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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างคือ นายจ้างของบัณฑิตที่
สาเร็ จการศึกษา รุ่ นปี การศึกษา 2551 จานวน 797 ราย โดยการส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ ให้กบั นายจ้างผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 394 รายคิดเป็ นร้อยละ 49.44 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิ บตั ิงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิต โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.92) และพบว่าเขตพื้นที่ที่แตกต่าง มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
และด้านประเภทของนายจ้างที่แตกต่าง มีความพึงพอใจโดยภาพรวมแตกต่างกัน โดยค่าความแปรปรวนทางเดี ยว เท่ากับ .03 และ
.04 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ นายจ้าง บัณฑิต เขตพื้นที่ ประเภทของนายจ้าง

Abstract
The objective of this research was to survey employers’ satisfactions of the graduates year 2008. The sampling
groups were the 797 employers of the graduates but 394 questionnaires were returned or 49.44 percents. The data was analyzed
by frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA. The finding was as follow: employers’ satisfactions
with the graduates performance and their characteristics were in the high level (mean = 3.92). Considering employers from
different areas, it was found that employers’ satisfactions of the graduates were in the same level. Whereas the different kinds of
employers resulted in there was a significant differences of employers’ satisfactions to the graduates’ qualifications at .05 level.
Further, the results of Scheffe were .03 and .04 respectively.
Keywords: Satisfactions, Employers, Graduates, Campus, Kind of employers.

1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริ หาร
และการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
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สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึ กษาของชาติ โดย
คานึงถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จดั ทามาตรฐานการ
อุดมศึกษาเพื่อใช้เป็ นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่ วยงาน เพื่อนาไปสู่ การกาหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จดั ทาขึ้นฉบับนี้ ได้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ของชาติที่เปรี ยบเสมือนร่ มใหญ่เป็ นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสาคัญที่ครอบคลุมเป้ าหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็ นมาตรฐานที่คานึ งถึงความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้
กาหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบตั ิงานได้
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ลงวันที่ 7 สิ งหาคม 2549 ประกอบด้วย
มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยูใ่ นมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่ นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ /สังคมแห่ งความรู ้ แต่ละมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการอุดมศึ ก ษาจะมี ความสอดคล้องและสัม พันธ์ กบั มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึ กษาของชาติ เ พื่อให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ (สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งการจัดการศึ กษาเป็ นคณะ 4 คณะ คือ1) คณะบริ หารธุ รกิ จและ
ศิลปศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 4) คณะศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ โดยคณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิ ดการจัดการศึกษาใน 6 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่เชียงใหม่ ตาก เชี ยงราย ลาปาง น่ าน
และพิษณุโลก จากความสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ งนามาสู่ การเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึ กษาและเพื่อเป็ นการประกันคุ ณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั
จึงสนใจศึกษา ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รุ่ นปี การศึกษา 2551 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผล
การศึ ก ษา และพัฒนาคุ ณภาพของบัณฑิ ตคณะบริ ห ารธุ รกิ จและศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลล้านนาให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ น โดยมีวตั ถุ ประสงค์ก ารวิจยั เพื่อ สอบถามความพึ งพอใจของนายจ้างที่มี ต่อบัณฑิ ตคณะบริ หารธุ รกิ จและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แสดงกรอบแนวความคิ ดให้เห็ นถึ งกระบวนการเชื่ อมโยงเกี่ ยวกับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังภาพที่ 1
- เขตพื้นที่
- ประเภทของนายจ้าง

ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1. เขตพื้นที่ที่แตกต่าง มีความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิ บตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแตกต่างกัน
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2. ประเภทของนายจ้า งที่ แ ตกต่ า ง มี ค วามพึ ง พอใจของนายจ้า งที่ มี ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านและคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต
คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแตกต่างกัน

1.4 นิยามศัพท์การวิจัย
ความพึง พอใจ (Satisfactions) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ชอบใจ ความรู้ สึก พอใจ ความรู้ สึ ก ปลื้ ม ปิ ติ ที่ส ามารถรั บรู้ ไ ด้ข อง
ผูบ้ งั คับบัญชาในการทางาน ความประพฤติ และลักษณะส่ วนบุคคล
นายจ้ าง(Employers) หมายถึง เจ้าของกิจการ ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ และหัวหน้างานที่มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการ
ทางานของพนักงานในสถานประกอบการทุกประเภท
บัณฑิต(Graduates) หมายถึง ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิ จและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ใน 6 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่เชียงใหม่ ตาก เชี ยงราย ลาปาง น่าน และพิษณุโลก
เขตพืน้ ที่(Campus) หมายถึง เขตพื้นที่เชียงใหม่ ตาก เชี ยงราย ลาปาง น่าน และพิษณุโลก
ประเภทของนายจ้ าง (Kind of Employers) หมายถึ ง ประเภทหน่ วยงานที่ บณ
ั ฑิตเข้าทางาน ได้แก่ หน่ วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นายจ้างของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา รุ่ นปี การศึกษา 2551 จาก
คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน 6 เขตพื้นที่ จานวน 1,680 คน มีจานวนบัณฑิตที่มี
งานทาทั้งหมด 1,328 คน (กองพัฒนานักศึกษา, 2552) และเลือกบัณฑิตร้อยละ 60 ของบัณฑิตที่มีงานทาของแต่ละเขตพื้นที่จาก
ข้อมูลบัณฑิ ตที่มีที่อยู่ข องหน่ วยงานที่ชัดเจนสมบูรณ์ ได้จานวน 797 ราย และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 394 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 49.44 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เขตพืน้ ที่
เชียงใหม่
เชียงราย
ตาก
น่าน
พิษณุ โลก
ลาปาง
รวม

จานวนบัณฑิต
451
175
248
151
98
205
1,328

จานวนแบบสอบถามทีส่ ่ ง
270
105
149
91
59
123
797

จานวนแบบสอบถามทีไ่ ด้ รับกลับคืนมา
176
59
81
25
7
46
394

ที่มา: กองพัฒนานักศึกษา, 2552

2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่ งแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อบัณฑิตทางไปรษณี ย ์
ให้กบั นายจ้างผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูว้ ิจยั ได้ทาการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ เอกสารคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เอกสารการประเมิ น ตนเอง เอกสารประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาระดับคณะ เอกสาร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทความเอกสารวิชาการ วารสาร ที่เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพ ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตการวิจยั และสร้างเครื่ องมือวิจยั
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2. ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่ งแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตทางไปรษณี ย ์
ให้ก ับนายจ้างผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต เพื่อให้นายจ้างหรื อฝ่ ายบุค คลเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแนบหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ตอบ
แบบสอบถามของคณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้จ่าหน้าซองติดแสตมป์ พร้ อม
ส่งไว้เรี ยบร้อยแล้ว และให้นายจ้างที่ตอบแบบสอบถาม ส่ งกลับคืนมายังผูว้ ิจยั ทางไปรษณี ย ์

2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากการเลือกบัณฑิตร้ อยละ 60 ของบัณฑิตที่มีงานทา ได้จานวน 797 ราย และ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 394 ราย คิดเป็ นร้อยละ 49.44 ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีขอ้ คาถามทั้งหมดจานวน 11 ข้อ เป็ นข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม และสถานภาพของหน่วยงาน แบ่งเป็ นลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) และแบบจัดอันดับ
(Ranking Question) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุ ปออกมาเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) นาเสนอ
ในรู ปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนาย จ้างต่อบัณฑิ ต คณะบริ ห ารธุ รกิ จและศิล ปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่ นปี การศึกษา 2551 ตามคุณลักษณะ ดังนี้
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีขอ้ คาถามจานวน 12 ข้อ
2. ด้านความสามารถพื้นฐานและทักษะในการปฏิบตั ิงาน มีขอ้ คาถามจานวน 14 ข้อ
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว มีขอ้ คาถามจานวน 12 ข้อ
4. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติต่อวิชาชี พ มีขอ้ คาถามจานวน 10 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating Scale) มีขอ้ คาถามทั้งหมดจานวน 48 ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าความถี่ แล้วสรุ ปออกมาเป็ นค่าร้อยละ วิธีการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One-WayAnova และเมื่อพบว่าปฏิ เสธสมมติฐาน จึงดาเนิ นการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้วยวิธี
Seheffe’ แล้วนาเสนอในรู ปตาราง โดยมีเกณฑ์วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ (ธาริ นทร์ , 2551)
4.50-5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49 มีความพึงพอใจมาก
2.50-3.49 มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49 มีความพึงพอใจน้อย
1.00-1.49 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ ยวกับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้อ
คาถามปลายเปิ ด (Open ended Question) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) แล้วรวบรวมเป็ นข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

3. ผลการศึกษา
3.1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตาแหน่ ง
ของนายจ้างส่วนใหญ่เป็ นหัวหน้างาน/หน้าแผนก และประสบการณ์การทางานของนายจ้างผูต้ อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ใน
การทางาน มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้ อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=394)
ข้ อมูลสถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

153
241

38.83
61.17

27
248
109
10

6.85
62.94
27.66
2.55

47
13
104
193
37

11.93
3.30
26.40
48.98
9.39

60
96
70
60
108

15.23
24.36
17.77
15.23
27.41

เพศ
ชาย
หญิง
คุณวุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ตาแหน่ ง
เจ้าของกิจการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ/ผูอ้ านวนการ
หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก
อื่นๆ (รองผูอ้ านวนการ พนักงานทัว่ ไป เจ้าพนักงานการเงิน และหัวหน้าหน่วยงาน)
ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 5 – 10 ปี
ตั้งแต่ 11 – 15 ปี
ตั้งแต่ 16 – 20 ปี
มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป

3.2 ข้ อมูลสถานภาพของหน่ วยงาน
ข้อมูลสถานภาพของหน่ วยงานเป็ นประเภทของหน่ วยงานเป็ นหน่ วยงานเอกชนมากที่ สุด ส่ วนใหญ่ มีจานวน
บุคลากรในหน่วยงานต่ากว่า 50 คน ประเภทกิจการของหน่วยงานเป็ นหน่วยงานในการให้บริ การมากที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 3
วิธีการคัดเลือกบุคลากรเข้าทางานในหน่ วยงานมีวิธีการคัดเลือก 3 ลาดับแรกดังนี้ คือสอบข้อเขียน สอบปฏิ บตั ิ
และสอบสัมภาษณ์
ปั จจัยสาคัญที่หน่วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน เรี ยงลาดับ 3 ลาดับแรกดังนี้ คือ สาขาวิชาเอก ผลการเรี ยน
(คะแนนเฉลี่ยสะสม) และ บุคลิกภาพของบัณฑิต

ตารางที่ 3 ข้ อมูลสถานภาพของหน่ วยงาน (n=394)
ข้ อมูลสถานภาพหน่ วยงาน
ประเภทของหน่ วยงาน
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ(ธุ รกิจส่วนตัว และองค์กรมูลนิธิ)
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
ข้ อมูลสถานภาพหน่ วยงาน
จานวนบุคลากรในหน่ วยงาน
ต่ากว่า 50 คน
ตั้งแต่ 50 – 100 คน
ตั้งแต่ 100 – 300 คน
มากกว่า 300 คน
ประเภทกิจการของหน่ วยงาน
การผลิต
การให้บริ การ
สถานศึกษา
การเงิน/การธนาคาร
การจาหน่าย (ค้าส่ง/ค้าปลีก)
อื่นๆ(สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธุ รกิจแฟรนไชส็ และสถานพยาบาล)

จานวน

ร้ อยละ

219
57
75
43

55.58
14.47
19.04
10.91

58
130
84
13
53
56

14.72
33.00
21.32
3.30
13.45
14.21

3.3 ข้ อมูลความสั มพันธ์ ของบัณฑิตกับหน่ วยงาน
จากตารางที่ 4 และภาพที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่บณั ฑิตปฏิบตั ิงานใกล้เคียงหรื อตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยนจบมาจานวนรวม
339 ราย คิดเป็ นร้อยละ 86.04

ตารางที่ 4 การปฏิบัติงานของบัณฑิต
การปฏิบัตงิ านของบัณฑิตตรงกับสาขาวิชาทีเ่ รียนจบมา
ตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยนจบมา
ใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่เรี ยนจบมา
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยนจบมา
รวม

จานวน
157
182
55
394

ร้ อยละ
39.85
46.19
13.96
100.00

ภาพที่ 1 การปฏิบัติงานของ
จากตารางที่ 5 และภาพที่ 2 ระยะเวลาที่บบัณั ณ
ฑิตฑิเข้ตาทตรง
างาน พบว่า ส่ วนใหญ่เข้าทางานได้ 4 - 6 เดือน และ 7 - 9 เดือน

เท่ากัน รวมจานวน 226 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 57.36 รองลงมา ทางานมากกว่า 12 เดื อน จานวน 68 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.26
ระยะเวลาที่บณั ฑิตเข้าทางาน 1 - 3 เดือน จานวน 64 ราย คิดเป็ นร้อยละ 16.24 และเข้าทางาน 10 - 12 เดือน จานวน 36 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 9.14
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ตารางที่ 5 ระยะเวลาทีบ่ ัณฑิตเข้ าทางาน
ระยะเวลาทีบ่ ัณฑิตเข้ าทางาน

จานวน
64
113
113
36
68
394

1 - 3 เดือน
4 - 6 เดือน
7 - 9 เดือน
10 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

ร้ อยละ
16.24
28.68
28.68
9.14
17.26
100.00

ภาพที่ 2 ระยะเวลาทีบ่ ัณฑิตเข้ าทางาน
3.4 ความพึงพอใจของนายจ้ างต่ อบัณฑิต
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิ จและ ศิลปศาสตร์ ทุกเขต
พื้นที่ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงลาดับ
ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติต่อวิชาชี พ (ค่าเฉลี่ ย 4.14) ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่ วนตัว (ค่าเฉลี่ ย 4.09) ด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.77) และด้านความสามารถพื้นฐานและทักษะในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.70) และ
ความพึงพอใจ เรี ยงลาดับแต่ละเขตพื้นที่ ดงั นี้ ตาก (ค่าเฉลี่ ย 3.97) เชี ยงใหม่ (ค่าเฉลี่ ย 3.95) ลาปาง (ค่าเฉลี่ ย 3.92) เชี ยงราย
(ค่าเฉลี่ย 3.91) น่าน (ค่าเฉลี่ย 3.76) และพิษณุโลก (ค่าเฉลี่ย 3.62) รายละเอียดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของนายจ้ างต่ อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
คุณลักษณะ
1. ด้านความรู ้ความ สามารถทาง
วิชาการ
2. ด้านความสามารถพื้นฐานและ
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ส่วนตัว
4. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
เจตคติต่อวิชาชีพ
ภาพรวมทุกด้ าน

เชียงใหม่
3.79
(มาก)
3.72
(มาก)
4.11
(มาก)
4.16
(มาก)
3.95
(มาก)

เชียงราย
ตาก
น่ าน
พิษณุโลก
ลาปาง
ภาพรวมคณะ
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
3.70
3.84
3.64
3.40
3.74
3.77
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(ปานกลาง)
(มาก)
(มาก)
3.67
3.79
3.52
3.43
3.65
3.70
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(ปานกลาง)
(มาก)
(มาก)
4.09
4.10
3.94
3.88
4.11
4.09
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
4.18
4.14
3.94
3.77
4.16
4.14
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
3.91
3.97
3.76
3.62
3.92
3.92
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)

3.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One -WayAnova สมมติฐาน ที่ 1 พบว่า ความพึง
พอใจของนายจ้างต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิต โดยภาพรวมระหว่างบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากแต่ละเขตพื้นที่
ทั้ง 4 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าความแปรปรวนทางเดียว เท่ากับ.28 ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงค่ าความแปรปรวนทางเดียวระหว่างเขตพืน้ ทีก่ บั ความพึงพอใจของนายจ้ าง
คุณลักษณะ

F
1.70
1.37
.69
1.32
1.27

1. ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ
2. ด้านความสามารถพื้นฐานและทักษะในการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว
4. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติต่อวิชาชีพ
ภาพรวมทุกด้ าน
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

P
.13
.23
.63
.26
.28

สมมติ ฐ านที่ 2 พบว่า ประเภทของนายจ้างที่แ ตกต่ าง มี ระดับ ความพึงพอใจของนายจ้างต่ อการปฏิ บ ตั ิ งานและ
คุณลักษณะของบัณฑิ ต โดยภาพรวมแตกต่างกัน โดยค่าความแปรปรวนทางเดี ยว เท่ากับ .03 แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า
ประเภทของนายจ้างที่แตกต่าง มีความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิตแตกต่างกัน เฉพาะด้าน
ความสามารถพื้นฐานและทักษะในการปฏิบตั ิงาน และด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่ วนตัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
โดยค่าความแปรปรวนทางเดียว One-WayAnova เท่ากับ .03 และ .04 ตามลาดับ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบวิเคราะห์หาความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Seheffe’ ไม่พบว่ามีคู่ใดมีความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิตแตกต่างกัน และ
ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติ ต่อวิชาชี พ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าความแปรปรวนทางเดียว One-WayAnova เท่ากับ .06 และ .11 ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว ระหว่ างประเภทของนายจ้ างกับความ
พึงพอใจของนายจ้ าง
คุณลักษณะ
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
2. ด้านความสามารถพื้นฐานและทักษะในการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว
4. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติต่อวิชาชี พ
ภาพรวมทุกด้ าน

F
2.29
2.74
2.55
1.93
2.71

P
.06
.03
.04
.11
.03

*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.6 อภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไป ในส่ วนข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม นายจ้างผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่ตอบ
แบบสอบถามมี จานวนทั้งสิ้ น 394 ราย ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี วุฒิก ารศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มี ตาแหน่ งเป็ นหัวหน้างาน/
หัวหน้าแผนกมากที่สุด และมีประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป มากที่สุด ในส่ วนข้อมูลสถานภาพของหน่ วยงาน
ส่ วนใหญ่เป็ นหน่ วยงานเอกชนมากที่สุด มีจานวนบุคลากรในหน่ วยงานต่ ากว่า 50 คน และประเภทกิ จการของหน่ วยงานเป็ น
หน่วยงานในการให้บริ การมากที่สุด ส่ วนการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน หน่ วยงานมีวิธีการคัดเลื อกบุคลากรเข้าทางาน 3 ลาดับแรก
คือสอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิ และสอบสัมภาษณ์ และปั จจัยสาคัญที่หน่ วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน 3 ลาดับแรก คือสาขา
วิชาเอก ผลการเรี ยน (คะแนนเฉลี่ ยสะสม) และบุคลิ กภาพ และในส่ วนข้อมูลความสัมพันธ์ของบัณฑิ ตกับหน่ วยงาน บัณฑิ ต
ปฏิบตั ิงานใกล้เคียงหรื อตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยนจบมามากที่สุด และ มีระยะเวลาที่บณั ฑิตเข้าทางาน 4 - 9 เดือน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิ จและศิลปศาสตร์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงลาดับ
ดังนี้ ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติ ต่อวิชาชี พ (ค่าเฉลี่ ย 4.14) ด้านบุคลิ กภาพและคุ ณลักษณะส่ วนตัว (ค่ าเฉลี่ ย 4.09)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.77) และด้านความสามารถพื้นฐานและทักษะในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.70)
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัชฎา ธิ โสภา และเพลินพิศ วิสัยเกษม (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ รุ่ นปี การศึกษา 2548 พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมของสถาบัน
อยูใ่ นระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจยั ของเสาวณี ใจรักษ์ (2551) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อการปฏิ บตั ิงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ปี พ.ศ.2551 การวิจยั ในครั้งนี้ ได้วดั ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิตทั้งหมด 4 ด้าน โดยความพึงพอใจรวมเป็ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.89) และความพึงพอใจในทุกๆ ด้านในระดับมาก เช่น
ด้านความรู้ความ สามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.77) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ ย 3.82) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชี พ (ค่าเฉลี่ ย 3.89) ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่ วนตัว
(ค่าเฉลี่ย 4.00)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-WayAnova สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 พบว่าเขตพื้นที่ที่แตกต่าง
มีความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อการปฏิ บตั ิงานและคุ ณลักษณะของบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัชฎา ธิ โสภา และเพลินพิศ วิสัยเกษม (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่ นปี การศึกษา 2548 การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จาแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชาพบว่า นายจ้างของบัณฑิตในภาพรวม มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และสมมติฐาน
ที่ 2 พบว่า ประเภทของนายจ้า งที่ แ ตกต่า ง มี ร ะดับความพึ งพอใจของนายจ้างต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านและคุ ณลัก ษณะของบัณฑิ ต
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โดยภาพรวมแตกต่างกัน โดยค่าความแปรปรวนทางเดี ยว เท่ ากับ .03 แต่เ มื่ อพิ จารณาแต่ล ะด้าน พบว่าประเภทของนายจ้างที่
แตกต่าง มีความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิตแตกต่างกัน เฉพาะด้านความสามารถพื้นฐาน
และทัก ษะในการปฏิ บตั ิ งาน และด้านบุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณลัก ษณะส่ วนตัว อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยค่ าความ
แปรปรวนทางเดียว One-WayAnova เท่ากับ .03 และ .04 ตามลาดับ และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และเจตคติ ต่อวิ ชาชี พ ไม่มีค วามแตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยค่าความแปรปรวนทางเดี ยว
One-WayAnova เท่ากับ .06 และ .11 แต่เมื่ อเปรี ยบเทียบวิเคราะห์ หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้วยวิธี Seheffe’ ไม่พบว่ามี คู่ใด
มี ค วามพึงพอใจของนายจ้างต่ อการปฏิ บตั ิ งานและคุ ณลัก ษณะของบัณฑิ ต แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05
ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของรัชฎา ธิ โสภา และเพลิ นพิศ วิสัยเกษม (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิ ตสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่ นปี การศึกษา 2548

3.7 ข้ อเสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะจากผลการศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของนายจ้า งที่ มี ต่ อ บัณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่ นปี การศึกษา 2551 ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางที่สาคัญดังต่อไปนี้
ข้อเสนอคาชมเชยของนายจ้างโดยภาพรวมบัณฑิตมีความตั้งใจในการทางาน การเรี ยนรู ้ งานดี มาก มีกิริยามารยาทดี
มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงานในความรับผิดชอบ รู้ จกั วางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์
เข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้อย่างดี สามารถควบคุมอารมณ์และแก้ไขสถานการณ์ได้ดีในภาวะการณ์ที่กดดัน และสามารถทางานได้จริ ง
บัณฑิตสามารถแสดงศักยภาพในด้านความคิด ความรู ้ และประสบการณ์ จากการเรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
มาก บัณฑิตมีขีดความสามารถในการเรี ยนรู้ และเปิ ดรับคาแนะนาในการทางานดี มาก มีพฒั นาการด้านต่างๆ ที่ สอดคล้องกับ
ปณิ ธานขององค์กร
ข้ อเสนอแนะของนายจ้ างเพือ่ การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ด้านความรู้ความ สามารถทางวิชาการ
1) ควรจัดการเรี ยนการสอนที่ ส่งเสริ มให้นักศึกษามีความรู ้ ความสามารถในด้านวิชาชี พ เน้นสอนการปฏิ บตั ิ การประยุกต์
ความรู้ในห้องเรี ยนมาใช้กบั งานจริ ง
2) ควรส่ งเสริ มให้นักศึกษารู ้ จกั เลื อกสถานที่ ฝึกงานที่ มีระบบคุ ณภาพ ควรหาความรู ้ ที่อยู่ภายนอกห้องเรี ยนและอุปกรณ์
เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุ งใช้ในการส่ งเสริ มการสอน ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้และค้นคว้าอย่างทัว่ ถึง
ด้านความสามารถพืน้ ฐานและทักษะในการปฏิบัติงาน
1) ควรจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการพัฒนาให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความสามารถทางการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
2) การพัฒนาระบบการคิดวิเคราะห์พฒั นางาน กล้าแสดงออก ความตระหนักในเรื่ องการบริ หารจัดการทรัพยากร และ
บริ หารจัดการเวลา
3) ฝึ กทักษะการเป็ นผูน้ า กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4) หมัน่ แสวงหาความรู ้ ใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ทนั กับเหตุการณ์ในปั จจุบนั อันจะนาไปสู่ ความก้าวหน้าในอนาคตในสายงาน
ต่อไป
ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่ วนตัว
1) ด้านการแต่งตัวควรให้เหมาะสม ให้เกียรติ และเคารพในสถานที่ทางาน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคาราวะ
2) ฝึ กการแสดงออกด้านความคิดต่างๆ และให้มีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน
3) ฝึ กให้นักศึ กษาแต่งหน้า หรื อแต่งตัวในโอกาสต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มบุคลิ กภาพให้กบั นักศึ กษาเองเนื่ องจากอย่างแรกที่
นายจ้างเห็นก็คือบุคลิกภาพของบัณฑิต
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อวิชาชีพ
1) ควรปลูกฝัง ในสิ่ งที่ดี ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน และปลูกฝัง เรื่ องความซื่ อตรง ความซื่ อสัตย์ คุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติความ
ศรัทธาในวิชาชีพ
2) บัณฑิตควรเป็ นผูม้ กั น้อยหรื อห่ างไกลจากสารเสพติดทุกประเภท โดยเฉพาะสุ ราเครื่ องดื่มและการพนันทุกชนิ ดเพื่อเป็ น
บุคคลต้นแบบของสังคม
3) ควรเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและการจัดการกับภาวะอารมณ์ (EQ) ควบคู่ไปกับความรู ้ดา้ นวิชาการ เพื่อช่วย
ให้บณั ฑิตดาเนินชี วิตได้อย่างสมบูรณ์แบบช่วยให้สงั คมเพิม่ คนดีมาร่ วมกันพัฒนาบ้านเมือง
4) ควรพัฒนาด้านความขยัน ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาองค์กร ความรับผิดชอบ และความเสี ยสละ
ข้ อเสนอแนะระดับนโยบายเพือ่ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1) คณะควรน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิ จ ัย ที่ พ บว่า นายจ้า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บัณ ฑิ ต สู ง มากใน 2 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติต่อวิชาชี พ และด้านบุคลิ กภาพและคุ ณลักษณะส่ วนตัว มาสร้ างความโดดเด่ น และให้เป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดีของบัณฑิตคณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2) คณะควรมี นโยบายการเพิ่ ม ศัก ยภาพความเชี่ ยวชาญในวิ ช าชี พให้ โดดเด่ น ขึ้ น นอกจากนี้ ค วรมี ก ารฝึ กอบรมและ
ฝึ กประสบการณ์ในวิชาชีพให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ข้ อเสนอแนะระดับปฏิบัติการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1) ควรมีการจัดอบรมด้านการเพิ่มทักษะด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่องาน ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
2) ควรมีก ารก าหนดลักษณะบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ของบัณฑิ ตในแต่ล ะหลักสู ตร รวมทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

4. สรุป
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไป ในส่ วนข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม นายจ้างผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่ตอบ
แบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 394 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีตาแหน่ งเป็ นหัวหน้างาน/หัวหน้า
แผนกมากที่สุด และมีประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป มากที่สุด ในส่ วนข้อมูลสถานภาพของหน่ วยงาน ประเภท
ของหน่วยงานเป็ นหน่วยงานเอกชนมากที่สุด มีจานวนบุคลากรในหน่ วยงานต่ากว่า 50 คน และประเภทกิ จการของหน่ วยงานเป็ น
หน่วยงานในการให้บริ การมากที่สุด ส่ วนการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน หน่วยงานมีวิธีการคัดเลื อกบุคลากรเข้าทางาน 3 ลาดับแรก
คือสอบข้อเขียน สอบปฏิ บตั ิ และสอบสัมภาษณ์ และปั จจัยสาคัญที่หน่ วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน 3 ลาดับแรก คือสาขา
วิชาเอก ผลการเรี ยน(คะแนนเฉลี่ ยสะสม) และบุค ลิ กภาพ และในส่ วนข้อมูลความสัมพันธ์ข องบัณฑิ ตกับหน่ วยงาน บัณฑิ ต
ปฏิบตั ิงานใกล้เคียงหรื อตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยนจบมามากที่สุด และ มีระยะเวลาที่บณั ฑิตเข้าทางาน 4 - 9 เดือน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิ จและศิลปศาสตร์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงลาดับ
ดังนี้ ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติ ต่อวิชาชี พ (ค่าเฉลี่ ย 4.14) ด้านบุคลิ กภาพและคุ ณลักษณะส่ วนตัว (ค่ าเฉลี่ ย 4.09)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.77) และด้านความสามารถพื้นฐานและทักษะในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.70)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-WayAnova สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 พบว่าเขตพื้นที่ที่แตกต่าง
มีความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิ บตั ิ งานและคุ ณลักษณะของบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิ จและศิลปศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน
และสมมติฐานที่ 2 พบว่า ประเภทของนายจ้างที่แตกต่าง มีระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิ บตั ิงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิต โดยภาพรวมแตกต่างกัน โดยค่าความแปรปรวนทางเดียว เท่ากับ .03 แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าประเภทของนายจ้างที่
แตกต่าง มีความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิตแตกต่างกัน เฉพาะด้านความสามารถพื้นฐาน
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และทัก ษะในการปฏิ บตั ิ งาน และด้านบุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณลัก ษณะส่ วนตัว อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยค่ าความ
แปรปรวนทางเดียว One-WayAnova เท่ากับ .03 และ .04 ตามลาดับ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้วย
วิธี Seheffe’ ไม่พบว่ามีคู่ใดมีความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิ บตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิตแตกต่างกัน และด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติ ต่อวิชาชี พ ไม่มีความแตกต่างกัน โดยค่าความแปรปรวนทาง
เดียว One-WayAnova เท่ากับ .06 และ .11
ข้อ เสนอแนะจากผลการศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของนายจ้า งที่ มี ต่ อ บัณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่ นปี การศึกษา 2551 ผูว้ ิจยั ได้รวบรวม ข้อเสนอแนะแนวทางที่สาคัญทั้งข้อเสนอคาชมเชย
ของนายจ้าง ข้อเสนอแนะของนายจ้างเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย และข้อเสนอแนะระดับ
ปฏิบตั ิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และจัดทาเป็ นบทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หารรายงานต่อผูบ้ ริ หารต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาความต้องการของนายจ้างผูใ้ ช้บณั ฑิตในแต่ละหลักสู ตร เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยน
การสอนให้บณั ฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
2) ควรมี ก ารจัดเก็ บข้อมู ล ความพึ ง พอใจของนายจ้าง ทางอื่ น เช่ น การสัมภาษณ์ และการโทรศัพท์ เป็ นต้น
เนื่องจากการส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ มีแบบสอบถามจานวนมากที่ไม่ได้รับส่ งกลับคืนมา และจดหมายตีกลับเนื่ องจากที่อยู่
ไม่ชดั เจน
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