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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยเพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำ คือ ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่
นำยจ้ำงหรือหัวหน้ำหรือผู้บังคับบัญชำของนักศึกษำ โปรแกรมวิชำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในระดับปริญญำตรีตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554 - 2558 จ ำนวนทั้งหมด 79 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมพึงพอใจ
บัณฑิตในภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก และมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยทุก ๆ ด้ำน
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อยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับดังนี้ ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือวิชำคน 
(Personal Attributes) ด้ำนควำมรู้หรือด้ำนวิชำกำร (Knowledge) และด้ำน
ทักษะหรือด้ำนวิชำงำน (Skills) ตำมล ำดับ 
  

ค าส าคัญ: ควำมพึงพอใจ  ผู้ใช้บัณฑิต 

Abstract 
The aim of this research was to study employers’ satisfaction 

levels toward the computer science graduate students from the 
Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat 
University in Academic year 2012 - 2016. The sample were 79 
students. A questionnaire was used for data collection. Means and 
standard deviation (S.D.) were employed for data analysis. Research 
results showed the whole aspect into personal attributes, the 
knowledge aspect and the professional skills, with high levels. 
 

Keywords: Employers, Satisfaction 

บทน า 

โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เดิมสังกัดรวมอยู่กับภำควิชำ
คณิตศำสตร์และสถิติประยุกต์ ในปลำยปี พ.ศ. 2535 ได้แยกออกมำตั้งเป็น
ภำควิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ และในปีกำรศึกษำ 2538 ได้เปิดรับนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ครุศำสตรบัณฑิต (คบ.) 4 ปี ภำควิชำคอมพิวเตอร์เป็นรุ่นแรก 
ต่อมำในปีกำรศึกษำ 2542 มหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรบริหำร
กำรศึกษำ 2540 ได้พัฒนำหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษำวิทยำศำสตรบัณฑิต 
ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ จำกแบบภำควิชำมำเป็นแบบโปรแกรมวิชำ            
จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นต้นมำ ล่ำสุดในปีกำรศึกษำ 2555 
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โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยปรับปรุง
มำจำกหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2549 
ปัจจุบันหลักสูตรดังกลำ่วได้มีกำรเปดิกำรเรียนกำรสอนระดบัปริญญำตรี ทั้ง 4 ชั้นปี 
และโปรแกรมวิชำจะต้องมีกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2560  

ในปีกำรศึกษำ 2558 นี้หลักสูตรของโปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
มีจ ำนวนนักศึกษำรวมทั้งสิ้น 131 คน และเป็นบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว
จ ำนวน 98 คน หลักสูตรมีเป้ำหมำยผลิตบัณฑิตทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
ให้มีควำมรู้ และควำมสำมำรถประกอบอำชีพ ในต ำแหน่งทำงด้ำนนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ นักวิเครำะห์ระบบ นักวำงแผนและออกแบบระบบ ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนระบบฐำนข้อมูลและกำรสื่อสำร รวมถึงอำชีพอิสระอื่น ๆ ดังนั้นโปรแกรม
วิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ จึงต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บัณฑิต โดยกำร
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและมีคุณลักษณะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำด ซึ่งกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตที่ดีที่สุด คือ ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่ 
นำยจ้ำง หัวหน้ำงำนหรือผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมวิชำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรศึกษำควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ำผลกำรวิจัยที่ได้มำพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรในมีคุณภำพ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน นอกจำกนี้ในกำรประเมินและประกัน
คุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำของอุดมศึกษำที่ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนภำยนอก 
ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (ส.ก.อ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) และส ำนักงำนรับรองและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (ส.ม.ศ.) ได้มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่เก่ียวข้องกับคุณภำพบัณฑิต โดยมีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ คือ “ร้อยละหรือ
ค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี” 
ซึ่งท ำให้แต่ละโปรแกรมวิชำต้องมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
เพื่อให้ได้ข้อมูลส ำหรับกำรตรวจรับประเมินของหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังที่กล่ำว
ข้ำงต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ
รอบสำม (พ.ศ. 2554 - 2558) ของ ส.ม.ศ. ที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดคุณภำพ
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บัณฑิต คือ “คุณภำพของบัณฑิตระดับปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ” ซึ่งจะเห็นได้ว่ำมีกำรตรวจวัดที่ควำมเข้มข้น
มำกขึ้น จำกเหตุผลทั้งหมดที่กล่ำวมำท ำให้ผู้วิจัยเกิดแรงจูงใจที่จะท ำกำรวิจัย
ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ในระดับ
ปริญญำตรีทุกปีกำรศึกษำ เพื่อน ำข้อมูลสำรสนเทศที่ได้มำพัฒนำและปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต และนอกจำกนี้ข้อมูลที่
ได้ยังสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรเข้ำรับกำรตรวจประเมินคุณภำพจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในปีกำรศึกษำ 
2554 - 2558 

ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ศึกษา  
ประชำกรในกำรศึกษำ คือ ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่ นำยจ้ำงหรือหัวหน้ำ 

หรือผู้บังคับบัญชำของนักศึกษำโปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นบัณฑิตที่ส ำเร็จ กำรศึกษำในระดับปริญญำตรีตั้งแต่
ปีกำรศึกษำ 2554 - 2558 จ ำนวนบัณทิตทั้งหมด 98 คน  

ระยะเวลา กำรวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงมิถุนำยน 
พ.ศ. 2559 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เช่น 

เพศ อำยุ ต ำแหน่ง เป็นต้น 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ตัวแปรตำม คือ ควำมพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญำตรีโปรแกรม
วิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ในด้ำนควำมรู้ (Knowledge) ด้ำนทักษะ (Skills) และ
ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes) 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 ประกอบไปด้วย คุณภำพบัณฑิตตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำบันศึกษำระดับอุดมศึกษำ คุณภำพบัณฑิตตำมแนว
ทำงกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น ำมำเขียนเป็นกรอบแนวคิด
กำรวิจัยดังภำพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 

คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  
มี 5 ด้ำน ดังนี ้
1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้ำนควำมรู ้
3. ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ  
4. ด้ำนทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ 
5. ด้ำนทกัษะกำรวิเครำะห์เชิงตวัเลข          
กำรสือ่สำรและกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คุณภาพบัณฑิตตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
มี 3 ประเด็น ดงันี ้
1.ประเดน็ควำมรู้ควำมสำมำรถพื้นฐำน 
2. ประเดน็ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 
3. ประเดน็คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยำบรรณในวิชำชีพ 

สาระส าคัญของประเด็นที่ก าหนดให้
ผู้ใช้บัณฑิตท าการประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
1. กลุ่มวิชำหลัก (Core subjects) 
2. กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ  

(LIfe and career skills) 
3. กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 

(Learning and  innovation skills) 
4. กลุ่มทักษะสำรสนเทศสื่อและเทคโนโลยี

(Information,media and technology 
skills) 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



        วารสารพิกุล ปีที่ 15  ฉบบัที ่1 มกราคม - มิถุนายน 2560  48 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่ 

นำยจ้ำงหรือหัวหน้ำ หรือผู้บังคับบัญชำของนักศึกษำโปรแกรมวิชำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ในระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554 - 2558 จ ำนวนบัณทิตทั้งหมด 79 
คน โดยค ำนวณจำกสูตร Yamane (Yamane, 1967) 
 เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นตำกรอบแนวคิด 
กำรวิจัย มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บัณฑิต 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมวัดระดับควำมพึงพอใจ ประกอบด้วยข้อ

ค ำถำมที่สำมำรถวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในลักษณะมำตรกำร
ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อสมรรถนะของบัณฑิตใน 3 มิติ คือ  

    1) ควำมรู้ (Knowledge) ซึ่งเทียบได้กับผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ด้ำนควำมรู้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ควำมรู้พื้นฐำน 
และควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 

    2) ทักษะ (Skills) ซึ่งเทียบได้กับผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบและด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

    3) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes) ซึ่งเทียบได้กับ
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับบุคลิกภำพ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยำบรรณในวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
 ตอนที่ 3 เป็นควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ 
ในกำรพัฒนำคุณภำพบณัฑิตระดับปริญญำตรีโปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่ำง

เดือนมีนำคมถึงมิถุนำยน พ.ศ. 2559 ซึ่งวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่ง
จะใช้กำรลงพื้นที่ไปยังสถำนที่ท ำงำนของบัณฑิตโดยตรงสองจังหวัดใหญ่ ๆ คือ 
กรุงเทพมหำนครและเชียงใหม่ เพรำะเป็นจังหวัดที่มีบัณฑิตของโปรแกรมวิชำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ไปท ำงำนอยู่มำกกว่ำ
จังหวัดอื่น ๆ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถำมและเก็บข้อมูล
จำกผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่ นำยจ้ำง หัวหน้ำ หรือผู้บังคับบัญชำของบัณฑิตระดับ
ปริญญำตรี โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี พ.ศ. 
2554 - 2558 โดยตรงผสมผสำนกับวิธีกำรให้บัณฑิตช่วยส่งต่อแบบสอบถำม
ออนไลน์ที่สร้ำงขึ้นบน Social Network ที่มีชื่อว่ำ Facebook ในกลุ่มของ
บัณฑิตแต่ละหมู่เรียนที่สร้ำงขึ้นตั้งแต่ตอนเรียนส ำหรับใช้ติดต่อสื่อสำรกัน 
เนื่องจำกสถำนที่ท ำงำนของบัณฑิตบำงคนอยู่กระจัดกระจำยหลำยจังหวัด
หรือในกรณีที่บัณฑิตเปลี่ยนแปลงสถำนที่ท ำงำน ท ำให้ไม่สำมำรถติดต่อได้  
กำรใช้วิธีดังกล่ำวจะท ำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดและได้จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมในอัตรำที่สูงเพียงพอต่อกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยที่น่ำเชื่อถือและ
มีคุณภำพ ซึ่งตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพรอบสำม ระดับอุดมศึกษำของ ส.ม.ศ. 
ก ำหนดให้กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต้องมีผู้ตอบแบบสอบถำมไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสำขำวิชำและแต่ละระดับ
ของหลักสูตรที่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ, 2553)  

การสร้างแบบสอบถาม 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษำเอกสำร แนวคิดทฤษฎี และงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม

กำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
2. ศึกษำวิธีกำรสร้ำงเคร่ืองมือจำกหนังสือ และเอกสำรต่ำง ๆ  
3. สร้ำงเคร่ืองมือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย  
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4. เครื่องมือที่สร้ำงขึ้นเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำตรวจสอบ เพื่อน ำ 
มำปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  

5. น ำเครื่องมือที่พิจำรณำโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำเสนอต่อให้ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบจ ำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยน ำข้อมูลที่ได้มำสร้ำงเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถำมส ำหรับ

ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2554 - 2558 และน ำเครื่องมือที่ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชำญ 
3 ท่ำน ตรวจประเมินค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์  
หรือเนื้อหำ (IOC : Index of item Objective Congruence) หรือดัชนีควำม
เหมำะสม โดยให้ผู้เชี่ยวชำญประเมินเนื้อหำของข้อค ำถำมแต่ละข้อสำมำรถวัด
ได้ตรงกับจุดประสงค์ที่ก ำหนดหรือไม่ โดยให้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้ ถ้ำข้อ
ค ำถำมวัดได้ตรงจุดประสงค์ ได้ +1 คะแนน ถ้ำไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นวัดตรง
จุดประสงค์หรือไม่ ได้ 0 คะแนน และถ้ำข้อค ำถำมวัดได้ไม่ตรงจุดประสงค์ ได้ 
-1 คะแนน หลังจำกนั้นน ำคะแนนของผู้เชี่ยวชำญทุกคนที่ประเมินมำกรอกลง
ในแบบวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับจุดประสงค์เพื่อหำค่ำเฉลี่ย 
โดยใช้สูตรดังนี้ 

IOC =
∑ R

N
 

                          ∑ R = ผลรวมคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ 
                          N   = จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 

 

 
วา
รส
าร
พกุิ
ล



                             วารสารพิกุล ปีที่ 15  ฉบบัที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560  51 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณำ ประกอบด้วยค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของค ำตอบแต่ละข้อ โดยใช้ฐำนกำรค ำนวณ
จำกจ ำนวนผู้ตอบจริงในข้อนั้น ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรค ำนวณระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ตำมเกณฑ์ของ ส.ก.อ. และ ส.ม.ศ. กำรแปลงค่ำเฉลี่ยคะแนนของ
ค ำตอบ มีเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมำยถึง พึงพอใจระดับมำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมำยถึง พึงพอใจระดับมำก 
 ค่ำเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมำยถึง พึงพอใจระดับปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมำยถึง พึงพอใจระดับน้อย 
 ค่ำเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมำยถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 

 จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล ผลวิจัยปรำกฏว่ำผู้ใช้บัณฑิต 
พึงพอใจบัณฑิตในระดับมำก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.65) และควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยในทุก ๆ ด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับดังนี้ ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Personal Attributes) (�̅� = 4.49, S.D. = 0.62) ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) 
(�̅� = 4.12, S.D. = 0.63) และด้ำนทักษะ (Skills) (�̅� = 4.05, S.D. = 0.69) 
ตำมล ำดับ ซึ่งเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ  

ด้ำนควำมรู้ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกควำมรู้พื้นฐำน ผู้ใช้
บัณฑิตพึงพอใจควำมรู้ทุกข้อค ำถำมในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ
พบว่ำผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่พึงพอใจ ควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
กำรด ำรงตนในสังคม (�̅� = 4.33, S.D. = 0.56) รองลงมำ คือ ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรวิจัยหรือกำรค้นหำองค์ควำมรู้ใหม่ (�̅� = 4.05, S.D. = 0.57) และรองลงมำ คือ 
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำร/ จัดกำรองค์กำร (�̅� = 4.05, S.D. = 0.64) ควำมรู้
เกี่ยวกับโลกและกระแสโลกำภิวัฒน์ (�̅� = 4.05, S.D. = 0.64) ควำมรู้เกี่ยวกับ
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สังคม กำรเมือง วัฒนธรรม (�̅� = 4.05, S.D. = 0.64) ตำมล ำดับส่วนที่สอง
ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจควำมรู้ทุกข้อค ำถำมใน
ระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่  มีควำมรู้ใน
หลักกำรและทฤษฎีในสำขำที่เรียนมำหรือที่เกี่ยวข้อง (�̅� = 4.23, S.D. = 0.60) 
รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือปรับปรุงพัฒนำงำน 
(�̅� = 4.23, S.D. = 0.74) และรองลงมำ คือ ควำมรู้เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำและ
พัฒนำกำรในสำขำวิชำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำน (�̅� = 4.09, S.D. = 0.67) 
ตำมล ำดับ 

ด้ำนทักษะ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมพึงพอใจต่อสมรรถนะด้ำนทักษะใน
ระดับมำกทุกข้อค ำถำม เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ส่วนใหญ่พึงพอใจทักษะกำร
แสวงหำควำมรู้และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (�̅� = 4.41, S.D. = 0.58) ทักษะกำร
ใช้ภำษำไทย (�̅� = 4.41, S.D. = 0.58) รองลงมำ คือ ทักษะกำรท ำงำนเป็น
ทีม/ ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ (�̅� = 4.32, S.D. = 0.64) และรองลงมำ คือ ทักษะ
กำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ (�̅� = 4.23, S.D. = 0.67) ทักษะกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ (�̅� = 4.23, S.D. = 0.67) ตำมล ำดับ 

ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมพึงพอใจต่อสมรรถนะ 
ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคลในระดับมำกและมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำรำยข้อ
พบว่ำ ส่วนใหญ่พึงพอใจคุณลักษณะส่วนบุคคลของบัณฑิต เรื่องควำมภูมิใจ
และควำมจงรักภักดีต่อชำติและสถำบันพระมหำกษัตริย์ (�̅� = 4.68, S.D. = 
0.56) รองลงมำ คือ ควำมซื่อสัตย์สุจริต (�̅� = 4.64, S.D. = 0.57) ควำมเข้ำใจ
ผู้อื่นและเข้ำใจสภำพสังคมปัจจุบัน (�̅� = 4.64, S.D. = 0.57) และรองลงมำ 
คือ ควำมมีน้ ำใจและเสียสละ (�̅� = 4.50, S.D. = 0.59) กำรปฏิบัติตนตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ (�̅� = 4.50, S.D. = 0.59) ตำมล ำดับ 

อภิปรายผล 

 กำรวิจัยเรื่องกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโปรแกรมวิชำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
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ก ำแพงเพชร ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2554 - 2558 ผู้วิจัยค้นพบประเด็น        
ที่ควรน ำมำอภิปรำยได้ดังต่อไปนี้  

ด้านความรู้ พบว่ำส่วนใหญ่ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่ำบัณฑิตโปรแกรมวิชำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ มีควำมรู้อยู่ในระดับมำก แต่บำงส่วนเห็นว่ำควรเพิ่ม
ควำมรู้ทำงศำสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ควำมรู้ทำงธุรกิจ เพื่อน ำมำพัฒนำงำน
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2547) ที่พบว่ำ นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อคุณสมบัติ
โดยรวมของบัณฑิตในระดับมำก แต่ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมรู้ของบัณฑิต 
นำยจ้ำงเห็นว่ำควรเสริมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียน
ภำคปฏิบัติและกำรประยุกต์ทฤษฎีให้มำกขึ้นและควรเสริมทักษะเชิงธุรกิจ 
ปรับปรุง เรื่องภำษำต่ำงประเทศ และเนื้อหำของบำงวิชำให้ทันสมัยกว่ำเดิม 
ดังนั้น โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์จึงควรเพิ่มรำยวิชำที่เป็นควำมรู้           
ทำงศำสตร์อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น ควำมรู้ทำงธุรกิจ E - Commerce ควำมรู้เกี่ยวกับ
สถิต ิData Mining เป็นต้น ลงไปในหลักสูตร 

ด้านทักษะ พบว่ำส่วนใหญ่ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่ำบัณฑิตโปรแกรมวิชำ
วิทยำกำคอมพิวเตอร์ มีทักษะต่ำง ๆ อยู่ในระดับมำก แต่บำงส่วนเห็นว่ำควร
เสริมทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรท ำงำนและเพิ่มทักษะกำรออกแบบ
คอมพิวเตอร์กรำฟิกให้มำกขึ้น เนื่องจำกทักษะภำษำอังกฤษและกำรออกแบบ
คอมพิวเตอร์กรำฟิกกลำยเป็นทักษะที่จ ำเป็นในองค์กรต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ตรีชฎำ สุวรรณโน (2551) เรื่องควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อ
บัณฑิตของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ - ชุมพร ที่พบว่ำผู้ใช้บัณฑิตบำงรำยคิดว่ำบัณฑิต
ยังขำดองค์ควำมรู้ด้ำนฐำนวิถีชีวิต เช่น ทักษะด้ำนวิทยำกำรสมัยใหม่ ทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษและทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งจะเพิ่มโอกำสกำรขยำย
งำนไปยังต่ำงประเทศและอำจท ำให้บัณฑิตมีโอกำสก้ำวหน้ำในงำน ได้เร็วขึ้น 
ดังนั้น โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์จึงควรเพิ่มรำยวิชำ ที่ก่อให้เกิดทักษะ
ภำษำอังกฤษและทักษะกำรออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิก ลงไปในหลักสูตร 

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่ำส่วนใหญ่ผู้ใช้บัณฑิต เห็นว่ำบัณฑิต
โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับมำก 
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โดยเฉพำะด้ำนควำมมีน้ ำใจและเสียสละและกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พศิน แตงจวง และคนอื่น ๆ  
(2545) เรื่องควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อบัณฑิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำปี 2540 - 2544 และงำนวิจัยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2548) 
เร่ืองกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงต่อบัณฑิตกำรสื่อสำรมวลชน ที่สรุป
ได้ว่ำผู้ ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่ต้องกำรให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยำบรรณในวิชำชีพ นอกจำกนี้มีผู้ใช้บัณฑิตเสนอแนะว่ำควรส่งเสริม
คุณลักษณะควำมอดทนในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วิธีกำรท ำงำนเป็นทีม 
ดังนั้น โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ จึงควรสอดแทรกกำรท ำงำนเป็น
ทีมในกิจกรรม กำรเรียนกำรสอนให้มีผลมำกขึ้น เพื่อฝึกควำมอดทนในกำร
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ควรน ำผลกำรวิจัยไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร 

ให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. โปรแกรมวิชำควรปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำร

พัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้ให้มีค่ำควำมเฉลี่ยสูงขึ้นโดยเฉพำะควำมรู้ทำง
วิชำกำรและวิชำชีพที่ต้องน ำไปใช้ในกำรท ำงำนในสำขำวิชำ 

2. โปรแกรมวิชำควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นพัฒนำทักษะต่ำง ๆ 
ต่อไปนี้ได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ทักษะกำรเขียนโปรแกรม
ภำษำขั้นสูง ทักษะกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ ทักษะกำรพัฒนำ 
Mobile Application ทักษะกำรพัฒนำ Web Application ทักษะกำรออกแบบ 
คอมพิวเตอร ์กรำฟฟิก และทักษะกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วา
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3. โปรแกรมวิชำควรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลในเรื่องควำมมีระเบียบวินัย ควำมตรงต่อเวลำ ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
กำรอุทิศเวลำให้กับงำน และกำรมีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ให้เพิ่มมำกขึ้น 

บทสรุป 

จำกกำรวิจัยพบว่ำ ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีควำมส ำคัญกับ
กำรท ำงำนในสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ รวมถึงทักษะต่ำง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปตำม
ยุคตำมสมัย สิ่งเหล่ำนี้จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นต้องกำรประกอบอำชีพของบัณฑิต
นอกจำกนี้ คุณลักษณะส่วนบุคคลก็เป็นสิ่งจ ำเป็นที่จะส่งเสริมให้บัณฑิต 
ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนมำกขึ้น ดังนั้นถึงแม้ว่ำผลกำรวิจัยจะพบว่ำ 
ผู้ใช้บัณฑิตจะมีควำมพึงพอใจบัณฑิตโปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์           
ในภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก และมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยทุก ๆ ด้ำนอยู่ในระดับ
มำกก็ตำม แต่กำรพัฒนำติดตำมควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตก็ยังเป็น
สิ่งจ ำเป็นที่ต้องท ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพรำะข้อมูลที่ได้รับสำมำรถน ำมำใช้ในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนำหลักสูตรให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต กำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจึงควรท ำเป็น
ประจ ำทุกปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและควรจัดเก็บฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ
เพื่อให้สำมำรถติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบัณฑิตและสถำนที่ท ำงำนได้  
รวมทั้งควรสร้ำงเครือข่ำยบัณฑิตในแต่ละรุ่นผ่ำน Social Network ให้สำมำรถ
ติดต่อประสำนงำนได้สะดวกและง่ำยต่อกำรติดตำมข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน 
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