
ตามท่ีวางแผนไวเพ่ือใชในการพยากรณ ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีวิเคราะหแคสกัดปจจัยท่ีสําคัญ
และไมไดใชพยากรณใด ๆ ซ่ึงผูวิจัยทราบดีถึงเง่ือนไขจํานวนกลุมตัวอยางจะตองมีมากกวาจํานวนตัว
แปรอิสระอยางนอยสิบเทา จึงจะทําใหการวิเคราะหมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากขอจํากัดดังกลาว ทํา
ใหผูวิจัยยอมลดเง่ือนไขการวิเคราะหและยังใชวิธีสกัดองคประกอบเพียงเพ่ือตองการทราบน้ําหนักท่ี
แตกตางกันมาจัดลําดับความสําคัญของบางองคประกอบเทานั้น แลวนําการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวย
การสัมภาษณผูใชบัณฑิตเพ่ือทราบขอมูลรายละเอียดเชิงลึกในการประกอบการวิเคราะหเชิงปริมาณ
ซ่ึงอาจจะมีขอผิดพลาดทางสถิติไดเพ่ือสนับสนุนเหตุผลการนําเสนองานดังกลาวอีกวิธีหนึ่ง 
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พ.ศ. 2557 ปริญญาเอกวุฒิ บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร   

6.   สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ : - 
8. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ
ผลงานวิจัย 

 : หัวหนาโครงการวิจัย : ความพึงพอใจของผูประกอบการวิชาชีพบัญชีท่ีมีตอการใหบริการขอมูล
ดานภาษีอากรของสํานักงานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sathayat@gmail.com
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ประวัติคณะผูรวมวิจัย คนท่ี 3 
 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเกวลี แกนจันดา 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Kaewalee Kanchanda 
1. รหัสประจําตัวประชาชน 3 1020 01579 083 
2. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย   
3. สถานท่ีติดตอ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
264  ถนนจักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพ ฯ   10100 โทรศัพท  (02) 222-2814 

ตอ 5351      หมายเลขโทรสาร (02) 226-4879   E-mail  :  k_kanchanda@hotmail.com 
4. ประวัติการศึกษา  

-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (สาขาวิชาการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
-  สังคมศาสตร 

7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน  
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย   
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แบบสอบถาม 

ภาวะการทํางานของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

………………………………………………… 

คําช้ีแจง 

 การสํารวจนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบภาวะการทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จึงขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงมากท่ีสุด 

โดยขอมูลของทานจะนําไปประมวลผลและนําเสนอเปนภาพรวมในงานวิจัยเทานั้น เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการศึกษาซ่ึงจะเปนประโยชนตอคณะและมหาวิทยาลัยของเราตอไป  

 

วิธีดําเนินการ 

1. ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  (ถูก) ในชอง  หรือเติมขอความในชองวางท่ีเวนไวให

ครบถวนท้ัง 5 ตอน ซ่ึงมีท้ังหมด  .... ขอ 

2. สงแบบสอบถามกลับโดยใสซองท่ีเตรียมไวใหซ่ึงติดแสตมปและท่ีอยูหนาซองเรียบรอยแลว โดย

แบบสอบถามแตละฉบับของทานจะมีรหัสประจําตัวในการติดตามแบบสอบถามเพ่ือสงคืน 

3. ติดตอ ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึง หัวหนาโครงการวิจัย โทรศัพทมือถือ 0813554480 หรือผาน  

facebook : Thitima Rmutr ซ่ึงสรางไวสําหรับการประชาสัมพันธโครงการวิจัยนี้โดยเฉพาะ ทาน

สามารถเขาไปสอบถามขอคําถามตาง ๆ ในแบบสอบถามการวิจัยหรือแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ เรายินดี

รับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการเสนอแนะตาง ๆ จากศิษยเกาทุกทาน ทุกสาขาวิชา และทุกคณะ  

 

โครงการวิจัยนี้ หวังเปนอยางยิ่งจะไดรับความกรุณาจากศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาตั้งแตป 

2553-2556 ทุกสาขาวิชา  เพราะขอมูลของทานจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยตอไป ท้ังนี้จักเปนประโยชนตอ

รุนนองและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของบัณฑิต 

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………..นามสกุล…………………………………… 

2. อายุ …………… ป 

3. เพศ      (1) ชาย   (2) หญิง 

4. สถานภาพสมรส     (1) โสด   (2) แตงงาน 

5. รหัสประจําตัวนักศึกษา  

6. ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ.  

  (1) 2553     (2) 2554   (3) 2555   (4) 2556   

7. คณะ  (1) วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  (2) สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

  (3) อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี   (4) อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว 

  (5) บริหารธุรกิจ     (6) วิทยาลัยเพาะชาง 

 (7) ศิลปศาสตร 

8. พ้ืนท่ี    (1) ศาลายา   (2) บพิตรพิมุข จักรวรรดิ    (3) วังไกลกังวล  

9. วิชาเอก/สาขาท่ีจบ…………………………………………………………… 

10. เกรดเฉลี่ยสะสมท่ีสําเร็จการศึกษา……………………………..    

11.  อีเมล...................................................................เบอรโทรศัพท.....................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

สวนท่ี 2 ขอมูลครอบครัว (ครอบครัวเดิมตั้งแตเกิด)  

          (หัวหนาครอบครัวอาจเปนพอ แมหรือผูปกครองท่ีมีอํานาจการตัดสินใจในครอบครัวมากท่ีสุด)  

11. เพศของหัวหนาครอบครัว   (1) ชาย   (2) หญิง 
12. อายุของหัวหนาครอบครัว………………ป 
13. สถานภาพสมรสของหัวหนาครอบครัว 

  (1) โสด   (2) สมรส   (3) แยกกันอยู 
  (4) หมาย   (5) หยา   (6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………….. 

14.  ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครอบครัว 
  (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาตอนตน  (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (4) ปวช.   (5) ปวส.หรืออนุปริญญา  (6) ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

15. อาชีพหลักของหัวหนาครอบครัว 
  (1) รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ    (2) พนักงาน / ลูกจางบริษัทหางราน 
  (3) คาขาย / ประกอบธุรกิจสวนตัว  (4) เกษตรกรรม / ประมง 
  (5) รับจาง     (6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………..  

16. จํานวนสมาชิกของครอบครัว……………….คน และจํานวนบุตรท้ังหมดในครอบครัว…………..คน 
17. จํานวนผูมีรายไดของครอบครัว……………..คน 

18. รายไดประจําและรายไดเสริมของทุกคนในครอบครัวประมาณเดือนละ…………………บาท หรือ  
 

  ปละประมาณ……………………บาท  
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19. ครอบครัวมีบานเปนของตนเอง (อาจอยูระหวางเชาซ้ือหรือผอนชําระรายเดือนกับสถาบันการเงิน) 
  (1) มี     (2) ไมมี (เชาหรือไมไดเปนเจาของบานหรือท่ีดิน) 

20. คาใชจายการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการของครัวเรือนคิดเฉลี่ยประมาณเดือนละ 
…………………………..บาท (คาใชจายนี้ไมรวมการผอนชําระหนี้สิน และการออมทรัพยทุกประเภท เชน การ
ผอนบาน การสงแชร เปนตน)  
 

ตอนท่ี 3 ขอมูลภาวะการทํางานของบัณฑิต 

21. สถานภาพการทํางานปจจุบัน 

  (1) ทํางานแลว     (2) ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ 

  (3) กําลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนท่ี 3)  (4) ยังไมไดทํางาน        

 (5) ไมประสงคทํางาน      

22.  หลังสําเร็จการศึกษาแลวทานไดงานทําในระยะเวลาเทาใด 

  (1) ไดงานทันที    (2) 1-3 เดือน     (3) 4-6 เดือน    (4) 7-9 เดือน     

  (5) 10-12 เดือน         (6) มากกวา 1 ป    (7) มีงานทํากอนศึกษา/ระหวางศึกษา   

23. ทานคิดวาสาขาวิชาท่ีทานสําเร็จการศึกษาหางานยากหรือไม 

          (1) ไมยาก     

 (2) ยาก เพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   (2.1) เงินเดือนนอยกวาวุฒิท่ีจบ  (2.2) วุฒิการศึกษาไมตรงกับงานท่ีสมัคร 

   (2.3) สาขาท่ีจบมีการแขงขันกันสูง  (2.4) หนวยงานเลือกสถาบันท่ีมีชื่อเสียง 

   (2.5) การอนุมัติปริญญาลาชา  (2.6) ไมทราบแหลงงาน 

   (2.7) หางานท่ีตนเองชอบยังไมได  (2.8) ไมมีคนชวยเหลือ/ฝากงานให 

   (2.9) สอบเขาทํางานไมได   (2.10) อ่ืน ๆ (ระบุ).................................... 

24. ประเภทงานท่ีทําในปจจุบัน 

  (1)  ทํางานในหนวยงานราชการ  (2) ทํางานรัฐวิสาหกิจ    (3) ทํางานบริษัท/เอกชน 

  (4) ทํางานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ       (5) เจาของกิจการ  

  (6) ทํางานอิสระ  ประเภท 

   (6.1) คาขาย   (6.2) รับจาง/งานบริการ  (6.3) ทําสวน/ทําไร/ทํานา 

   (6.4) ธุรกิจสวนตัวหรือธุรกิจครอบครัวเก่ียวกับ……………………………………………… 

25. สถานท่ีทํางานปจจุบัน  

      ชื่อหนวยงาน/สถานท่ีประกอบการ……………………………………………………………………………… 

      ท่ีตั้งเลขท่ี………………….หมูท่ี………………….อาคาร/ตึก……………………………………..ชั้น………. 

      ตรอก/ซอย…………………………….ถนน……………………..…ตําบล/แขวง…………………………… 

      อําเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย……………….. 

      โทรศัพท…………………………………ตอ……………..…… โทรสาร…………………………………….. 
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26. ชื่อตําแหนงงานท่ีทํา (ระบุ)………………………………………..สังกัดงาน/ฝาย/แผนก…………………… 

27. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน……………………บาท  รายไดพิเศษตอเดือน…………………..บาท  

28. ลักษณะงานท่ีทําตรง/สอดคลองกับหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีทานสําเร็จการศึกษาเพียงใด 

  (1) ตรง/สอดคลอง  (2) ตรงบางสวน           (3) ไมตรง 

29. ทานไดนําความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียนไปประยุกตในหนาท่ีการงานอยางไร 

   (1) มากท่ีสุด    (2) มาก     (3) ปานกลาง    (4) นอย       (5) นอยท่ีสุด           

30. ทานคิดวาวิชาหรือทักษะใดบางท่ีเปนประโยชนในการทํางานของทานมากท่ีสุดหรือทําใหมีความเชี่ยวชาญ  

      ในการทํางานมากข้ึน 

 (1) วิชา…………………………………………………………………………………….           

 (2) ทักษะ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     (2.1) วิชาชีพ          (2.2) ภาษา     (2.3) คอมพิวเตอรหรือไอที          

    (2.4) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………                   

31.  ทานมีความพึงพอใจในงานท่ีตนทําอยูในปจจุบันอยางไร 

  (1) ไมพอใจอยางยิ่ง    (2) ไมพอใจ             (3) ไมแนใจ  

  (4) พอใจ      (5) พอใจอยางยิ่ง  

32. ทานคิดวาปญหาใดท่ีทานพบในการทํางานมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ขอ) 

  (1) ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานไดยาก    (2) คาจาง/คาตอบแทนนอย          

  (3) สถานท่ีทํางานไมเอ้ืออํานวย     (4) ผูรวมงานไมสามัคคีกัน    

  (5) เจานาย/หัวหนางานไมใหความสําคัญ   (6) ไมมีระบบการสอนงาน          

  (7) งานไมมีความกาวหนา      (8) งานไมตรงกับความรู ความสามารถ

  (9) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………    
 

33.  ปจจัยตอไปนี้มีผลตอระดับความพึงพอใจในการทํางาน (ปจจุบัน) ของทานอยางไร 
 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานปจจุบัน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. การสําเร็จการศึกษาในสาขาดังกลาวสามารถสนับสนุน
การทํางาน 

     

2. การฝกงานขณะศึกษาสนับสนุนการทํางาน      
3. การเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเพียงพอกับ
คุณสมบัติท่ีจะสามารถทํางาน 

     

4. การนําความรูท่ีศึกษามาไปใชทํางานไดจริง      
5. การมีความรูและเขาใจในงานและระบบการทํางาน      
6. ทักษะการใชภาษาอังกฤษสนับสนุนการทํางาน      
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6. ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศสนับสนุนการทํางาน      
12. ความขยัน มานะ และพยายามในการทํางาน      

13. ความรับผิดชอบและการเอาใจใสในการทํางาน      
14. ความกระตือรือรนและชอบเรียนรูสิ่งใหม ๆ       
15. ความชอบและรักในงานท่ีทํา      
16. ความชอบและรักในงานท่ีทํา      
17. ทักษะการนําเสนองาน      
18. ทักษะการแกปญหาท่ีดี      
19. ทักษะการเปนผูนํา      
20. ทักษะการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน      
21. ทักษะการทํางานเปนทีม      
ประสบการณทํางานแบบเดียวกันมากอน      
ประสบการณการฝกอบรมงานแบบเดียวกันมากอน      
ประสบการณทํางานในวิชาชีพท่ีใกลเคียงกัน      
ครอบครัวสนับสนุนทางการเงิน      
ความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลภายในบริษัท      
 

ตอนท่ี 4 แนวโนมในการเปนผูประกอบการ (ธุรกิจสวนตัว) 

34. ในอนาคตทานมีความตองการเปนผูประกอบหรือทําธุรกิจสวนตัว หรือไม 

  (1) ไมตองการ (ขามขอ เพราะ...............................................................  

 (2) ตองการ  เพราะ.....................................................................................           

 (3) ไมแนใจ   เพราะ..................................................................................... 

35. ระยะเวลาท่ีทานตองการเปนผูประกอบการในอนาคต  

 (1) ไมเกิน 5 ป   (2) 5-10 ป            (3) มากกวา 10 ป 

36. ธุรกิจใดท่ีทานสนใจจะเปนผูประกอบการในอนาคต ไดแก............................................................. 

37. ทานตองการเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมสิ่งใดบางใหแกบัณฑิตในการเปนผูประกอบการใน  

       อนาคต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ และเพ่ิมเติมความคิดเห็นอ่ืน ๆ ในขอ 6 )  

 (1) เพ่ิม/ปรับเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวของกับการบริหารธุรกิจ (การเงิน การจัดการ ฯลฯ) ท่ีนําไปใชจริงได 

 (2) การจําลองธุรกิจในสถานศึกษา 

 (3) การสนับสนุนขอมูลดานตาง ๆ เชน วิชาการ การหาแหลงทุน และการใหคําปรึกษา เปนตน 

 (4) สรางแรงจูงใจและจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการท่ีดี 

 (5) นําเสนอกรณีศึกษา ผูประกอบท่ีประสบความสําเร็จ 

 (6) อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 

38.  ทานคิดวาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเรื่องใดท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการทํางานของ

ทานไดมากยิ่งข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)    

 (1) ภาษาอังกฤษ    (2) คอมพิวเตอร           (3) บัญชี  

  (4) การใชงานอินเทอรเน็ต  (5) การฝกปฏิบัติจริง       (6) เทคนิคการวิจัย         

  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………… 

39. ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียน.................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

40. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอน................................................................................................... 

41. ขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา..........................................................................................   
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกคณะ/สาขาวิชา   
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

.................................................................... 

กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในชอง � หนาขอความตามความเปนจริงมากท่ีสุด 
 
บัณฑิต ชื่อ .................................................สกุล.................................................. 
สาขาวิชา............................................คณะ....................................................................... 
ทํางานในตําแหนง............................................................................................................. 
ฝาย/หนวยงาน................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต (ผูใชบัณฑิต คือ ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน) 

1. เพศ  � 1. ชาย  � 2. หญิง 

2. อายุ  � 1. ต่ํากวา 30 ป � 2. 30-34 ป  � 3. 35-39 ป 

  � 4. 40-44 ป  � 5. 45-49 ป  � 6. 50 ปข้ึนไป 
3. ประสบการณการทํางานของทานเปนระยะเวลา....................ป 
4. ระดับการศึกษาของทาน 

  � 1. ต่ํากวาปริญญาตรี   � 2. ปริญญาตรี 

  � 3. ปริญญาโท    � 4. ปริญญาเอก 
5 ตําแหนงหนาท่ีการงานในปจจุบัน 
  ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ   ภาคเอกชน 

 � 1. ผูอํานวยการกอง    � 4. เจาของกิจการ 

 � 2. หัวหนาฝาย    � 5. กรรมการผูจัดการ 

 � 3. อ่ืน ๆ ระบุ..............................  � 6. รองผูจัดการ 

       � 7. ผูอํานวยการฝาย 

       � 8. หัวหนาฝาย 

       � 9. อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีแบบสอบถาม.................................... 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอบัณฑิตในดานตาง ๆ     
 

คุณสมบัติของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ      
1. มีความเมตตา กรุณา และชวยเหลือผูอ่ืน      
2. พูดความจริงไมกลาวรายผูอ่ืน      
3. พิจารณาสิ่งตางๆ ดวยความยุติธรรมและถูกตอง      
4. สามารถควบคุมตนเอง และพึงตนเองได      
5. มีความซ่ือสัตย และสุจริตท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน      
6. มีความรับผิดชอบ      
7. มีวินัย      
8. มีความสํารวมท้ังกาย วาจา และใจ      
9. มีความอดทน อดกลั้น      
10.  มีความประหยัด มัธยัสถ ท้ังสวนตนและสวนรวม      
11.  มีความเสียสละ      
12.  ทํางานดวยความขยันหม่ันเพียร      
13.  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ      
14. มีน้ําใจ และประพฤติตัวอยูในศีลธรรมอันดี      
15. มีความเอ้ืออาทร ชวยเหลือผูรวมงาน      
ดานทักษะทางปญญา 
1. มีความสามารถระบุความรูทฤษฎีตางๆ หรือความรูท่ีเปน

พ้ืนฐานทางวิชาชีพเฉพาะสาขาได 

     

2.มีความสามารถตีความขยายความ แปลความ ยอความ จับ
ใจความได 

     

3.มีความสามารถนําความรูเชิงทฤษฎีไปประยุกตใชในสถานการณการ
ทํางานใหม ไๆด 

     

4.มีการนําทักษะทางวิชาการและวิชาชีพมาพัฒนาและสราง
สิ่งใหม ๆ ในการทํางาน 

     

5. ความสามารถในการนําเสนอความคิดเห็น       
ดานทักษะการทํางาน 
1.มีความคลองแคลวในการคิดอยางเปนระบบ คิดวิเคราะห 
สามารถเสนอแนะและใหเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจได 

     

2.มีความสามารถในการแกปญหา และทํางานทามกลางความ
กดดันได 

     

3.มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานและแสวงหาความรู
ใหมๆ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

     

4.มีวิจารณญาณและสามารถไตรตรองอยางมีเหตุผล      
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คุณสมบัติของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

5.มีการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือประโยชนใน
การปฏิบัติงาน 

     

6.มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน      
7.ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน      
8.การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี      
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีกําหนดจน
งานสําเร็จเรียบรอยไดดวยดี 

     

2. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี โดยไมละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ืน และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

3. มีทักษะในการทํางานเปนทีม       
4. มีการปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง      
5. มีความสามารถในการรักษาสาธารณสมบัติไดเปนอยางดี      
6. มีภาวะความเปนผูนํา      
7. ความสามารถในการประสานงาน      
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข/การส่ือสาร/การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความคลองแคลวในการใชตัวเลข และแปลผล

วิเคราะหตางๆ 

     

2. มีความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทย
ไดอยางคลองแคลว ถูกตองและสรางสรรค 

     

3. มีความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาตางประเทศไดอยางคลองแคลว ถูกตองและ
สรางสรรค 

     

4. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสําคัญสําหรับ
งานในหนาท่ี แสวงหาขอมูล และการติดตอสื่อสาร 

     

5. มีทักษะในการใชอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย      
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ตอนท่ี 3 คุณภาพการทํางาน และจุดเดน-จุดดอยของบัณฑิตท้ัง 6 ดาน 
   กรุณาวิเคราะหบัณฑิตท่ีทํางานกับทานวามีจุดเดนและจุดดอยในแตละดานอยางไร 

 คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในชองจุดเดน หรือ จุดดอย (อยางใดอยางหนึ่ง) และ 

     ทําเครื่องหมาย √ ในชองควรปรับปรุงหรือมีประสิทธิภาพ(อยางใดอยางหนึ่ง) ในการทํางานแตละดาน    
ทานคิดวาบัณฑิตทานนี้มีคุณภาพในการทํางาน (ซ่ึงอาจจะวัดจากผลงาน/ประสบการณ) อยูในระดับใด 

� 1. คุณภาพต่ํามาก  � 2. คุณภาพต่ํา � 3. คุณภาพมาตรฐาน(ปานกลาง)  � 4. 

คุณภาพสูง  � 5. คุณภาพสูงมาก   
 

คุณสมบัติของบัณฑิต วิเคราะหบัณฑิต ปญหาในการทํางานแตละดาน 
จุดเดน จุดดอย มีประสิทธิภาพ ควรปรับปรุง 

1. ความรูความสามารถทางวิชาการ     
2. ความรูความสามารถทางวิชาชีพ     
3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน     
4. บุคลิกภาพ     
5. การพัฒนาตนเอง     
6.จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ     
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ :  
สําหรับมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของทาน 
สิ่งท่ีทานคิดวาเปนจุดเดนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร คืออะไร 
และควรสงเสริม/สนับสนุนอยางไร
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
 
สิ่งท่ีทานคิดวาเปนจุดดอยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร คืออะไร 
และควรแกไขปรับปรุงอยางไร 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 
................................................... 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 
ขอมูลของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการจัดการเรียนการสอนของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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