
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นฐักานต ทองสุขมาก1 ชนากานตไกรสา1 และ จันจิราภรณ ปานยินดี1* 

1สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*janjirapon@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 
กลุมตัวอยาง คือ ผูใชบัณฑิตป 2560-2562 จํานวน 75 คน สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที (Independent t-test) ผลการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามประเภทของหนวยงานไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ผูใชบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย 
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Abstract 

The objectives of this research were to study 1) The satisfaction of graduate users in human 
resource management program, Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University 
and 2) comparison The satisfaction of graduate users in human resource management program, Faculty 
of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University classified by types of organizations. The 
sample was 75 employers between 2017 to 2019. The data was analyzed in term of frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Independent t-test. The results indicated that the satisfaction 
of employers of graduates was at the highest level (Mean=4.54, S.D.=0.75). In addition, employers with 
different types of organizations had no the different level in satisfaction. 

Keywords: Satisfaction, Employers of Graduates, Human Resource Management 

บทนํา 

สภาพแวดลอมภายนอกและภายในสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากภายใตเศรษฐกิจยุคใหม ปจจุบันองคกร
ตองใชพลังขับเคลื่อนจากมนุษยเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จและสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน ทรัพยากรมนุษยจัดเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนจุดแข็งขององคกร ซึ่งตองมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใหรองรับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นดวย (ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, 2560: 64) สถาบันการศึกษาเปนแหลง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมใหสอดคลองกับความตองการขององคกรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันกันอยางสูง โดยมีการเปดหลักสูตรหลายสาขาเพื่อใหพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเตรียม
ความพรอมบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการขององคกร ขณะท่ีผูเรียนมีจํานวนลดนอยลง ทําใหหลักสูตรจํานวนหนึ่งตอง
ปดหลักสูตร ทั้งน้ีแนวทางหน่ึงในการทราบถึงคุณภาพบัณฑิต และความตองการของหนวยงาน คือ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลายงานวิจัยเพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและได
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ไดแก ผลการวิจัยของรัชดาภรณ ตัณฑิกุล (2559: 237-245) พบวาผูใชบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 เชนเดียวกันกับ
ผลการวิจัยของกลุมงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2560) พบวาความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2557-2558 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อใหบัณฑิตมีงานทําและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยมีนโยบายใหทุกภาคสวนทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิขา ให
ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เปนบัณฑิตที่พึงประสงคตรงกับความตองการของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู ซึ่งจากการศึกษาวิจัยความ
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พึงพอใจตอหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวานักศึกษาช้ันปที่ 
1-4 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (วรญา ทองอุน และจันจิราภรณ ปานยินดี, 2560: 1) ทั้งนี้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหนวยงานตามประเภทของหนวยงานยังมีไมมาก ดังนั้นคณะผูวิจัยสนใจศึกษาความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อให
หลักสูตรและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลมาเปนพื้นฐานการจัดอบรมและพัฒนานักศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. เพื่อศกึษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต หมายถึง ความรูสึก อารมณ ความคิดเห็นของหัวหนางาน ผูบริหาร ผูประกอบการท่ีมี

ตอการปฏิบัติงานของผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (กลุมงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2560: 3; ประภาพรรณ เปลี่ยนแกว และเนาวนิจ พึ่งจันทรเดช, 2559: 136-144)            

องคประกอบของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี ดานอัตลักษณบัณฑิต (สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผลการวิจัยของรัชดาภรณ ตัณฑิกุล (2559: 237-245) พบวาผูใชบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะหรือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.68 ดานคุณธรรม จริยธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 ดานความรูอยู
ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 ดานทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 ดานทักษะการจัดการเรียนรูอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 

ผลการวิจัยของประภาพรรณ เปลี่ยนแกว และเนาวนิจ พึ่งจันทรเดช (2559: 136-144) พบวาความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 0.49 ผูใชบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 และบัณฑิตมีสรรถนะทางวิชาชีพที่วิทยาลัยพยาบาลกําหนดในดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ดานความรูความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 และดานความรูความสามารถทาง
วิชาชีพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57  

ผลการวิจัยของกลุมงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2560) พบวาความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2557-2558 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ดานคุณธรรม จริยธรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 ดานความรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.00 ดานทักษะทางปญญามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.58 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
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ผลการวิจัยของสุรชัย โกศิยะกุล (2556: 11-20) พบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอยูในระดับมาก ความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก ดานคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา และดานความรู
ความสามารถพ้ืนฐานในการทํางาน  

ผลการวิจัยของศศิพิมล แสงจันทร กุลวีณ วุฒิกร และนันทินี สุดโททอง (2554: 87-94) พบวาความพึงพอใจของ
ผูประกอบการท่ีมีตอบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยรวมในระดับพึงพอใจ มาก 
ผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอบัณฑิตในดานมนุษยสัมพันธมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 รองลงมา คือ 
ดานความรับผิดชอบในหนาท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 ดานจริยธรรมคุณธรรมของบัณฑิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 ดานคุณลักษณะ
ในการทํางานมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 ความพึงพอใจในความรูความสามารถทางวิชาการมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38  

ผลการวิจัยของดุสิต จักรศิลป และคณะ (2560: 28) พบวาผูใชบัณฑิตในหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานเอกชนมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยของกาญจนา สิริกุลรัตนและคณะ (2553) พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยของธิติมา พลับพลึง ปยพงศ พลับพลึง และ เกวลี แกนจันดา  (2559: 845) พบวาผูใชบัณฑิตที่ทํางานใน
ภาครัฐและภาคเอกชนมีความพึงพอใจตอบัณฑิตดานดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตนสามารถพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูใชบัณฑิตที่อยูในประเภทหนวยงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบัณฑิตป 2560-2562 จํานวน 92 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562) 

โดยแบงเปนผูใชบัณฑิต ป 2560 จํานวน 23 คน ป 2561 จํานวน 35 คน และป 2562 จํานวน 34 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบัณฑิตป 2560-2562 คณะผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 
1973: 125) โดยกําหนดที่ระดับความเช่ือมั่นเทากับ 95 % ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 75 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ 
(stratified random sampling) โดยเก็บจากผูใชบัณฑิต ป 2560 จํานวน 18 คน  ป 2561 จํานวน 29 คน และป 2562 
จํานวน 28 คน 

ประเภทหนวยงานเอกชน 

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิต 
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ
5. ดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลย ี
6. ดานอัตลักษณบัณฑติ

ประเภทหนวยงานรัฐ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะผูวิจัยติดตอประสานงานใหศิษยเกาชวยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมขอมูล

ระหวางเดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือนมกราคม 2563 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต พัฒนามาจากกลุมงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2560: 3); สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
2561) ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ 
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิต มี 6 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดาน

ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ดานอัตลักษณบัณฑิต รวมขอคําถาม 28 ขอ เกณฑการประเมินความพึงพอใจกําหนดมาตรา
สวน 5 ระดับ โดยมีคาคะแนน 1-5 เรียงลําดับจากนอยที่สุดไปมากที่สุด จากนั้นจะหาคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ ซึ่งมีการ
แปลความหมายของคาเฉลี่ยตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2558)  ดังนี ้  

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึงความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึงความพึงพอใจมาก   
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึงความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึงความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การวิจัยนี้ไดมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใชจากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยทุกขอคําถามมีคา

ดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวมาทดลองใช (try-out) กับพนักงานที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน และ ทดสอบความเท่ียง (reliability) โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ซึ่งตัวแปรตองมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟามากกวา 0.70 (Hair et al., 2010: 673) ผลการทดสอบพบวาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของตัวแปรเทากับ 0.95 แสดงวาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีความเที่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

ซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้   
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ใชคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard

deviation)    
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จําแนกตามประเภทของหนวยงาน

ใชการทดสอบที (independent t-test) 

ผลการวิจัย 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จากการวิเคราะหขอมลูสามารถสรปุผลการนําเสนอโดยแบงเปน 3 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวาผูใชบัณฑิตเปนเพศหญิง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 53.33 เพศชาย 

จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 4667 ตําแหนงงานหัวหนาฝาย/แผนก จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 93.33 ผูบริหารระดับสูง 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ประเภทของหนวยงานเอกชน จํานวน 65 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 86.67 หนวยงานราชการ 
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จํานวน 10 หนวย คิดเปนรอยละ 13.33 ประสบการณ 5-10 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 46.67 ประสบการณนอยกวา 5 ป 
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 40.00 ประสบการณมากกวา 10 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 13.33  

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2560-2562 สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจดัการในภาพรวม 

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิต Mean S.D. แปลผล 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.65 0.29 มากที่สุด 
ดานความรู 4.69 0.38 มากที่สุด 
ดานทักษะทางปญญา 4.55 0.36 มากที่สุด 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.63 0.34 มากที่สุด 

ดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 4.58 0.35 มากที่สุด 

ดานอัตลักษณบณัฑิต 4.61 0.48 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.62 0.20 มากที่สุด 

ผลการศึกษาในตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 
2560-2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด  

สวนท่ี 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามประเภทของหนวยงาน 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
และอัตลักษณของบัณฑิต 

หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน t P-Value 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.70 0.30 4.64 0.29 .643 .522 

ดานความรู 4.83 0.39 4.67 0.37 1.204 .233 
ดานทักษะปญญา 4.60 0.42 4.55 0.35 .424 .673 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผดิชอบ 

4.52 0.36 4.65 0.34 -1.080 .284 

ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.66 0.25 4.56 0.37 .804 .424 

ดานอัตลักษณบณัฑิต 4.55 0.50 4.62 0.48 -.426 .672 
รวม 4.64 0.13 4.61 0.21 .410 .683 

ผลการศึกษาในตารางที่ 2 พบวาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2560-2562 สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามประเภทของหนวยงานไมแตกตางกัน กลาวคือ ผูใชบัณฑิตในหนวยงานรัฐ
และหนวยงานเอกชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิตไมแตกตางกัน  

ดังนั้น ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ผูใชบัณฑิตที่อยูในประเภทหนวยงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมแตกตางกัน  
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อภิปรายผลการวิจัย 

1. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2560-2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการ
จัดการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของรัชดาภรณ ตัณฑิกุล (2559: 237-245); ประภาพรรณ 
เปลี่ยนแกว และเนาวนิจ พึ่งจันทรเดช (2559: 136-144); กลุมงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (2560); ศศิพิมล แสงจันทร กุลวีณ วุฒิกร และนันทินี สุดโททอง (2554: 87-94) พบวาผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากน้ีผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิตทั้ง 5 
ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด หมายความวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตอยูในระดับสูง แตเมื่อเปรียบเทียบราย
ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยนอย ไดแก ดานทักษะทางปญญามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 ซึ่งหลักสูตรควรพัฒนาท้ังดานทักษะทางปญญาและดานทักษะเชิงวิเคราะหดาน
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน 

2. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2560-2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการ
จัดการในหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชนไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของดุสิต จักรศิลป และคณะ (2560: 28); 
กาญจนา สิริกุลรัตนและคณะ (2553); ธิติมา พลับพลึง ปยพงศ พลับพลึง และ เกวลี แกนจันดา  (2559: 845) พบวาผลการ
เปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากหลักสูตรไดบมเพาะใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดตรงความตองการของหนวยงาน โดยพัฒนาความรู
ความสามารถที่เกี่ยวกับระเบียบ เอกสารราชการ และความรูความสามารถการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกรธุรกิจ ทําให
หนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนเกิดความพึงพอใจตอบัณฑิต 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชประโยชน 
1. จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิตดานทักษะทางปญญามีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.55 เมื่อเทียบกับดานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยนอย สาขาวิขาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตดาน
ทักษะทางปญญา โดยการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะปญญากับการเรียนการสอน เชน การวิเคราะหกรณีศึกษา การระดม
สมองเพ่ือเสนอแนวทางการแกปญหา การวิจัย 

2. จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิตดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 เมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยนอย สาขาวิชาและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ควรมุงเนนการพัฒนาทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรมกลุมและการ
นําเสนอเพิ่มมากข้ึน และจัดฝกอบรมเก่ียวกับการใชโปรแกรมสาํเรจ็รูป เชน โปรแกรมMS excel โปรแกรม payroll และมีการ
ทดสอบการใชโปรแกรม  

3. จากผลการวิจัยพบวาผูใชบัณฑิตในหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัต
ลักษณของบัณฑิตไมแตกตางกัน สาขาวิชาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมุงเนนการพัฒนานักศึกษาท้ัง 6 ดาน โดยมีระบบการ
ใหรางวัลสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี เพื่อจูงใจใหนักศึกษามีการพัฒนาตนเองในทุกดาน ทั้งดานคุณธรรม ความรู 
ทักษะปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอัตลักษณบัณฑิต 

4. สาขาวิชาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรมีการประสานงานความรวมมือกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องเพ่ือให
เขาใจถึงความตองการของตลาดแรงงาน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมดวยการใชการสัมภาษณ หรือการประชุมกลุมยอย เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
2. ควรศึกษาความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียจากกลุมอื่น ๆ เชน ศิษยเกา เพื่อจะไดขอมูลจากบุคคลหลายกลุม

มาประยุกตใชกับการพัฒนานักศึกษา  
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