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รหัสโครงการ : Uni018/2556 
ชื่อโครงการ : คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
                  ราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ชื่อนักวิจัย : นายครองยศ โพธิ์ชัย  นายโกวิท พิเภก และนางสาวฌานิน หาญณรงค์ 
 การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการของนายจ้าง ประชากรในการศึกษารวบรวมจากบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้ารายงานตัวรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2554 และได้แจ้งข้อมูลสถานภาพท างานไว้กับมหาวิทยาลัย แจกแจงตามประเภทของ
สถานประกอบการได้ 4 ประเภท ได้แก่ หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน และอ่ืนๆ รวม 130 
ราย ผู้วิจัยได้ท าสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างง่าย จ านวน 130  ตัวอย่าง ท าการส ารวจข้อมูล
คุณลักษณะของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 130 ฉบับ 
ผลการศึกษาพบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.8537)  องค์ประกอบหลักที่นายจ้างมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.9687) อันดับที่
สอง คือด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.9520 ) และอันดับที่ 3 คือด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจ
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.6919) ส าหรับองค์ประกอบย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มากที่สุด ได้แก่ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  ความ
รับผิดชอบต่องานที่ท าและอุทิศเวลา ความขยันหมั่นเพียรและกระตือรือล้นในการท างาน การ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของหน่วยงาน ส าหรับองค์ประกอบย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์น้อยที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ) ความสามารถในการวางแผนการท างาน 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการท างานเป็นทีม 
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Abstract 
 

Code of project : Uni018/2556 
Project name:  Characteristics of Rajamangala University of Technology Rattanakosin   
                     Graduates Affecting Job Employment Opportunities Technology             
                      Rattanakosin’s Students  
Resercher name : Mr.Krongyod Mr.Phochai, Kowit phipek andMiss.Shanin Harnnarong 

A survey study on Characteristics of Thaksin University Graduates that Affect Job 
Employment Opportunity aimed to investigate employers/entrepreneurs’ satisfaction 
toward Thaksin University graduates who they employed. The subjects, selected by 
stratified simple random sampling technique, were 130 graduates who attended the B.E. 
2554 graduation ceremony and reported their employment statuses to the university. The 
workplaces were divided into 4 different categories; government sector, state enterprise 
sector, private sector, and miscellaneous sector.  The survey questionnaires developed by 
the researcher were sent to the employers/entrepreneurs in the workplaces where the 
subjects were employed. 130 were returned for analysis. The study revealed the following 
results. Employers / entrepreneurs were very satisfied with the graduates ( X = 3.8537). 
The major characteristics that the employers/entrepreneurs were most satisfied with 
included ethics, moral, and social relationship ( X = 3.9687). The second major 
characteristic that the employers/entrepreneurs were very satisfied with was responsibility 
for professional ethics ( X = 3.9520). The third major characteristic that the 
employers/entrepreneurs were very satisfied with was academic knowledge and ability 
( X =3.6919). The minor characteristics that employers/entrepreneurs were most satisfied 
with included honesty, responsibility and dedication,diligence and enthusiasm, and ability 
to follow rules and discipline. The minor characteristics that the employers/entrepreneurs 
were least satisfied with included ability to use foreign languages (English and other 
languages), ability in planning, ability to use IT and teamwork ability 
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