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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และข้อคิดเห็น
รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิต  ตลอดจนเปรียบเทียบ
คุณลักษณะบัณฑิตความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชนท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนที่ จังหวัดตาก โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต สถิติ F-test  ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของบัณฑิต โดยพิจารณาแยกแต่ละด้าน
ได้แก่ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการด้านทักษะการทํางาน ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
ศีลธรรม จรรยาบรรณ  พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านสําหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพบว่า ด้าน
วิชาการต้องการให้บัณฑิตเน้นความรู้ใหม่ที่ทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน ด้านทักษะการทํางาน  เน้นการใช้
เครื่องใช้สํานักงานและเทคโนโลยีต่างๆ  ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณ เน้นสร้างนิสัยให้ขยันทํางานหนัก
เอาเบาสู้  และเม่ือเปรียบเทียบความต้องการของหน่วยงาน  ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต จาก
หน่วยงาน มีระดับความต้องการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คําสําคัญ:บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความต้องการ 
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) To study the graduate qualifications  
2) To investigate comments and suggestions from Tak Province agencies for graduate 
students from Kamphaeng Phet Rajabhat University 3) To compare each agency for 
the graduate qualifications. The participants were 400 government and private 
agencies in Tak Province. The instrument used to collect the data was a 
questionnaire.  
The study employed percentage, arithmetic mean values, and F-test Statistic. 
 The findings of the study were as follows: 

1. For the graduate qualifications, the result showed the high-level in every 
point; academic competence, working skills, intellectual process, and morality and 
ethics. 
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2. For comments and suggestions, the study revealed that graduate students 
had to acquire up-to-date technologies; they also had an ability to use office 
supplies; and they need to be hard working. 

3. There was no significant difference among agencies for the graduate 
qualifications at 0.05 levels. 

Keywords: Kamphaeng Phet Rajabhat University, desirable features, requirements, 
authorities graduates. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ควบคู่ไปกับวิวัฒนาการ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และวิทยาการความรู้ การศึกษาจึงเป็นเรื่องสําคัญและกว้างขวาง  เพราะเป็นเรื่องของ
สังคมและทุกคนในสังคม อีกทั้งการศึกษายังเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  การทํางานอีกด้วย  
 การทํางานเพ่ือสนองตอบความต้องการน้ัน สถานที่ทํางานก็เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญท่ีช่วย
ให้บุคคลได้พบปะสนทนากัน สร้างความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน สถานที่ทํางานเป็นศูนย์กลางที่สําคัญในการประเมินตนเอง ช่วยให้มนุษย์รู้ถึงสมรรถนะ
ความสามารถในการทํางานของตนเองให้รู้ว่าตนเองอยู่ในระดับใด ทํางานได้ดีหรือไม่ ประสบ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร โดยเฉพาะในกลุ่มบัณฑิตท่ีจบการศึกษาใหม่ซ่ึงถือว่าเป็นความม่ันคง
และความเจริญของประเทศในอนาคต เม่ือทุกคนเรียนจบแล้วก็ต้องทํางาน เพ่ือหารายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัว ซ่ึงหากบัณฑิตมีอาชีพการงานและรายได้ที่เหมาะสม จะส่งผลให้ความเป็นอยู่และการ
ดําเนินชีวิตของบัณฑิตทุกคนเป็นไปอย่างมีความสุข แต่ในความเป็นจริงใช่ว่าบัณฑิตทุกคนท่ีจบมา 
จะได้ประกอบอาชีพที่ดีและเหมาะสมเพราะคุณลักษณะของบัณฑิตบางคนอาจไม่ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานท่ีไปสมัคร จึงทําให้เกิดปัญหาบัณฑิตตกงาน ซ่ึงนับวันจะเพ่ิมมากข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกับบัณฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลัยท่ีโด่งดังมีช่ือเสียงและเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน 
 โดยบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในหน่วยงานเอกชน 
เน่ืองจากบางคนไม่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ อีกท้ังการทํางานในหน่วยงานเอกชนยังมี
ค่าตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ และการทํางานไม่ซํ้าซากจําเจเหมือนงานราชการ แต่ด้วยข้อจํากัดด้าน
คุณลักษณะของบัณฑิตก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน หากบัณฑิตไม่มีคุณลักษณะที่หน่วยงาน
ต้องการก็ไม่สามารถเข้าทํางานในหน่วยงานน้ันๆได้ จึงได้ทําการศึกษาหน่วยงานเอกชนเก่ียวกับ 
ประเภทของหน่วยงาน ประเภทกิจการ ที่ต้ังของกิจการ และความพอใจในพฤติกรรมการทํางานของ
บัณฑิต เพ่ือจะได้ทราบว่าหน่วยงานเอกชนมีความต้องการของบัณฑิตในด้านใดมากที่สุดจาก 3 ด้าน
ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านทางวิชาการ ด้านทักษะการทํางาน ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็นอีกสถานศึกษาหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (สํานักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร,2555)  ซ่ึงมี
ความประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ให้มีคุณลักษณะเทียบเท่า
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆเช่นเดียวกัน  รวมทั้งยังส่งผลดีในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานใน
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หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต และเปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพของบัณฑิตรุ่นต่อๆไปใน
อนาคต 
 ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาความต้องการเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตาก โดยศึกษาเฉพาะหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตที่ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว และต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดตาก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทห้างร้าน 
ธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงานไม่แสวงหากําไร เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในการวางแผนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและนําไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตาก 
 2. เพ่ือศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตาก ตามประเภทของหน่วยงาน ประเภทกิจการ และท่ีต้ัง
ของหน่วยงาน  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 พ้ืนฐานของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงได้แก่ ประเภทของหน่วยงาน ประเภทกิจการ  และท่ีต้ังของ
หน่วยงานที่ต่างกัน มีระดับความต้องการต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แตกต่างกัน 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร ได้แก่ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต โดยต้องมีคุณสมบัติเป็น 
หน่วยงานภาครัฐ บริษัทห้างร้าน ธุรกิจส่วน หน่วยงานท่ีไม่แสวงกําไร ที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ต้ังอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดตาก โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (quata sampling) จํานวน 400 แห่ง
และทําการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาจากส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่

ผู้วิจัยสร้างข้ึนเองเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ   
ความรู้ความสามารถทางด้านทักษะในการทํางาน ความรู้ความสามารถทางด้านศีลธรรมจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ ด้านสังคมศาสตร์  
การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละส่วนใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย รวมท้ังค่า F-test 
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สรุปผลการวิจัย 
คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตาก จากผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานมีความต้องการต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) โดยพิจารณา
แยกแต่ละด้านได้ดังน้ี 

1) ด้านวิชาการ หน่วยงานมีความต้องการต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.87) 

เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นที่หน่วยงานต้องการมากที่สุดคือ ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการคน ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) รองลงมาคือ ความรู้ด้านการบริการจัดการงาน ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
องค์การ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97)  ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้เก่ียวกับงานทั่วไปใน
หน่วยงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67)และความรู้ด้านการเมืองการปกครองอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) ตามลําดับ 

2) ด้านทักษะการทํางาน หน่วยงานมีความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต ด้าน 
ทักษะการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87) 

เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นที่หน่วยงานต้องการมากที่สุดคือความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อส่ือสาร ความสามารถในการทํางานเป็นทีม ความสามารถในการ
วางแผนการทํางานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09) รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการบริหารเวลา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97)ความสามารถ
ในการเรียนรู้งาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79)  ความสามารถใช้ทรัพยากรในองค์การให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรใน
องค์การ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71)ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิชาชีพกับงานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66)  และ ความสามารถในการ
ใช้เครื่องใช้ในสํานักงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59) ตามลําดับ 

3) ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณหน่วยงานมีความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต  
ด้านความรู้ความสามารถด้านศีลธรรม จรรยาบรรณโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16) 

เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นที่หน่วยงานต้องการมากท่ีสุดคือมีความ
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) รองลงมาคือ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ อ่ืน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28)  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24)มีระเบียบวินัย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21) มีความรับผิดชอบต่อท่ี
ทํางาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13)มีความรับผิดชอบต่อองค์การ และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.09)  และมีความอดทน อดกลั้น ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97) ตามลําดับ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 

1) ด้านวิชาการ  พบว่าหน่วยงานมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ได้แก่  
เน้นความรู้ใหม่ที่ทันสมัยต่อยุคปัจจุบันจํานวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.0ควรเน้นเรื่องความ
รับผิดชอบ จํานวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.3   มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องงานที่ทํา จํานวน 27 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.8 เนื้อหาวิชาทันข่าวทันเหตุการณ์  จํานวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ 
เน้นเรื่องการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในที่ทํางานจํานวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.0  

2 ด้านทักษะการทํางาน พบว่าหน่วยงานมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ได้แก่ 
เน้นการใช้เครื่องใช้สํานักงานและเทคโนโลยีต่างๆ  จํานวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 เน้นความ
ตรงต่อเวลา จํานวน 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.3   การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าจํานวน 48 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.0  สร้างทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จํานวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.5 
เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นจํานวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.8 และควรสอนให้มี
ความรู้ความสามารถรอบด้าน จํานวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.0  

3) ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณหน่วยงานมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ได้แก่ 
สร้างนิสัยให้ขยันทํางานหนักเอาเบาสู้ จํานวน 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.0 รู้จักกาลเทศะจํานวน 41 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.3   สร้างนิสัยให้รักงานท่ีทํา จํานวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.5 เน้นความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  มีความนอบน้อมถ่อมตนจํานวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.5 
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและซ่ือสัตย์ต่อหน่วยงาน จํานวน 33 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 8.3   

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยพื้นฐานของหน่วยงานกับระดับความ

ต้องการที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต จากผลการศึกษาพบว่า 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกับความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตจําแนกตาม 

ประเภทหน่วยงาน ประเภทกิจการ และท่ีต้ังของหน่วยงาน พบว่าประเภทของหน่วยงาน ประเภท
กิจการ ที่ต้ังของหน่วยงานแตกต่างกัน มีระดับความต้องการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การศึกษาความต้องการเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตาก คร้ังน้ี  ได้แบ่งความต้องการของหน่วยงานที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิต  ออกเป็น 3 ด้าน ด้วยกันคือ  ด้านวิชาการ ด้านทักษะการทํางาน และด้านศีลธรรม
จรรยาบรรณ  โดยทําการศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของหน่วยงานเอกชนที่ มีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิตดังกล่าว พบว่า ผลการศึกษาความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัด
ตาก ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 

ในด้านวิชาการ  หน่วยงานต้องการบัณฑิตท่ีมีความรู้เกี่ยวกับงานต่างๆ ในหน่วยงานโดย
เฉพาะงานที่มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติและรับผิดชอบโดยตรง นอกจากน้ี ความรู้ด้านการบริหารจัดการคน 
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้หน่วยงานต้องการให้บัณฑิตรู้จักการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  พร้อมท้ังมีการพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึง
สอดคล้องกับกับงานวิจัยของสํานักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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(2546) ที่ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2544-2545 โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา 3  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ  ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต  และด้านวิสัยทัศน์และ
ความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิต  โดยภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการทํางานของบัณฑิตที่
เข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานในระดับมาก  และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ  ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับมาก โดยลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิต
พอใจมาก คือ ใส่ใจรับรู้ในกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีพ้ืนฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ทํา เป็นบุคคลท่ีทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน สามารถนําความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน 
มีความสนใจและความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างบุคคลและหน่วยงาน สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการทํางานได้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม สนใจใน
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนางาน 

ในด้านทักษะการทํางาน หน่วยงานต้องการ  บัณฑิตที่ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการทํางานเป็นทีม ความสามารถในการ 
วางแผนการทํางาน  อยู่ในระดับมาก โดยหน่วยงานต้องการให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
มากกว่าเดิม เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน  และรู้จักทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีรัตน์  จันทร์เช้ือ (2545) ที่ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
ในทัศนะนายจ้าง หรือผู้บริหารองค์การของหน่วยงานต่างๆ ในตลาดแรงงาน ผลการวิจัย พบว่า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีหน่วยงานต้องการ โดยมี
ลักษณะท่ัวไปที่สําคัญอย่างย่ิง รวม 13 ลักษณะ และลักษณะท่ีสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้  คือ  
มีความสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ ใ ช้ในงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี  
มีความสามารถในการประสานการทํางานเป็นทีมเพ่ือประสิทธิผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีความสามารถในการเรียนรู้งานท่ีรับผิดชอบและงานใหม่ได้ดีและรวดเร็ว มีความสามารถในด้านการ
จัดการส่วนหน้าเป็นอย่างดีและมีความสามารถด้านการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าและผู้ใช้แรงงาน  ซ่ึงใน
ด้านแนวโน้มของความพอใจการทํางาน และการจ้างงานบัณฑิต  สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า หัวหน้าหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกงานหรือทํางานประจําอยู่ มีความ
พอใจพฤติกรรมการปฏิบัติงานในระดับมาก ร้อยละ 43.40 และพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 
56.60 นอกจากน้ี นายจ้าง หรือหัวหน้าหน่วยงาน แสดงความประสงค์จะรับบัณฑิตอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของสถาบันเข้าทํางานในหน่วยงาน ร้อยละ 70.20 มีเพียงร้อยละ 29.80 ที่ปฏิเสธการรับ
บัณฑิตอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของสถาบันเข้าทํางานในหน่วยงาน 

ในด้านศีลธรรมจรรยาบรรณ หน่วยงานมีความต้องการบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะทางด้านน้ี
เป็นอย่างมาก  เน่ืองจากหน่วยงานมีความเห็นว่าเป็นคุณลักษณะที่ทุกคนต้องมี ถ้าบุคคลคนใดไม่มีก็
เป็นการยากที่จะสอนหรืออบรมให้มีคุณลักษณะทางด้านน้ีได้  ซ่ึงต่างจากคุณลักษณะทางด้านวิชาการ
และด้านทักษะการทํางานท่ีหน่วยงานมีความเห็นว่าเป็นคุณลักษณะที่สามารถสอนหรือเรียนรู้กันได้  
หน่วยงานจึงมีความต้องการบัณฑิตที่มีความซ่ือสัตย์ทั้งต่อตนเอง ต่อองค์การ และเพื่อนร่วมงาน 
บัณฑิตต้องมีใจรักในองค์การไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน ต้องให้การช่วยเหลือเพ่ือน
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ร่วมงานเดียวกันได้เป็นอย่างดี ยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนร่วมงานอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปริศนา เกตุศรี (2549) ได้ทําการวิจัยเรื่องทัศนคติของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ
เปรียบเทียบทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
โดยจําแนกตามระดับการศึกษา  ลักษณะของสถานประกอบการ  ประเภทกิจการ  ขนาดของกิจการ 
ตําแหน่งงานท่ีคาดว่าจะรับ  ระดับการศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ  และลักษณะทัศนคติของบัณฑิต กลุ่ม
ตัวอย่างคือ  สถานประกอบการจํานวน 302 ราย  ได้ทําการศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใน 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านความรู้
ความสามารถ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และด้านมนุษยสัมพันธ์  ผลการวิจัยพบว่าในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นด้านผู้ประกอบการ มีทัศนะคติสูงที่สุดใน 3 ด้านท่ีได้ศึกษา โดยมีระดับทัศนคติอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86) โดยผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีความซ่ือสัตย์และต้องเป็น
บุคคลที่ตรงต่อเวลา  อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสํานักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม (2546, น.14) ที่ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของบัณฑิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
ใน 2 ด้าน  คือ ด้านคุณลักษณะ  หรือคุณสมบัติ  และด้านการปฏิ บั ติงาน  โดยสํารวจจาก
ผู้ประกอบการ/หัวหน้างานของบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการ/หัวหน้างาน มีความพึงพอใจ
ต่อคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของบัณฑิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมในระดับมาก ซ่ึง
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ผู้ประกอบการ/หัวหน้างานมีความพึงพอใจใน 5 ลําดับแรก คือ 1) มี
ความซ่ือสัตย์ 2) มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 3) มีความรับผิดชอบ  4) มีความขยัน สู้
งาน อดทน และไม่ย่อท้อ และ 5) มีความรักในเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ผู้ประกอบการ/หัวหน้า
ง า น  
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซ่ึงมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในลําดับแรก คือ มีความต้ังใจ และมุ่งม่ันในการทํางาน รองลงมา 
คือ ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงาน ทํางานได้ทันเวลา รักษาผลประโยชน์ของบริษัท องค์กร/
หน่วยงาน  

2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร  พบว่าหน่วยงานมีความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตเม่ือพิจารณาแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านท่ีหน่วยงานต้องการมากที่สุดคือด้านศีลธรรมและจรรยาบรรณ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) รองลงมาคือ ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87) และ ด้าน
ทักษะการทํางาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.86) 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานของหน่วยงานกับระดับความต้องการท่ีมี
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตจากผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกับความ
ต้องการคุณลักษณะบัณฑิตจําแนกตาม ประเภทหน่วยงาน ประเภทกิจการ และที่ต้ังของหน่วยงาน 
พบว่าประเภทของหน่วยงาน ประเภทกิจการ ที่ต้ังของหน่วยงานแตกต่างกัน มีระดับความต้องการ 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
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 1) มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา หรือจัดให้
มีการอบรมนักศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเชิญหัวหน้าของหน่วยงาน 
องค์การต่างๆ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะของงานจากผู้ที่ มี
ประสบการณ์โดยตรง 
 2) ในช่วงการเรียนการสอนแต่ละวิชา ของอาจารย์แต่ละสาขาวิชาควรเปิดโอกาส หรือทํา
การกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดท่ีสร้างสรรค์ออกมาอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือฝึกให้
นักศึกษาเป็นคนกล้าคิด กล้าทํา และกล้าแสดงออก 
 3) มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และควรเพ่ิมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องใช้ในสํานักงาน 
 4) มหาวิทยาลัยควรสร้างระเบียบวินัยให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะเร่ืองการตรงต่อเวลา  
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) สําหรับผู้ที่สนใจหากมีความประสงค์ที่จะทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ีในปีต่อๆ ไป 
คณะผู้ วิจัยของแนะนําว่า ท่านควรปรับเปลี่ยนในส่วนของแนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

2) ควรศึกษาความต้องการของหน่วยงานที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในหลายๆ ด้าน เช่น 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถพิเศษของบัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีจะนํามาประกอบการพัฒนา
บัณฑิตเพ่ิมมากขึ้น 

3) แบบสอบถามที่ใช้ควรใช้คําที่เข้าใจง่ายและไม่ควรยาวเกินไป 
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