บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย
เกี่ยวกับประเด็น ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการ
ของแต่ ล ะบุ ค คลในแนวทางที่ เ ขาประสงค์ ความพึ ง พอใจโดยทั่ ว ไปตรงกั บ ค าในภาษาอั ง กฤษว่า
Satisfaction และยังมีผู้ให้ความหมายคาว่า “ความพึงพอใจ” พอสรุปได้ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 (2556 : 840) ได้ให้นิยาม
ความหมายของความพึงพอใจว่า ว. รัก , ชอบใจ
คณิต ดวงหัสดี (2537) ให้ ความหมายไว้ว่า เป็นความรู้สึกชอบหรือพอใจของบุคคลที่มีต่อ
การทางานและองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ถ้างานที่ทาหรือองค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้ง
สติปัญญาให้แก่งานของตนให้บ รรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ
;;;;;;;;;;;;;;
Gillmer (1965: 254 – 255 อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี, 2544: 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่าผล
ของเจตคติต่างๆ ของบุคคลที่มีต่อองค์กร องค์ประกอบของแรงงาน และมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะ
งานและสภาพแวดล้อมในการทางานซึ่งความพึงพอใจนั้นได้แก่ ความรู้สึกมีความสาเร็จในผลงาน
ความรู้สึกว่าได้รับการยกย่องนับถือ และความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
Strauss (1980 อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี , 2544: 7) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า
ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก พอใจในงานที่ ท าและเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านนั้ น ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร คนจะรู้สึกพอใจในงานที่ทาเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและด้าน
จิตใจซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้
ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การนิ ย ามความหมายความพึ ง พอใจนั้ น โดยทั่ ว ไปนิ ย มศึ ก ษากั น
ใน 2 มิติ คือ มิติความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและมิติความพึงพอใจในการรับบริการ
1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
นักจิตวิทยา ชื่อ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow , สรุปจาก นฤมล กิจไพศาลรัตนา
,2545: 33) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ว่า มนุษย์มีความต้องการอยู่ 5 ระดับ คือ
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1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Need) เป็นความต้องการขั้นต่าสุด ซึ่งเป็น
สิ่งจาเป็นในการดารงชีวิต เช่น ต้องการอาหาร น้า อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งถ้าได้
สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดความพึงพอใจ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เป็นความต้องการเพื่อปกป้องพิทักษ์ตนเอง
ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เช่น สัญญาจ้างงาน ข้อตกลงระหว่างฝ่าย
จัดการกับสหภาพแรงงาน การประกันการว่างงาน ฯลฯ
3. ความต้องการทางสังคม (Social Need) เป็นความต้องการให้ผู้อื่น และสังคมยอมรับ คบ
หาสมาคม และเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน มีมิตรภาพและความรักต่อกัน
4. ความต้องการมีฐานะทางสังคม (Esteem Need) ความต้องการมีฐานะในสังคมสามารถ
แบ่งออกได้ 2 ด้าน คือ
1) ปรารถนาที่จะเข้มแข็ง เชื่อมั่นในตนเอง ความอิสรเสรีภาพ
2) ต้องการชื่อเสียง ตาแหน่ง ฐานะ ความเด่นดัง การรับรอง และความชื่นชมจาก
ผู้อื่น
5. ความต้องการความสาเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา (Self Actualization) เป็นความต้องการ
ขั้นสูงสุดของมนุษย์ และความต้องการขั้นสูงสุดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน และไม่เท่ากัน องค์กร
ควรสนองตอบความต้องการของมนุษย์ คือ เปิดโอกาสให้คนที่ดีมีโอกาสที่จะสนองความต้อ งการตาม
อุดมการณ์ของเขาให้มากที่สุด เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งจะพอใจมากหากได้แสดงผลงานที่
สูงที่สุดที่ตนเองจะได้ทา
จากแนวคิดทฤษฎีของมาสโลว์ข้างต้น ทาให้ ผู้ วิจัยใคร่จะศึกษาว่าการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อบ่มเพาะบัณฑิตของตนให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ในหน่วยงานส่งแรงกระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชา เกิดความพึงพอใจหรือไม่ ระดับใด และมีส่วนใดที่ยัง
บกพร่องอยู่ ทางหลักสูตรจะได้นามาปรับปรุงหลักสูตร และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป
1.3 ลักษณะของความพึงพอใจ
ดวงพร ริบแจ่ม (2557 : 37) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของความพึงพอใจไว้ว่าต้องมีลักษณะ
ต่าง ๆ ได้แก่ เกิดจากประสบการณ์ สิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัว แต่ละคนมีความพึงพอใจต่อสิ่งต่าง ๆ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคล การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู้ ประเพณี วัฒนธรรม สติปัญญาและอายุ
เป็นต้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการสนองต่อสิ่งเร้า ความพึงพอใจมีลักษณะที่ซับซ้อนยากที่คน
ภายนอกจะมองออกว่าเราพอใจหรือไม่ และบางครั้งไม่มีเหตุผล มีทิศทางการประเมินว่าเป็นอารมณ์
ความรู้สึกในด้านดีหรือด้านลบ ทั้งนี้ถ้ารู้สึกพึงพอใจก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นสิ่งพึงปรารถนา เช่น มีความพึงพอใจต่อการดื่มสุรา แต่การดื่มสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้น มีความ
เข้ม คือ มีปริมาณมากน้อยของความรู้สึก เช่น ชอบ หรือชอบมาก เป็นต้น มีความคงทน เป็นสิ่งที่คน
ยึดมั่น และมีส่วนกาหนดพฤติกรรมของคนนั้น แสดงออกให้เห็นทั้งพฤติกรรมภายนอก และภายใน
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เช่น จิตใจขุ่นมัว หรือการแสดงออกด้วยท่าทาง เป็นต้น และต้องมีสิ่งเร้าจึงมีการตอบสนอง หากไม่มี
สิ่งเร้าก็เกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ
Bemard (1968 อ้างถึงใน อานวย บุญศรี , 2531) ได้กล่าวถึง สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องกระตุ้น
บุคคลให้ เกิดความพึงพอใจในงานไว้ 8 ประการ คือ
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการ
ตอบแทน ชดเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานนั้นมาเป็นอย่างดี
2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคลที่มิใช่วั ตถุ เป็นสิ่งจูงใจสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มความ
ร่วมมือในการทางานมากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุเพราะสิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสนี้บุคลากรจะได้รับแตกต่าง
กัน เช่น เกียรติภูมิการใช้สิทธิพิเศษ เป็นต้น
3. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานที่
ทางาน เครื่องมือการทางาน สิ่งอานวยความสะดวกในการทางานต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งอันก่อให้เกิด
ความสุขทางกายในการทางาน
4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความต้องการ
ของบุคคลด้านความภาคภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผู้อื่น ทั้ง
ได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน
5. ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ถ้าความสัมพันธ์เ ป็น ไป
ด้วยดีจะทาให้เกิดความผูกพันและความพอใจที่จะร่วมงานกับหน่วยงาน
6. การปรับสภาพการทางานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล หมายถึงการ
ปรับปรุงตาแหน่งวิธีทางานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร
7. โอกาสที่จะร่วมมือในการทางาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมในงานเป็นบุคคลสาคัญคนหนึ่งของหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่ผู้ร่วมงานและมี
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
8. สภาพของการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ความพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความ
มั่นคงในการทางาน
Herzberg (1959 อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี, 2544: 19) ได้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการจูงใจใน
การทางานโดยการสัมภาษณ์วิศวกรในเมืองพิทส์เบอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาทดลอง
สรุปได้ว่า สาเหตุที่ทาให้วิศวกรและนักบัญชีเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการทางานนั้นมีสอง
องค์ประกอบคือ
1. องค์ประกอบกระตุ้น (Motivation Factors) หรือปัจจัยจูงใจ มีลักษณะสัมพันธ์กับ
เรื่องของงานโดยตรง เป็นสิ่งที่จูงใจบุคคลให้มีความตั้งใจในการทางานและเกิดความพอใจในการ
ทางาน ปัจจัยนี้ ได้แก่
1.1 ความส าเร็ จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิ้นและ
ประสบผลสาเร็จ
1.2 การได้การยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคคลได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
กลุ่มเพื่อน ผู้บังคับบัญชา หรือจากกลุ่มบุคคลอื่น
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1.3 ลั กษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึ กที่ดีห รือไม่ดีของบุคคลที่มีต่อลั ก ษณะ
ของงาน
1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับการมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอานาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่
1.5 ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะ
หรือตาแหน่งของบุคลากรในองค์กร
2. องค์ ป ระกอบค้ าจุ น (Hygine Factors)หรื อ ปั จ จั ย ค้ าจุ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับสิ่งแวดล้อมในการทางานหรือส่วนประกอบของงาน ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พึงพอใจ
ในการทางาน กล่าวคือ หากขาดปัจจัยเหล่านี้จะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทางานแต่แม้ว่าจะมี
ปัจจัยเหล่านี้อยู่ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นสิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยนี้ได้แก่
2.1 เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในเงินเดือนหรืออัตราการ
เพิ่มเงินเดือน
2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคล
ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายตาแหน่งภายในองค์กรแล้วยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับ
ความก้าวหน้าในทักษะหรือวิชาชีพของเขา ดังนั้นจึงหมายถึงการที่บุ คคลได้รับสิ่งใหม่ ๆ ในการ
เพิ่มพูนทักษะที่จะช่วยเอื้อต่อวิชาชีพของเขา
2.3 ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา หมายถึ ง การติ ด ต่ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น กิ ริ ย า
หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงานหรือสถานะที่เป็นองค์ประกอบ
ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจาตาแหน่ง เป็นต้น
2.5 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง การติดต่อพบปะกันโดยกิริยาหรือ
วาจาแต่มิได้รวมถึงการยอมรับนับถือ
2.6 นโยบายและการบริ ห ารงานขององค์ ก ร หมายถึ ง การจั ด การและการ
บริหารงานขององค์กร
2.7 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
2.8 สถานภาพการทางาน ได้แก่ สถานภาพทางกายภาพที่เอื้อต่อความเป็นสุ ข
ในการทางาน
2.9 ความเป็นส่วนตัว หมายถึง สถานการณ์ซึ่งลักษณะบางประการของงานส่งผล
ต่อชีวิตส่วนตัวในลักษณะของผลงานนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้บุคคลมีความรู้สึกอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่องานของเขา
2.10 ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีความมั่นคงของงาน
ความมั่นคงในองค์กร
2.11 วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชา
ในการดาเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารงาน
สรุปได้ว่า ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยค้าจุน
จะเป็ น ปั จ จั ย ที่ ป้ องกั น ไม่ ให้ บุ ค คลเกิด ความเบื่ อหน่ ายหรื อรู้สึ ก ไม่ พ อใจในการทางานซึ่ ง ทฤษฎี

9

2 องค์ประกอบของ Herzberg นี้เชื่อว่าการสนองความต้องการของมนุษย์แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบที่ 1 หรือปัจจัยจูงใจที่สร้างความพึงพอใจ เป็นความต้องการขั้นสูงประกอบด้วย
ลั ก ษณะงาน ความส าเร็ จ ของงาน การยอมรั บ นั บ ถื อ การได้ รั บ การยกย่ อ งและสถานภาพ
ส่วนองค์ประกอบที่ 2 หรือปัจจัยค้าจุน หรือองค์ประกอบที่สร้างความไม่พึงพอใจ เป็นความต้องการ
ขั้นต่า ประกอบด้วยสภาพการทางาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นโยบายและการ
บริหารงาน ความมั่นคงในงานและเงินเดือน ไม่เป็น การสร้างเสริมบุคคลให้ปฏิบัติดีขึ้นแต่ต้องดารง
รักษาไว้เพื่อความพึงพอใจในขั้นสูงต่อไป
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาไว้ว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ดังนั้น เพื่อให้การจั ดการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ในหมวด 6 ว่าด้ว ย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ และมาตรฐานทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นได้
ก าหนดให้ มี ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) เป็ น หน่ ว ยงาน
ที่ดาเนินการจัดทากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้สาหรับประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ ซึ่งในมาตรฐานที่ 1 มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คือ ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
ซึ่งหมายถึง ความคิดเห็ น ของผู้ บั ง คับ บั ญชา หรือนายจ้าง หรือผู้ ประกอบการ หรือผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
โดยประเมินบัณฑิตใหม่ที่ทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ มาแล้วประมาณ 2-3 ปี โดยพิจารณา
คุณสมบัติที่เกี่ยวกับการทางานของบัณฑิต 3 ด้าน ดังนี้ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา,2545: 43-44)
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ โดยอาจสอบถาม
เกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียน ความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
เช่ น ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะท าให้ ง านส าเร็ จ มี ค วามสามารถในการจั ด ระบบงานและควบคุ ม งาน
ความสามารถในการบริหารคนและการสร้างสรรค์งานใหม่
2. ด้านความรู้ความสามารถพื้ นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน โดยอาจสอบถามเกี่ยวกับความ
เป็นผู้นา การมีทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออกต่อผู้ร่วมงาน) มีความสามารถ
ในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา มี ทั ก ษะในการท างานเป็ น ที ม การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในสังคม มีทักษะการใช้ภาษาต่า งประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน
ฯลฯ มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ และมีความใฝ่รู้
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3. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยอาจดูจากความซื่อสัตย์ การตรง
ต่อเวลา และเป็นผู้มีวินัย เป็นต้น
ผู้วิจัยได้ยึดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการทางานของบัณฑิตทั้ง 3 ด้าน
ที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กาหนดไว้ เป็นหลักในการศึกษา
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามในครั้ ง นี้ นอกจากนี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเพื่อใช้ประกอบการศึกษาดังนี้
วิมล เหมือนคิด (2537: 86-87) กล่าวว่าเรื่องของบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สาคัญในทุกองค์การ
เพราะบุคลิกภาพของบุคคลแต่ละคนที่เข้ามาทางานในองค์การนั้นจะถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรม
ในการทางาน ซึ่งพอสรุปออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. บุคลิกภาพภายนอก เป็นพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกแล้วผู้อื่นสามารถสังเกตได้
ซึ่งรูปแบบของบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่
1.1 การแสดงออกทางสีหน้า และแววตา เช่น ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้ าบึ้งตึง
การขมวดคิ้ว ฯลฯ
1.2 การแสดงออกทางวาจา เช่น การใช้วาจาที่สุภาพ พูดชัดถ้อยชัดคา ฯลฯ
1.3 การแสดงออกทางการแต่ ง กาย เช่ น การแต่ ง กายเรี ย บร้ อ ย แต่ ง กายถู ก
กาลเทศะ การแต่งกายทันสมัย หรือแต่งกายล้าสมัย
1.4 การแสดงออกทางอากั ป กิ ริ ย าหรื อ กิ ริ ย าท่ า ทาง เช่ น การเดิ น การนั่ ง
การรับประทานอาหาร ฯลฯ
1.5 รูปร่างหน้าตา เช่น หน้าตาสวย ขี้เหร่ ผอม อ้วน สูง เตี้ย ผิวขาว เป็นต้น
2. บุคลิกภาพภายใน เป็นพฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่มีความสัมพันธ์
และมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคลิกภาพภายนอก เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจยาก ต้องใช้เวลา
ในการสั ง เกตและศึ ก ษา เช่ น ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความสามารถ
ความกระตือรื อร้น ความคิดริเริ่ มความรับผิดชอบ ความรอบรู้ ความจริงใจ ความจา และความ
โอบอ้อมอารี
ทัศนา แสวงศักดิ์ (2531: 84-86) คุณลั กษณะของพนักงานที่ นายจ้างต้ องการ ซึ่งเป็น
แนวทางไปสู่ทางก้าวหน้าและชีวิต ดังนี้
1. คุ ณ ค่ า เฉพาะตั ว ได้ แ ก่ ซื่ อ สั ต ย์ นั บ ถื อ ตนเองและมี ภ าพพจน์ ที่ ดี ต่ อ ตนเอง
มีเป้ าหมายในอาชีพและชีวิต มี ความมั่นคงทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น และ
ไม่จากัดความสามารถของตนเอง
2. ทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ได้แก่ มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์
และมีแนวทางแปลกใหม่ สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของงานที่เปลี่ยนแปลงได้ สามารถใช้
เหตุผ ลและตัดสิ น ใจได้อย่ างเที่ย งตรง สามารถวางแผนและจัดระบบการทางานได้ และมีส มาธิ
สามารถจดจ่ออยู่กับงานหลาย ๆ ส่วนในเวลาเดียวกันได้
3. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้ แก่สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี ยอมรับการปกครอง
และคาปรึกษาแนะนาของหัวหน้า ยอมรับคาติชม ทางานเป็นทีมได้ มีความเป็นมิตร เสมอต้นเสมอ
ปลายกับผู้อื่น
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ให้ความร่วมมือดี เต็มใจรับมอบงานด้วยความยินดี มีจิตสานึกในการให้บริการ ยอมรับผู้อื่น เคารพใน
สิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น และมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นา
พรนพ พุกกะพันธุ์ (2544: 6-15) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติต้องการ
และมีความจาเป็นต้องปลูกฝังให้ถึงพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน 10 ประการ มีดังนี้
1. มีระเบียบวินัย
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
3. ขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพ
4. สานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
5. รู้จักคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
6. กระตือรื อร้ น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
7. มีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
8. รู้จักพึ่งตนเองและมีอุดมคติ
9. มีความภาคภูมิและรู้จักทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
10. มีความเสียสละ เมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และสามัคคีกัน
วุฒิ ด้านกิตติกุล (2545: 11-12) ได้ให้แนวคิดว่าปัจจุบันการแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้าง
สูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการได้เปลี่ยนแปลงไป ทักษะที่สถานประกอบการต้องการ
ให้มีในตัวบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ได้แก่ การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ด้านการงาน การจัดการการพัฒนา
ตนเอง ความสามารถในการรับรู้ การแก้ปัญหา มนุษยสั มพันธ์แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ความคิดริเริ่ม
ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารข้อมูล และการเป็นผู้นา เป็นต้น สิ่งที่ท้าทายสาหรับ
บัณฑิตก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา นั่นคือการได้มีโอกาสสร้า งความเข้าใจและความคุ้นเคยกับโลก
แห่ ง ความเป็ น จริ ง ของการท างานตลอดจนการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทั ก ษะของงานอาชี พ
และทักษะด้านการพัฒนาตนเองนอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการทีผ่ ู้ว่าจ้างจะมีความคาดหวังจาก
พนักงานสูงในเรื่องต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพ
2. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีน้าใจ และอดทน
4. มีความกระตือรือร้นและไม่เลือกงาน
5. มีวินัยเคร่งครัดต่อกฎระเบียบองค์กร
6. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
นอกจากนี้วุฒิ ด้านกิตติกุล ยังได้กาหนดคุณสมบัติของบัณฑิตที่จะก้าวเข้าสู่งานอาชีพไว้
ดังนี้
1. มีความรอบรู้
1.1 รอบรู้ในเนื้อหาวิชาของตนเองอย่างถ่องแท้
1.2 รอบรู้เกี่ยวกับองค์กรที่ตนเองปฏิบัติงาน
1.3 รอบรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและภาระงานที่รับผิดชอบ
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1.4 รั กที่จ ะพัฒ นาตนเองอยู่เสมอ (ใฝ่ ศึกษา ค้นคว้าเป็นนิตย์ มุ่งคิดสร้างสรรค์
ก้าวทันเทคโนโลยี)
2. สู้งานหนัก
2.1 มีความรักงาน มีทัศนคติในแง่บวกต่องานและปัญหาของงาน โดยระลึกอยู่
เสมอว่างานและปัญหาคือโอกาสที่ได้รับ
2.2 มีความกระตือรือร้น ปวารณาตนเองที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลา
2.3 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตนเอง
2.4 มีความพร้อมเสมอทั้งร่างกายและจิตใจที่จะปฏิบัติงาน
3. รักองค์กร
3.1 มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงาน
3.2 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม
3.3 ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ใจกว้าง รู้จักมองและคิดสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
4. ยึดมั่นวินัยและจริยธรรม
4.1 มีวินัยในการปฏิบัติงาน
4.2 ซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ
4.3 รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการที่กล่าวมานี้ อาจกล่าวได้ว่า
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ที่ต้องการให้สอบถามผู้ใช้บัณฑิตถึงคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการทางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
2. สาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2563)
มหาวิทยาลัยไดกาหนด ปรัชญา วิสัยทัศนพันธกิจ และวัตถุประสงคดังนี้
ปรัชญา
“การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาทองถิ่น”
วิสัยทัศน
“เปนมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและเปนมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น”
พันธกิจ
เพื่อใหการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถนาไปสูวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัย
จึงกาหนดหลัก ไว้ 6 ดาน ไดแก
1) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
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2) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยมี
ความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
3) สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหวางการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียน
การสอน เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
4) เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจคุ ณ ค่ า ความส านึ ก และความภู มิ ใ จในศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
5) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน รวมทั้ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กา ร
บารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมา
ภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานวิชาชีพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีอัตลั กษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตลอดจนสรางโอกาส
ทางการศึกษา โดยรวมมือกับองคกรทั้งในและตางประเทศ
3) เพื่อนาองคความรู จากการบูรณาการระหวางการบริการวิชาการ การวิจัย และการ
เรียน การสอน สูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
4) เพื่อใหนักศึกษา บุคลากร และผูสนใจ มีความรูความเขาใจในคุณคา ความสานึก และ
ความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
5) เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง โดยมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการ การบารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน
6) เพื่อใหการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
คานิยมหลัก
ค่านิยมหลักที่ยึดถือใชกันมาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร
ซึง่ เปนตัวสนับสนุนหรือชี้นาการตัดสินใจของสมาชิกทุกคน มีดังนี้
C
M
R
U

Community
Moral
Royal
Unity

สถาบันอุดมปญญาเพื่อพัฒนาทองถิ่นให้ก้าวไกล
สรางบัณฑิตดีสูสังคมไทยดวยอุดมการณแหงศีลธรรม
นอมนาพระราชดาริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม
ดวยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเปนหนึ่งเดียว
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อัตลักษณ์
อัตลักษณ หมายถึง ผลผลิตของผู เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัย ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย การดาเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
อัตลักษณ มหาวิทยาลัยไดดาเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม ความเปนมาของมหาวิทยาลัย และ
เจตนารมณในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคุณลักษณะเป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพ
ดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)
คนดี หมายถึง บัณฑิตมีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูรู้คุณ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มี
สานึกรักท้องถิ่นและความเป็นไทย
ความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตรู้จักแสวงหาความรู้ มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
และสามารถประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
บุคลิกภาพดี หมายถึง บัณฑิตมีลักษณะท่า ทาง การพูดจาก การแต่งกายดีมีมนุษยสัมพันธ์
การวางตัว ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความเข้าใจในวัฒนธรรม ข้ามชาติ
สุขภาพดี หมายถึง บัณฑิตมีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะกาย สุขภาวะจิต สุข
ภาวะสังคม และสุขภาวะปัญญา
พลเมืองดี หมายถึง บัณฑิตมีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบของสังคม เสียสละ มี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
สรุปสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 –
2563) ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จานวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับประเทศในการผลิตและ
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิ ตบั ณฑิตและสรางโอกาสทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนางานวิจิยและการบูรณาการวิชาการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
อย่างยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตรที่ 4 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ใหเปนศู น ยกลาง การเรี ย นรู ท างดานภาษาศิ ล ป
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการ
การบารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แหง ใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและ
เปนแหลงพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
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ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการผลิตบัณฑิต
และสรางโอกาสทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยสาขาวิชาภาษาไทยได้นา
ยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริห าร
เชิงกลยุทธ์ที่สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่ ว ยงานที่ส อดรั บ กั บ แผนปฏิบั ติราชการของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เชี ยงใหม่ ซึ่งได้กาหนด
แผนงาน โครงการ กิจ กรรม ผลผลิ ต ผลลั พธ์ ระยะเวลา งบประมาณให้ ส อดคล้ องกับประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ส าหรั บ การก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการและความสาเร็จนั้น สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดให้ มีกลไกเพื่อ
ควบคุมการปฏิบั ติงานตามกลยุ ทธ์และก่อให้ เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง โดยให้ ผู้ รับผิ ดชอบ
รายงานผลการดาเนินงานของแต่ละส่วนงาน พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
ดาเนินงานต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน
และใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทาง
ในการบริหารต่อไป

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผลความพึงพอใจมีรายละเอียด
ดังนี้
พิณทิพย์ แก้วแกมทอง (2550) ได้ทาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ปี ก ารศึ ก ษา 2548-2549 พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต (นายจ้ า ง/
ผู้ ป ระกอบการ) ตามคุ ณ ลั ก ษณะทุ ก ด้ า นของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ พอใจมาก
( x = 4.40) โดยในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพอยู่ในระดับสูงสุด ( x = 4.36)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ (x = 3.96) และด้านความสามารถพื้นฐานที่
ส่งผลต่อการทางาน (x = 3.89)
สมหมาย เปี ย ถนอม (2551) ได้ ท าวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบการต่ อ การ
ปฏิบั ติงานและคุณลั กษณะของบั ณฑิต มหาวิทยาลั ยราชภัฎ สวนดุสิ ต ปีการศึกษา 2549 พบว่า
ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ปี
การศึ ก ษา 2549 ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 3.85) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า
ผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับดังนี้ ด้านบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์ (x = 4.11) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ (x = 4.07) ด้านความรู้
ความสามารถพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน (x = 3.65) และด้านความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะของงานในสาขา (x = 3.56)
ด้านความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต จาแนก
ตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตทุกกลุ่มสาขา
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับดังนี้ กลุ่มสาขาวิ ชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์/การบัญชี/
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การจั ด การ/การท่ อ งเที่ ย ว/เศรษฐศาสตร์ (x = 3.92) กลุ่ ม สาขาครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์
(x = 3.92) กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ/ชีวภาพ (x = 3.80) และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์/
มนุ ษยศาสตร์ (x = 3.67) การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลั กษณะของ
บัณฑิต ของผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกับภาครัฐบาล และภาครัฐวิสาหกิจกับ
ภาครัฐบาล โดยภาพรวม ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้านบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยผู้ประกอบการภาครัฐบาลมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบั ติงานและคุณลั กษณะของบัณฑิต (x = 3.95) ที่สู งกว่าภาคเอกชนคื อ
(x = 3.67)
ธีระศักดิ์ ดาแก้ว (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2551-2552 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการได้รับความพึงพอใจจากผู้ ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับ มาก
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 ซึ่งลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจมาก 5 ดันดับแรก คือ สนใจศึกษา
หาความรู้ ใหม่ๆ มาพัฒ นางาน ใส่ ใจ รับรู้กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลและหน่วยงาน สามารถนาความรู้มาใช้พัฒนางาน และมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม ด้านความสามารถในการปฏิบัติง านได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.07 ซึ่ ง รายการที่ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ
ความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก 5 อันดับแรก คือเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้ความรู้ค วามสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้รับความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บัณฑิตในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 รายการ คือ มี
ความขยันหมั่นเพียร มีสัมมาคาราวะ มีความซื่อสัตย์ นอกจากนั้นผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่ อ
บัณฑิตสาขาต่าง ๆ คือ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาศิลปะศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ
ได้รับความพึงพอใจนากผู้ใช้บัณฑิตในระดับมากทุกสาขาวิชา จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อนาผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
บั ณฑิตที่ส าเร็ จ การศึกษา ในปี การศึกษา 2551-2552 กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2549-2550 มาเปรี ย บเทีย บ พบว่า ผู้ ใช้บัณฑิตแสดงความพึงพอใจต่อบัณฑิตทั้ง 4 สาขาวิช า ปี
การศึกษา 2551-2552 ระดับที่สูงขึ้นว่า ปีการศึกษา 2549-2550 ทั้ง 3 ด้านเกือบทุกรายการ
ผ่องใส ถาวรจักร์ (2555) ได้ทาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาจากวิท ยาลั ย ราชพฤกษ์ จาแนกตามสถานภาพส่ ว นบุ คคล ตาแหน่งงาน เวลาในการ
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ปฏิบัติงาน และหน่วยงาน และเพื่อศึกษาข้อคิดเห็นความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประชากร ได้แก่ นายจ้าง
จานวน 531 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 43 ข้อ พร้อมคาถาม
ปลายเปิด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง ที่มากที่สุด คือ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นายจ้างเพศชายมีระดับความพึง
พอใจสูงกว่าเพศหญิง นายจ้างที่มีอายุ 45 – 49 ปีมีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น นายจ้างที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจสูงกว่าระดับปริญญาตรี เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจสูง
กว่ากลุ่มตาแหน่งอื่น นายจ้างผู้มีเวลาการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจสู งกว่ากลุ่ ม อื่น
หน่วยงานภาคเอกชนมีความพึงพอใจสูงกว่าหน่วยงานอื่น สาหรับข้อเสนอแนะพบว่าควรฝึกอบรม
ด้านความขยัน การปรับตัว การทางานเป็นทีม การปฏิบัติตามกฎหมายการใช้ภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
กองพัฒ นานั กศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2556) ได้ทาวิจัยเรื่อ ง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สาเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อความรู้ความสามารถของบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ จ้ า งงาน ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา รุ่ น ปี
การศึกษา 2555 จานวน 1,160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้
บั ณฑิตพึงพอใจคุณลั กษณะของบั ณฑิตมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจความรู้ความสามารถตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต มี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม คื อ ต้ อ งการให้ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต โดยการฝึ ก ทั ก ษะการเป็ น ผู้ น า
จะทาให้พัฒนาได้เร็วขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ ฝึกการ
ควบคุมอารมณ์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เปิดทัศนคติยอมรับปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงต่าง
ๆ ส่งเสริมจริยธรรม กล้าทาความดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต และควรเพิ่มการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อ
ปลูกฝังเรื่องการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การทางานเป็นทีม เกิดทักษะการประสานงาน มีความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ และความมีมนุษย์สัมพันธ์ สาหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน ควรจัดให้เรียนเสริมการพูดอ่านเขียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ จีน) สอนปฏิบัติและ
วิเคราะห์การแก้ปัญหางานเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติจริงโดยการทา กรณีศึกษา และเพิ่ม
ทักษะการใช้เทคโนโลยีการนาเสนอผลงาน รวมทั้งฝึกการใช้เครืองมือเครื่อ งใช้ ที่นาสมัยสามารถ
ทางานได้ทันที แต่ละวิชาควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้แก่บัณฑิต
พร้อมแนวความคิดเชิงบวกและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกงานในสถานประกอบการให้มากขึ้น
เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ สามารถปรับตัวให้พร้อมกับการทางานจริง
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คณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม (2556) ได้ทาวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ที่
สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา ปี การศึกษา 2554 โดยเก็บข้อมูล จากหั ว หน้าหน่ว ยงาน ที่บัณฑิตปฏิบัติงานอยู่ทั้งใน
หน่วยงานที่เป็นสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจของนายจ้างอยู่ในระดับ
มาก (x = 4.38) ด้านทักษะทางปัญญา พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน อยู่ในระปาน
กลาง (x = 4.34) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน อยู่ในระดับมาก (x = 4.38) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.50)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.59)
ด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.67) สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.48)

