
 
 

 
บทที่ 5 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาภาษาไทย รุ่นที่ 40 และรุ่นที่ 41 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย และศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
ลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 
2560 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ แล้วสามารถสรุป และอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา  
 
 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถามเรื่องการวิจัยเรื่องความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา
ภาษาไทย รุ่นที่ 40 และรุ่นที่ 41 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นประชากรที่
ใช้ในการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทยของผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณลักษณะพิเศษของ
บัณฑิต และด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ซึ่งมีผลดังนี้ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หน่วยงานที่รับบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เข้าท างานพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผู้ใช้
บัณฑิตรุ่นที่ 40 มีความพึงพอใจประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และศีลธรรมอันดี มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด คือ 4.90 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.81 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นมีวินัย และความตรงต่อเวลา มีคะแนนเฉลี่ย 
4.79 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด  ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 41 มีความพึงพอใจประเด็นการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และศีลธรรมอันดี มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.92  แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ประเด็นมีความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละช่วยเหลือผู้อ่ืนและทุ่มเทการท างาน                 



65 
 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.86 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นมีวินัย และความตรงต่อเวลา 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
 ด้านความรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หน่วยงานที่รับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าท างานพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้ โดยผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 40 มีความพึง
พอใจประเด็นมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.67 แปลผลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นมีความรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 แปลผลอยู่ในระดับมาก และประเด็นมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 แปลผลอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 41 มีความพึง
พอใจ ประเด็นมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และประเด็นมีความรู้ในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.86 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ประเด็นมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 แปลผลอยู่ในระดับ
มากที่สุด ตามล าดับ 
 ด้านทักษะทางปัญญา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หน่วยงานที่รับบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เข้าท างานพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้ โดยผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 40 
มีความพึงพอใจประเด็นมีความสามารถในการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.76 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ประเด็นสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 แปลผลอยู่ในระดับ
มากที่สุด และประเด็นมีความสามารถในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ               
มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 41 มีความ
พึงพอใจ ประเด็นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.86 
แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา                  
ในงานที่รับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นมีความสามารถใน
การวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 
แปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ  
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
หน่วยงานที่รับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าท างานพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 40 มีความพึงพอใจ
ประเด็นมีความสามารถในการท างานเป็นทีม หรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
4.88 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่องานใน
หน้าที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ                  
ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 41 มีความสามารถ ในการติดต่อประสานงาน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
4.81 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีความสามารถในการท างานเป็นทีม หรือท างาน
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ร่วมกับผู้อ่ืน มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามล าดับ 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าหน่วยงานที่รับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าท างานพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 40 มีความพึงพอใจประเด็นมีความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.90 แปลผลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นมีความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติ การใช้
ตัวเลข และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 แปล
ผลอยู่ในระดับมาก และประเด็นมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพ่ือการแสวงหา
ความรู้และติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 แปลผลอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 41 ประเด็นมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมเพ่ือการแสวงหาความรู้และติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.78  
แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นมีความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ประเด็นมีความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติ การใช้ตัวเลข และการแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 แปลผลอยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ 
 ด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ด้านบุคลิกภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าหน่วยงาน
ที่รับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าท างานพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตด้าน
คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ด้านบุคลิกภาพ โดยผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 40 มีความพึงพอใจประเด็นมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.90 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือประเด็น แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 แปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ประเด็นวางตัวเหมาะสมในการท างาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 41 ประเด็นแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.86 
แปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือประเด็นวางตัวเหมาะสมในการท างาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 
แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นมีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 
แปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ 
 ด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าหน่วยงานที่รับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าท างานพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ด้านภาวะผู้น า และความ
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รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง  โดยผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 40 มีความพึงพอใจประเด็นมีภาวการณ์เป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.86 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ประเด็นมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีวินัยในตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 แปลผล
อยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลา มีคะแนนเฉลี่ย 
4.72 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 41 ประเด็นมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีวินัยในตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.84 แปลผลอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือประเด็นสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.68 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นมีภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีคะแนน
เฉลี่ย 4.55 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
 ด้านคุณลักษณะพิเศษ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าหน่วยงานที่รับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าท างานพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 40 มีความพึงพอใจประเด็นมีความตระหนักเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
งานเขียนต่าง ๆ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ใน
ส่วนของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 41ประเด็น ความพึงพอใจประเด็นมีความตระหนักเกี่ยวกับลิขสิทธิ์งานเขียน
ต่าง ๆ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 แปลผลอยู่ในระดับมาก 
 ด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : คนดีของท้องถิ่น)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าหน่วยงานที่รับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าท างานพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : 
คนดีของท้องถิ่น) โดยผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 40 มีความพึงพอใจประเด็นมีความตระหนักและรู้ตัวเองอยู่
เสมอ สามารถแยกแยะสิ่งดี สิ่งไม่ดีได้ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.93 แปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือประเด็นมีความเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ และตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณทั้งที่เป็น
บุคคลและสถาบัน และประเด็นการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยไม่เบียดเบียน และไม่ท าให้
ผู้อ่ืนเดือดร้อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.88 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นมีความรัก 
หวงแหน ชื่นชม ภาคภูมิใจต่อศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น และสามารถปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นได้ และประเด็นเข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.79 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ในส่วนของผู้ใช้
บัณฑิตรุ่นที่ 41 ประเด็นมีความเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ และตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณทั้งที่เป็น
บุคคลและสถาบัน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.89 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ประเด็นมีความตระหนักและรู้ตัวเองอยู่เสมอ สามารถแยกแยะสิ่งดี สิ่งไม่ดีได้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 
แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยไม่เบียดเบียน 
และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ประเด็นมีความรัก หวงแหน ชื่นชม ภาคภูมิใจต่อศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น และสามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นได้  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากันคือ 4.84 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
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 2. ผลการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต                 
รุ่นที่ 40 ต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ รู้จักการวางแผนในการท างาน 
ประเมินผลการท างานเป็นและรู้จักการสรุปเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้ มีความ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้แสวงหาสิ่งใหม่ๆเพ่ือพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน รอบคอบ 
รับผิดชอบ   มีอุดมการณ์ มุ่งมั่นในการท างาน กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท างาน ทันเหตุการณ์ ทันยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง มีความเสียสละต่อส่วนรวม ซื่อสัตย์ สามารถ
คิดนอกกรอบ มีภาวการณ์เป็นผู้น า มีความกระตือรือร้น พูดจาสุภาพ และมีมารยาทเรียบร้อย 
 ทั้งนี้หน่วยงานยังต้องการให้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตในทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ คือ เพ่ิมทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ และภาษาในอาเซียน  เพ่ิมทักษะการใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ซอฟต์แวร์พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานได้ และสามารถใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ 
 นอกจากนี้หน่วยงานยังต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็นต่อไปนี้ คือ                  
มีความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร เข้าใจศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทย มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
และมีความสามารถด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 41 มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ                  
ของบัณฑิต ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                      
มีความคิดนอกกรอบเพ่ือไปพัฒนางานให้มีความหลากหลาย มีความกระตือรือร้นในการใฝ่รู่ในการฝึก
ทักษะด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน พัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์  ความรู้ในการเขียนโปสเตอร์  การเขียนเว็ปไซต์ เป็นต้น มี จิ ต วิ ท ย า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร                    
ต่อผู้ใช้บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความมั่นใจในตนเอง 
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาในสภาพการณ์ต่าง ๆได้รับการฝึกประสบการณ์                         
ที่หลากหลาย นอกเหนือจากวิชาการ เช่น การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การมีวิสัยทัศน์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสู่ภาคปฏิบัติได้จริง  มีความคิดไตร่ตรอง รู้จักประนีประนอม เป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี  มีความฉลาดทางอารมณ์สูง  และมีจิตสาธารณะเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 ทั้งนี้หน่วยงานยังต้องการให้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตในทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ คือ เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามแบบแผน 
ควรฝึกให้นักศึกษา ปรับปรุงด้านการสะกดค า เนื่องจากการการสะกดผิดจ านวนมาก อีกทั้งควร
ปลูกฝังวิธีคิด  กระบวนการคิด และการพูดเพ่ือการประสานงาน เพ่ิมทักษะการภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างดี เพ่ิมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพ้ืนฐานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตในการท างาน  และควรส่งเสริม
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สนับสนุนให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการและสังคม เพ่ือบัณฑิตที่จบไป
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้หน่วยงานยังต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็นต่อไปนี้                       
คือ ต้องการบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นสาขาวิชาควรให้ความส าคัญในการสร้างเจตคติ
และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น มีความมุ่งมั่นในการท างาน  มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืนดี                     
มีอารมณ์แจ่มใส กระฉับกระเฉง  ว่องไว มีความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
ควบคู่กัน โดยสามารถสื่อสารภาษาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน 
สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นผู้น า สาขาวิชา                        
ควรสนับสนุนการเป็นผู้น า โดยฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความ
เชื่อมั่นในตนเองเพ่ือพัฒนาการเป็นผู้น าต่อไป 
   
 อภิปรายผลการวิจัย  
 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทยรุ่นที่ 40            
ปีการศึกษา 2559 และรุ่นที่ 41  ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จากผลการวิจัยมีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายผล  ดังนี้ 
 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           ผลการวิจัยพบว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาภาษาไทย รุ่นที่ 40 และรุ่นที่ 41                 
ได้ท างานในสถานประกอบการที่หลากหลาย รวม 81 แห่งทั่วประเทศ แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาจากภาควิชาภาษาไทยมีมาตรฐานในการท างานตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งได้
ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส าหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา 
เกี่ยวกับด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ ด้านความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
โดยอาจดูจากความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และเป็นผู้มีวินัย เป็นต้น (ส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา ,2545: 43-44) และสอดคล้องผลการประเมินความพึงพอใจ                      
ผู้ใช้บัณฑิตในครั้งนี้โดยภาพรวมมีผลประเมินระดับดีมากขึ้นไป 
          2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
    จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยทั้ง 2 รุ่น ในด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับคะแนนมากที่สุด โดยบัณฑิตรุ่นที่ 40 มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.90 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ใช้บัณฑิตรุ่นที่ 41 มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด                               
คือ 4.92  แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยจึงอภิปรายผลได้ว่า แนวทางการผลิตบัณฑิตของสาขา
ภาษาไทย ส่งผลให้บัณฑิตมีลักษณะเด่นในด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นเพราะว่าได้รับการ
ส่งเสริมตามแนวทางการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเชียงใหม่ต้องมีคุณลักษณะเป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี                    
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(5 ดี) ส าหรับประเด็นที่ผู้ใช้บัณฑิตได้เสนอความคิดเห็นว่าบัณฑิตรุ่นที่ 40 และรุ่นที่ 41 โดยภาพรวม
ควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นคือด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะ ประเด็นมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพ่ือการแสวงหา
ความรู้และติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.88  แปลผลอยู่ในระดับมาก          
ดังนั้นสาขาภาษาไทย ควรมีการส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ให้
มีความเชี่ยวชาญและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตามแนวคิดของวุฒิ ด้านกิตติกุล (2545: 
11-12) ที่เสนอว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาควรพัฒนาตนเอง ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ให้
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้   
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    1.1  ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาไทยต่อไป 
     1.2 เป็นแนวทางในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของภาควิชาภาษาไทยให้
มีทักษะและความสามารถพิเศษเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรเพ่ิมประชากรในการท าวิจัยเพ่ือให้เห็นภาพรวมในช่วงระยะเวลาที่นานขึ้นเพ่ือ
น าไปใช้ในการท าแผนพัฒนาสาขาภาษาไทย และแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




