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ชื่องานวิจัย  :  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก 

   มหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ จังหวัดตรัง     
   ปการศึกษา  2547-2549 

ชื่อผูเขียน :  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
ปการศึกษา :  2550 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา 2547-2549  ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  
นายจางของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  ที่มีงานทําและมีนายจาง  จํานวน  41  คน  
นายจางที่ตอบแบบสอบถามแลวสงคืนกลับ  จํานวน  35  คน  จํานวนแบบสอบถามที่
ไดรับคืนกลบัคิดเปนรอยละ  85.36  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา  ไดแก  
คาความถี่  คารอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติอนุมาน  ไดแก  f-test  ในการ
ทดสอบสมมติฐาน  เปรียบเทียบความแตกตาง  
 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 
1.  โดยภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนนายจางของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549  มีความพึงพอใจตอบัณฑิตทั้ง  3  ดาน  อยูในระดับมาก  (X=4.02) โดย 
นายจางมีความพึงพอใจในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด  
อยูในระดับมาก (X=4.28) รองลงคือ  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความพึงพอใจ
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อยู ในระดับมาก  (X=3.87) และดานที่นายจางพึงพอใจนอยที่สุดคือ  ดานความรู
ความสามารถ  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X=3.80) 

3.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจจําแนกตามหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา  พบวา  
นายจางของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่แตกตางกัน  มีความพึงพอใจตอ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  ไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้ง  4  หลักสูตร
ไดรับความพึงพอใจจากนายจางของบัณฑิตแตละหลักสูตรอยู ในระดับมาก  โดย
บัณฑิตที ่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที ่ไดรับความพึงพอใจจากนายจางมากที ่สุด  
ไดแก  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) ( X =4.13) รองลงมาไดแก  นิติศาสตร
บัณฑิต  บริหารธุรกิจบัณฑิต ( X =4.02)  สวนหลักสูตรที่ไดรับความพึงพอใจจาก
นายจางนอยที่สุด  ไดแก ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ( X =3.82) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 รายงานการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549  จัดทําขึ้นเพื่อตองการทราบถึงความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ
ของสังคมและประเทศชาติของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนอยางมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  และเพื่อตองการนํา
ผลการวิจัยที่ไดรับไปใชในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการศึกษา  และการ
บริหารจัดการการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณนายจางของบัณฑิตที่ไดใหความกรุณาตอบ
แบบสอบถามแลวสงคืนกลับ  ขอขอบคุณบัณฑิตที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลใน
เบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพการมีงานทํา  การวางงาน  และการศึกษาตอ  ทายที่สุด
ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายวิทยบริการ  จังหวัดตรัง  รองศาสตราจารยสิทธิพันธ  พุทธหุน  
ที่ใหคําปรึกษา  สนับสนุนการดําเนินการวิจัย 
 อนึ่งดวยภาระงานประจําของคณะทํางาน  และดวยขอจํากัดของการวิจัย  หากมี
ขอบกพรองประการใด  คณะทํางานขอนอมรับขอบกพรองเหลานั้นเพื่อประโยชนใน
การจัดทําการวิจัยในครั้งตอไป 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 

สถานบนัการศึกษา  มีหนาที่ในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ  เพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศชาต ิ  โดยเฉพาะกําลังคนใน
ระดับกลางและระดับสูง  มีความจาํเปนมากขึ้นในยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศนับตั้งแตป  2500  เปนตนมา  การศึกษาในระดับอดุมศึกษาจึงมีความ
หลากหลาย  ในประเภท  รปูแบบและเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนทั้งทางดาน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การบริหารและการจัดการ  ตลอดจนกลุมคนผูรับบรกิาร  
โดยสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาสวนมากตางมุงเนนการผลิตกําลังคน  เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนสําคัญ 

ดังนั้นความมุงหวังของการจัดการศึกษา  ในระดบัอุดมศึกษา  คือผลิตบณัฑิตที่มี
คุณสมบัติเพียบพรอมทั้งในดานคุณภาพ  มีคุณธรรม  มีความคิดริเริมสรางสรรค  และมี
คุณสมบัติตรงตามความตองการของสงัคมและประเทศชาต ิ  สถาบันอุดมศกึษาทุกแหงจึง
ไดกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและเหมาะสมกับผูเรียนทั้งยัง
ไดกําหนดแนวทางการวัดและประเมนิผลผูเรยีนในระดับอดุมศึกษา  โดยมุงผลการเรยีนรู
ในเรื่องดังตอไปนี ้

1.  ผลการเรยีนรูเฉพาะวิชา  ซึ่งไดแก  ความรูลกึรูรอบในวชิาที่เรียน  หรือใน
โปรแกรมวิชาที่เลือกเรยีน 

2.  ผลการเรยีนรูที่เปนทกัษะในการสื่อสารเฉพาะบคุคล  ไดแก  การสื่อสารที่
ประสิทธิผล  เนนการพูดและการเขียน  ทกัษะในการจัดระบบระเบียบความรู-ขอมูล  
ทฤษฎ ี ทักษะในการรวบรวมความรู-ขอสนเทศ  เนนทักษะการฟง-การอาน  การวิเคราะห
และเลอืกใชขอความรูอยางเหมาะสม  ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะใน
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การทํางานและการเรยีนรูโดยลําพังตนเอง  ทักษะในการทํางานกลุม  ทกัษะในการคิด
คํานวณและแปลความตัวเลข 

3.  ผลการเรยีนรูที่เปนความสามารถทั่วไปทางวิชาการ  ไดแก  ความสามารถใน
การใชขอมลูยืนยันความคดิ  ความสามารถในการวิเคราะห  ความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารญาณ  ความสามารถในการสังเคราะหความรูกบัความคิดของตนเอง  เพื่อสรางองค
ความรูใหม 

ทั้งนี้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพจะสอดแทรกอยูในผลการเรียนรู
ทั้ง  3  ประการนี้อยางเปนธรรมชาต ิ(Authentic) (วาสนา  ประวาลพฤกษ  จรยิา  หาสิต
พานิชกลุ  และอาภรณ  บางเจริญพรพงค  2543) 

นอกจากการประเมินผูเรียน  โดยสถาบันการศึกษาแลว  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึง่
เปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่องซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการทางการศึกษาทั้ง
ผูรับบริการโดยตรง  ไดแก  ผูเรียน  ผูปกครอง  และผูรับบริการทางออม  ไดแก  สถาน
ประกอบการ  ประชาชน  และสังคมโดยสวนรวม  วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะ
มีประสิทธิภาพ  และทําใหผูเรียนมีคุณภาพ  หรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงในฐานะเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ  มีหนาที่ในการ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเพียบพรอมทั้งในดาน
คุณภาพ  มีคุณธรรม  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  และคุณสมบัติตรงตามความตองการ
ของสังคมและประเทศชาติ  ซึ่งจากการผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ  
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดมีการสํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคไปแลวนั้น  ซึ่งเปนผลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  แตในหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนในสวนภูมิภาค  
อยางเชนมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกยีรต ิ  จังหวัดตรัง  มีหนาที่
สนับสนุนการเรียนการสอน  การจัดการศึกษา  มีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนไมนอยที่
สําเร็จการศึกษาจากหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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แหงนี้  แตภายหลังการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตแลว  ยังไมไดมีการสํารวจความพึง
พอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยเฉพาะเจาะจง  ดังนั้นเพื่อทราบ
ขอมูลที่เปนประโยชน  ที่บงบอกถึงความสําเร็จในการตอบสนองความตองการของ
สังคมและประเทศชาติ  และเพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาการจัดการศึกษา  และการบรหิารจัดการการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะทําการวิจัยเพื่อ
สํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา 
2547-2549 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ป
การศึกษา  2547-2549  โดยกําหนดขอบเขตของพื้นที่ที่ตั้งของหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
เอกชน  ในจังหวัดตรังและจังหวัดใกลเคียงที่เปนนายจางของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-
2549 
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สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมุติฐานในการวิจัยครัง้นี้  คือ  นายจางของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ที่แตกตางกัน  มีความพึงพอใจตอบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกียรต ิ จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  แตกตางกัน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.  ไดรับทราบถึงความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549 
 2.  ไดรับทราบถึงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ตรัง  ปการศกึษา  2547-2549 
 3.  ไดรับทราบถึงความสําเร็จในการตอบสนองความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ 

4.  ไดรับผลการวิจัยที่สามารถนําไปใชในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการ
จัดการศึกษา  และการบรหิารจัดการการศึกษาตอไป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 นายจาง  หมายถึง  ผูประกอบการ  ผูจางงาน  ผูบังคับบัญชา  หรือผูใชบัณฑิต  
ทั้งหนวยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน 
 บัณฑิต  หมายถึง  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ในหลักสูตรที่เปดทําการสอน  4  สาขาวิชา  
ดังนี้  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  (รัฐศาสตร)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (สื่อสารมวลชน) 
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 ความพึงพอใจของนายจาง  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรูโดยอาศัยประสบการณในอดีต  ในการเปรียบเทียบสิ่งที่ผูประกอบการ  ผูจางงาน  
ผูบังคับบัญชา  หรือผูใชบณัฑิต  คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจากการทํางานของบัณฑิตใน
ดานความรูความสามารถ  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 



 

บทที่  2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนพื้นฐานใน
การศึกษาประกอบการวิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย  โดยมีสาระสําคัญตามลําดับดังนี้ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
 1.  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนสภาวะทางอารมณ  หรือความรูทางอารมณ
ของบุคคลที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมของงานในดานความพอใจวาชอบมากหรือ
นอยเพียงใด (D’Elia  1983  อางถึงในจิตราภรณ  เพ็งดี  2541) 
 2.  โดยทั่วไปการศึกษาความพึงพอใจจะศึกษาในกรอบมิติความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน (Job  Satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service  Satisfaction) 
ซึ่งในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของนายจาง  คือ  มิติของการรับบริการ  จิรวรรณ  
ภักดีบุตร (2533) ไดกลาววา  การศึกษาความพึงพอใจของผูใช  คือ  ผลที่ไดจากการศึกษาการ
ใชบริการของแตละบุคคล  ซึ่งผูใชเกิดการรับรูทางดานจิตใจหรือความเห็น  โดยประเมินจาก
คุณภาพของการใหบริการ  เปนการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความตองการที่ผูใชอยาก
ใหหนวยงานจัดให  ตลอดจนศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการรับบริการของผูใช  โดยมี
เปาหมายเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผน  และกําหนดนโยบายในการพัฒนาให
สอดคลองกับความตองการ  และตามความเหมาะสมตอไป 
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 3.  ล็อค (Lock  1986  อางถึงใน  อุกฤษณ  ทรงชัยสงวน  2543) กลาววา  ความพึง
พอใจเกิดจากการประเมนิของบุคคล  หรอืจากประสบการณของงานที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 4.  กรชกร  ชวติ (2544) กลาววา  ความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่
มีผลตอความสําเร็จของงานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  อันเปนผลจาก
การไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของบุคคลในแนวทางที่เขา
ประสงค 
 5.  ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน (2547) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา
เปนมิติของคุณภาพที่เกี่ยวกับความสอดคลองกับความตองการ (Conformance  to  
requirement) ของลูกคา  รูปลักษณของสินคา  เพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคา  โดย
อาจเปนคุณภาพที่ลูกคาคาดหวังหรือตองการ (expected  quality) หรืออาจเปนคุณภาพที่
เหนือความคาดหวังของลูกคา (exciting  quality) ซึง่ทําใหลูกคาเห็นความแตกตางและ
กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 
 6.  กริฟฟทส (Griffits  2002) ไดเสนอแนะวิธีการสรางความพึงพอใจใหลูกคา  
ไดแก  การทาํความเขาใจลูกคา  การสรางสภาพแวดลอมองคการ  บุคคลากรในองคการ  
กลยทุธที่จะทําใหลูกคาตัดสินใจใชสินคา/บริการโดยงาย  การเผชญิหนากับลูกคา  การ
ใหบริการหลังการขาย  และการแกสถานการณเมื่อเกิดการผิดพลาด 
 7.  ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2546) ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจ  ซึ่งเปน
แนวคิดสําคัญในการบรหิารงานของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยไดรวบรวมแนวคิดจาก
นักวิชาการและสรุปวา  นักวิชาการจํานวนมากไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจูงใจ  ซึ่ง
สามารถแบงกลุมของทฤษฎีออกเปน  3  กลุม  คือ  1) กลุมที่เนนการสสรางความพอใจ 
(Content  theories) เปนกลุมทฤษฎีทีส่นับสนุนใหองคการตระหนักถึงการตอบสนอง
ความพึงพอใจของบุคลากรใหไดมากที่สุด  2) กลุมทฤษฎีที่เนนกระบวนการสรางการจูงใจ 
(process  theories) โดยมขีอสมมติที่วาบุคลากรตองการปฏิบัติงานเพื่อหวังผลประโยชน
ตอบแทน  และ  3) กลุมทฤษฎีเสริมแรง (reinforcement  theories) เปนกลุมทฤษฎีที่
เชื่อมโยงพฤติกรรมของบุคคลกับการใหรางวัล 
 สําหรับงานวิจัยนี้ไดนํากลุมทฤษฎีที่เนนการสรางความพอใจบางกลุมมาเปน
ทฤษฎีอางอิง  ซึ่งกลุมทฤษฎีนี้เชื่อวาหากองคการทราบและเขาใจถึงความตองการภายใน
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ของบุคลากรแลวองคการจะสามารถกาํหนดระบบที่จะทําใหผูปฏิบัติงานมคีวามพึงพอใจ  
ขณะเดียวกันก็สามารถทําใหองคการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได  นักทฤษฎีหลักในกลุมนี้
ไดแก  1) อับราฮัม  เอช  มาสโลว (Abraham  H.  Maslow) 2) เฟรดเดอรกิ  เฮอรซเบิรก 
(Frederick  Herzberg) 3) เดวิด  แมคเคิลแลนด (David  Mclelland) 4) เคลยตนั  เอลเดอร
เฟอร (Clayton  Alderfer) 5) เฮนรี ่ เอ  มูเรย (Henry  A.  Murray) และ 6) ดกัลาส  แมกเกร
เกอร (Douglas  Mcgregor) 

1. อับราฮัม  เอช  มาสโลว 
ทฤษฎลีําดับชั้นของความตองการ (hierarchy  of  needs) ของมาสโลวชีว้าความ

ตองการของมนุษยเปนเสมอืนขั้นบันได  มีทั้งหมด  5  ข้ัน  ไดแกความตองการทางกายภาพ  
ความตองการทางดานความปลอดภัย  ความตองการทีจ่ะผูกพันในสังคม  ความตองการที่จะมี
ฐานะเดนและไดรับการยกยองในสังคม  และความตองการที่จะประจักษตน  เมื่อความตองการ
ในขั้นตนไดรับการตอบสนองแลวบุคคลจึงเกิดความตองการในระดับตอไปตามลําดับ 

2.  เฟรดเดอริก  เฮอรซเบิรก 
ทฤษฎีปจจัยจูงใจ/ปจจัยสุขวิทยา (two  factors  theory) ของ  เฮอรซเบิรก  เสนอวา  

การที่จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานตองสรางปจจัยจูงใจ (motivator  factors) 
อันไดแก  ความสําเร็จ  การยอมรับ  การยกยอง  ความกาวหนา  ความรับผิดชอบ  และ
ลักษณะของงาน  สําหรับปจจัยสุขวิทยา (hygiene  factors) อันไดแก  เงินเดือน  คาจาง  
เงื่อนไขการทํางาน  นโยบายขององคการ  และรูปแบบการบังคับบัญชา  สามารถปองกัน
ไมใหเกิดความไมพอใจในงาน  แตสรางความพอใจในงานไมได 

3.  เดวิด  แมคเคิลแลนด 
ความตองการของมนุษยตามแนวความคิดของแมคเคิลแลนดมี  3  เรื่อง  คือ  ความ

ตองการประสบความสําเร็จ (achievement : nAch) ความตองการดานสัมพันธภาพ (affiliation : 
nAff) และความตองการอํานาจ (power : nPow) และความตองการที่แตกตางกันจะนําไปสู
พฤติกรรมของบุคคลที่ตางกัน 

4.  เคลยตัน  เอลเดอรเฟอร 
เอลเดอรเฟอร  ประยุกตทฤษฎีของมาสโลวโดยปรับลําดับขั้นของความตองการ

จาก  5  ลําดับเหลือแค  3  ลําดับ  และนําเสนอในชื่อทฤษฎ ี  ERG  ซึ่งไดแก  1) ความ
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ตองการในการดํารงอยู (Existence needs) คือ  ความตองการที่จะอยูรอดตรงกับความ
ตองการของรางกายและการมีชีวิตอยูอยางปลอดภัยของมาสโลว (Maslow)  2) ความ
ตองการดานสัมพันธภาพ (Relatedness  needs) คือ  ความตองการมีความสัมพันธทาง
สังคมและมีไมตรีที่ดีกับคนในองคการ  และ  3) ความตองการที่จะเติบโต (Growth  
needs) คือ  ความตองการกาวหนาและเติบโตในการทํางาน  การดํารงชีวิตและการพัฒนา
ความรูความสามารถใหกาวหนา 

5.  เฮนรี่  เอ  มูเรย 
มูเรยไดระบุความตองการของมนุษยออกเปน  2  ประเภท  คือความตองการขั้น

พ้ืนฐาน (primary) หรือเพื่อการดํารงขั้นพื้นฐานของมนุษยที่เรียกวา  viscerogenic  เชน  
อาหาร  น้ํา  การตอบสนองทางเพศ  การขับถาย  และความตองการขั้นที่สอง 
(secondary)  ที่เรียกวา  psychogenis  เชน  ความสําเร็จ  ความผูกพันกับผูอ่ืน  ความเปน
เอกเทศ  การครอบงํา  และอํานาจ  เปนตน 

4.  ดักลาส  แมกเกรเกอร 
แมกเกรเกอร  มีขอสมมติพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานวา  ผูปฏิบัติงานมีอยู  2  

ประเภท  คือ  ประเภท  X  และประเภท  Y  ซึ่งแตละประเภทตองการการตอบสนอง
ตางกัน  คือ  ผูปฏิบัติงานประเภท  X  ตองการการบังคับ  ขาดความรับผิดชอบ  และไมมี
ความทะเยอทะยาน  แตปรารถนาชีวิตการงานที่มั่นคงเหนือสิ่งอื่นใด  ในขณะที่ผูที่
ปฏิบัติงานประเภท  Y  มีความรับผิดชอบในงานสูง  มีวินัยในตนเองสูง  ดังนั้นองคการ
จึงตองใชวิธีการจูงใจใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานแตละประเภท 
 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 
สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะที่สําคัญทางวิชาการมีศักยภาพ

ที่จะรูจักเลือก  และปฏิบตัิอาชีพ  มีศักยภาพที่จะแสดงความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
ที่ดี  สามารถสรางสรรคเพิ่มพูนความคิดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคของสังคม  โรซอฟกี้     ( Rosovky  อางถึงใน  เสริมศรี  ไชยศร  และคณะ 
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2543 )  ระบวุาผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตองมีความรูความสามารถ  6 ประการ
ดังนี้ 

1.  บัณฑิตตองมีความสามารถในการคิดและการเขียนอยางชัดเจน  สามารถ
สื่อสารไดอยางแมนยํา  นาเชื่อถือและมีพลังอํานาจ 

  2.  บัณฑิตจะตองมีความซาบซึ้งในการแสวงหาความรู  ความเขาใจในเอกภาพ
สังคมและตนเอง 

3.  บัณฑิตจะตองไมแคบเพียงทองถิ่นของตนเอง  จะตองตระหนักรูถึง
วัฒนธรรมของทองถิ่นอื่นๆ 

4.  บัณฑิตตองมีความคิด  ความเขาใจอันดีเกี่ยวกับปญหาทางดานศีลธรรมและ
จริยธรรม 

5.  บัณฑิตทุกคนตองเปนคนที่มีความสุภาพเรียบรอย  มีมารยาท  มีจริยธรรมสูง  
และมีมาตรฐานทางศีลธรรม 

6.  บัณฑิตทุกคนตองมีความลึกซึ้งในวิชาการ  สาขาใดสาขาหนึ่งจนมีศักยภาพ
ในการประกอบวิชาชีพชั้นสูง 

ภารกิจในการผลิตบัณฑิตนั้นจะตองมีจุดมุงหมายเพื่อตัวผูเรียนเอง  และจุดมุงหมาย
เพื่อสังคม  โดยผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาตองมีกระบวนการจัดกิจกรรมที่สําคัญประการหนึ่ง  
คือ  การสรางหรือการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและสังคมเพื่อใหไดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  ซึ่งจําแนกได 2 กลุมใหญ  ๆ
คือ  คุณลักษณะที่บัณฑิตทุกคนควรไดรับการสงเสริมใหมีประสบการณเหมือนๆ กัน  ซึ่งจะ
ครอบคลุมจุดมุงหมายหรือความคาดหวังสวนใหญของสังคม  และคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับ
ความรูความสามารถเฉพาะดานที่บัณฑิตแตละคนจะนําไปใชประกอบอาชีพของตนเอง  
ไดแก 

1.  ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตร ี
 1.1  ความรูความเขาใจในชีวิตและสังคม  เพื่อการตัดสินใจไมวาจะเปนใน

ชีวิตประจําวัน  ชีวิตการทํางาน  หรือในการกําหนดความสําคัญของการดําเนินงานตาง ๆ  
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 1.2  ทักษะการเรียนรูและการสื่อสาร  ไดแก  ความสามารถในการใชภาษา 
ความสามารถในการแสวงหาความจริงทั้งในเรื่องของมนุษย  และวิทยาการตางๆ 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ความสามารถเรียนรูทํางานอยางอิสระ  
ความสามารถทํางานเปนทีม  ความสามารถจัดเวลาของตนเอง  ความสามารถวางแผน
ประเมินและปรับปรุงตนเอง  และการทํางานรวมทั้งผลงานของตนเอง 
 1.3  ทักษะการคิดและการเรียนรูแบบลุมลึก  ไดแก  การคิดวิเคราะหขอมูล  
ความคิดอยางจริงจัง  ความคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดแบบสหวิทยาการ  การคิดแบบ
สรางสรรค  การคิดแบบไตรตรอง  ความสามารถในการเผชิญสภาพปญหาและการคิด
แกปญหา  การรูจักตั้งประเด็นและตั้งคําถาม ความสามารถเปรียบเทียบเชื่อมโยงขอมูล
ความคิดการพิจารณาขอขัดแยงทางความคิด  การใชหลักการหรือทฤษฎีในการวิเคราะห  
การสรุปจากหลักฐานขอมูล  และการสรางความหมายใหกับขอมูลความคิด 

2.  คุณลักษณะที่ตองบมเพาะ  ไดแก 
2.1  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม 
2.2  ความใฝรูใฝเรียน 
2.3  ความมีจิตสํานึกตอสาธารณะหรือสวนรวม 
2.4  ความมีวัฒนธรรมในการทํางานจริงจัง 
2.5  ความสามารถชี้นําสังคม 
2.6  ความกลาหาญทางวิชาการ 
2.7  การมีพลังตั้งใจมั่น 
2.8  ความเปดกวางตอขอมูลความคิด 
2.9  ความรับผิดชอบตอพันธกิจ 
2.10 ความสามารถปรับตัวได  ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
2.11 ความสามารถยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไดดวยหลักฐานขอมูล 
2.12 ความมีอิสระทางความคิด 

 3.  ความรูความสามารถเฉพาะทาง  เปนหลักทฤษฎีและการปฏิบัติในวิชาชีพที่
ผูเรียนเลือกเรียน  เพื่อนําไปใชประกอบอาชีพในอนาคต 
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 ในดานมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  แลมเมิรท (Lammert  2000) ไดเรียกรอง
ไมใหสถาบันอุดมศึกษาลืมบทบาทของการเปนแหลงบมเพาะและเพิ่มพูนเชาวปญญา  
(A place for intellectual cultivatoin  and  enrichment)  ในขณะที่ตองตอบสนองตอความ
ตองการที่หลากหลายของสังคม  ทั้งในดานความเปนมนุษยและวิชาชีพ  หรือวิชาการ
เฉพาะดาน  ปจจุบันขอเรียกรองที่เดนชัด  คือวิชาการดานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความ
เปนมนุษยนั้นควรไดรับการเอาใจใสอยางจริงจัง  เพื่อบัณฑิตในทุกสาขาวิชาจะไดพัฒนา
คุณคาของความเปนมนุษยตอไป  ซึ่งแนวทางนี้สอดคลองกับ  วิจิตร  ศรีสะอาน  อภิสิทธิ   
เวชชาชีวะ  และ เกษม  ศิริสัมพันธ  ที่ไดใหแนวความคิดในคราวประชุมทางวิชาการ  
ประจําป  2542  ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  เรื่อง  มหาวิทยาลัยกับทางรอด
ของแผนดิน  สรุปไดความวา มหาวิทยาลัยตองสรางคนใหเปนคนที่สมบูรณ  มีทั้งความรู
เฉพาะดานและความเปนมนุษย  มหาวิทยาลัยจะชวยใหแผนดินมีทางรอดไดตองสราง
มาตรฐานคุณภาพโดยเฉพาะมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม  การใหความสําคัญกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นและตองพัฒนาสูความเปนสากล  พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้นตองมี
เปาหมายมุงไปที่จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ( Social  responsibility ) ในที่สุดซึ่งรวมถึง
การชวยแกปญหาตางๆ ดวย  เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดมีนโยบายให
บัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเรียนวิชาความรูคูคุณธรรม  เพื่อ
สรางบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหมีคุณภาพทั้งตอตนเองและสังคม  สมดัง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา  สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา  ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรม 

งานแนะแนว  จัดหางานและทนุการศึกษากองกจิการนกัศึกษา  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง (2547) ไดจัดโครงการบณัฑิตแบบไหนที่องคการภาครัฐ / เอกชนตองการทั้งนี้
ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งองคการภาครัฐและเอกชนมาบรรยาย  โดยในภาครัฐ  จาริณ ี  เอี่ยม
สะอาด  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรกําลังคนภาครัฐ (สํานักงาน ก.พ.) กลาววา ลกัษณะ
การทํางานในยุคใหมของงานขาราชการนั้น รัฐบาลจะมีบทบาทเฉพาะบางสวน โดยเนน
การทํางานใหมีประสิทธภิาพ  มุงผลสมัฤทธิ์ และมีความชัดเจนในกลุมเปาหมาย  
นอกจากนี ้  การจัดองคการตองมีความกะทัดรดั คลองตัว  และเจาหนาที่ของรัฐตองมี
คุณภาพ  มมีาตรฐานที่วัดผลได  โปรงใส  ตรวจสอบได  และยดึประชาชนเปนหลกั ทั้งนี้
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งานในองคการตองรูจักใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบบริหารบุคคลที่มีความ
คลองตัวมีกลไกหลากหลาย  มีวัฒนธรรมการทํางาน  และมีสวนรวมหรือเครือขายโดย
บุคลากรที่จะเขามาทํางานในราชการนัน้จะตองมีวิสัยทัศนรูจักสรางคุณคาเพิ่ม มีความคิด
เชิงรุก  ทํางานแบบผสมผสาน  มีความตระหนกัในกระแสโลก  มีความซื่อสัตยสุจริต  และ
มีความเปนกลาง  รวมถึงการมีจิตใจรกังานบรกิารดวย 

ในสวนของภาคเอกชน  บํารุง  รามศรี  ที่ปรกึษาสมาคมจัดหางานบุคคลแหง
ประเทศไทย  กลาววา  ลักษณะของบัณฑิตที่นักบริหารธุรกิจมุงหวัง  คือ  เปนบุคคลที่มี
บทบาททํากําไรใหกับบริษัทสามารถสรางสรรคงานใหมๆ ควบคูกับการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจ  รวมทั้ง สามารถคํานวณ  Impact ในดานผลกําไรของบริษัทไดมีแนวคิดการ
บริหารธุรกิจแบบครบวงจร  นอกจากนี้นักบริหารธุรกิจยังตองการบุคคลที่สามารถคิด
และทํางานโดยมองผลกระทบที่มีตอธุรกิจของบริษัทในภาพรวมเปนหลักมากกวา
คํานึงถึงแตละวิธีการทํางานเฉพาะงานของตนเองเทานั้น  ซึ่งบัณฑิตใหมจึงตองรูวิธีการ
ดําเนินการ  และการบรหิารธุรกิจใหเขาใจ  เพื่อใหเกิด  Business  Mind  ในที่สุด 

ธีรวุฒิ  วงศเศวตกุล  ผูบริหารดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือเจริญโภค
ภัณฑ  กลาววา  ปจจุบันการดําเนินธุรกิจตาง ๆ มีการแขงขันกันคอนขางสูง  ดังนั้นบุคลากร
หรือทรัพยากรมนุษย  ตองมีการพฒันาศักยภาพ และมีความพรอมกอนเขาไปสูโลกธุรกิจ  
ซึ่งตองมีคุณลักษณะดังนี้  ตองมีความรูในสายวิชาชีพหรือมีองคความรูตางๆ มีทักษะใน
งานนั้นๆ มีบุคลิกภาพที่ดี  มีภาวะผูนํา  วุฒิภาวะเปนผูใหญ  มีความขยัน  มีความอดทนสูง  
มีความซื่อสัตย  มีความรับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธและการสื่อสารที่ดี  มคีวามคิดริเริ่ม
สรางสรรค  มีความคลองตัวสูง  ไมหยุดนิ่งมีปฏิภาณไหวพริบดี  มีความมั่นใจ  เชื่อมั่น  กลา
แสดงออก  สามารถทํางานเปนทีมได  เปนคนยืดหยุนสามารถปรับตัวไดงาย  มีความ
ทันสมัยทั้งความรูและภาษา  รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและที่สําคัญตองมีความ
พรอมที่จะทํางาน และหนักเอาเบาสู 

สุดคนึง  ขัมภรัตน  ผูจัดการสรรหาและคัดเลือกบริษัทปูนซิเมนตไทย  จํากัด 
(มหาชน) กลาววา  แนวคิดการับพนักงานของเครือซเิมนตไทยนั้น เราเนนบุคคลที่เปน
ทั้งคนดีและคนเกง  โดยคนเกงนั้น  ตองเกงงาน  เกงคน มีความวิริยะอุตสาหะ  มีความ
เปนธรรมเห็นแกสวนรวมรูหนาที่ในงาน  ในครอบครัว  และสังคม มีทัศนคติที่ดี  มีวินัย  
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และมีสัมมาคารวะ  มีเหตุผล  รกัษาชื่อเสียงของทั้งตัวเองและของบริษัท  สามารถทํางาน
เปนทีม  คิดเปนระบบ  และมีความคิดสรางสรรค 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

วรวรรณ  จงศักดิ์สวัสดิ์  และคณะ (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ  ปการศึกษา  2543  -  2544  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1.  ขอมูลพ้ืนฐาน  พบวา  ผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชา  สวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ  50.5  มีอายุระหวาง  31  -  40 ป  มีการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี  
รอยละ  67.8  ทํางานในหนวยงานของรัฐบาล  รอยละ  48.4  และเอกชน  รอยละ  45.2  
และมีตําแหนงงานเปนหัวหนาฝาย/แผนก  รอยละ  44.1 

2.  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงานที่สําคัญ  คือ  
พิจารณาจากประสบการณการทํางาน  บุคลิกภาพ  และการเขารวมกิจกรรมระหวางเรียน
ตามลําดับ 

3.  ความพึงพอใจของผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชา  ที่มีตอบัณฑิต  พบวา  1) 
ดานบุคลิกภาพโดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก  คุณลักษณะเดนที่ผูประกอบการพึงพอใจ  
คือ  การแตงกายถูกตอง/เหมาะสม  มีกิริยามารยาทสุภาพ  ออนนอม  แตควรพัฒนา
คุณลักษณะ  ดานการเปนผูนํา  2) ดานมนุษยสัมพันธ  โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก  
คุณลักษณะเดนที่ผูประกอบการพึงพอใจ  คือ  การทํางานรวมมือกับผูอ่ืน  และมี
ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน  และผูบังคับบัญชา  3) ดานการปฏิบัติหนาที่และ
ความรับผิดชอบโดยเฉลีย่รวมอยูในระดับมาก  คุณลักษณะที่ผูประกอบการพึงพอใจคือ  
บัณฑิตมีความซื่อสัตยและรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายแตควรพัฒนาความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการทาํงาน 

4.  ความคิดเห็นของผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิตกับการนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานพบวา  1) ความรูที่ไดรับจากกลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีโดยเฉลี่ยรวม  อยูในระดับปานกลาง  ควรพัฒนาทักษะการคํานวณ  2) ความรู
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ที่ไดรับจากกลุมวิชาภาษาไทย  โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง  ควรพัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ  3) ความรูที่ไดรับจากกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  โดย
เฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง  ควรพัฒนาทักษะและความรูในการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในระดับงาน  การใช  Internet  และ  E-mail 

5.  การนําความรูที่ไดจากหมวดวิชาเฉพาะดานไปใชในการปฏบิัติงาน  พบวาอยู
ในระดับมากทั้ง  2  กรณี  คือบัณฑิตทํางานตรงกับสาขาที่จบการศึกษา  และทํางานไม
ตรงกับสาขาที่จบการศึกษา  แตประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง  คือ  ความรูทางดาน
ทฤษฎีของบัณฑิตยังไมลึกซึ้งเพียงพอในเนื้อหาวิชา  และการปรับตัวในการเรียนรูงาน
ใหมใชเวลานาน 

6.  ปญหาในการปฏิบัติงานของบัณฑิต  พบวา  บณัฑิตขาดความคิดสรางสรรค
ในการทํางานขาดความเปนผูนําในการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร  ขาดทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษ  และพื้นฐานในการคํานวณดานคณิตศาสตรยังมีนอย 

7.  ขอเสนอแนะของผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชา  ในการพัฒนาบัณฑิต  คือ  1) 
ควรจัดอบรมและเสริมทักษะความรูดานคอมพิวเตอร  ดานภาษา  ดานการจัดการและ
การบริหาร  2) ควรเขมงวดในดานการเรียนการสอน  3) ควรพัฒนาและปรับปรุง
บุคลิกภาพของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2546)  ไดศึกษาติดตามผลบัณฑิตรุนปการศึกษา  
2544  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือตามประเภทของ
ตัวอยาง  ซึ่งไดแกบัณฑิตจํานวน  425  คน  ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตที่ไดงานทําจํานวน  
65  คน  และอาจารยที่ปรึกษาของบัณฑิตที่ศึกษาตอจํานวน  12  คน  ผลการวิจัยในสวน
ที่เปนความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับประเภทของ
หนวยงานที่บัณฑิตเขาทํางาน  ซึ่งผูบังคับบัญชามองวา  คุณลักษณะทุกดานของบัณฑิต
ไมวาจะเปนดานการดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืน  ดานการสื่อความหมาย  ดานทักษะทาง
วิชาชีพ  และดานทักษะในการจัดการอยูในระดับดี  นอกจากนั้นผูบังคับบัญชาไดให
ความเห็นเกี่ยวกับทักษะที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรเพิ่มไดแก 

-  ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
-  ทักษะความเปนผูนํา 
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-  ความกลาแสดงออกในดานตาง ๆ 
-  การปรับตัวเขากับสังคม 
-  ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 
-  ทักษะการทํางานเปนทีม 
-  ทักษะในการใชเครื่องมือในการทํางาน 
-  ความรูพ้ืนฐานในการทํางาน 
-  ทักษะการทํางานแบบผสมผสาน 
-  ทักษะดานการบริหาร 
-  ทักษะทางคอมพิวเตอร 
-  ความสามารถในการปฏิบัติงานในชุมชน 
วิภาภรณ  มหามนตรี (2541) ศึกษาวิจัยเรื่อง  บัณฑิตสาขานิติศาสตรมหาวิทยาลัย

รามคําแหงกับความตองการของสังคม  พบวา  คุณภาพของบัณฑิตสาขานิติศาสตรมี
ความสามารถและทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งในการอานการพูดและการ
เขียนอยูในระดับดี  มคีวามรูความสามารถในการเขาใจศาสตรสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับวิชา
กฎหมายทั้งดานสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจภายในและระหวางประเทศอยูในระดับดี  และมี
ความสามารถใชคอมพิวเตอรอยูในระดับปานกลาง  มีความรูความสามารถทางกฎหมายและ
ความเขาใจในหลักกฎหมายอยูในระดับดี  มีความสามารถในการใชความรูทางกฎหมายเพื่อ
เชื่อมโยงกับความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ในการแกปญหาอยูในระดับดี  ผูทรงคุณวุฒิและผูใช
บัณฑิตมีความเห็นตรงกันวาบัณฑิตควรมีคุณสมบัติเกี่ยวของกับการเปนผูมีความเคารพใน
สิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความ
ขยันอดทน  และเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  สามารถใชความรูทางทฤษฎีแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคม  สามารถวิเคราะหวิจารณและกลาแสดงออก  นอกจากนี้บัณฑิตควรเปนผู
มีความซื่อสัตยสุจริตในวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบในหนาที่  เปนผูที่รูบทบาทและหนาที่
แหงตนมีเปาหมายในการทํางานอยูบนความถูกตองเปนธรรม 

สําหรับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ไวดังนี้ 
คณะอนุกรรมการฝายวิชาการและวิจัย  สภาขาราชการและลูกจาง  มหาวิทยาลัย

รามคําแหง (2540) ศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการขยาย
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โอกาสทางการศึกษาสวนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  พบวา
กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา  เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยและประชาชน  เห็นดวยอยาง
มากที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนมหาวิทยาลัยตลาดวิชารับนักศึกษาไมจํากัดจํานวน
และไมมีการสอบคัดเลือกใหการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค  มหาวิทยาลัยมี
ระบบการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน  มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ  มีชื่อเสียงในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรูความสามารถที่เทาเทียมกับมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ   กลุมตัวอยาง
เห็นวา  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจะชวยแกปญหาการเคลื่อนยายประชากรใน
ภูมิภาคที่ตองการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไมใหเขามาแออัดในกรุงเทพมหานคร  
กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางมากตอการที่มหาวิทยาลัยไดประสานแลระดมความรวมมือ
การสนับสนุนจากภาครัฐ  เอกชน  ประชาชนและองคการพัฒนาทองถิ่นในการจัดตั้ง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในสวนภูมิภาค  สาขาวิชาที่เปดสอนตรงกับความ
ตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

เฉลิมเผา  อจละนันท (2545)  ไดศึกษาผลิตผลของสถาบันอุดมศึกษา  และ
คุณภาพการทํางานของบัณฑิต  พบวา  ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานประเมินสมรรถภาพการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต  โดยรวมอยูในระดับคอยขางดี ( x  = 3.81)  โดยประเมินดาน
บุคลิกภาพของบัณฑิตในระดับดี ( x  = 4.00)  รองลงมาคือ  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  
( x  = 3.76)  และดานความรูความสามารถ ( x  = 3.67)  อยูในระดับปานกลาง  คอนขางดี
ตามลําดับ  ผูบังคับบัญชา/ผูจางประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตสูงสุดใน
แตละดานของบัณฑิตไดแก  ดานบคุลิกภาพ  คือ  ความซื่อสัตยในการทํางาน  ดาน
ทักษะในการปฏิบัติงาน  คือ  ทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบ  และดานความรู
ความสามารถ  คือ  มีความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ  สําหรับจุดเดนที่สุดในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตจากการประเมินของผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน  คือ  บัณฑิตมีความรู
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและมีทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบ  สวนจุดดอยที่สุดใน  
การปฏิบัติงานของบัณฑิต  คือ  ความสามารถใชภาษาตางประเทศ  และความสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีความ
ตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด ( x  = 4.50)  
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รองลงมาไดแก  มีความตองการบัณฑิตในดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ความรูความสามารถเฉพาะวิชาชีพ  มบีุคลิกภาพทางสังคม  บุคลิกภาพดานอารมณ  ความรู
ความสามารถพิเศษ และมีบุคลิกภาพดานสุขภาพรางกาย  ตามลําดับ  โดยภาพรวม  
ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความตองการบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติพิเศษหรือจุดเดนในดานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอร  มากที่สดุ  
รองลงมา  คือ  ความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ความรูความสามารถในวชิาชีพ  การมี
มนุษยสัมพันธที่ดี  และมปีระสบการณในการปฏบิัติงาน 

มานพ  พราหมณโชติ (2547)  ไดศึกษาผลิตผลของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
คุณภาพการมีงานทําของบัณฑิต  พบวา  คุณภาพการทํางานของบัณฑิตประเมินโดย
ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานในภาพรวม  พบวา  ผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  มีความคิดเห็นไมแตกตางกันมากนัก  คือ  
ประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในเกณฑดี  โดยประเมินดาน
บุคลิกภาพของบัณฑิตอยูในระดับดี  ดานทักษะในการปฏิบัติงานและดานความรู
ความสามารถอยูในระดบัคอนขางดี 

ผลประเมินสมรรถภาพในแตละดาน  พบวา  บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงมี
คุณภาพที่เดนชัด  คือ  ดานบุคลิกภาพ  บัณฑิตมีความซื่อสัตยในการทํางาน  มีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  มีความมุงมั่นขยันหมั่นเพียร  อดทนในการทํางาน  
มีความยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชพี  ดานทักษะในการปฏิบัติงานมีทักษะ
ในการทํางานที่รับผิดชอบ  มีทักษะการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  และงานที่ทํามีคุณภาพ
ดานความรูความสามารถ  มีความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ  มคีวามสามารถเฉพาะสาขา
วิชาชีพ  และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

จุดเดนที่สุดในการปฏิบัติงานของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  คือ  มคีวามรู
ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาชีพ  และจุดดวยที่สุดในการปฏบิัติงานของบัณฑิต  คือ  
ความสามารถใชภาษาตางประเทศ 

สุวิมล  อังควานิช (2547)  ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลยั
รามคําแหง  พบวา  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยรวมอยูในระดบัมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  ผูใชบัณฑิตมคีวามพึงพอใจบัณฑิตตั้งแตระดับปานกลางถึงระดบั
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มาก  โดยมคีวามพึงพอใจในดานจรรยาบรรณในวชิาชีพสูงสดุ  รองลงมาดานบุคลิกภาพ  
พอ ๆ กับดานความรูความสามารถทางวิชาชีพ  สาํหรับดานทีผู่ใชบัณฑิตมคีวามพึงพอใจ
นอยที่สุด  ไดแก  ความรูความสามารถทางวชิาการ  นอกจากนั้นยังไดศึกษาคุณลักษณะที่
พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ผูใชบัณฑิตมีความตองการไดเปน
ผูรวมงาน  พบวา  ผูใชบัณฑิตมคีวามคาดหวังตอคุณลกัษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดบัมากทกุดาน  โดยมีความคาดหวังดาน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพมากที่สุด  รองลงมาคือ  คาดหวังในดานความสามารถทางวิชาชพี  
ดานบุคลิกภาพ  และดานความรูความสามารถทางวิชาการ  ในดานองคประกอบทีผู่ใช
บัณฑิตใหความสําคัญที่บัณฑิตจะตองประพฤติปฏบิัติใหเปนไปตามความคาดหวังนั้น  
ประกอบดวยองคประกอบทั้งหมด  6  องคประกอบ  คือ  การปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ  การรูเทาทนัวิถีโลก  การมีวิสัยทศัน  การมีความรับผิดชอบในการทํางาน  
ความสามารถในการทํางานรวมกบัผูอ่ืนได  และความสงางาม  ซึ่งจะเหน็ไดวา
องคประกอบทั้ง  6  องคประกอบตางก็เปนตัวบงชี้ถึงการครองตนของบัณฑิตในฐานะที่
เปนผูปฏิบัตงิานอยางมืออาชีพ  การเปนผูมีไหวพริบปฏิภาณอยางชาญฉลาดจะสามารถ
นําพาใหบัณฑิตไดพบแตความสําเร็จ  สมหวังในชีวิตซึ่งหมายถึงการมีศกัดิศ์ร ี  ตําแหนง
หนาที่อันสูงสง  เปนผูมคีวามสุขุมลุมลึก  จะปฏบิัติสิ่งใดก็บรรลุแตสิ่งทีป่รารถนา  อันจะ
เกิดผลดแีกตวับัณฑิตเอง  ผูรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  และความมชีื่อเสียงแหงวงศตระกลู 

งานวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2546) ไดศึกษาความพึง
พอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา  2546  พบวา  
นายจางมีความพึงพอใจบณัฑิตในระดบัมากจากมาตราประเมินคา  5  ชวง  โดยดานทีม่ี
ความพึงพอใจมากที่สุดคอื  ดานคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  รองลงมา
คือ  ดานความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน  และดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการ  สําหรบัความพึงพอใจของนายจางเมื่อจําแนกตามคณะ  พบวา  นายจางมี
ความพึงพอใจบัณฑิตเกือบทุกคณะโดยรวมอยูในระดับมาก  มเีพียงคณะวิศวกรรมศาสตร
ที่นายจางมีความพึงพอใจบัณฑิตในระดับปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ป
การศกึษา  2546  ตามประเภทงาน  พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ  .05  โดยนายจางภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจบัณฑิตมากกวานายจาง
ภาคเอกชน  และมีความพงึพอใจมากกวาทุกดาน  โดยดานที่มากที่สุด  คือ  ดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง  ตาม
สถานที่ทํางาน  พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05  โดยที่
นายจางในสวนภูมิภาคมีความพึงพอใจบัณฑิตมากกวานายจางสวนกลาง (กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล) และมีความพงึพอใจมากกวาทุกดาน  โดยดานที่มากที่สุด  คือ  ดานคุณภาพ
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

จากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎีแนวคิด  รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไดนํามาเพื่อ
เปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะพึงประสงคตอบสนองความตองการของสังคมและตลาดแรงงานตอไป 
 
 



 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549  เมื่อจําแนกประเภทการวิจัยตามชนิดของขอมูล  จัดวาเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ  (quantitative  research) ซึ่งอาศัยเทคนิคทางสถิติมาชวยในการวเิคราะหขอมูล  
ในการศึกษาวิจัยนี้มีข้ันตอนและรายละเอียดการดําเนินการวิจัย  ดังตอไปนี้ 
  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรที่เปนเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  นายจางของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ป
การศึกษา  2547-2549  ที่มีงานทําและมีนายจาง  จํานวน  41  คน  โดยสอบถาม
สถานภาพการมีงานทําและมีนายจางจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่มาขึ้นทะเบียนจบ
การศึกษาที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  จํานวน  70  คน  ทําใหพบ
สถานภาพการมีงานทําและมีนายจางของบัณฑิต  จํานวน  41  คน  ในการวิจัยครั้งนี้ใช
ประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางการวิจัย 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย 
 ตัวแปรอิสระ  (independent  variable) 

1.  ประเภทหนวยงาน  ไดแก  หนวยงานภาครัฐ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานภาคเอกชน 
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2.  ปจจัยสวนบุคคลของบัณฑิตผูรับการประเมิน  ไดแก  เพศ  หลักสูตรที่สาํเร็จ
การศึกษา  ตําแหนงหนาที่ของบัณฑิตในปจจุบัน 

ตัวแปรตาม  (dependent  variable) 
ความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย

บริการเฉลมิพระเกียรต ิ จังหวัดตรัง  ปการศกึษา  2547-2549 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนทั้งขอมูลปฐมภูมิ (primary  data) และขอมูลทุติยภูมิ 
(secondary  data) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาเอกสาร  รายงานการวิจัย  
สวนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  รวบรวมขอมูลภาคสนามมีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม  (questionnaire)  สอบถามนายจางของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ป
การศึกษา  2547-2549  โดยไดติดตอสอบถามบัณฑิตที่มาขึ้นทะเบียนจบการศึกษาที่สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  จํานวน  70  คน  ปรากฏวามีบัณฑิตที่มีงานทําและ
มีนายจาง  จํานวน  41  คน  แลวทําการสงแบบสอบถามไปยังสถานที่ทํางานของบัณฑิต
ทั้งหมด  ปรากฏวาไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน  35  ชุด  คิดเปนรอยละ  85.36 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ  แบบสอบถาม 
(questionnaire) ในการสรางเครื่องมือมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ศึกษาและทบทวนทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่
ตองการจะสรางเครื่องมือ 
 2.  นําผลที่ไดจากการศึกษาขางตน  มากําหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 
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 3.  เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยกําหนดใหมีการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามโดยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม (questionnaire) 
 4.  นําแบบสอบถาม (questionnaire) ที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม  ความถูกตองในดานเนื้อหาและรูปแบบ  หากพบขอใดไม
ถูกตองผูเชี่ยวชาญจะชี้แนะ  และนําแบบสอบถาม (questionnaire) ไปปรับปรุงแกไข 

5.  ปรับปรุงเครื่องมือใหมีคุณภาพอยูในระดับที่นาพอใจกอนนําไปใชจริง 
ลักษณะของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย  แบงเปน  4  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูลหนวยงาน  มีขอคําถามจํานวน  1  ขอ  คือ  
ประเภทหนวยงาน  เปนขอคําถามแบบสํารวจรายการ (check  list) 
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของบัณฑิตผูรับการประเมิน  มีขอ
คําถามจํานวน  3  ขอ  เปนขอคําถามแบบสํารวจรายการ (check  list)  และแบบปลายเปด 
 ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ จังหวัดตรัง  ปการศกึษา  
2547-2549  ในดานตางๆ  ดังนี้ 
 ดานความรูความสามารถ  มีขอคําถามจํานวน  10  ขอ 
 ดานทักษะในการปฏิบัตงิาน  มีขอคําถามจํานวน  10  ขอ 
 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชพี  มีขอคําถามจํานวน  13  ขอ 
 ซึ่งลักษณะคาํถามในสวนนี้เปนขอคําถามแบบ  Rating  Scale  5  ระดับ 
 ตอนที่  4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอืน่ๆ  ที่มีตอบณัฑิตที่สําเร็จ
การศกึษาจากมหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ จังหวัดตรัง  ป
การศกึษา  2547-2549  เปนขอคําถามแบบปลายเปด 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 นําผลการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  ที่มีการใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม 
(questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมขอมูลมาวิเคราะหขอมูล  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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 1.  ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม  หลังจาก
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูล  และเครื่องคอมพิวเตอร
ตามลําดับ 
 3.  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4.  ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  SPSS (statistical  package  for  the  social  sciences) 
 การประมวลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษา  ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 
 1.  สถิติพรรณนา (descriptive  statistics) ใชเปนสถิติเบื้องตนในการอภิปรายผล  
โดยในแบบสอบถามตอนที่  1  และ  2  วิเคราะหดวยการใชคาความถี่ (frequency)  คา
รอยละ (percentage)  แบบสอบถามตอนที่  3  วิเคราะหดวยการใชคาเฉลี่ย  (mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  และแบบสอบถามตอนที่  4  วิเคราะห
โดยการนํามาจัดระเบียบในลักษณะความถี่ (frequency) 
 เกณฑในการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อแปล
ความหมาย  ผูวิจัยไดกําหนดชวงคะแนนดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง  4.50-5.00  หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ยระหวาง  3.50-4.49  หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับมาก 
คาเฉลี่ยระหวาง  2.50-3.49  หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.50-2.49  หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับนอย 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.49  หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 
2.  สถิติอนุมาน (inferential  statistics) ใชเปนสถิติในการทดสอบสมมติฐาน  

เปรียบเทียบความแตกตาง  โดยใชสถติิ  f-test  ในการทดสอบคาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยในประชากรมากกวา  2  กลุม 
 
 
 



 25 
 

ขอจํากัดของการวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดในการวิจัยดังนี้ 

1.  ขอมูลรายชื่อบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย
บริการเฉลมิพระเกียรต ิ จังหวัดตรัง  ปการศกึษา  2547-2549  มีไมครบตามบัณฑิตที่สําเร็จ
การศกึษาทั้งหมดในชวงปการศกึษานัน้  เนื่องจากบัณฑิตสามารถดําเนนิการขึ้นทะเบียน
จบการศกึษาไดทั้งที่งานบริการการศึกษาของสาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ตรัง  และสํานักทะเบียนและประมวลผลการศกึษา  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  (สวนกลาง)  

จึงทําใหไมสามารถตรวจสอบขอมูลบณัฑิตทั้งหมดได 
 2.  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาบางสวน  เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพททําใหไม
สามารถติดตอได 
 3.  นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  บางสวน  เริ่มสมคัรเรียนที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ตรัง  แตเมื่อข้ึนปที่  3-4  หรือชวงเทอมสุดทายกอนจบ  ไดยายไปศึกษาตอสวนกลาง  จึง
ไดเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง (สวนกลาง) ทําใหสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  มียอดผูสําเร็จการศึกษาที่นอยกวาที่ควรจะเปน 



 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

นายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา 2547-2549  ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  
นายจางของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  ที่มีงานทําและมีนายจาง  จํานวน  41  คน  
นายจางที่ตอบแบบสอบถามแลวสงคืนกลับ  จํานวน  35  คน  จํานวนแบบสอบถามที่
ไดรับคืนกลบัคิดเปนรอยละ  85.36 
 ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลหนวยงานของผูตอบ
แบบสอบถาม  วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency)และหาคารอยละ (percentage) 
แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหขอมูลบัณฑิตผูรับการประเมิน  วิเคราะหโดยการหา
คาความถี่ (frequency)และหาคารอยละ (percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
 ตอนที่  3   ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจทั้ง  3  ดาน  ไดแก  ดานความรู
ความสามารถ  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  และดานคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย  (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  
deviation)  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะอื่นๆ  ทีม่ีตอบัณฑิตที่สําเร็จ
การศกึษาจากมหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ จังหวัดตรัง  ป
การศกึษา  2547-2549  วิเคราะหโดยการนํามาจัดระเบียบในลักษณะความถี่ (frequency)
แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
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 ตอนที่  5  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  จําแนกตามหลักสูตรที่สาํเร็จการศึกษา 
 
ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม  
วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency)และหาคารอยละ (percentage)  ตามตัวแปร
ประเภทหนวยงาน  ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่  1 

ตารางที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลหนวยงานของผูตอบ
แบบสอบถาม  วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency)และหาคารอยละ (percentage)  
ตามตัวแปรประเภทหนวยงาน 
 

ขอมูลหนวยงาน จํานวน  (คน) คารอยละ 

1.  ประเภทหนวยงาน 
     หนวยงานภาครัฐ 

 
14 

 
40.0 

     หนวยงานรัฐวิสาหกิจ - - 
     หนวยงานภาคเอกชน 21 60.0 

รวม 35 100.0 
 

จากตารางที่  1  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางซึ่งเปนนายจางของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ป
การศึกษา  2547-2549  เปนนายจางจากหนวยงานภาคเอกชนมากกวาหนวยงาน
ภาครัฐ  โดยเปนนายจางจากหนวยงานภาคเอกชน  จํานวน  21  คน  คิดเปนรอยละ  
60.0  และเปนนายจางจากหนวยงานภาครัฐ  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  40.0 
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ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหขอมูลบัณฑิตผูรับการประเมิน  วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ 
(frequency)และหาคารอยละ (percentage)ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่  2 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะหขอมูลบัณฑิตผูรับการประเมิน  วิเคราะหโดยการหา
คาความถี่ (frequency)และหาคารอยละ (percentage) ตามตัวแปรเพศ  หลักสตูรที่สําเร็จ
การศึกษา  และตําแหนงหนาที่ของบัณฑิตในปจจุบัน 

 
ขอมูลบัณฑติผูรับการประเมิน จํานวนคน คารอยละ 

1.  เพศ 
     ชาย 

 
11 

 
31.4 

     หญิง 24 68.6 
รวม 35 100.0 

2.  หลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา 
     นิติศาสตรบัณฑิต 

 
7 

 
20.0 

     บริหารธรุกิจบัณฑิต 16 45.7 
     ศลิปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร) 8 22.9 
     ศลิปศาสตรบัณฑิต  (สื่อสารมวลชน) 4 11.4 

รวม 35 100.0 

3.  ตําแหนงหนาที่ของบณัฑิตในปจจุบัน 
     เจาหนาที่ธุรการ 

 
3 

 
8.6 

     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 8.6 
     ฝายขาย 3 8.6 
     ทนายความฝกหัด 2 5.7 
     พนักงานฝายผลิต 2 5.7 
     เจาหนาที่บัญช ี 1 2.9 
     เจาหนาที่ชางเทคนิค 1 2.9 
     เจาหนาที่ประสานงาน 1 2.9 
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ขอมูลบัณฑติผูรับการประเมิน จํานวนคน คารอยละ 

3.  ตําแหนงหนาที่ของบณัฑิตในปจจุบัน  (ตอ) 
     เจาหนาที่ฝายบัญชี 

 
1 

 
2.9 

     เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 2.9 
     เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 1 2.9 
     ทนายความ 1 2.9 
     ทันตแพทย 1 2.9 
     นกัวิชาการศึกษา 1 2.9 
     นกัวิชาการสาธารณสุข 1 2.9 
     บุคลากร 1 2.9 
     ผูชวยผูจัดการ 1 2.9 
     พนักงานขาย 1 2.9 
     พนักงานคลังสินคา 1 2.9 
     พนักงานชาง 1 2.9 
     พนักงานบริการหนาราน 1 2.9 
     พนักงานบุคคล 1 2.9 
     พนักงานพัสดุ 1 2.9 
     พนักงานเอกสาร 1 2.9 
     หัวหนาฝายเรงรัดหนี้สิน 1 2.9 
     หัวหนาสวนการคลัง 1 2.9 
     หัวหนาหนวยเอกสารฝายผลิต 1 2.9 
 

จากตารางที่  2  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางซึ่งเปนนายจางของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ป
การศึกษา  2547-2549  เปนนายจางของบัณฑิตผูรับการประเมินที่เปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย    โดยเปนนายจางของบัณฑิตผูรับการประเมินที่เปนเพศหญิง  
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จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  68.6  และเปนนายจางของบัณฑิตผูรับการประเมินที่
เปนเพศชาย  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  31.4 
 เมื่อแยกตามตัวแปรหลักสูตรที่สําเร็จการศกึษา  พบวา  นายจางของบัณฑิตผูรับ
การประเมินที่สําเร็จการศกึษาจากหลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิตมมีากที่สุด  โดยมีจํานวน  
16  คน  คิดเปนรอยละ  45.7  รองลงมาคือ  นายจางของบัณฑิตผูรับการประเมินที่สําเร็จ
การศกึษาจากหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร) จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  22.9  
หลักสูตรนิตศิาสตรบณัฑิต  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  20.0  และหลักสูตรศลิป
ศาสตรบัณฑติ (สื่อสารมวลชน) จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  11.4  ตามลําดับ 
 เมื่อแยกตามตัวแปรตําแหนงหนาที่ของบณัฑิตในปจจุบัน  พบวา  นายจางของ
บัณฑิตผูรับการประเมินที่ทํางานในตาํแหนงเจาหนาที่ธุรการ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
ฝายขาย  มีมากที่สุด  โดยมีจํานวนตําแหนงละ  3  คน  คิดเปนรอยละ  49.58  รองลงมาคือ  
ตําแหนงทนายความฝกหัด  พนักงานฝายผลิต  โดยมีจํานวนตําแหนงละ  2  คน  คิดเปน
รอยละ  5.7  และเจาหนาที่บัญชี  เจาหนาที่ชางเทคนิค  เจาหนาที่ประสานงาน  เจาหนาที่
ฝายบัญชี  เจาหนาที่ฝายบุคคล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  ทนายความ  
ทันตแพทย  นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการสาธารณสุข  บุคลากร  ผูชวยผูจัดการ  
พนักงานขาย  พนักงานคลังสินคา  พนักงานชาง  พนักงานบริการหนาราน  พนักงาน
บุคคล  พนักงานพัสดุ  พนักงานเอกสาร  หัวหนาฝายเรงรัดหนี้สิน  หัวหนาสวนการคลัง  
หัวหนาหนวยเอกสารฝายผลิต  โดยมีจํานวนตําแหนงละ  1  คน  คิดเปนรอยละ  2.9 
 
ตอนที่  3   ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจทั้ง  3  ดาน  ไดแก  ดานความรู
ความสามารถ  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  และดานคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย  (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  
deviation)  ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่  3-5 
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ตารางที่  3  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจดานความรูความสามารถ  
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย  (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)   
 

ความพึงพอใจ X  
 

S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ดานความรูความสามารถ    

     1.  ความรูความสามารถเฉพาะสาขาวิชาชีพ 3.89 .58 มาก 
     2.  ความรูความสามารถในการปฏบิัติงาน 4.14 .60 มาก 
     3.  ความรูเชิงวิชาการทั่วไป 3.57 .56 มาก 
     4.  ความรูรอบตัวทั่วๆ ไป 3.66 .59 มาก 
     5.  ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน 4.09 .51 มาก 
     6.  ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 4.29 .62 มาก 
     7.  ความสามารถในภาษาตางประเทศ 3.09 .51 ปานกลาง 
     8.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.63 .65 มาก 
     9.  ความสามารถและเทคนิคการปฏิบัติงาน 3.91 .61 มาก 
     10. ความสามารถและเทคนิคการตัดสินใจ 3.71 .67 มาก 

รวม 3.80 .43 มาก 
 

จากตารางที่  3  แสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนนายจางของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  มีความพึงพอใจตอบัณฑิตในดาน
ความรูความสามารถอยูในระดับมาก ( X =3.80  และ  S.D.=.43) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา  ดานความรูความสามารถเรื่องที่นายจางพึงพอใจมากที่สุด  ไดแก  
ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ( X =4.29) รองลงมาไดแก  ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ( X =4.14) ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน ( X =4.09) ความสามารถ
และเทคนิคการปฏิบัติงาน ( X =3.91) ความรูความสามารถเฉพาะสาขาวิชาชีพ 
( X =3.89) ความสามารถและเทคนิคการตัดสินใจ ( X =3.71) ความรูรอบตัวทั่วๆ ไป 
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( X =3.66) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X =3.63) ความรูเชิงวิชาการทั่วไป 
( X =3.57) ตามลําดับ  สวนดานความรูความสามารถเรื่องที่นายจางพึงพอใจนอยที่สุด
ไดแก  ความสามารถในภาษาตางประเทศ ( X =3.09) 

ตารางที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจดานทักษะในการปฏิบัติงาน  
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย  (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation) 
 

ความพึงพอใจ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  ดานทักษะในการปฏิบติังาน    
     1.  ทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบ 4.29 .62 มาก 
     2.  ทักษะในการวางแผนการทํางาน 3.71 .62 มาก 
     3.  ทักษะในการบริหารจัดการ 3.57 .70 มาก 
     4.  ทักษะในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 4.00 .54 มาก 
     5.  ทักษะในการแกปญหาและการคิดเชิง
วิเคราะห 

3.66 .68 มาก 

     6.  ทักษะการพัฒนาประยุกตและเรียนรูสิ่งใหม 3.74 .56 มาก 
     7.  ทักษะและทัศนคติที่เปนสากล 3.74 .61 มาก 
     8.  ทักษะการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

3.89 .53 มาก 

     9.  ทักษะการใชเวลาใหเกิดประโยชนเต็มที่ 4.06 .54 มาก 
     10. คุณภาพของผลงานที่ทําโดยรวม 4.09 .56 มาก 

รวม 3.87 .44 มาก 
 
จากตารางที่  4  แสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนนายจางของ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  มีความพึงพอใจตอบัณฑิตในดานทักษะ
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ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( X =3.87  และ  S.D.=.44) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา  ดานทักษะในการปฏิบัติงานเรื่องที่นายจางพึงพอใจมากที่สุด  
ไดแก  ทกัษะในการทํางานที่รับผิดชอบ ( X =4.29) รองลงมาไดแก  คุณภาพของผลงาน
ที่ทําโดยรวม ( X =4.09) ทักษะการใชเวลาใหเกิดประโยชนเต็มที่ ( X =4.06) ทักษะใน
การเรียนรูและพัฒนาตนเอง ( X =4.00) ทักษะการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
( X =3.89) ทักษะการพัฒนาประยกุตและเรยีนรูสิ่งใหม ทักษะและทัศนคติที่เปนสากล 
( X =3.74) ทักษะในการวางแผนการทํางาน ( X =3.71) ทักษะในการแกปญหาและการคิด
เชิงวิเคราะห ( X =3.66) ตามลําดับ  สวนดานทักษะในการปฏบิัติงานเรื่องที่นายจางพึง
พอใจนอยที่สุดไดแก  ทกัษะในการบริหารจัดการ (X =3.57) 

ตารางที่  5  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย  (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(standard  deviation) 
 

ความพึงพอใจ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

   

     1.  ความซื่อสัตย 4.49 .51 มาก 
     2.  ความอดทน 4.43 .56 มาก 
     3.  การตรงตอเวลา 4.26 .66 มาก 
     4.  ความรับผิดชอบ 4.54 .61 มากที่สุด 
     5.  ความขยันหมั่นเพียร 4.29 .62 มาก 
     6.  ความสุภาพเรียบรอย 4.54 .61 มากที่สุด 
     7.  ความมีสัมมาคารวะ 4.57 .56 มากที่สุด 
     8.  ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 4.29 .62 มาก 
     9.  การปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง  ความสามารถ 3.94 .54 มาก 
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ความพึงพอใจ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  (ตอ) 

   

     10. การอุทิศเวลาแกองคกร 3.83 .51 มาก 
     11. ความมีน้ําใจ  ชวยเหลือ  เสียสละเพื่อ
สวนรวม 

4.26 .56 มาก 

     12. การใชทรัพยากรขององคกรอยาง
ประหยัด 

4.09 .45 มาก 

     13. ความมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 4.14 .49 มาก 
     14. ความยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

4.31 .47 มาก 

รวม 4.28 .40 มาก 

รวมความพงึพอใจทั้ง  3  ดาน 4.02 .39 มาก 
 

จากตารางที่  5  แสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนนายจางของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  มีความพึงพอใจตอบัณฑิตในดาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพอยูในระดับมาก ( X =4.28  และ  
S.D.=.40) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพเรื่องที่นายจางพึงพอใจมากที่สุด  ไดแก  ความมีสัมมาคารวะ ( X =4.57) 
รองลงมาไดแก  ความรับผิดชอบ  ความสุภาพเรียบรอย ( X =4.54) ความซื่อสัตย 
( X =4.49) ความอดทน ( X =4.43) ความยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
( X =4.31) ความขยันหมั่นเพียร  ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ( X =4.29) การตรง
ตอเวลา  ความมีน้ําใจ  ชวยเหลือ  เสยีสละเพื่อสวนรวม ( X =4.26) ความมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพ ( X =4.14) การใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด ( X =4.09) การปฏิบัติงาน
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อยางเต็มกําลัง  ความสามารถ (X =3.94) ตามลําดับ  สวนดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพเรื่องที่นายจางพึงพอใจนอยที่สุดไดแก  การอุทิศเวลาแกองคกร 
( X =3.83) 
 จากตารางที่  5  ยังแสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนนายจางของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  มีความพึงพอใจตอบัณฑิตทั้ง  3  ดาน  
อยูในระดับมาก  ( X =4.02  และ  S.D.=.39) 
 
ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะอื่นๆ  ทีม่ีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรต ิ จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-
2549  วิเคราะหโดยการนํามาจัดระเบียบในลักษณะความถี่ (frequency) แลวนําเสนอใน
รูปตารางประกอบความเรียง  ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่  6 
 ตารางที่  6  ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะอื่นๆ  ทีม่ีตอบัณฑิตที่สําเร็จ
การศกึษาจากมหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ จังหวัดตรัง  ป
การศกึษา  2547-2549  วิเคราะหโดยการนํามาจัดระเบียบในลักษณะความถี่ (frequency) 
 

ขอเสนอแนะอื่น  ๆ ความถี่ 
1.  เปนบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน  
และมีความซื่อสัตย 

2 

2.  เปนบุคคลที่มีความตั้งใจและอดทนรวมทั้งมี
ความคิดริเริ่มตอการปฏิบัติงาน  รวมทั้งไดมีแนวคิดใน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

1 
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ขอเสนอแนะอื่น  ๆ  (ตอ) ความถี่ 
3.  เปนหลักสูตรที่ดีที่เปดโอกาสใหกับบุคคลที่กําลัง
ทํางานอยู  และสามารถเรียนรูควบคูไปดวยในชวง
วันหยุด (เสาร-อาทิตย) เพื่อเปนชองทางในการขยาย
การศึกษาใหกับบุคคลในวัยทํางานไดมีโอกาสยิ่งขึ้น  
เพื่อไดนําความรูจากการศึกษาดังกลาวมาพัฒนา
ผลงานที่ทําอยูในปจจุบันไดดียิ่งขึ้น 

1 

4.  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มทักษะในการใชกฎหมาย   
ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 

1 

5.  มหาวิทยาลัยควรมีการเพิ่มทักษะแกบัณฑิตกอนเขา
สูตลาดแรงงาน 

1 

  
จากตารางที ่ 6  แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะอื่นๆ  ของนายจาง

ที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  พบวา  ความความคิดเห็นที่เปน
ขอเสนอแนะอื่น  ๆ  ทีม่ีมากที่สุดคอื  เปนบุคคลที่มีมนุษยสมัพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน  
และมีความซือ่สัตย  รองลงมาคือ  เปนบุคคลที่มคีวามตั้งใจและอดทนรวมทั้งมีความคิด
ริเริ่มตอการปฏิบัติงาน  รวมทั้งไดมแีนวคิดในการปฏิบัติงานทีส่อดคลองกบัสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  เปนหลกัสูตรที่ดีที่เปดโอกาสใหกับบุคคลที่กําลังทํางานอยู  และ
สามารถเรยีนรูควบคูไปดวยในชวงวันหยุด (เสาร-อาทิตย) เพื่อเปนชองทางในการขยาย
การศกึษาใหกับบุคคลในวัยทํางานไดมีโอกาสยิ่งขึ้น  เพือ่ไดนําความรูจากการศึกษา
ดังกลาวมาพฒันาผลงานที่ทําอยูในปจจุบันไดดียิ่งขึ้น  มหาวทิยาลยัควรเพิ่มทักษะในการ
ใชกฎหมาย  ในการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยัใหมากขึ้น  และมหาวิทยาลัยควรมีการ
เพิ่มทักษะแกบัณฑิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน 
 
 
 



 37 

ตอนที่  5  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่
สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
ปการศึกษา  2547-2549  จําแนกตามหลักสูตรที่สาํเร็จการศึกษา  ไดผลการวิเคราะหดัง
ตารางที่  7 

ตารางที่  7  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  จําแนกตามหลักสูตรที่สาํเร็จการศึกษา 

 
 หลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา   

ความพึงพอใจในแตละดาน นิติศาสตร
บัณฑิต 

บริหาร 
ธุรกิจ
บัณฑิต 

ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

(รัฐศาสตร) 

ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
(สื่อสาร 
มวลชน) 

F Sig 

 X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   

1.  ดานความรูความสามารถ 3.71 .54 3.79 .40 3.95 .50 3.65 .29 0.54 0.66 

2.  ดานทักษะในการปฏบิัติงาน 3.93 .43 3.86 .39 4.04 .55 3.53 .39 1.26 0.31 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.30 .50 4.29 .39 4.31 .45 4.16 .24 0.13 0.94 

ภาพรวม 4.02 .47 4.02 .35 4.13 .47 3.82 .27 0.51 0.68 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 

จากตารางที่  7  แสดงใหเห็นการทดสอบสมมุติฐานที่วา  นายจางของบัณฑิตที่
สําเร็จการศกึษาในหลักสตูรที่แตกตางกัน  มีความพึงพอใจตอบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษา
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศกึษา  
2547-2549  แตกตางกัน  จากตารางพบวา  ในภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนนายจางของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรที่แตกตางกนั  มีความพึงพอใจตอบัณฑิตที่สําเร็จ
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การศกึษาจากมหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรต ิ  จังหวัดตรัง  ป
การศกึษา  2547-2549  ไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  



 
บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549  ประชากรทีศ่ึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  นายจางของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549  ที่มีงานทําและมีนายจาง  จํานวน  41  คน  นายจางที่ตอบแบบสอบถามแลว
สงคืนกลับ  จํานวน  35  คน  จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนกลับคิดเปนรอยละ  85.36  
จากการศึกษาสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1.  ขอมูลเกีย่วกับหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา   กลุมตัวอยางซึ่ง
เปนนายจางของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  เปนนายจางจากหนวยงานภาคเอกชน
มากกวาหนวยงานภาครัฐ  โดยเปนนายจางจากหนวยงานภาคเอกชน  จํานวน  21  คน  
คิดเปนรอยละ  60.0  และเปนนายจางจากหนวยงานภาครัฐ  จํานวน  14  คน  คิดเปน
รอยละ  40.0 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับบัณฑิตผูรับการประเมิน  พบวา  กลุมตัวอยางซึ่งเปนนายจาง
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  เปนนายจางของบัณฑิตผูรับการประเมินที่
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย    โดยเปนนายจางของบัณฑิตผูรับการประเมินที่เปนเพศ
หญิง  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  68.6  และเปนนายจางของบัณฑิตผูรับการประเมิน
ที่เปนเพศชาย  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  31.4 
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 เมื่อแยกตามตัวแปรหลักสูตรที่สําเร็จการศกึษา  พบวา  นายจางของบัณฑิตผูรับ
การประเมินที่สําเร็จการศกึษาจากหลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิตมมีากที่สุด  โดยมีจํานวน  
16  คน  คิดเปนรอยละ  49.58  รองลงมาคือ  นายจางของบัณฑิตผูรับการประเมินที่สําเร็จ
การศกึษาจากหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร) จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  22.9  
หลักสูตรนิตศิาสตรบณัฑิต  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  20.0  และหลักสูตรศลิป
ศาสตรบัณฑติ (สื่อสารมวลชน) จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  11.4  ตามลําดับ 

3.  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549  พบวา  โดยภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนนายจางของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
ปการศึกษา  2547-2549  มีความพึงพอใจตอบัณฑิตทั้ง  3  ดาน  อยูในระดับมาก  
(X=4.02  และ  S.D.=.39) 

เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายดาน  พบวา  นายจางมีความพึงพอใจในดาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด  มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (X=4.28  และ  S.D.=.40) โดยเรื่องที่พึงพอใจมากที่สุด  ไดแก  ความมีสัมมา
คารวะ (X=4.57)  สวนดานที่นายจางพึงพอใจรองลงคือ  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X=3.87  และ  S.D.=.44) โดยเรื่องที่พึงพอใจมาก
ที่สุด  ไดแก  ทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบ (X=4.29)  และดานที่นายจางพึงพอใจ
นอยที่สุดคือ  ดานความรู ความสามารถ  นายจางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
(X=3.80  และ  S.D.=.43) โดยเรื่องที่พึงพอใจมากที่สุด  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ (X=4.29)  

4.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549  จําแนกตามหลักสูตรที่สาํเร็จการศึกษา  พบวา  นายจางของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรที่แตกตางกัน  มีความพึงพอใจตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  
2547-2549  ไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นอกจากนั้น
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ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้ง  4  หลักสูตรที่เปดสอนของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ไดรับความพึง
พอใจจากนายจางของบัณฑิตแตละหลักสูตรอยูในระดับมาก  โดยบัณฑิตที่สาํเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับความพึงพอใจจากนายจางมากที่สุด  ไดแก  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) ( X =4.13) รองลงมาไดแก  นิติศาสตรบัณฑิต  
บริหารธุรกิจบัณฑิต ( X =4.02)  สวนหลักสูตรที่ไดรับความพึงพอใจจากนายจางนอย
ที่สุด  ไดแก ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ( X =3.82) 

 
อภิปรายผล 

 
โดยภาพรวมนายจางของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549  มีความพึง
พอใจตอบัณฑิตทั้ง  3  ดาน  อยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง  ความ
พึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา  2546  ที่ได
สํารวจความพึงพอใจของนายจางทั้งในสวนกลาง  และสวนภูมิภาค  ผลการวิจัยดังกลาว
พบวา  นายจางมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับมาก  และไดอภิปลายผลไววา  
การที่นายจางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  มหาวิทยาลัย
รามคําแหงไดผลิตบัณฑิตไดสมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย  คือ “สงเสริมความเสมอ
ภาคทางการศึกษา  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม”  ดังนั้นสําหรับหนวยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนอยางมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  ผลการวิจัยที่ไดรับ  แสดงใหเห็นถึงการตอบสนองตอปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในการสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา และผลิตบัณฑิตที่
มีความรูคูคุณธรรม  และปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดตรัง  คือ  “บริการเพื่อการศึกษา  มุงมั่นพัฒนา  เสริมสรางปญญาแก
ชุมชน” ซึ่งผลการวิจัยที่เปนความพึงพอใจในภาพรวมและแตละดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ที ่ปรากฏผลความพึงพอใจ
มากกวาดานอื่น  และยังปรากฏผลความพึงพอในระดับมากที่สุดมี  3  เรื่องดวยกัน  
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คือ  ความรับผิดชอบ  ความสุภาพเรียบรอย  และความมีสัมมาคารวะ  ซึ่งสอดคลอดกับ
ที่แลมเมิรท (Lammert  2000) ไดเรียกรองไมใหสถาบันอุดมศึกษาลืมบทบาทของการเปน
แหลงบมเพาะและเพิ่มพูนเชาวปญญา  ในขณะที่ตองตอบสนองตอความตองการที่
หลากหลายของสังคม  ทั้งในดานความเปนมนุษยและวิชาชีพ  หรือวิชาการเฉพาะดาน  
และยังสอดคลองกับแนวความคิดของ  วิจิตร  ศรีสะอาน  อภิสิทธิ   เวชชาชีวะ  และเกษม  
ศิริสัมพันธ  ที่ไดใหแนวความคิดในคราวประชุมทางวิชาการ  ประจําป  2542  ของที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  เรื่อง  มหาวิทยาลัยกับทางรอดของแผนดิน  สรุปได
ความวา มหาวิทยาลัยตองสรางคนใหเปนคนที่สมบูรณ  มีทั้งความรูเฉพาะดานและความ
เปนมนุษย  มหาวิทยาลัยจะชวยใหแผนดินมีทางรอดไดตองสรางมาตรฐานคุณภาพ
โดยเฉพาะมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม  การใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นและ
ตองพัฒนาสูความเปนสากล  ดังนั้นจากผลการวิจัยที่ไดรับจึงบงบอกอยางชัดเจนถึง
ความสําเร็จในการเปนสวนหนึ่งในการตอบสนองความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนอยางมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

1.1  ควรนําผลการวิจัยที่ไดรับไปใชในการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาการจัดการศึกษา  และการบรหิารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง   

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1  ควรมีการติดตามสํารวจภาวะการมีงานทํา  การวางงานและการศึกษา

ตอของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเพื่อใหการสํารวจความพึงพอใจในครั้งตอไปสามารถ
ดําเนินการไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.2  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  เปนประจํา
ทุกปการศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้  เปนแบบสอบถามเกีย่วกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
บัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรต ิ 
จังหวัดตรัง  ปการศกึษา  2547-2549  เพื่อประโยชนในการบรหิารจัดการศกึษาของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรต ิ  จังหวัดตรงั  การตอบ
แบบสอบถามจะไมมีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นกบันายจางซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม  และ
บัณฑิตที่ปฏบิัติงานในหนวยงานของทาน  ดังนั้นจึงใครขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม
และขอเสนอแนะที่เปนจรงิมากที่สุด 
 
 
 
        ขอขอบคุณในความรวมมือ 
                       มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                   สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549 

 
แบบสอบถามชุดนี้มี  4  ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่  1  ขอมูลหนวยงาน 
ตอนที่  2  ขอมูลบัณฑิตผูรับการประเมิน 
ตอนที่  3  ความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศกึษา  2547-2549 
ตอนที่  4  ขอเสนอแนะอืน่ๆ  ที่มีตอบณัฑิตที่สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรต ิ จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549 
 
ตอนที่  1  ขอมูลหนวยงาน 
1.  ประเภทหนวยงาน 

  1.  หนวยงานภาครัฐ 
  2.  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
  3.  หนวยงานภาคเอกชน 

ตอนที่  2  ขอมูลบัณฑิตผูรับการประเมิน 
2.  เพศ 
   1.  ชาย   2.  หญิง 
3.  หลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา 
   1.  นิติศาสตรบัณฑิต     2.  บรหิารธุรกิจบัณฑิต 
   3.  ศลิปศาสตรบณัฑิต  (รัฐศาสตร)    4.  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (สื่อสารมวลชน) 
4.  ตําแหนงหนาที่ของบัณฑิตในปจจุบัน 

ตําแหนง………………………………………………………………………… 
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ตอนที่  3  ความพึงพอใจทีม่ีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549 
 

 ระดับความพึงพอใจ 

หัวขอประเมนิ มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1.  ดานความรูความสามารถ      
  1.  ความรูความสามารถเฉพาะ 
       สาขาวิชาชีพ 

      

  2.  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      
  3.  ความรูเชิงวิชาการทั่วไป      
  4.  ความรูรอบตัวทั่วๆไป       
  5.  ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไป 
      ในหนวยงาน 

     

  6.  ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ      
  7.  ความสามารถในภาษาตางประเทศ      
  8.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ 

     

  9.  ความสามารถและเทคนิคการ 
       ปฏิบัติงาน 

     

  10. ความสามารถและเทคนิคการ 
        ตัดสินใจ 
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 ระดับความพึงพอใจ 

หัวขอประเมนิ มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

2.  ดานทักษะในการปฏิบติังาน      
  1.  ทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบ      
  2.  ทักษะในการวางแผนการทํางาน      
  3.  ทักษะในการบริหารจัดการ      
  4.  ทักษะในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง      
  5.  ทักษะในการแกปญหาและการคิด 
       เชิงวิเคราะห 

     

  6.  ทักษะการพัฒนาประยกุตและเรียนรู 
         สิ่งใหม 

     

  7.  ทักษะและทัศนคติที่เปนสากล      
  8.  ทักษะการใชทรัพยากรใหเกิด 
       ประโยชนสูงสุด 

     

  9.  ทักษะการใชเวลาใหเกิดประโยชน 
       เต็มที ่

     

  10. คุณภาพของผลงานที่ทําโดยรวม      
3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

     

  1.  ความซื่อสัตย      
  2.  ความอดทน      
  3.  การตรงตอเวลา      
  4.  ความรับผิดชอบ      
  5.  ความขยันหมั่นเพียร      
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 ระดับความพึงพอใจ 

หัวขอประเมนิ มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  (ตอ) 

     

  6.  ความสุภาพเรียบรอย      
  7.  ความมีสัมมาคารวะ      
  8.  ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน      
  9.  การปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง  
         ความสามารถ 

     

  10. การอุทศิเวลาแกองคกร      
  11. ความมีน้ําใจ  ชวยเหลือ  เสียสละ 
        เพื่อสวนรวม 

     

  12. การใชทรัพยากรขององคกรอยาง 
        ประหยดั 

     

  13. ความมีเจตคติที่ดีตออาชีพ      
  14. ความยึดมั่นในคุณธรรมและ 
        จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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ตอนที่  4  ขอเสนอแนะอืน่ๆ  ที่มีตอบณัฑิตที่สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรต ิ จังหวัดตรัง  ปการศึกษา  2547-2549 
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