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บทคัดยอ
การศึกษาความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

ราชพฤกษท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงคคือ
1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 2) เพ่ือเสนอ
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณ ลักษณะบัณฑิตใหสอดคลองกับหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัย
ราชพฤกษท่ีตรงตามความตองการของนายจาง กลุมตัวอยาง คือ นายจางบัณฑิตจํานวน
65 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตใน 6 ดาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ ไดแก 1) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และดานความรับผิดชอบ 2) ดานคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัย
ราชพฤกษ 3) ดานคุณธรรมจริยธรรม 4) ดานทักษะทางปญญา 5) ดานความรู 6) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นายจางบัณฑิตมีขอเสนอแนะวาบัณฑิตควรศึกษาเพ่ิมเติมดานความรู ทักษะ
และพัฒนาทางวิชาการ การสื่อสารภาษาตางประเทศ และทักษะดานคอมพิวเตอร
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ABSTRACT
The purposes of studying the employers satisfaction of bachelor of

marketing at Ratchaphruek College for graduate with bachelor’s degree in
2011 are 1) to study the employers satisfaction of bachelor of marketing
2) to suggest the development of the improvement to the graduate
characteristics according to the standards of higher educational
qualifications and the graduate characteristics of Ratchaphruek identification
to meet the employers needs. The sample is the questionnaire of sixty five
graduate employers. The statistical analysis of data is the percentage, the
average and the standard deviation.

The result of research summary :
1. The employers satisfaction of graduates work in those six areas is

in high level overall to such as 1) Interpersonal Skills and Responsibility
2) the graduate characteristics of Ratchaphruek identification 3) Ethics and
Moral 4) Cognitive Skills 5) Knowledge 6) Numerical Analysis, Communication
and Information Technology Skills

2. The graduate employer have given a quideline on the
development and the improvement of graduate characteristics that the
graduates should be more knowledge of educational development,
communication in foreign languages, and computer skills.

คําสําคัญ
ความพึงพอใจของนายจาง บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

ความสําคัญของปญหา
ในการประเมินคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ เปนการ

ประเมินผลการมีงานทําของบัณฑิตเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนายจางทําใหทราบถึง
คุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  ซึ่งเปนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ไดกําหนดจุดมุงหมายของการ
จัดการศึกษาไววา “ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู
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รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” (หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา พ.ศ. 2542)
ในการสํารวจความพึงพอใจของนายจางจะทําใหทราบถึงคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยราช
พฤกษในดานความรู และคุณธรรม จริยธรรมอยูในระดับใด เพ่ือใหผลิตบัณฑิตท่ีได
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF : HEd) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552)

วิทยาลัยราชพฤกษ มีปรัชญาของวิทยาลัยท่ีวา “สถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม
คุณภาพ คุณธรรมนํา หนาสูสากล” ในการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษมุงม่ันท่ี
จะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูสังคม และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วิธีการจัดการเรียน
การสอน ใหมีความทันสมัยและใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ผูวิจัยจึงสนใจท่ี
จะศึกษาความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา 2554 โดยศึกษาระดับความพึงพอใจจาก (คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา, 2553)

1. คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)
5 ดาน ไดแก

1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนา
นิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและ
สวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและ
การปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องสวนตัวและสังคม

1.2 ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ
การนึกคิด และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะห และจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี
ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได

1.3 ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะหสถาน การณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณ
ใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะ
ผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการ
เรียนรูของตนเอง
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะหเชิงตัวเลขความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถ
ในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากผลการเรียนรูท้ัง
5 ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การ
แกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพ่ิมการเรียนรูทางดาน
ทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)

2. คุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสอดคลองกับ
ปรัชญาและวิสัยทัศนของวิทยาลัยคือ 1) Smart (เกงคิด) 2) Active (เกงงาน) 3) Fun
(เกงคน)

ในการติดตามคุณภาพของบัณฑิตโดยเฉพาะความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ จึงเปนขอมูล
สะทอนไดเห็นถึงความมีคุณภาพของบัณฑิตวามีความรูความสามารถตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานมากนอยเพียงใด ควรจะปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในดาน
ใด รวมท้ังการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
นายจาง ซึ่งวิทยาลัยฯ จะนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
และพัฒนาการจัดการเรียนสอนใหสอดคลองกับความตองการของนายจางตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
ความพึงพอใจของนายจางในดานใดท่ีสงผลตอการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะ

บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตในสาขาวิชาการตลาดของ

วิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554
2. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตใหสอดคลอง

กับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิต
อันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษท่ีตรงตามความตองการของนายจาง
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ นายจางของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

วิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 จํานวนท้ังสิ้น
198 คน

กลุมตัวอยางคือ นายจางของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดของวิทยาลัยราชพฤกษท่ี
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 และมีงานทําหลังจบการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ป ซึ่งมีท่ีอยูท่ีทํางานหรือหนวยงานท่ีสามารถติดตอได (โดยไมนับรวม
บัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสวนตัว) จํานวนท้ังสิ้น 65 คน

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
วิจัยนี้ไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนนั้น

จะประกอบดวย 3 สวนคือ
สวนท่ี 1 เปนขอคําถามแบบเลือกตอบสําหรับสอบถามขอมูลท่ัวไปของนายจาง/

ผูประกอบการหรือบุคคลท่ีปฏิบัติงานในระดับผูบริหาร
สวนท่ี 2 เปนขอคําถามแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับสําหรับ

สอบถามระดับความพึงพอใจตอความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชา
การตลาดท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู
(ความสามารถทางวิชาการ) ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
และคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (Open ended
Questions) ซึ่งเปนคําถามท่ีไมไดกําหนดคําตอบไวลวงหนา โดยเปดโอกาสใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดอยางอิสระ

และเพ่ือใหแบบสอบถามมีคุณภาพ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช
(Try out) จํานวน 30 ชุด เพ่ือหาความเท่ียงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม
การคํานวณคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.88 ซึ่งคาท่ีไดตองมีคาไมนอยกวา 0.70
แสดงว าแบบสอบถามนี้ มีความนา เชื่อ ถือสํ าหรับเ ก็บขอมูลในภาคสนามตอไป
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2551)
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3. การวิเคราะหทางสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูลนี้ สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ(Percentage) คาความถ่ี

(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษท่ี

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 ดังนี้

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวม ท้ัง 6 ดาน

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของนายจาง
คาเฉลี่ย

( )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D)

ระดับ อันดับ

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.13 0.315 มาก 3
2. ดานความรู 4.03 0.415 มาก 5
3. ดานทักษะทางปญญา 4.05 0.418 มาก 4
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4.63 0.199 มากท่ีสุด 1

5. ดานทักษะการวิเคราะหเ ชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

3.75 0.467 มาก 6

6. คุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของ
วิทยาลัยราชพฤกษ

4.32 0.399 มาก 2

รวม 4.15 0.195 มาก

จากตารางท่ี 1 พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.15 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และดานความรับผิดชอบ ( =4.63, S.D=0.199) รองลงมาคือ ดานคุณลักษณะบัณฑิตอัน
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เปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ ( =4.32, S.D=0.399) และดานคุณธรรมจริยธรรม
( =4.13, S.D=0.315) ตามลําดับ

2. แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตใหสอดคลองกับ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัต
ลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษท่ีตรงตามความตองการของนายจาง ดังนี้

ตารางท่ี 2 ขอเสนอแนะหรือความตองการท่ีจะใหวิทยาลัยราชพฤกษไดเพ่ิมเติมคุณสมบัติ
บัณฑิตในดานตาง ๆ

ลําดับ รายการ จํานวนผูใหขอมลู
1 เพ่ิมเติมความรูทักษะ และการพัฒนาทางวิชาการและการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ
5

2 ควรฝกฝนทักษะทางดานคอมพิวเตอร 3
3 การตรงตอเวลา ความกระตือรือรน ความมีระเบียบวินัย 2
4 ควรเนนเรื่องการฝกใหนักศึกษารูจักคิด และวิเคราะหอยางเปน

ระบบ
1

5 ฝกการคิดใหสามารถแกไขสถานการณและปญหาในการทํางาน 1
6 การแสดงออกและบุคลิกท่ีไมมีความมั่นใจ 1
7 ควรเพ่ิมเติมความรูในการปฏิบัติงาน 1
8 ความรอบคอบในการทํางาน (ความละเอียดถ่ีถวน) 1

จากตารางท่ี 2 พบวา แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตให
สอดคลองกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิต
อันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีตรงตามความตองการของนายจาง มี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมคุณสมบัติบัณฑิตในดานตาง ๆ ท่ีนายจางตองการโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญตามจํานวนนายจางท่ีใหขอมูลเพ่ิมเติม ไดแก การเพ่ิมเติมความรู ทักษะ และ
การพัฒนาทางวิชาการ และการสื่อสารภาษาตางประเทศใหแกบัณฑิต รองลงมาคือ
ควรฝกฝนทักษะทางดานคอมพิวเตอร และการตรงตอเวลา ความกระตือรือรน ความมี
ระเบียบวินัย ตามลําดับ
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนําเสนออภิปรายตามรายละเอียดการ

คนพบดังนี้
ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมท้ัง 6 ดาน โดย

จะเรียงตามลําดับความพึงพอใจของนายจางมากท่ีสุด ไดแก 1) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 2) คุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัย
ราชพฤกษ 3) ดานคุณธรรมจริยธรรม 4) ดานทักษะทางปญญา 5) ดานความรู 6) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเม่ือ
พิจารณารายดาน มีประเด็นสําคัญท่ีควรอภิปรายผลดังนี้

1. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา ความพึง
พอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดสามารถ
เรียงลําดับตามความพึงพอใจ ซึ่งไดแก ความสามารถในการปรับตัว/การทํางานเปนทีม/รับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน ความรับผิดชอบ ความเอาใจใสตองานในหนาท่ี และความมีน้ําใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนรวมงานและผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง การติดตาม
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชท่ีสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2546-2547 ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(2547) ท่ีพบวา ระดับความพึงพอใจของนายจางหรือผูประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะและ
ความสามารถในการทํางานของบัณฑิต ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยภาพรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก

2. คุณลักษณะของบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา ความ
พึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับมากสามารถ
เรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก ความเสียสละ/มีน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนรวมงาน/มี
จิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดี เปนผูมีสุขภาพกาย/ สุขภาพจิตดี และสามารถประยุกตความรู
ไปใชกับงานท่ีรับผิดชอบไดอยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา
2554 ของ เดือนเพ็ญ สนแยม และคณะ (2555) ท่ีพบวา ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตจากทุกคณะของมหาวิทยาลัย
โดยมีความพึงพอใจในคุณลักษณะตามอัตลักษณ (บัณฑิตมีคุณธรรม และคุณภาพ)
ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ

3. ดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต โดยรวมอยูในระดับมากและสามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจ ไดแก



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

182

มีระเบียบวินัย/ตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต และการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และ
ถูกกาลเทศะ ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผล
ตอการจางงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ของ ศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547) ท่ี
พบวา นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ทักษิณในระดับมาก ซึ่ งองคประกอบหลักท่ีนายจางมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ  สําหรับองคประกอบยอยท่ีนายจางมีความพึง
พอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณมากท่ีสุด ไดแกความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบตองานท่ีทําและอุทิศเวลา ความขยันหม่ันเพียรและกระตือรือรนในการ
ทํางาน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของหนวยงาน

4. ดานทักษะทางปญญา พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต โดยรวมอยู ในระดับมากสามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก
ความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนระบบ ความสามารถ
ในการจัดระบบงานและควบคุมงาน และความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครปการศึกษา2549–2550 ของ พรหมมา วิหคไพบูลย (2551) ท่ีพบวา
ดานความรู ความสามารถพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากทุกรายการ

5. ดานความรู พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
โดยรวมอยูในระดับมากสามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความรูทางวิชาการและสามารถพัฒนา
ความรูใหม และความรูในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และสามารถประยุกตใชกับงานได ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่องศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนายจาง / ผูประกอบการ/
ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (เจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) ประจําปการศึกษา 2542–2545 ของ อุมาพร จันทศร และคณะ (2549)
ท่ีพบวา สวนใหญแลวผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากตอความรูความสามารถทาง
วิชาการในหัวขอตางๆ ยกเวนความสามารถในการบริหารคนท่ีผูใชบัณฑิต สวนใหญมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง ดานความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน สวน
ใหญผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากตอความรู และความสามารถพ้ืนฐานในหัวขอ
ตางๆ ยกเวนความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และความเปนผูนํา ท่ีผูใชบัณฑิต
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
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6. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับมาก
สามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ความสามารถในการรวบรวม/วิเคราะหประมวลผลขอมูล
สารสนเทศ และความสามารถในการใชอุปกรณทางเทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ป พ.ศ. 2553 ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (2554) ท่ีพบวา
ผูใชบัณฑิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา ในภาพรวมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 โดยจําแนกเปน ดานคุณ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทักษะ
ทางปญญา และดานความรู ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ ในระดับมากทุกดาน

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย นายจางของบัณฑิตมีขอเสนอแนะวาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

ของวิทยาลัยราช พฤกษควรปรับปรุงดานความรู ทักษะและพัฒนาทางวิชาการ การสื่อสาร
ภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยในประชาคม
อาเซียน และควรฝกฝนทักษะทางดานคอมพิวเตอรใหมีความชํานาญในการใชงานท่ี
หลากหลายและสรางสรรคงานไดอยางมีคุณภาพ อีกท้ังควรเนนเรื่องการฝกใหนักศึกษา
รูจักคิด และวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยการฝกการคิดใหสามารถแกไขสถานการณ และ
ปญหาในการทํางานไดอยางแทจริงและสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การตรงตอเวลา
ความกระตือรือรน ความมีระเบียบวินัย และความรอบคอบในการทํางาน และการ
แสดงออกและบุคลิกใหมีความม่ันใจของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาการตลาดจึงควรสงเสริมใหผูเรียนมีความกลาในการแสดงออก
เชน การนําเสนอหนาชั้นเรียนอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงสาขาวิชาการตลาดควรมีการจัด
กิจกรรมฝกอบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการสรางความเชื่อม่ัน เพ่ือเปนการฝก
ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกใหกับนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาควรศึกษาในเรื่อง ความคาดหวังของนายจางท่ีมีตอ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ี พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ
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