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Abstract 
 

 The purposes of this research were :  1) To study the levels of employers 
satisfaction for graduate students from Ratchaphruek College in morale and ethics, 
knowlede, intelligence skills, interpersonal skills and responsibility, numerical analysis 
skills, communication and information technology.  2) To compare employers 
satisfaction to work of Ratchaphruek graduate students by employers status.  3) To 
study opinion needs and suggestion to graduate students works. Population were 531 
employers, questionnair with 43 items 5 rating scales and open end. Statistics were 
percentage, mean and standard deviation. 
 The conclusion :  1) The levels of employers satisfaction for graduate 
stndents from Ratchaphruek College in overall were high and the highest were 
intelligence skills the development of interpersonal and responsibility.  2) The male 
employers satisfaction were higher than female, the age of 45 – 49 years higher than 
other groups of age, the master degree employers were higher than bachelor’s 
degree employers, the owners were higher than others groups and the private units 
were higher satisfaction than others unit too.  3) The suggestions should to train for 
diligent, adjustment, teamwork, legality, using foreign language and new technology. 
 
Keyword:  Employers, Satisfaction 



 
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วิทยาลัยราชพฤกษ์มีอัตลักษณ์ คือ “SMART  ACTIVE  FUN”  SMART หมายถึง บัณฑิต
เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวิชาการ สามารถน าความรู้ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ACTIVE 
หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน และ FUN หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์
ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี และมีทักษะการใช้ชีวิต วิทยาลัยราชพฤกษ์จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิต
และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม โดยวิทยาลัยมีพันธกิจที่
ส าคัญ  คือ เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการ และมี
ความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าความรู้ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ใน
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นสากล 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือตั้งตรง
จิตรเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  ปัจจุบันวิทยาลัยราชพฤกษ์มีคณะวิชาที่เปิดท า
การสอนระดับปริญญาตรีจ านวน 6 คณะ คือ 

1. คณะบริหารธุรกิจ มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ 

2. คณะบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี  
3. คณะนิติศาสตร์ มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์  
4. คณะนิเทศศาสตร์ มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
5. คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

เอนิเมชัน และสาขาสาธารณสุขศาสตร์  
6. คณะศิลปะศาสตร์ มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ในปีการศึกษา 2555 มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 4 คณะ 6 สาขาวิชา  คือ

คณะบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ
จัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ จ านวน 1,245 คน วิทยาลัยเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลความส าเร็จของ
การผลิตบัณฑิต เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการให้
วิทยาลัยได้รับรู้ โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลของวิทยาลัยใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร ให้สามารถผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียนต่อไป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://bus.rc.ac.th/template1/course_branch.php?courses_id=19
http://bus.rc.ac.th/template1/course_branch.php?courses_id=19
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นอกจากนี้การประเมินผลความส าเร็จของการผลิตบัณฑิต ยังเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่2 “คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ทั้งในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการของบัณฑิตที่จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เพ่ือน ามาใช้ประกอบการวางแผนการผลิตบัณฑิตด้วย 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1.  ผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีระดับความพึงพอใจของในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับใด 

2.  ผู้ใช้บัณฑิตที่มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์แตกต่างกันหรือไม่ 

3.  ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

3.  เพ่ือศึกษาข้อคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต  
2.  ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัยราชพฤกษ์จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
3.  ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1.  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
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 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 
ประกอบด้วยประเด็นการส ารวจ 6 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ ์   

2. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นนายจ้าง ผู้ประกอบการ 

หัวหน้าส่วนงาน เจ้าของสถานประกอบการ ฝ่ายบุคคล/ตัวแทนในระดับผู้บริหารของสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ของบัณฑิต ที่ ได้รับการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นบัณฑิตที่มีงานท า
จ านวน 1,023 คน (ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในปีการศึกษา 2554 : งานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยราชพฤกษ์) 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 – เดือน

มีนาคม 2556 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะ
นิติศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ในปีการศึกษา 2554 (บัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติ
การส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนงาน เจ้าของสถานประกอบการ 
ฝ่ายบุคคล/ตัวแทนในระดับผู้บริหารของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอ านาจในการ
บริหาร ให้ค าแนะน าตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ หรือเป็นผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้องด้วย โดยมี
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ความรู้สึกยอมรับ พอใจ ของผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานที่บัณฑิตปฏิบัติงานอยู่ โดยพิจารณาตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง ลักษณะที่พึงมีในตัวบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 



 
บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2554"  ผู้วิจัย
ได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 3. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 4. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา 
 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

1. ความหมายของความพึงพอใจ 
 จากการศึกษาได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจไว้มากมายดังนี้ 
 กู๊ด (Good: 1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง คุณภาพหรือระดับ

ความพึงพอใจซึ่งเป็นความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติของบุคคลต่อกิจกรรม หรืออาจกล่าวได้ว่า ความ
พึงพอใจนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและ
แรงจูงใจ ซึ่งปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการท ากิจกรรมหรืองาน  
ต่าง ๆ ของบุคคล คือถ้าหากว่าบุคคลมีความพึงพอใจในกิจกรรมหรืองานใด การกระท ากิจกรรมหรือ
งานนั้นก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นได้เป็นอย่างดี  จึงถือได้ว่าความพึงพอใจเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ชอบหรือพอใจที่มี
องค ์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ และเขาได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการท างานไว้ว่า เป็น
ความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
และได้รับการตอบแทน คือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความ
มุ่งม่ันที่จะท างาน มีขวัญก าลังใจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน รวมทั้ง
การส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

มณี โพธิเสน (2543) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกยินดี เจตคติที่ดี
ของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตนท าให้เกิดความรู้สึกดีในสิ่งนั้น ๆ 

อเนก กลยนี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือเจตคติต่อการ
ท างานนั้น ๆ 

การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีการศึกษามาตั้งแต่ช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเกิดข้ึนในอังกฤษ ยุโรป รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรื่องที่ส าคัญที่นิยมศึกษา 
ได้แก่ การมุ่งตอบค าถามที่ว่าท าอย่างไรจึงจะเอาชนะความจ าเจและความน่าเบื่อของงานและช่วงต้น
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ศตวรรษท่ี 20 มีการเสนอแนะเก่ียวกับการสร้างความพึงพอใจ โดยการจ่ายค่าจ้างการท า งานเป็นราย
ชิ้นและมีช่วงเวลาในการพักจากการท างาน การท าให้งานมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไป เน้น
การสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น ซึ่งการศึกษาความพึงพอใจก็ได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น 
จนถึงปัจจุบันจากการส ารวจถึงแนวคิดเกี่ยวกับ “ความพึงพอใจ” ของสจ๊วต ออสแคมป์ (อ้างถึงใน 
ธัญญารัตน์ บุญต่อ, 2552: 41) พบว่า ความพึงพอใจมีความหมายอยู่ 3 นัย คือ 

1.  ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวการณ์ที่ผลปฏิบัติจริงได้เป็นไปตามท่ีบุคคลได้คาดหวังไว้ 
2.  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความส าเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ 
3.  ความพึงพอใจ หมายถึง การท างานได้เป็นไปตาม หรือตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 
จากความหมาย 3 นัย ได้น าไปสู่การพัฒนาทฤษฎีว่าด้วยความพึงพอใจต่องาน 3 ทฤษฎีที่

ส าคัญ คือ นัยแรก อยู่ในกลุ่มทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theories) นัยที่ 2 อยู่ในกลุ่ม
ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) และนัยที ่3 จัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีคุณค่า (Value Theories) 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
Maslow (1954: 80-84 อ้างถึงใน ธัญญารัตน์ บุญต่อ, 2552: Online) ได้เสนอทฤษฎี

ล าดับขั้นความต้องการ (Theory of Need Gratification) เป็นทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการของ
มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) ซึ่งกล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความต้องการที่จะสนอง
ความต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้น และความต้องการของมนุษย์นี้มากมายหลายอย่างด้วยกัน โดยที่
มนุษย์จะต้องมีความต้องการในขั้นสูง ๆ ถ้าความต้องการในขั้นได้รับการตอบสนองอย่างพึงพอใจ
เสียก่อน  

ทฤษฎีตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  ในการศึกษาถึงความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตจ าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจมาอธิบาย แม้ว่าทฤษฎีการสร้าง
ความพึงพอใจมีหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง คือ ทฤษฎีตามล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) โดยมาสโลว์เชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มี
ความต้องการ” (wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะก้าวไปถึงล าดับขั้นของความต้องการ
อย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์นี้ เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึง
พอใจ และได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืน ๆ ต่อไป ถือเป็น
คุณลักษณะของมนุษย์ คือ เป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งมาสโลว์ได้เรียงล าดับ
ความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นล าดับ (Maslow, 1970 : 46) 
ดังนี้ 

1.  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ที่มอี านาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุดจากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยในการ
ด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหารน้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ 
ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส 

2.  ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้าน
ร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้ว ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากทารกและเด็ก
เล็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพาอาศัยจากผู้อ่ืน 
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3.  ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love needs) 
เป็นความต้องการขั้นที่ 3 ที่บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อ่ืน ดังนั้นบุคคลจะรู้สึกเจ็บปวด
มากเมื่อถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครยอมรับ ถูกตัดขาดจากสังคม หรือการไม่มีเพ่ือน เมื่อบุคคลได้รับความรัก
และการให้ความรักแก่ผู้อื่นอย่างมีเหตุผลจนท าให้เกิดความพึงพอใจ 

4.  ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
กล่าวคือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน 
และมีความเป็นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบ
ความส าเร็จในงานภารกิจต่าง ๆ และลักษณะที่สองเป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน 
(esteem from others) คือ ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง การยอมรับ และความ
ต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระท าซึ่งท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถ
ของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 

5.  ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) เป็นความ
ต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ โดยบุคคลที่ประสบผลส าเร็จในขั้น
สูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขา อีกทั้งมีความปรารถนา
ที่จะพัฒนาตนเองท าให้มีพลังและแรงขับของตนเองที่จะกระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของ
ตน 

ทฤษฎีตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ สามารถใช้อธิบายความพึงพอใจของบุคคล 
ซ่ึงมีความต้องการเป็นล าดับขั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ หากผู้จ้างงาน/ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใน
ล าดับขั้นสูงขึ้น การพัฒนาศักยภาพของตนเองก็ย่อมสูงขึ้น จึงส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จได้มากขึ้นเนื่องจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยบุคลากรจ านวนมากที่ส าเร็จ
การศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัยและต่างสถาบัน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวต่างก็เป็นก าลังส าคัญต่อผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างมาก และการด าเนินงานจะเป็นไปได้ด้วยดีนั้น ผู้จ้างงาน/ผู้บังคับบัญชาจะต้องมี
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน  

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด า เนินงานของ
องค์การ เพราะเป็นองค์ประกอบที่สร้างความส าเร็จให้องค์การประการหนึ่ง  และเป็นตัวสะท้อนที่
ส าคัญประการหนึ่งของการผลิตบัณฑิตในแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งผลถึงการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด สาระตามข้อ 4.3   
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับ
คุณวุฒิ โดยในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องก าหนดเป้าหมายและด าเนินการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย  5 ด้าน ดังนี้   
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1. คุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ 
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็น
แบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น 

2. ความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  ตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้  ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3. ทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและ
งานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 
ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่  ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT   สามารถศึกษาและท าความ
เข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการศกึษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ  
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ (เบญจพร เกาะแก้ว, 2554: Online)  

 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2540: 20) ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 ประการ คือ 
1. มองเห็นทิศทางที่เหมาะสมของสังคมพร้อมรับผิดชอบ 
2. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและนานาชาติตลอดเวลา พร้อมมองเห็นผลกระทบ 
3. มีความเชื่อมั่นและเป็นตัวของตัวเอง 
4. มีหลักวิชาการ สามารถประยุกต์ใช้ได้ 
5. รับรู้ปัญหาสังคม มีส านึกร่วมกับสังคม 
6. ติดต่อและท างานร่วมกับคนอ่ืนให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. รู้ถึงปัญหามนุษยชาติ 
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8. มีความรับผิดชอบ 
9. มีจริยธรรมมีเหตุผล 

10. เป็นผู้น า 
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 จึงก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นได้ก าหนดให้มีส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการ
จัดทากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ใ นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้สาหรับประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ ซึ่งในมาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 คือ ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งหมายถึง ความคิดเห็นของนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิต โดยประเมินบัณฑิต
ใหม่ที่ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ มาแล้วตั้งแต่ 1-3 ปี โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการ
ท างานของบัณฑิต 3 ด้าน ได้แก่ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน), 2554)  

1.  มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   
 วิจารณ์ พานิช (2552: Online) ระบุว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

มี 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  สามารถจัดการปัญหาทางด้านจริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ

ทางค่านิยม ด้วยวิถีทางที่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนได้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมพ้ืนฐานและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางค่านิยมและการจัดล าดับความส าคัญ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
และบูรณาการได้อย่างสมดุลเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม เป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีภาวะผู้น าในการท างาน ในกลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัว และชุมชน 

 2.  ด้านความรู้  
  มีองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  รู้หลักและทฤษฎีที่

สัมพันธ์กัน ตระหนักในองค์ความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับผู้ที่เรียนใน
หลักสูตรวิชาชีพมีความคุ้นเคยกับพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขา/
สาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาจะต้องตระหนักในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิค ข้อบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงให้ทันตามกาลเวลาเพ่ือตอบสนองต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
  มีความสามารถในการท าวิจัย เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล ค้นหาแนวคิดและ

หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่กว้างขวาง และประยุกต์ข้อสรุปเพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งที่
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แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องอาศัยค าแนะน าจากภายนอก สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและ
เสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ สามารถประยุกต์ทักษะและความ
เข้าใจอันถ่องแท้เหล่านี้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขา/สาขาวิชา
ที่เรียนส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่ท าอยู่เป็นประจ าได้อย่าง
เหมาะสม และแยกแยะสถานการณ์ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ  พร้อมกับน าเอา
ความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้เพ่ือสนองตอบต่อ
สถานการณ์เช่นนั้น 

 4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะในฐานะผู้น า

หรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในกลุ่มที่มีสถานการณ์ไม่ชัดเจน และต้องการ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการด าเนินการแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการความ
สนใจและกล่าวถึงปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง 

 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เมื่อศึกษาปัญหาและข้อโต้แย้งแล้ว สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข 
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอ
ที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสาร
ที่เหมาะสมเป็นประจ าในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
ความคิด   

2.  คุณลักษณะของบัณฑิต 
 ค าอธิบายคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ที่

ก าหนดโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีดังนี้  (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา: 2554) 

 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง “การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม” 

  1.1 คุณธรรม พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1) ความเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น 
   2) การประกอบอาชีพด้วยความสุจริต 
   3) พูดความจริง ไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน 
   4) พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรม และถูกต้อง 
   5) อ่ืน ๆ 
  1.2 จริยธรรม พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1) การควบคุมตนเอง 
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   2) มีความซื่อสัตย์ และสุจริต ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
   3) มีความรับผิดชอบ 
   4) ความมีวินัย 
   5) พ่ึงตนเอง 
   6) ส ารวมทั้งกาย วาจา และใจ 
   7) อ่ืน ๆ 
  1.3 จรรยาบรรณ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1) มีความรับผิดชอบ อดทน อดกลั้น 
   2) รู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
   3) มีความเสียสละ 
   4) ขยันในการท างาน 
   5) อ่ืน ๆ 
 2.  ด้านความรู้ หมายถึง “ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูล 

การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้” พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 

  2.1 ระบุความรู้ด้านทฤษฎีต่าง ๆ หรือความรู้ที่เป็นพื้นฐานได ้
  2.2 สามารถตีความ ขยายความ แปลความ ย่อความ จับใจความได้ 
  2.3 สามารถน าความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได ้
  2.4 อ่ืน ๆ 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง “ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้

ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ไขปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน” พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 

  3.1 มีความคล่องแคล่วในการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ และให้
เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้ 

  3.2 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และท างานท่ามกลางความกดดันได้ 
  3.3 สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองได้ 
  3.4 อ่ืน ๆ 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง “ความสามารถ

ในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น าความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง” พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 

  4.1 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนดจนงานเสร็จเรียบร้อย แม้ว่าจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็
ตาม 

  4.2 ปฏิบัติหน้าที ่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติ
ของตน 

  4.3 มีทักษะในการท างานเป็นทีม เพ่ือบรรลุเป้าหมายของงานหรือองค์กร 
  4.4 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง 
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  4.5 รักษาสาธารณสมบัติ 
  4.6 อ่ืนๆ 
 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายถึง “ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” 
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 

  5.1  มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลข และแปลผลวิเคราะห์ต่าง ๆ 
  5.2  มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้

อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสร้างสรรค์ 
  5.3  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการแสวงหาข้อมูล  และการ

ติดต่อสื่อสาร 
  5.4  อ่ืน ๆ 
 
 
3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552) 

 1.  ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึง
ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 2.  ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยอาศัย
ค าแนะน าแต่เพียงเล็กน้อย 

 3.  ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อ
ผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ 

 4.  ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งส าคัญคือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ 

 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดประเด็นการประเมินด้าน
คุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2 และตัวบ่งชี้ที่ 16.2 

คุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ
จ านวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และ
สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
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วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งได้ตาม
คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน กล่าวคือ เป็นผู้ใช้ภาษาได้ดี ถูกต้อง ประพฤติดี มีกริยามารยาท
ดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองได้ถ่องแท้ เจริญงอกงามเพราะความใฝ่รู้และความสามารถแปรความคิด
เป็นการกระท าได้ส าเร็จ เป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้มีทักษะและภูมิปัญญาใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตส านึกและภูมิธรรมในฐานะ
พลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ 
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ตัวบ่งช้ี ที ่2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค าอธิบาย คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะ
ของบัณฑิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีสภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบ
มาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและ
ในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1.  ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถามที่ก าหนดโดย 
สมศ. หรือรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานกลางที่ สมศ. มอบหมาย 

2.  ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  หรือสถาบันที่รับ
บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

3.  ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 
ตัวบ่งช้ีที ่16  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ค าอธิบาย สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและ

ระดับสูง การวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน น าไปสู่การ
ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนการพัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งที่จะ
สร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 

 
ตัวบ่งชี ้สมศ. ที ่16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและใน

เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดย
มีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
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1.  ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2.  แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถาบัน 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดวงพร อ่อนหวาน และคณะ (2545) ได้ศึกษา เรื่อง การประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาสาย
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากร 2 กลุ่มคือ ผู้ส าเร็จการศึกษาสายบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
พายัพ เฉพาะในปีการศึกษา 2545 และผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืน 434 
ชุด (คิดเป็นร้อยละ 51.54) และ 106 ชุด ตามล าดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยในส่วนของผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตสาย
บริหารธุรกิจ จ านวน 102 ราย พบว่ามีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนมากอายุไม่เกิน 40 ปี มี
ประสบการณ์ไม่เกิน 10 ปี มีความคิดเห็นต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ในด้าน
ความสามารถทางวิชาการ และด้านความสามารถทางเทคนิคทักษะและวิธีปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ทุกรายการ ส่วนในด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว และด้านทัศนคติต่ออาชีพ ส่วนมากอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

พนม วงศ์ไชย (2550) ศึกษาเรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2550 พบว่า หน่วยงานที่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมท างานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากและไม่มีหน่วยงานใดที่มีความ
พึงพอใจในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่คณะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน นอกจากนั้นยังพบว่าคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจต่อการท างานของบัณฑิตด้วย โดยมีคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์มากก็คือ สถานที่ตั้งและประเภท
ของสถานประกอบการ 

รัชฎา ธิโสภา และคณะ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2548 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  รุ่นปีการศึกษา 
2548 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้พ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการ
ท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นายจ้างต่อบัณฑิต จ าแนกตาม ระดับการศึกษา ประเภทนายจ้าง คณะ และกลุ่มสาขาวิชา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนายจ้างของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2548 จานวน 244 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบ ค่า T-Test, F-Test, ค่า One-Way 
ANOVA และทดสอบสมมติฐานเพ่ือการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 1. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมของสถาบัน รวมทั้ง
บัณฑิตปริญญาตรีและปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใน
ภาพรวมของคุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก และในภาพรวมของบัณฑิตปริญญาตรี และ
บัณฑิตปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ยกเว้นบัณฑิตปริญญาโท มีคุณลักษณะด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจ้าง
ต่อบัณฑิต จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน โดยนายจ้างของบัณฑิตปริญญาโท มีความพึงพอใจมากกว่านายจ้าง
ของบัณฑิตปริญญาตรี ทั้ง 3 ด้าน 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จ าแนก
ตามประเภทนายจ้างพบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน โดยนายจ้างของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่า
นายจ้างของหน่วยงานเอกชน ทั้ง 3 ด้าน 5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต 
จ าแนกตามคณะพบว่า นายจ้างของบัณฑิตปริญญาตรีและปริญญาโท มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน 6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
บัณฑิต จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาพบว่า นายจ้างของบัณฑิตในภาพรวม มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน  

จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตบัญชี กรณีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ความคาดหวังของ
นายจ้างที่มีต่อบัณฑิตบัญชีด้านความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านความสามารถในการใช้โประแกรมส าเร็จรูปและความสามารถใน
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นายจ้างกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตมีความคาดหวังต่อบัณฑิตบัญชีในด้านความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายระยะไกล (WAN) 
และความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Access มากกว่าธุรกิจซื้อมาขายไป นายจ้างธุรกิจ
การบริการมีความคาดหวังต่อบัณฑิตบัญชีในด้านความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Power 
Point มากกว่าธุรกิจซื้อมาขายไป ส่วนความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตบัญชีในด้านอ่ืน ๆ ที่
เหลือไม่แตกต่างกัน 

เบญจวรรณ ชุณหกาญจน์ (2551) ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
คุณสมบัติของบัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ
บัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยมีการแบ่งคุณสมบัติของบัณฑิตเป็น 3 
ด้าน คือ ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ด้านความสามารถในการท างาน และด้านบุคลิกภาพทั่วไป 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของนายจ้างเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจน
ด้านอื่น ๆ ศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามให้นายจ้างของบัณฑิตคณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
รุ่นปี การศึกษา 2539 และ 2540 ซึ่งส าเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2542 และ 2543 ตามล าดับ มี
ประชากรจ านวน 558 คน โดยมีนายจ้างบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามกลับมาจ านวน 297 คน คิดเป็น  
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ร้อยละ 53.02 วิธีการวิเคราะห์ คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) หาค่า t-test และค่าร้อยละ  ผลการศึกษาพบว่า นายจ้างประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณสมบัติของบัณฑิตคณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในภาพรวมทุกกลุ่มคุณสมบัติอยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และเมื่อพิจารณารายกลุ่มคุณสมบัติที่นายจ้างประเมินความพึงพอใจบัณฑิต
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรากฏว่า กลุ่มคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพทั่วไปมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดเท่ากับ 3.85  รองลงมา คือ กลุ่มคุณสมบัติด้านความสามารถในการท างาน (3.73) และกลุ่ม
สมบัติความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ (3.51) การพิจารณาคุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่นายจ้าง
ต้องการปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของความต้องการของนายจ้างอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วน
กลุ่มคุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างประเมินค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ กลุ่มคุณสมบัติด้าน
ความสามารถในการท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา คือ กลุ่มคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพทั่วไป 
และกลุ่มคุณสมบัติความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ตามล าดับ ส าหรับคุณสมบัติของบัณฑิตคณะ
บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่นายจ้างประเมินค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปี การศึกษา 2551 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต ใน 4 ด้าน มีดังนี้  
1) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ มีการประเมิน 9 ข้อ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 7.69) และนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากทุกข้อเช่นกัน (มีค่าเฉลี่ย 
7.92-7.50) ข้อที่นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงใน 3 ข้อแรก ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมและแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนางานความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานที่ได้รับมอบหมาย  2) ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป มีการ
ประเมิน 11 ข้อ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 7.95) โดยมี 7 ข้อที่นายจ้างพึง
พอใจมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย 8.30-8.01) และพึงพอใจในระดับมาก 4 ข้อ (มีค่าเฉลี่ย 7.81-7.19) ข้อที่
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดด้านความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสูงใน 3 ข้อแรก ได้แก่ ความมีระเบียบวินัยในการท างาน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน  3) ด้านบุคลิกภาพ มีการ
ประเมิน 8 ข้อ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 7.97) โดยมี 4 ข้อที่นายจ้าง/ผู้ใช้
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.18-8.04) และมี 4 ข้อที่พึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 7.98-7.50) ข้อที่
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านบุคลิกภาพ และมีค่าเฉลี่ยสูงใน 3 ข้อแรก ได้แก่ 
การให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน และความมีมนุษย์สัมพันธ์  4) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการประเมิน 7 ข้อ ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.26) และทุกข้อนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุด (มี
ค่าเฉลี่ย 8.40-8.15) ข้อที่นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยมีค่าเฉลี่ยสูงใน 3 ข้อแรก ได้แก่ การประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันด ีความซื่อสัตย์สุจริต และความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2552) ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ป ี
พ.ศ.2552 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 และความ
พึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 3.90 ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.16 และด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ส่วนตัว ค่าเฉลี่ย 4.13 ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้าน
การปฏิบัติงาน ในเรื่องการน าความรู้ความสามารถที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงมากที่สุด 
รองลงมา คือ การท างานเป็นทีม/การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการพูดติดต่อประสานงานตามล าดับ 
ส่วนการพัฒนาด้านคุณภาพบัณฑิต  ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต ควรพัฒนาในเรื่องความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ มากที่สุด รองลงมา คือ ความมีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีปฏิบัติ และความกระตือรือร้น ตามล าดับ 

เสาวณี ใจรักษ์ และคณะ (2551) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2551 จาก
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส า เร็จ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2551 ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวัดคุณภาพการ
ผลิตบัณฑิตของทางมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้ได้ข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิต โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่องการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส า เร็จ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ตอนที่ 
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา (แยกประเมินเป็น ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว) ตอนที่ 3 ความต้องการบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
บัณฑิต (จ าแนกเป็นคณะ )  ประชากรเป็นผู้ใช้บัณฑิต นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ที่บัณฑิตท างาน
เกี่ยวข้องด้วย หรือบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้ข้อมูลมาจากการติดตามสภาพ การมีงานท าของ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2549 จ านวน 2,364 คน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (www.job. mua.go.th) ได้
แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 1,230 คน ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
ร้อยละ 43.66 เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ร้อยละ 82.6 เป็นหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 40.9 บัณฑิตท างาน
ตรง/สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จมา ร้อยละ 76.0 และท างานกับผู้ใช้บัณฑิตมาแล้วมากกว่า 6 
เดือน ร้อยละ 85.8 การวิจัยในครั้งนี้ ได้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน โดย
ความพึงพอใจรวมเป็นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 และความพึงพอใจในทุก ๆ ด้านในระดับมาก เช่น 
ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.77 ด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

http://www.job/
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ค่าเฉลี่ย 3.89 และด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว ค่าเฉลี่ย 4.00 ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ความสามารถที่
เรียนมามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติจริง กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออก และการท างานอย่างมีระบบ  และต้องการให้มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มากที่สุด รองลงมาคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก รู้จัก
กาลเทศะ มีความเป็นผู้นาและมีความกระตือรือร้น ตามล าดับ  

หฤทัย อาษากิจ (2553) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อบัณฑิต และศึกษาความสอดคล้องของคุณลักษณะของบัณฑิตกับความต้องการของนายจ้างผู้ใช้
บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นปีการศึกษา 
2551 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นายจ้างของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปี
การศึกษา 2551 จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน 
6 เขตพ้ืนที ่จานวน 1,680 คน มีจ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าทั้งหมด 1,328 คน และเลือกบัณฑิตร้อยละ 
60 ของบัณฑิตที่มีงานท าได้ จานวน 797 ราย จากข้อมูลบัณฑิตที่มีที่อยู่ของหน่วยงานที่ชัดเจน
สมบูรณ์ และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 394 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.44 ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ให้กับนายจ้าง
ผู้ใช้บัณฑิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว One-Way Anova ผลการศึกษาพบว่า นายจ้างผู้ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็นหัวหน้างาน/หน้าแผนก ประสบการณ์การท างานของ
นายจ้างผู้ตอบแบบสอบถามมี มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป และเป็นหน่วยงานเอกชนมากที่สุด ส่วนใหญ่มี
จ านวนบุคลากรในหน่วยงานต่ ากว่า 50 คน เป็นหน่วยงานในการให้บริการมากที่สุด หน่วยงานมี
วิธีการคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน 3 ล าดับแรก คือสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ และ
ปัจจัยส าคัญที่หน่วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน 3 ล าดับแรก คือสาขาวิชาเอก ผลการเรียน 
(คะแนนเฉลี่ยสะสม) และบุคลิกภาพ ส่วนใหญ่บัณฑิตทางานตรงกับ/ใกล้เคียงสาขาวิชาที่เรียนจบมา 
มีระยะเวลาที่บัณฑิตเข้าท างาน 4-9 เดือน และพบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.92) และพบว่าเขตพ้ืนที่ที่แตกต่าง มีความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิต ไม่แตกต่างกัน และด้านประเภทของนายจ้างที่แตกต่าง มีความพึงพอใจของ
นายจ้างต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต โดยภาพรวมแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน พบว่ามีความแตกต่างเฉพาะด้านความสามารถพ้ืนฐานและทักษะในการปฏิบัติงาน  และด้าน
บุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว แต่ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติต่อวิชาชีพ ไม่มีความแตกต่างกัน 
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จากการที่ได้ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาไว้ดังนี้ 

 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1 เพศ 
2 อายุ 
3 ระดับการศึกษา 
4 ประสบการณ์การท างาน 
5 ต าแหน่งหน้าที่การท างาน  
6 ประเภทหน่วยงาน/สถานประกอบการ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 



 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  

การวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2554"  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากร 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
ประชำกร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นายจ้าง ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนงาน เจ้าของสถาน
ประกอบการ ฝ่ายบุคคล/ตัวแทนในระดับผู้บริหารของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
อ านาจในการบริหาร ให้ค าแนะน าตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ หรือเป็นผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้อง
ด้วย โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นข้อมูลประชากร
จากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (บัณฑิตที่ได้รับการ
อนุมัติการส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) เป็นบัณฑิตที่มีงาน
ท าแล้ว จ านวนประชากร 1,023 คน ผู้วิจัยไดด้ าเนินการส่งแบบสอบถามให้กับผู้ใช้บัณฑิตทุกคน และ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 531 คน คิดเป็นร้อยละ 51.91 

 
เครื่องมือในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์  
ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ก าหนดโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน ต าแหน่งหน้าที่การท างาน  และประเภทของหน่วยงาน/สถานประกอบการ  มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 
ราชพฤกษ์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผู้วิจัยได้เพ่ิมด้านที่ 6 คือด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพ่ือเป็น
การตอบการประกันคุณภาพเรื่องอัตลักษณ์  แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 
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(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2547: 137-
138) โดยก าหนดความหมายของคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 

 คะแนน  ระดับความพึงพอใจ 
 5 มากที่สุด 
 4 มาก 
 3 ปานกลาง 
 2 น้อย 
 1 น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ขอข้อมูลซึ่งเป็นที่อยู่ของหน่วยงาน สถานประกอบการที่บัณฑิตได้ท างานอยู่จาก
ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2554 (บัณฑิตที่
ได้รับการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ มาจัดท ารูปแบบให้สะดวกในการจัดส่ง โดยด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้ใช้
บัณฑิตทางไปรษณีย์ และให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบกลับมาระหว่างภายในเดือนพฤษภาคม 2556 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
1. น าเสนอข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในรูปของค่าความถี่ (Frequency) 

อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ก าหนดโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
โดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ย การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง  การอธิบายข้อมูลจะใช้สถิติเชิง
พรรณนาและมีเกณฑ์การแปลความหมายที่ตั้งไว้ตามหลักสถิติ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
 4.50-5.00  มากทีสุ่ด 
 3.50-4.49  มาก 
 2.50-3.49  ปานกลาง 
 1.50-2.49  น้อย 
 1.00-1.49  น้อยที่สุด 



 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี
การศึกษา 2554 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่การท างาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประเภทของหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6. ด้านคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพของผู้ใช้บัณฑิตกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งหน้าที่การท างาน และประเภทของหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตามสถานภาพ  

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 220 41.43 
หญิง 311 58.57 

รวม 531 100.00 
ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
อายุ   

ต่ ากว่า 30 ปี 54 10.17 
30 - 34 ปี 73 13.75 
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35 - 39 ปี 123 23.16 
40 - 44 ปี 145 27.31 
45 - 49 ปี 77 14.50 
50 ปีขึ้นไป 59 11.11 

รวม 531 100.00 
ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า 337 63.47 
ปริญญาโท 194 36.53 

รวม 531 100.00 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน   

เจ้าของกิจการ 121 22.79 
กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ 0 0.00 
ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 47 8.85 
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก 363 68.36 

รวม 531 100.00 
จ านวนปีที่ปฏิบัติงาน   

ต่ ากว่า - 5 ปี 280 52.73 
6 - 10 ปี 141 26.55 
11 - 15 ปี 46 8.66 
16 ปีขึ้นไป 64 12.05 

รวม 531 100.00 
ประเภทของหน่วยงาน   

หน่วยงานภาครัฐ 76 14.31 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 26 4.90 
หน่วยงานภาคเอกชน/กิจการส่วนตัว/
กิจการครอบครัว 

429 80.79 

รวม 531 100.00 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ)  

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ปัจจัยส าคัญท่ีหน่วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน 

ผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม) 102 19.21 
สาขาวิชาเอก 215 40.49 
สถาบันการศึกษา 30 5.65 
บุคลิกภาพ 70 13.18 
ความรู้ความสามารถพิเศษ (ระบุ)  95 17.89 
อ่ืน ๆ (ระบุ)  19 3.58 

รวม 531 100.00 
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จากตารางที่ 1 แสดงสถานภาพของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 58.57 มีอายุระหว่าง 40 - 44 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.31 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ ากว่า จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 63.47 มีต าแหน่งใน
ระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 68.36 ผู้ใช้บัณฑิต
ปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน/กิจการ
ส่วนตัว/กิจการครอบครัวมากที่สุด จ านวน 429 คิดเป็นร้อยละ 80.79 และพบว่าปัจจัยส าคัญที่ผู้ใช้
บัณฑิตพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างานดูจากสาขาวิชาเอกเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.49 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6. ด้านคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวม 

คุณลักษณะของบัณฑิต   ระดับ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.30 .371 มาก 
ด้านความรู้ 4.25 .359 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.28 .478 มาก 
ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.26 .434 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.11 .349 มาก 

ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 4.33 .408 มาก 
รวม 4.25 .304 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (=4.25)  เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (=4.33) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (=4.30) ด้าน
ทักษะทางปัญญา (=4.28) ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (=4.26) 
ด้านความรู้ (=4.25) และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(=4.11) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ระดับ 
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ

ความซื่อสัตย์ สุจริต  
4.41 .554 มาก 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 4.24 .632 มาก 
3. มีความขยันหมั่นเพียร อดทน/สู้งาน 4.28 .500 มาก 
4. สุภาพเรียบร้อย 4.34 .609 มาก 
5. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามตรงต่อเวลา 4.10 .548 มาก 
6. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4.27 .576 มาก 

7. ความมีน้ าใจ  ช่วยเหลือ  เสียสละเพ่ือส่วนรวม 4.52 .522 มากที่สุด 
8. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.29 .578 มาก 
9. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร

และสังคม 
4.27 .526 มาก 

รวม 4.30 .371 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.30)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความมนี ้าใจ ช่ววยเลลอ ชเียีีลเเือ่ ีววน วม 

(=4.52) นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ ต เลนักใจนคุณควาแลเคุณธ  มช
  ยิธ  มชเียีีลเชความซอ่ ีตัยช์ีุ  ติช(=4.41) ีุภาืเ ยีบ  ้ย (=4.34) ม ี  ยาบ  ณทาง
วิ่ ากา แลเวิ่ า่ีื  (=4.29) มคีวามขยนัลมัน่เืยี ช ดทน/ีูง้าน (=4.28) เคา ืีทิธแิลเ
 บัฟงัความคดิเลน็ข งผู้ อ่นช วมทัง้เคา ืใจนคุณควาแลเศกัดิศ์ ขี งความเป็นมนุษยช์(=4.27 

เคา ืกฎ เเบยีบแลเข ้บงัคบัตวางชๆชข ง งคก์ แลเีงัคม (=4.27) มวีนิัยชต งตว เวลาชแลเ
ความ บัผดิ่ บตว ตนเ ง (=4.24) และมภีาวเความเป็นผูน้ าแลเผูต้ามต งตว เวลา (=4.10) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความรู้ 

ด้านความรู้   ระดับ 
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา  
4.33 .545 มาก 

2. มีการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน 4.46 .592 มาก 
3. มีการจัดระบบและควบคุมงาน 4.23 .587 มาก 
4. มีการน าเสนอความคิด 4.19 .588 มาก 
5. มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 4.15 .737 มาก 
6. มีการสร้างสรรค์พัฒนางาน 4.19 .656 มาก 
7. มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4.18 .500 มาก 
8. เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 4.24 .557 มาก 

รวม 4.25 .359 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.25)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ มีการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ท างาน (=4.46) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษา (=4.33) เป็นผู้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง (=4.24) มีการจัดระบบและควบคุม
งาน (=4.23) มีการน าเสนอความคิด (=4.19) มีการสร้างสรรค์พัฒนางาน (=4.19) มีความ
เข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (=4.18) และ มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
(=4.15) ตามล าดับ 



32 

ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะทางปัญญา   ระดับ 
1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
4.23 .637 มาก 

2. ความสามารถในการคิดเป็นระบบ เสนอแนะให้เหตุผล
เพ่ือการตัดสินใจ 

4.24 .641 มาก 

3. ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการท างาน 4.30 .635 มาก 
4. มีการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.29 .648 มาก 
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.36 .596 มาก 
6. ความสามารถในการตัดสินใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ท่ี

ไม่คาดคิดมาก่อน 
4.25 .764 มาก 

รวม 4.28 .478 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.28)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(=4.36) ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการท างาน (=4.30) มีการแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ (=4.29) ความสามารถในการตัดสินใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่
ไม่คาดคิดมาก่อน (=4.25) ความสามารถในการคิดเป็นระบบ เสนอแนะให้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจ 
(=4.24) และ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย (=4.23) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

  ระดับ 

1. ความมุ่งม่ันที่จะท าให้งานส าเร็จ  4.50 .500 มาก 
2. ความเป็นผู้น า 4.01 .727 มาก 
3. ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 4.19 .636 มาก 
4. ความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเองในงานที่ท า 4.17 .605 มาก 
5. มีทักษะในการท างานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 4.24 .522 มาก 
6. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย  สัญญา และข้อตกลง 4.25 .695 มาก 
7. รักษาสาธารณสมบัติ 4.45 .592 มาก 

รวม 4.26 .434 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (=4.26)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ 
ความมุ่งม่ันที่จะท าให้งานส าเร็จ (=4.50) รักษาสาธารณสมบัติ (=4.45) ปฏิบัติงานตามกฎหมาย  
สัญญา และข้อตกลง (=4.25) มีทักษะในการท างานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
(=4.24) ความละเอียดรอบคอบในการท างาน (=4.19) ความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
ในงานที่ท า (=4.17) และ ความเป็นผู้น า (=4.01) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ระดับ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา  4.23 .661 มาก 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

แสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
4.34 .529 มาก 

3. ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ส านักงาน 4.21 .597 มาก 
4. ความสามารถในการเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติใน

การวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
4.33 .613 มาก 

5. ความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสม ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 

4.18 .682 มาก 

6. ทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออก) 4.19 .622 มาก 
7. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 3.27 .810 ปานกลาง 

รวม 4.11 .349 มาก 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.11)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากเรียง
ตามล าดับดังนี้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
(=4.34) ความสามารถในการเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา (=4.33) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา (=4.23) ความสามารถ
ในการใช้อุปกรณ์ส านักงาน (=4.21) ทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออก) 
(=4.19) และ ความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม ส าหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันได ้(=4.18) ตามล าดับ ส่วนในเรื่อง ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (=3.27) 
เพียงข้อเดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์  ด้านคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์   ระดับ 

1. มีความรู้และความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4.24 .626 มาก 
2. มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.33 .582 มาก 
3. สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กับงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์ 4.17 .708 มาก 
4. มีทักษะในการสื่อสารและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หรือเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.19 .717 มาก 

5. มีความเสียสละ มีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน มีจิต
สาธารณะ มีบุคลิกภาพดี 

4.49 .564 มาก 

6. เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 4.54 .517 มาก 
รวม 4.33 .408 มาก 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียง
ตามล าดับดังนี้ เป็นผูม้ ีี ุขภาืกายชีุขภาื ติดี (=4.54) มคีวามเียีีลเชมนี ้าใจ ช่ววยเลลอ 
เกอ้ กูลเือ่ น ววมงานชม ีติีาธา ณเชมบีุคลกิภาืดี (=4.49) มคีวาม  บ ูแ้ลเทนัตว กา 
เปลีย่นแปลงข งเทคโนโลยชี(=4.33) มคีวาม ูแ้ลเความีามา ถทัง้ภาคทฤษฎแีลเภาคปฏบิตัิ 
(=4.24) มทีกัษเใจนกา ีอ่ ีา แลเทกัษเใจนกา ใจ่้โป แก มค มืวิเต  ์ล อ เทคโนโลยี
ีา ีนเทศได้ ยวางมปี เีทิธภิาื (=4.19) และ ีามา ถป เยุกต์ความ ูไ้ปใจ่้กบังานที่
 บัผดิ่ บได ้ยวางี า้งี  คช์(=4.17) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพของผู้ใช้บัณฑิตกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ 
 
ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
เพศ 

ชาย หญิง 
    

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.44 .352 4.20 .351 
2. ด้านความรู ้ 4.25 .325 4.24 .382 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.32 .441 4.25 .501 
4. ด้านพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.35 .393 4.19 .451 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.21 .323 4.04 .350 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
ราชพฤกษ์ 

4.36 .435 4.30 .387 

รวม 4.32 .300 4.20 .298 
 
 จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มตี่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์  ในภาพรวมของสถานภาพ
ด้านเพศ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มี
ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ (=4.32) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่
เป็นเพศหญิง (=4.20)  และเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ (=4.44) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง 
(=4.20)  

ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศกึษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ (=4.25) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง (=4.24) เพียง
เล็กน้อย 

ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ (=4.32) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง 
(=4.25)  
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ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความ
พึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์  (=4.35) 
สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง (=4.19)  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็น
เพศชายมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 
ราชพฤกษ ์(=4.21) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง (=4.04)  

ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
(=4.36) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง (=4.30)  
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ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมและรายด้าน  
จ าแนกตามอายุ 

4แรงจูงใจในการศึกษาต่อ 

อายุ 
ต่ ากว่า 30 ปี 

(n=54) 
30-34 ปี 
(n=73) 

35-39 ปี 
(n=123) 

40-44 ปี 
(n=145) 

45-49 ปี 
(n=77) 

50 ปีขึน้ไป 
(n=59) 

            
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.22 .299 4.28 .228 4.27 .291 4.13 .380 4.43 .516 4.30 .371 
2. ด้านความรู ้ 4.34 .424 4.26 .413 4.21 .307 4.20 .326 4.07 .121 4.25 .359 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.33 .507 4.10 .385 4.28 .472 4.30 .418 4.26 .592 4.28 .478 
4. ด้านพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.20 .458 4.20 .256 4.22 .406 4.08 .326 4.38 .624 4.26 .434 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.04 .228 4.19 .325 4.18 .326 3.96 .196 4.05 .467 4.11 .349 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ 

4.20 .493 4.42 .395 4.38 .338 4.26 .397 4.52 .377 4.33 .408 

รวม 4.22 .340 4.24 .230 4.26 .244 4.15 .258 4.28 .412 4.25 .304 
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จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์  ในภาพรวมของ
สถานภาพด้านอายุ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 40 - 44 ปี มีค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.31) รองลงมาคือ 

อายุ 50 ปีขึ้นไป (=4.40) อายุ 35 - 39 ปี (=4.26) อายุ 30 - 34 ปี  =4.24) อายุ ต่ ากว่า 30 
ปี (=4.22) และอายุ 45 - 49 ปี (=4.15) ตามล าดับ และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุเป็นรายด้าน 
พบว่า  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยีูงีุดช(=4.43) 

รองลงมาคือ อายุ 40 - 44 ปี (=4.40) อายุ 30 - 34 ปี  =4.28) อายุ 35 - 39 ปี (=4.27) อายุ 
ต่ ากว่า 30 ปี (=4.22) และอายุ 45 - 49 ปี (=4.13) ตามล าดับ 

ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.34) รองลงมาคือ อายุ 

40 - 44 ปี (=4.33) อายุ 30 - 34 ปี (=4.26) อายุ 35 - 39 ปี (=4.21) อายุ 45 - 49 ป ี
(=4.20) และอายุ 50 ปีขึ้นไป (=4.07) ตามล าดับ 

ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่มอีายุต่ ากว่า 30 ปี มีค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.33) รองลงมา

คือ อายุ 30 - 34 ปี (=4.10) อายุ 35 - 39 ปี (=4.28) อายุ 40 - 44 ปี (=4.34) อายุ 45 - 49 
ปี (=4.30) และอายุ 50 ปีขึ้นไป (=4.26) ตามล าดับ 

ด้านพัฒนาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ40 - 44 ปี มี
ค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.39) รองลงมาคือ อายุ 50 ปีขึ้นไป (=4.38) อายุ 35 - 39 ปี (=4.22) อายุ 

ต่ ากว่า 30 ปี (=4.20) อายุ 30 - 34 ปี (=4.20) และอายุ 45 - 49 ปี (=4.08) ตามล าดับ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ

30 - 34 ปี มีค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.19) รองลงมาคือ อายุ 35 - 39 ปี (=4.18) อายุ 40 - 44 ป ี

(=4.13) อายุ 50 ปีขึ้นไป (=4.05) อายุ ต่ ากว่า 30 ปี (=4.04) และอายุ 45 - 49 ปี (=3.96) 
ตามล าดับ 

ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ50 ปีขึ้นไป 
มีค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.52) รองลงมาคือ อายุ 30 - 34 ปี (=4.42) อายุ 35 - 39 ปี (=4.38) อายุ 

45 - 49 ปี (=4.26) อายุ 40 - 44 ปี (=4.24) และอายุ ต่ ากว่า 30 ปี (=4.20) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีหรือต่ ากวา่ ปริญญาโท 
    

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.22 .345 4.44 .376 
2. ด้านความรู ้ 4.16 .311 4.39 .391 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.17 .463 4.47 .440 
4. ด้านพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.10 .365 4.53 .416 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.04 .328 4.22 .355 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ 

4.28 .372 4.41 .453 

รวม 4.16 .249 4.41 .328 
 
 จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์  ในภาพรวมของ
สถานภาพด้านการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่าและระดับ
ปริญญาโทมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ (=4.41) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า (=4.16)  และเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มี
ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ (=4.44) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า (=4.22)    

ด้านความรู้  ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ (=4.39) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า (=4.16)   

ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ (=4.47) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า (=4.17)    

ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราช
พฤกษ ์(=4.53) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า (=4.10)   
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยราชพฤกษ์ (=4.22) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า 
(=4.04)   

ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 
ราชพฤกษ ์(=4.41) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า (=4.28)   

 
ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ต าแหน่งงาน 

เจ้าของกิจการ(n=121) 
ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 

(n=47) 

หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/
หัวหน้าแผนก 

(n=363) 

      

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.40 .423 4.03 .294 4.30 .345 
ด้านความรู ้ 4.59 .368 4.11 .062 4.15 .305 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.40 .514 4.22 .251 4.24 .482 
ดา้นพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.35 .570 4.09 .187 4.25 .396 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.20 .428 3.80 .274 4.11 .304 

ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ 

4.46 .441 4.12 .237 4.31 .400 

รวม 4.40 .405 4.06 .085 4.23 .261 
 

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์   ในภาพรวมของ
สถานภาพด้านต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.40) รองลงมาคือ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก 

(=4.23) และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ (=4.06) ตามล าดับ และเมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง
งานเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลี่ยีูงีุดช(=4.40) รองลงมา
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คือ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก (=4.30) และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 
(=4.03) ตามล าดับ 

ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลี่ยีูงีุดช(=4.59) รองลงมาคือ ต าแหน่ง

หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก (=4.15) และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ (=4.11) 
ตามล าดับ 

ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลี่ยีูงีุดช(=4.40) รองลงมา

คือ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก (=4.24) และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 
(=4.22) ตามล าดับ 

ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งเจ้าของ
กิจการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลีย่
ีูงีุดช(=4.35) รองลงมาคือ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก (=4.25) และ

ต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ (=4.09) ตามล าดับ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่มี

ต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.20) รองลงมาคือ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก 

(=4.11) และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ (=3.80) ตามล าดับ 
ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งเจ้าของ

กิจการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลีย่
ีูงีุดช(=4.46) รองลงมาคือ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก (=4.31) และ

ต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ (=4.12) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
1-5 ปี 

(n=280) 
6-10 ปี 
(n=141) 

11-15 ปี 
(n=46) 

16 ปีขึน้ไป 
(n=64) 

        

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.17 .321 4.36 .366 4.23 .144 4.79 .241 
2. ด้านความรู ้ 4.20 .365 4.43 .340 4.14 .366 4.11 .177 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.15 .453 4.33 .468 4.41 .444 4.63 .402 
4. ดา้นพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
4.12 .405 4.42 .378 4.00 .000 4.68 .422 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.04 .319 4.14 .373 4.27 .392 4.21 .310 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

4.24 .417 4.37 .346 4.48 .441 4.50 .372 

รวม 4.15 .300 4.34 .302 4.25 .142 4.49 .218 
 
 จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์   ในภาพรวมของ
สถานภาพด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ แตกต่างกัน 
โดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.49) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่

มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี  (=4.34) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 
15 ปี (=4.25) และผู้ใช้บัณฑิตที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี  (=4.06) ตามล าดับ และ
เมื่อจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.79) 
รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี  (=4.36) ผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี (=4.23) และผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 
– 5 ปี  (=4.17) ตามล าดับ 

ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลี่ยีูงีุดช(=4.43) รองลงมา
คือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี  (=4.20) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี (=4.14) และผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไป 
(=4.11) ตามล าดับ 

ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลี่ยีูงีุดช(=4.63) 
รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี (=4.41) ผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี  (=4.33) และผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 
– 5 ปี  (=4.15) ตามล าดับ 

ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.68) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 
ปี  (=4.42) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี (=4.12) และผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี (=4.00) ตามล าดับ 
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.27) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปช(=4.21) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี  
(=4.14) และผู้ใช้บัณฑิตที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี  (=4.04) ตามล าดับ 

ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลีย่ีงูีุดช(=4.50) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
11 – 15 ปี (=4.48) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี  (=4.37) และผู้ใช้
บัณฑิตที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี  (=4.24) ตามล าดับ 
ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามหน่วยงาน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ  
(n=76) 

รัฐวิสาหกิจ (n=26) 
ภาคเอกชน 
(n=429) 

      

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.05 .162 4.36 .110 4.34 .391 
2. ด้านความรู ้ 4.15 .309 4.08 .062 4.27 .372 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.95 .301 4.00 .000 4.35 .487 
4. ด้านพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
3.95 .220 4.57 .000 4.30 .449 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.27 .329 4.25 .267 4.07 .346 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

4.27 .426 4.53 .248 4.32 .410 

รวม 4.11 .198 4.30 .057 4.28 .322 
 
 จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์   ในภาพรวมของ
สถานภาพด้านหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ใน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 
ราชพฤกษค์่าเฉลีย่ีงูีุดช(=4.30) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน (=4.28) 

และผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐ (=4.11) ตามล าดับ และเมื่อจ าแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลี่ยีูงีุดช(=4.36) รองลงมา
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คือ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน (=4.34) และผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐ 
(=4.05) ตามล าดับ 

ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.27) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่

อยู่ในหน่วยงานภาครัฐ (=4.15) และผู้ใช้บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (=4.08) ตามล าดับ 
ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่าเฉลี่ยีูงีุดช(=4.35) รองลงมา

คือ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (=4.00) และผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐ 
(=3.95) ตามล าดับ 

ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
ค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.57) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน (=4.30) และผู้ใช้

บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาครัฐ (=3.95) ตามล าดับ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ใน

หน่วยงานภาครัฐ มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 
ราชพฤกษค์่าเฉลีย่ีงูีุดช(=4.27) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (=4.25) 

และผู้ใช้บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน (=4.07) ตามล าดับ 
ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
ค่าเฉลีย่ีูงีุดช(=4.53) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน (=4.32) และผู้ใช้

บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาครัฐ (=4.27) ตามล าดับ 



 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2554" 
เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. เพ่ือศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และ 3. เพ่ือ
ศึกษาข้อคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์  พร้อมทั้งตั้งสมมติฐานการวิจัย คือ สถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บัณฑิตแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์แตกต่างกัน 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นนายจ้าง ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนงาน 
เจ้าของสถานประกอบการ ฝ่ายบุคคล/ตัวแทนในระดับผู้บริหารของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ของบัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 
2555 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และเป็นบัณฑิตที่มีงานท าจ านวน 1,023 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก
ประชากรทั้งหมด และได้รับข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 531 คน คิดเป็นร้อยละ 51.91 โดยใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
และวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ใช้บัณฑิต 
 สถานภาพของผู้ใช้บัณฑิตในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 531 คน พบว่า 

ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.57 อายุระหว่าง 40 – 44 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 27.31 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือต่ ากว่า จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 63.47 ต าแหน่งงานปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า
งาน/หัวหน้าแผนก จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 68.36 จ านวนปีที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 5 ปี จ านวน 
280 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 429 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 80.79 ผู้ใช้บัณฑิตพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างานโดยดูจากสาขาวิชาเอกที่ได้ศึกษามามากที่สุด
จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 40.49  
 
 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6. ด้านคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมและรายด้านแสดงได้ดังนี้ 
 2.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามล าดับ คือ 1. ด้าน
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4. ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านความรู้ และ 6. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.2  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุดคือ ความมีน้ าใจ ช่วยเหลือ เสียสละเพ่ือส่วนรวม นอกนั้นอยู่ในระดับมากได้แก่ 
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพเรียบร้อย มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน/สู้งาน เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีภาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตามตรงต่อเวลา ตามล าดับ 
 2.3 ด้านความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อได้แก่ มีการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา เป็นผู้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง มี
การจัดระบบและควบคุมงาน มีการน าเสนอความคิด มีการสร้างสรรค์พัฒนางาน มีความเข้าใจ
ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ตามล าดับ 
 2.4  ด้านทักษะทางปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการ
ท างาน มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ความสามารถในการตัดสินใจเมื่อเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ความสามารถในการคิดเป็นระบบ เสนอแนะให้เหตุผลเพ่ือการ
ตัดสินใจ และสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ตามล าดับ 
 2.5 ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ความมุ่งมั่นที่จะท าให้งานส าเร็จ รักษา 
สาธารณสมบัติ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง มีทักษะในการท างานเป็นทีมเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ความละเอียดรอบคอบในการท างาน ความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
ในงานที่ท า และความเป็นผู้น า ตามล าดับ 
 2.6 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับดังนี้ ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร  ความสามารถในการเลือก
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ส านักงาน ทักษะในการสื่อสาร (การพูด การ
เขียน การแสดงออก) และ ความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับ
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กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ ตามล าดับ ส่วนในเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพียงข้อ
เดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.7 ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อได้แก่ เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มี
ความเสียสละ มีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนร่วมงาน มีจิตสาธารณะ มีบุคลิกภาพดี มีความรอบรู้และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความรู้และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มี
ทักษะในการสื่อสารและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์ ตามล าดับ 
 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพของผู้ใช้บัณฑิตกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ผลการวิจัยพบว่า 
 3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศในภาพรวม พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตเพศชายและเพศ
หญิงมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์แตกต่าง
กัน โดยผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า  
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง  
  ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิงเพียงเล็กน้อย 
  ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง  
  ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมี
ความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้
บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง  
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่
เป็นเพศชายมีความพึงพอใจที่มตี่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง  
  ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชาย
มีความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้
บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง  
 3.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพด้านอายุในภาพรวม พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์แตกต่างกัน 
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โดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 40 - 44 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตอายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 35 - 39 
ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุต่ ากว่า 30 ปี และอายุ 45 - 49 ปี ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบเป็นราย
ด้าน พบว่า  
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้
บัณฑิตที่มีอายุ 40 - 44 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุต่ ากว่า 30 ปี และอายุ 45 - 49 ป ี
ตามล าดับ 
  ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 
40 - 44 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 45 - 49 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป ตามล าดับ 
  ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้
บัณฑิตที่มี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 49 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป 
ตามล าดับ 
  ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 40 - 44 
ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 35 - 39 ปี อายุต่ ากว่า 30 ปี อายุ 30 
- 34 ปี และอายุ 45 - 49 ปี ตามล าดับ 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่มี
อายุ30 - 34 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 50 ปีขึ้น
ไป อายุต่ ากว่า 30 ปี และอายุ 45 - 49 ปี ตามล าดับ 
  ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ50 ปี
ขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 45 - 49 ปี อายุ 
40 - 44 ปี และอายุต่ ากว่า 30 ปี (=4.20) ตามล าดับ 
 3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพด้านการศึกษาในภาพรวม พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษา
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ต่ ากว่า และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า  
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า  
  ด้านความรู้  ผู้ ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า  
  ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า 
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  ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราช
พฤกษส์ูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า 
  ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราช
พฤกษส์ูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า 
 3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพด้านต าแหน่งงานในภาพรวม พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่ง
งานแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ ตามล าดับ และเมื่อ
จ าแนกตามต าแหน่งงานเป็นรายด้าน พบว่า  
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจมากกว่า 
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 
ตามล าดับ 
  ด้านความรู้  ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจมากกว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ ตามล าดับ 
  ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจมากกว่า 
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 
ตามล าดับ 
  ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่ง
เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจมากกว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้า
แผนก และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ ตามล าดับ 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจมากกว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/
หัวหน้าแผนก และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ ตามล าดับ 
  ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่ง
เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจมากกว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้า
แผนก และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ ตามล าดับ 
 3.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ปี 
ขึ้นไปมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี ผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี และผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี  
ตามล าดับ และเม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นรายด้าน พบว่า  
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  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความ
พึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี ผู้ใช้บัณฑิตที่มรีะยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี และผู้ใช้บัณฑิตที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี ตามล าดับ 
  ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี มีความพึงพอใจ
มากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี และผู้ใช้บัณฑิตที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไป ตามล าดับ 
  ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึง
พอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี และผู้ใช้บัณฑิตที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี ตามล าดับ 
  ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 
ปี ผู้ใช้บัณฑิตที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี และผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
11 – 15 ปี ตามล าดับ 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไป ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี และผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี ตามล าดับ 
  ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 
15 ปี ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี และผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี ตามล าดับ 
 3.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพด้านหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานที่
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ใน
หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐ ตามล าดับ และเมื่อจ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นรายด้าน พบว่า 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจ
มากกว่าผู้ใช้บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ใช้บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาครัฐ ตามล าดับ 
  ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาคเอกชนมีความพึงพอใจมากกว่า ผู้ใช้บัณฑิต
ทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ใช้บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามล าดับ 
  ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชนมีความพึงพอใจมากกว่า
ผู้ใช้บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ใช้บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาครัฐ ตามล าดับ 
  ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ใน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ใช้
บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาครัฐ ตามล าดับ 
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  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่
ในหน่วยงานภาครัฐ มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต
ทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน ตามล าดับ 
  ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ใน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ใช้
บัณฑิตทีอ่ยู่ในหน่วยงานภาครัฐ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 เพ่ือให้การศึกษางานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 
2554 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย จึงอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ในด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดคือ 
ความมีน้ าใจช่วยเหลือเสียสละเพ่ือส่วนรวม และอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับดังนี้ ตระหนักใน
คุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพเรียบร้อย มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความขยันเสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพเรียบร้อย มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน/สู้งาน เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามตรง
ต่อเวลา 

1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้าน
ความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับ
ดังนี้ มีการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา เป็นผู้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดระบบและควบคุมงาน มีการน าเสนอความคิด มีการสร้างสรรค์พัฒนางาน มีความเข้าใจขั้นตอน
และวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัชฎา ธิโสภา และคณะ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนายจ้างของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2548 จ านวน 244 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบ ค่า T-Test, F-Test, ค่า One-Way 
ANOVA และทดสอบสมมติฐานเพ่ือการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน นายจ้างมีความ
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พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และนายจ้างมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์  
ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
เรียงตามล าดับดังนี้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการ
ท างาน มีการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีความสามารถในการตัดสินใจเมื่อ
เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เสนอแนะให้เหตุผลเพ่ือ
การตัดสินใจ และสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่กล่าว่า 
ทักษะทางปัญหาสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล แนวคิด และ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา และงานอ่ืน ๆ 
ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ 

1.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์  
ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ ความมุ่งมั่นที่จะท าให้งานส าเร็จ รักษา 
สาธารณสมบัติ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง มีทักษะในการท างานเป็นทีมเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ความละเอียดรอบคอบในการท างาน ความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
ในงานที่ท า และความเป็นผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
การจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา (วิจารณ์ พานิช, 2552: 
online) ได้ระบุว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จะมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์  
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับดังนี้ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือแสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ส านักงาน ทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออก) 
และ ความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน 
ส่วนในเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ 
การศึกษา วิจารณ์ พานิช (2552: online) สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
และประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข สามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสม ส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่
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เหมาะสมเป็นประจ าในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
ความคิด 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพด้านเพศ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตเพศชายและเพศหญิงมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์แตกต่างกัน โดย
ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจที่มี
ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศ
หญิง  

2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพอายุ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้
บัณฑิตกลุ่มอ่ืน ๆ ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 40 
- 44 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มอ่ืน ๆ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุ 30 - 34 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มอ่ืน 
ๆ ส่วนด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา  ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีความพึงพอใจ
มากกว่าผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มอื่น ๆ 

2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ ์จ าแนกตามสถานภาพการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า  

2.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต าแหน่งเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจมากกว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก และต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ  

2.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
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พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ใช้บัณฑิตที่ มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี มีความพึงพอใจเป็นอันดับรองลงมา และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี มีความพึงพอใจเป็น
อันดับสุดท้าย 

2.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามสถานภาพของหน่วยงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงานภาคเอกชนมีความพึงพอใจเป็นอันดับรองลงมา และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงาน
ภาครัฐ มีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม อาจารย์จะต้องแนะน าให้บัณฑิตได้มีความขยัน มีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาองค์กร มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  

2. ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน อาจารย์จะต้องศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน น าผลการวิจัยด้านต่าง ๆ มา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา ควรมีการฝึกให้ใช้ความคิดเชิงเหตุผลในการท างาน รู้จักวิเคราะห์
หากเกิดปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควรฝึกให้บัณฑิตแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัว
เพ่ือการท างานเป็นทีม 

4. ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้มีมนุษยสัมพันธ์และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน การเรียนรู้พัฒนาตนเองในงานที่ท า 
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย  สัญญา และข้อตกลง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้สามารถในการคิด
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา รับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ส านักงานให้มากขึ้น พัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ทันยุคอาเซียน ควรมีการจัดอบรมเพ่ิมทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์  เสริมสร้างความรู้ และ
ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กับงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์ ฝึกฝนให้เกิดทักษะใน
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การสื่อสารและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเสียสละ มีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนร่วมงานมีจิตสาธารณะ  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร การศึกษาเรื่องนี้มีความ
จ าเป็นที่จะต้องกระท าในทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตาม
ความต้องการ 

2. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทางอ่ืน เช่น ทางโทรศัพท์  เนื่องจาก
การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ มีแบบสอบถามจ านวนมากไม่ได้รับส่งกลับคืน 

3. ควรจัดให้มีการติดตามประเมินความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตการท างานของบัณฑิตที่
ปฏิบัติงานอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ  

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
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แบบสอบถาม 
“ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2554” 

* * * * * * * * * * * * * * *  
 

ค าชี้แจง 1. บัณฑิตผู้รับการประเมินครั้งนี้ ชื่อ  .....................................................................................................  
  ส าเรจ็การศึกษาจากคณะ ............................วิชาเอก/สาขาวิชา ......................................................  

2. โปรดเขียนตอบหรือท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจรงิมากที่สุด 
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 3 หน้า กรุณาตอบให้ครบทุกข้อเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้

ต่อไป 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง 
 2. อาย ุ  1. ต่ ากว่า 30 ป ี  2. 30 – 34 ป ี  3. 35 – 39 ป ี
    4. 40 – 44 ป ี  5. 45 – 49 ป ี  6. 50 ปีข้ึนไป 
 3. ระดับการศึกษา  1. ปริญญาตรหีรือต่ ากว่า   2. ปริญญาโท  3. ปริญญาเอก 
    4. อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................................................. 
 4. ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    1. เจ้าของกิจการ  2. กรรมการผู้จดัการ/รองกรรมการผูจ้ัดการ 
    3. ผู้อ านวยการ/ผู้จดัการ  4. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก 
    5. อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................................................. 
 5. ท่านปฏิบัติงานในองค์กรนี้มา ........................................... ปี (โปรดระบุระยะเวลา) 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลหน่วยงาน 
 1. ประเภทหน่วยงาน 
    1. หน่วยงานภาครัฐ 
    2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
    3. หน่วยงานภาคเอกชน/กิจการส่วนตัว/กิจการครอบครัว 
 2. ปัจจัยส าคญัที่หน่วยงานพิจารณารับบัณฑติเข้าท างาน  
  (โปรดเรียงตามล าดับความส าคญั 1 ถึง 6  1 คือ ส าคัญมากที่สุด 6 คือ ส าคัญน้อยทีสุ่ด) 
  .......... ผลการเรยีน (คะแนนเฉลี่ยสะสม) 
  .......... สาขาวิชาเอก 
  .......... สถาบันการศึกษา 
  .......... บุคลิกภาพ 
  .......... ความรู้ความสามารถพิเศษ (ระบุ) ................................................................................. 
  .......... อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ ์

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม       

 
1. ตระหนักในคณุค่าและคณุธรรม จริยธรรม 

เสียสละความซื่อสัตย์ สุจรติ  
     

 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบต่อตนเอง      
 3. มีความขยันหมั่นเพยีร อดทน/สู้งาน      
 4. สุภาพเรยีบร้อย      
 5. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม      

 
6. เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่นรวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
     

 7. ความมีน้ าใจ ช่วยเหลือ เสียสละเพื่อส่วนร่วม      
 8. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ      

 
9. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร

และสังคม 
     

 ข้อเสนอแนะ ด้านคณุธรรม จรยิธรรม .....................................................................................................  

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

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

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

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
2. ด้านความรู้       
 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาทีศ่ึกษา  
     

 2. มีการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน      
 3. มีการจัดระบบและควบคมุงาน      
 4. ในการน าเสนอความคดิ      
 5. ในการศึกษาค้นคว้าและวิจยั      
 6. ในการสร้างสรรค์พัฒนางาน      
 7. มีความเข้าใจข้ันตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงาน

ในหน้าท่ี 
     

 8. เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง      

 ข้อเสนอแนะ ด้านความรู ้........................................................................................................................  

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

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

 ....................................................................................................................................................................................  
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คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
3. ด้านทักษะทางปัญญา       
 1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และ

ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
     

 2. ความสามารถในการคิดเป็นระบบ เสนอแนะให้
เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ 

     

 3. ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหาการ
ท างาน 

     

 4. มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

 5. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์      
 6. ความสามารถในการตดัสินใจเมื่อเผชิญกับ

สถานการณ์ทีไ่ม่คาดคดิมาก่อน 
     

 ข้อเสนอแนะ ด้านทักษะทางปัญญา ........................................................................................................  

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

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

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

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
4. ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ     
 1. ความมุ่งมั่นที่จะท าให้งานส าเรจ็       
 2. ความเป็นผู้น า      
 3. ความละเอียดรอบคอบในการท างาน      
 4. ความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเองในงานท่ี

ท า 
     

 5. มีทักษะในการท างานเป็นทีมเพือ่บรรลเุป้าหมาย
ขององค์กร 

     

 6. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย  สัญญา และข้อตกลง      
 7. รักษาสาธารณสมบัต ิ      

 ข้อเสนอแนะ ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ .............................................  

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

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

 ....................................................................................................................................................................................  
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คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา       
 2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

แสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
     

 3. ความสามารถในการใช้อุปกรณส์ านักงาน      
 4. ความสามารถในการเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

สถิติในการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
     

 5. ความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของการ
น าเสนอที่เหมาะสม ส าหรับกลุ่มบคุคลที่แตกตา่ง
กันได ้

     

 6. ทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การ
แสดงออก) 

     

 7. ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศ      

 ข้อเสนอแนะ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ .....................................  

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

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

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

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ ์     
 1. มีความรู้ และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ  
     

 2. มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี

     

 3. สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กบังานท่ีรับผิดชอบ
ได้อย่างสร้างสรรค ์

     

 4. มีทักษะในการสื่อสารและทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 5. มีความเสยีสละ มีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
ร่วมงานมีจิตสาธารณะ มีบุคลิกภาพดี 

     

 6. เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี      

 ข้อเสนอแนะ ด้านคณุลักษณะบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ..........................................  

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

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

 ....................................................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตอ่วิทยาลัย/หลักสูตร/บัณฑิต เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของ
วิทยาลัยในอนาคต 

1. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

2. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อหลักสตูรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

3. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อบัณฑิตของวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

 
 
 

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
ส านักวิชาการ  วิทยาลัยราชพฤกษ์ 


