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10. Implications and Suggestions 
 G10VST can be used as an instrument 
for teachers to assess the students’ vocabulary size 
or to know which vocabulary each student needs. 
 As this G10VST was written in monolingual 
English, when conducting the test, an explanation 
in Thai was used to ensure the students’ 
understanding. Thus, Thai instructions are 
suggested to add in the G10VST. Apart from 
adding Thai instructions in the test, the bilingual 
English-Thai version is recommended to be 
developed to learn more if the vocabulary size of 
the students is the same. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั้งน ี้ม ีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
2) เปรียบเท ียบความพึงพอใจของผู้ใช ้บ ัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้6 ด้าน จำแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานและ หน่วยงาน 3) เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีประชากรดังนี้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/
ครูพี่เลี้ยงครู จำนวน 220 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 146 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ 
Morgan ได้ดังนี้จากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยงคร ูจำนวน 140 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 106 คน รวม 246 
คน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) สถิติท่ีใช้ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) ถ้าพบว่าค่า F มีค่านัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะทดสอบคู่ใดที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธีของ 
Scheffe/ 

  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) 6 ด้าน พบว่า ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก (𝑥𝑥=4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมากเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้คือด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (𝑥𝑥=4.61) ด้านความรู้ (𝑥𝑥=4.59) ด้านทักษะทางปัญญา (𝑥𝑥=4.52) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (𝑥𝑥=4.29) ด้านพัฒนาความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (𝑥𝑥=4.22) และ ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู ้(𝑥𝑥=4.13) ตามลำดับ 
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพของผู้ใช้บัณฑิตกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบตัร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลยับัณฑิตเอเซีย ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(TQF) ตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏบิัติงานและ หน่วยงาน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า 

    2.1 ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.54) 
ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิงมีความพงึพอใจเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.24) 
    2.2 ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจเฉลี่ยดังนี้ อายุ 50 ปีขึ้นไปค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.55) อาย ุ45-49 ปี
ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.47) อาย ุ40-44 ปีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.36) อาย ุ30- 34 ปีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.35) อายุต่ำกว่า 30 ปีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.32) 
และอายุ 35–39 ปีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.31) ตามลำดับ 
    2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน 

(𝑥𝑥=4.43) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน (𝑥𝑥=4.35) 
    2.4 ผู้ใช้บัณฑิตตำแหน่งงาน ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน 

(𝑥𝑥=4.50) หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยงมีความพงึพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน (𝑥𝑥=4.50) 
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    2.5 ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมี

ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.53) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน11 – 15 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.43) 
ผู้ใช้บัณฑิตที่ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6– 10 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.36) และผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน1– 5 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.25) ตามลำดับ 
   2.6 ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานที่เป็นภาครัฐมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.49) 
ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานเป็นภาคเอกชนมีความพงึพอใจเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.38) 
 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ , ผู้ใช้บัณฑิต,หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครูวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the satisfaction of Graduate Diploma Program in 
Teaching Profession of College of Asian Scholars and 2) to compare the satisfaction of the graduate users 
of the Graduate Diploma Program in Teaching Profession of College of Asian Scholars. In accordance with 
the framework for national higher education qualifications According to the standard of learning in 6 areas, 
divided by gender, age, education level, job position, duration of work and departments 3) To study the 
opinions and suggestions of graduate users in the Graduate Diploma in Teaching Profession. The target 
group for the research were graduate users, with the following population: 220 department heads / 
supervisors / mentors and 146 school administrators. Determine the sample size using the Krejcie and 
Morgan tables. The sample obtained from the department heads / supervisors / mentors of 140 teachers 
and 106 school administrators, totaling 246 people. The questionnaire was in the form of Rating Scale. 
Statistics using percentage, standard deviation and Statistical Analysis of Variance (F-test). If it is found that 
the F-value is statistically significant, using the method of Scheffe. 
  The results of the research showed that: 
  1. The satisfaction of graduate users, the Graduate Diploma in Teaching Profession College of 
Asian Studies in accordance with the National Qualifications Framework for Higher Education according to 
the learning standard. found that the satisfaction of users of graduate programs in the Graduate Diploma 
in Teaching Profession College of Asian Studies According to the national higher education qualifications 
standards framework and to the Learning Outcome Standards (TQF) in 6 areas. In all aspects, it was at the 

high level (𝑥𝑥= 4.39). When considering in each aspect, it was found that the highest and highest levels 
were arranged in order of average values as follows : There were moral and ethical (𝑥𝑥=4.61), knowledge 
(𝑥𝑥=4.59), intellectual skills (𝑥𝑥= 4.52) In numerical analysis skills, communication and information 
technology (𝑥𝑥= 4.29), Development of interpersonal relations and responsibility (𝑥𝑥=4.22) and learning 
management skills (𝑥𝑥=4.13) respectively. 
   2. Comparative analysis of the status of graduate users and satisfaction of graduate users in 
the Graduate Diploma in Teaching Profession College of Asian Studies. According to the qualification 
standards framework National higher education According to the Learning Outcomes Standard (TQF). By 
gender, age, education level, job position, duration of work and departments. By means of means of 
averaging. The results showed that: 
    2.1 The graduate users who are male are satisfied with the average. Have on the job 

performance of graduates 𝑥𝑥=4.54, the female graduates were satisfied with the average 𝑥𝑥=4.24. 
    2.2 Graduate users of different age have the average satisfaction as follows: 50 years old 

or more, 𝑥𝑥=4.55, Age 40-44 years, 𝑥𝑥=4.47, Age 45-49 years, 𝑥𝑥=4.36, Age 30-34 years, 𝑥𝑥=4.35, under 30 
years, 𝑥𝑥=4.32 and age 35-39 years, 𝑥𝑥=4.31 respectively. 
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    2.5 ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมี

ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.53) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน11 – 15 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.43) 
ผู้ใช้บัณฑิตที่ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6– 10 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.36) และผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน1– 5 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.25) ตามลำดับ 
   2.6 ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานที่เป็นภาครัฐมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.49) 
ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานเป็นภาคเอกชนมีความพงึพอใจเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.38) 
 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ , ผู้ใช้บัณฑิต,หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครูวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the satisfaction of Graduate Diploma Program in 
Teaching Profession of College of Asian Scholars and 2) to compare the satisfaction of the graduate users 
of the Graduate Diploma Program in Teaching Profession of College of Asian Scholars. In accordance with 
the framework for national higher education qualifications According to the standard of learning in 6 areas, 
divided by gender, age, education level, job position, duration of work and departments 3) To study the 
opinions and suggestions of graduate users in the Graduate Diploma in Teaching Profession. The target 
group for the research were graduate users, with the following population: 220 department heads / 
supervisors / mentors and 146 school administrators. Determine the sample size using the Krejcie and 
Morgan tables. The sample obtained from the department heads / supervisors / mentors of 140 teachers 
and 106 school administrators, totaling 246 people. The questionnaire was in the form of Rating Scale. 
Statistics using percentage, standard deviation and Statistical Analysis of Variance (F-test). If it is found that 
the F-value is statistically significant, using the method of Scheffe. 
  The results of the research showed that: 
  1. The satisfaction of graduate users, the Graduate Diploma in Teaching Profession College of 
Asian Studies in accordance with the National Qualifications Framework for Higher Education according to 
the learning standard. found that the satisfaction of users of graduate programs in the Graduate Diploma 
in Teaching Profession College of Asian Studies According to the national higher education qualifications 
standards framework and to the Learning Outcome Standards (TQF) in 6 areas. In all aspects, it was at the 

high level (𝑥𝑥= 4.39). When considering in each aspect, it was found that the highest and highest levels 
were arranged in order of average values as follows : There were moral and ethical (𝑥𝑥=4.61), knowledge 
(𝑥𝑥=4.59), intellectual skills (𝑥𝑥= 4.52) In numerical analysis skills, communication and information 
technology (𝑥𝑥= 4.29), Development of interpersonal relations and responsibility (𝑥𝑥=4.22) and learning 
management skills (𝑥𝑥=4.13) respectively. 
   2. Comparative analysis of the status of graduate users and satisfaction of graduate users in 
the Graduate Diploma in Teaching Profession College of Asian Studies. According to the qualification 
standards framework National higher education According to the Learning Outcomes Standard (TQF). By 
gender, age, education level, job position, duration of work and departments. By means of means of 
averaging. The results showed that: 
    2.1 The graduate users who are male are satisfied with the average. Have on the job 

performance of graduates 𝑥𝑥=4.54, the female graduates were satisfied with the average 𝑥𝑥=4.24. 
    2.2 Graduate users of different age have the average satisfaction as follows: 50 years old 

or more, 𝑥𝑥=4.55, Age 40-44 years, 𝑥𝑥=4.47, Age 45-49 years, 𝑥𝑥=4.36, Age 30-34 years, 𝑥𝑥=4.35, under 30 
years, 𝑥𝑥=4.32 and age 35-39 years, 𝑥𝑥=4.31 respectively. 

    2.3 By graduate users with a master-doctorate degree. With the average satisfaction with 

Operating 𝑥𝑥=4.43. Higher than graduate users with a bachelor's degree or lower with average job 
satisfaction 𝑥𝑥=4.35. 
   2.4 Graduate users, job positions Director / Manager / Business owner Average satisfaction 

with work 𝑥𝑥=4.50, Division heads / supervisors / mentors were satisfied with their job performance 
𝑥𝑥=4.29. 
   2.5 Graduate users with working period 16 Years and more are satisfied with the operation 

of Graduates have 𝑥𝑥=4.53. Followed by graduates with 11-15 years of work experience satisfied with 
𝑥𝑥=4.43,Graduate users that Their working period is between 6-10 years and satisfied with 𝑥𝑥=4.36, and 
graduate users with a period of 1-5 years of operation were satisfied with 𝑥𝑥=4.25 respectively. 
   2.6 Graduate users at government agencies. Satisfied with the job performance of 

graduates with compensation 𝑥𝑥=4.49. The graduate users who are in the private sector are satisfied with 
𝑥𝑥= 4.38. 
 
Keywords: satisfaction, graduate users, Graduate Diploma Program in Teaching Profession of College of 
Asian Scholars 
 
1. บทนำ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12(พ.ศ.2560–2564)สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ โดยเน ้นย ุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้พัฒนาคนทุกชว่ง
วัย เพื่อให้คนไทยเป็นคนด ีเป็นคนเก่ง มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ 
และยกระดับการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ม ีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชวีิตทั้งสื่อการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการเป็นประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการ
เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมอันจะนำไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชาโดยกำหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุก
ระดับและสาขาวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซ่ึงการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ ซึ่งหมายถงึ สิ่งที่พัฒนาขึ้นในตัวนักศึกษาทั้ง
จากการเรียนใน ห้องเรียน กิจกรรมในและนอกหลักสูตร 
ปฏิส ัมพันธ์ก ับนักศึกษาอื่น กับอาจารย์ประสบการณ์ท ี่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยผลการเรียนรู้
ต ้องวัดได้และครอบคลุมถึงสาระความรู้ ความเข้าใจใน

เนื้อหาวิชาทักษะหรือความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ 
พฤติกรรม ทัศนคติ แนวคิด ความเชื่อ อุปนิสัย อย่างน้อย  
5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์, 2562)  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ ื่อศ ึกษาความพ ึงพอใจของผู้ใช ้บ ัณฑ ิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
  2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 6 ด้าน จำแนกตามตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา 
ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ หน่วยงาน  
 2.3 เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้
บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจความ 
พึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลจะแสดงออกมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กบัแรงจูงใจ การสร้าง หรือการกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจ
จึงเป็นสิ่งสําคัญ การศึกษาความพึงพอใจเป็นการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ นักการศึกษาได้ศึกษา
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ค้นคว้าและกำหนดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจไว ้ดังนี้ 
(ทิศนา แขมมณี, 2556) 
 3.2 ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาส์โลว ์
(Maslow's hierarchy of needs Theory) เป ็นทฤษฎ ีท ี่
กล่าวถึง ความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์
อย่างเป็นลําดับขั้น กล่าวคือ มนุษย์เรามีความต้องการอยู่
เสมอ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือมีความ 
 
พึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ความต้องการด้านอื่นก็จะ
เกิดขึ้นอีก ความตอ้งการของคนเราอาจจะซับซ้อน ความ
ต้องการหนึง่ยังไม่หมดอาจจะเกิดความต้องการหนึ่งขึ้นอกี
ได ้ความต้องการของบุคคลเรียงลําดับขั้นจากความต้องการ
ระดับ ต่ำไปหาความต้องการระดบัสูง ลำดับความตอ้งการ
ของบุคคลม ี5 ขั้นตอน ได้แก1่) ความต้องการทางรา่งกาย 
2) ความต้องการความปลอดภัยและมัน่คง 3) ความต้องการ
ทางด้านสังคม 4) ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ 
5) ความต้องการความสําเร็จในชีวิต 
 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ข้ันท่ี1 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจประชากร 
คือ ผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงหมายถึง นายจ้าง ผู้บังคับบัญชางานเจ้าของ
สถานประกอบการฝ่ายบุคคล/ตัวแทนผู้บังคับบัญชาโดยตรง
หรือผู้ที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวข้องด้วย ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชโดยมีผ ู้ใต ้บ ังค ับบัญชาเป็นบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จํานวนทั้งสื้น 
178 คน  
 ขั้นที่2 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียด้านลักษณะที่พ ึงประสงค์ในตัวบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตาม
มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้6 ด ้านค ือ  1) ด ้านค ุณ ธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู ้3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) 
ท ักษะการว ิเคราะห ์เช ิงต ัวเลขการส ื่อสารและการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  ขั้นที่3 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยเร ิ่มจากตรวจสอบความเท ี่ยงตรงเช ิงเน ื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนําแบบสอบถามไป ทดลองสอบถามผู้ใช้
บัณฑิต จํานวน 10 ท่าน แล้วจึงปรับปรุงแก้ไขคําถาม จึง
วิเคราะห์หาค่า ความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.9238 
  ข ั้น ท ี่4 การ เก ็บ รวบ รวมข ้อ ม ูล ใช ้ก ารส ่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์และส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง

ในช่วงเวลา 2 เดือนตั้งแต ่กันยายน–ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้
แบบสอบถามจากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยงคร ู
จำนวน 140 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 106 คน รวม 
246 ฉบับ 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความพึง
ผู้ใช้บัณฑิตในคุณสมบัติของบัณฑิตทั้ง 6 ด้าน โดยใช้สถิต ิ
ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (F-test) ถ้าพบว่าค่า F มีค่านัยสำคัญทางสถิติ 
ผู้วิจัยจะทดสอบคู่ใดท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีของ Scheffe/ 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพ ึงพอใจของผ ู้ใช ้บ ัณฑ ิตหล ักส ูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห ่งชาต ิ ตาม
มาตรฐานผลการเร ียนรู ้พบว่า ความพ ึงพอใจของผู้ใช ้
บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) 6 ด้าน ใน

ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥=4.39) เมื่อพิจารณา
เป ็นรายด ้านพบว่าอย ู่ในระด ับมากท ี่ส ุดและมากเร ียง
ตามลำดับค ่าเฉล ี่ยได ้ด ังน ี้ด ้านด ้านค ุณธรรม จริยธรรม 

(𝑥𝑥=4.61) ด้านด้านความรู้(𝑥𝑥=4.59) ด้านทักษะทางปัญญา 
(𝑥𝑥=4.52) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (𝑥𝑥=4.29) ด้านพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(𝑥𝑥=4.22) และ ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู ้(𝑥𝑥=4.13) ตามลำดับ 
 2. วิเคราะห ์เปรียบเท ียบสถานภาพของผู้ใช ้
บ ัณ ฑ ิตก ับ ความพ ึงพ อ ใจของผ ู้ใช ้บ ัณ ฑ ิตหล ักส ูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตาม
กรอบ มาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ หน่วยงาน 
โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า 
   2.1 ผ ู้ใช ้บ ัณ ฑ ิตท ี่เป ็น เพ ศชายม ีค วาม 
พึงพอใจเฉลี่ยที่ม ีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมีค่าเฉลี่ย 

(𝑥𝑥=4.54) ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจเฉลี่ย 
(𝑥𝑥=4.24) 
   2.2 ผ ู้ใช ้บ ัณ ฑ ิตท ี่ม ีอ าย ุต ่างก ันม ีความ 

พึงพอใจเฉลี่ยดังนี้ อายุ 50 ปีขึ้นไปค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.55) อายุ 
45-49 ป ีค ่า เฉ ล ี่ย  (𝑥𝑥=4.47) อ า ย  ุ 40-44 ป ีค ่า เฉ ล ี่ย 
(𝑥𝑥=4.36) อายุ 30- 34 ปีค ่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.35) อายุต ่ำกว่า 
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ค้นคว้าและกำหนดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจไว ้ดังนี้ 
(ทิศนา แขมมณี, 2556) 
 3.2 ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาส์โลว ์
(Maslow's hierarchy of needs Theory) เป ็นทฤษฎ ีท ี่
กล่าวถึง ความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์
อย่างเป็นลําดับขั้น กล่าวคือ มนุษย์เรามีความต้องการอยู่
เสมอ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือมีความ 
 
พึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ความต้องการด้านอื่นก็จะ
เกิดขึ้นอีก ความตอ้งการของคนเราอาจจะซับซ้อน ความ
ต้องการหนึง่ยงัไม่หมดอาจจะเกดิความต้องการหนึ่งขึ้นอีก
ได ้ความต้องการของบุคคลเรียงลําดับขั้นจากความต้องการ
ระดับ ต่ำไปหาความต้องการระดบัสูง ลำดับความต้องการ
ของบุคคลม ี5 ขั้นตอน ได้แก1่) ความต้องการทางรา่งกาย 
2) ความต้องการความปลอดภัยและมัน่คง 3) ความต้องการ
ทางด้านสังคม 4) ความต้องการที่จะได้รบัการยกย่องนับถือ 
5) ความต้องการความสําเร็จในชีวิต 
 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ข้ันท่ี1 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจประชากร 
คือ ผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงหมายถึง นายจ้าง ผู้บังคับบัญชางานเจ้าของ
สถานประกอบการฝ่ายบุคคล/ตัวแทนผู้บังคับบัญชาโดยตรง
หรือผู้ที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวข้องด้วย ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชโดยมีผ ู้ใต ้บ ังค ับบัญชาเป็นบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จํานวนทั้งสื้น 
178 คน  
 ขั้นที่2 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียด้านลักษณะที่พ ึงประสงค์ในตัวบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตาม
มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้6 ด ้านค ือ  1) ด ้านค ุณ ธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู ้3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) 
ท ักษะการว ิเคราะห ์เช ิงต ัวเลขการส ื่อสารและการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  ขั้นที่3 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยเร ิ่มจากตรวจสอบความเท ี่ยงตรงเช ิงเน ื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนําแบบสอบถามไป ทดลองสอบถามผู้ใช้
บัณฑิต จํานวน 10 ท่าน แล้วจึงปรับปรุงแก้ไขคําถาม จึง
วิเคราะห์หาค่า ความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.9238 
  ข ั้น ท ี่4 การ เก ็บ รวบ รวมข ้อ ม ูล ใช ้ก ารส ่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์และส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง

ในช่วงเวลา 2 เดือนตั้งแต ่กันยายน–ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้
แบบสอบถามจากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยงคร ู
จำนวน 140 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 106 คน รวม 
246 ฉบับ 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความพึง
ผู้ใช้บัณฑิตในคุณสมบัติของบัณฑิตทั้ง 6 ด้าน โดยใช้สถิต ิ
ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (F-test) ถ้าพบว่าค่า F มีค่านัยสำคัญทางสถิติ 
ผู้วิจัยจะทดสอบคู่ใดท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีของ Scheffe/ 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพ ึงพอใจของผ ู้ใช ้บ ัณฑ ิตหล ักส ูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห ่งชาต ิ ตาม
มาตรฐานผลการเร ียนรู ้พบว่า ความพ ึงพอใจของผู้ใช ้
บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) 6 ด้าน ใน

ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥=4.39) เมื่อพิจารณา
เป ็นรายด ้านพบว่าอย ู่ในระด ับมากท ี่ส ุดและมากเร ียง
ตามลำดับค ่าเฉล ี่ยได ้ด ังน ี้ด ้านด ้านค ุณธรรม จริยธรรม 

(𝑥𝑥=4.61) ด้านด้านความรู้(𝑥𝑥=4.59) ด้านทักษะทางปัญญา 
(𝑥𝑥=4.52) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (𝑥𝑥=4.29) ด้านพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(𝑥𝑥=4.22) และ ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู ้(𝑥𝑥=4.13) ตามลำดับ 
 2. วิเคราะห ์เปรียบเท ียบสถานภาพของผู้ใช ้
บ ัณ ฑ ิตก ับ ความพ ึงพ อ ใจของผ ู้ใช ้บ ัณ ฑ ิตหล ักส ูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตาม
กรอบ มาตรฐานคุณวุฒ  ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ หน่วยงาน 
โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า 
   2.1 ผ ู้ใช ้บ ัณ ฑ ิตท ี่เป ็น เพ ศชายม ีค วาม 
พึงพอใจเฉลี่ยที่ม ีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมีค่าเฉลี่ย 

(𝑥𝑥=4.54) ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจเฉลี่ย 
(𝑥𝑥=4.24) 
   2.2 ผ ู้ใช ้บ ัณ ฑ ิตท ี่ม ีอ าย ุต ่างก ันม ีความ 

พึงพอใจเฉลี่ยดังนี้ อายุ 50 ปีขึ้นไปค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.55) อายุ 
45-49 ป ีค ่า เฉ ล ี่ย  (𝑥𝑥=4.47) อ า ย  ุ 40-44 ป ีค ่า เฉ ล ี่ย 
(𝑥𝑥=4.36) อายุ 30- 34 ปีค ่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.35) อายุต ่ำกว่า 

30 ป ีค ่า เฉล ี่ย  (𝑥𝑥=4.32) และอาย  ุ35–39 ป ีค ่า เฉล ี่ย 
(𝑥𝑥=4.31) ตามลำดับ 
   2.3 ผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญา
โท-ปริญญาเอกมีความพึงพอใจเฉลี่ยต ่อการปฏิบ ัต ิงาน 

(𝑥𝑥=4.43) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หร ือต ่ำกว ่าท ี่ม ีความพ ึงพอใจเฉล ี่ยต ่อการปฏ ิบ ัต ิงาน 

(𝑥𝑥=4.35) 
  2.4 ผู้ใช้บัณฑิตตำแหน่งงาน ผู้อำนวยการ/
ผ ู้จ ัดการ/เจ ้าของก ิจการม ีความพ ึงพอใจเฉล ี่ยต ่อการ

ปฏิบัติงาน (𝑥𝑥=4.50) หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยงมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน (𝑥𝑥=4.50) 
   2.5 ผ ู้ใช ้บ ัณ ฑ ิต ท ี่ม ีร ะ ย ะ เวล า ใน ก าร
ปฏิบัติงาน16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาของ

บัณฑิตมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.53) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่ม ี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน11 – 15 ปีมีความพึงพอใจมี

ค ่า เฉล ี่ย  (𝑥𝑥=4.43) ผ ู้ใช ้บ ัณฑ ิตท ี่ ม ีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6– 10 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.36)
และผู้ใช้บ ัณฑิตที่ม ีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน1– 5 ปีมี

ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.25) ตามลำดับ 
   2.6 ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานที่เป็นภาครัฐมี
ความพ ึงพอใจต่อการปฏิบ ัต ิงานของบ ัณฑ ิต มีค ่าเฉล ี่ย 

(𝑥𝑥=4.49) ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานเป็นภาคเอกชนมีความพึง
พอใจค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.38) 
 
6. การอภิปรายผล 
  6.1 ความพ ึงพอใจของผ ู้ใช ้บ ัณฑ ิตหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดบัอ ุดมศ ึกษาแห ่งชาต ิ ตาม
มาตรฐานผลการเร ียนรู ้พบว่า ความพ ึงพอใจของผู้ใช ้
บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) 6 ด้าน ใน

ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥=4.39)เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมากเรียงตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยได ้ด ังน ี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม(𝑥𝑥=4.61) ด้าน
ความรู้ (𝑥𝑥=4.59) ด้านทักษะทางปัญญา (𝑥𝑥=4.52) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (𝑥𝑥=4.29) ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ(𝑥𝑥=4.22) และ ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ (𝑥𝑥=4.13) ตามลำดับ สอดคล้องกับฉัตรชัย 
เหล่าเขตการณ์ (2559) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส ์มหาวิทยาลัยธนบุรี พบว่า 

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตตามคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ทั้ง 6 ด้าน สถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 
 2. วิเคราะห ์เปรียบเท ียบสถานภาพของผู้ใช ้
บ ัณ ฑ ิตก ับ ความพ ึงพ อ ใจของผ ู้ใช ้บ ัณ ฑ ิตหล ักส ูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตาม
กรอบ มาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตาม
มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ (TQF) ตามเพศ  อาย  ุระด ับ
การศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ 
หน่วยงาน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการวิจัย 
พบว่า 
   2.1 ผู้ใช ้บ ัณฑ ิตท ี่เป ็นเพศชายม ีความพ ึง
พอใจเฉล ี่ยท ี่ม ีต ่อการปฏ ิบ ัต ิงานของบ ัณฑ ิตม ีค ่าเฉล ี่ย 

(𝑥𝑥=4.54) ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจเฉลี่ย 
(𝑥𝑥=4.24) สอดคล้องกับผ่องใส ถาวรจักร์ (2556) ความพึง
พอใจของผ ู้ใช ้บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัยราชพฤกษ ์ ได ้ศ ึกษาก ับ
นายจ้าง 531 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณ
ค ่า 5 ระด ับ  สถ ิต ิท ี่ใช ้ค ่าร ้อยละได ้แก ่ค ่าเฉล ี่ยและค ่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความ
พึงพอใจเฉลี่ยสูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิง 
   2.2 ผู้ใช ้บ ัณฑิตท ี่ม ีอายุต ่างก ันมีความพึง

พอใจเฉลี่ยดังนี้ อายุ 50 ปีขึ้นไปค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.55) อายุ 
45-49 ป ีค ่า เฉ ล ี่ย  (𝑥𝑥=4.47) อ า ย  ุ 40-44 ป ีค ่า เฉ ล ี่ย 
(𝑥𝑥=4.36) อายุ 30- 34 ปีค ่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.35) อายุต ่ำกว่า 
30 ป ีค ่า เฉล ี่ย  (𝑥𝑥=4.32) และอาย  ุ35–39 ป ีค ่า เฉล ี่ย 
(𝑥𝑥=4.31) ตามลำดับสอดคล้องกับผ่องใส ถาวรจักร์ (2556) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลยัราชพฤกษ์ ได้ศึกษา
ก ับนายจ ้าง 531 คน  เคร ื่องม ือท ี่ใช ้เป ็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ค่าร้อยละได้แก่ค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุต่างกันมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยต่างกัน 
   2.3 โดยผ ู้ใช ้บ ัณฑ ิตท ี่ม ีการศ ึกษาระด ับ
ปร ิญญาโท -ปร ิญญาเอกม ีความพ ึงพอใจเฉล ี่ยต ่อการ

ปฏิบัติงาน (𝑥𝑥=4.43) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับ
ปร ิญญาตร ีหร ือต ่ำกว ่าท ี่ม ีความพ ึงพอใจเฉล ี่ยต ่อการ

ปฏ ิบ ัต ิงาน  (𝑥𝑥=4.35) สอดคล ้องก ับผ ่องใส  ถาวรจ ักร ์ 
(2556) พบว่าผู้ใช้บัณฑิตที่ม ีการศึกษาระดับปริญญาโท-
ปริญญาเอกมีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงกว่าผู้ใช ้บ ัณฑิตที่ม ี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า 
  2.4 ผู้ใช้บัณฑิตตำแหน่งงาน ผู้อำนวยการ/
ผ ู้จ ัดการ/เจ ้าของก ิจการม ีความพ ึงพอใจเฉล ี่ยต ่อการ

ปฏิบัติงาน (𝑥𝑥=4.50) หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยงมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน (𝑥𝑥=4.50) สอดคล้อง



 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563

92

ก ับผ ่องใส  ถาวรจ ักร  ์(2556) ผ ู้ใช ้บ ัณฑ ิตตำแหน ่งงาน
ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจเฉลี่ย
ต่อการปฏิบัติงานสูงกว่าหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยง
มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน  
  2.5 ผ ู้ใช ้บ ัณ ฑ ิต ท ี่ม ีร ะ ย ะ เวล า ใน ก าร
ปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ

บัณฑิตมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.53) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่ม ี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปีมีความพึงพอใจมี

ค ่า เฉล ี่ย  (𝑥𝑥=4.43) ผ ู้ใช ้บ ัณฑ ิตท ี่ ม ีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6– 10 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.36) 
และผู้ใช้บ ัณฑิตที่ม ีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน1– 5 ปีมี

ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.25) ตามลำดับสอดคล้องกับ
เปรมศักดิ ์อาษากจิ (2554) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีล้านนากลุ่มตัวอย่างคือ นายจ้างของบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2551 จำนวน 797 ราย 
โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับนายจ้างผู้ใช้
บัณฑิต และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 394 ราย
คิดเป็นร้อยละ 49.44 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี ่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการศึกษา พบว่า ด้าน
ระยะการปฏิบัติงานต่างกันผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมแตกต่าง 
  2.6 ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานที่เป็นภาครัฐมี
ความพ ึงพอใจต่อการปฏิบ ัต ิงานของบ ัณฑ ิต มีค ่าเฉล ี่ย 

(𝑥𝑥=4.49) ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานเป็นภาคเอกชนมีความพึง
พอใจเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.38) สอดคล้องกับเปรมศักดิ ์อาษากิจ
(2554) พบว่า ด้านประเภทของนายจ้างที่แตกต่าง มีความ
พึงพอใจโดยภาพรวมแตกต่าง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอในการวิจัยครั้งนี้  
  7.1.1 ควรกำหนดตารางการดำเนินการใน
การวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 
   7.1.2 การดำเนินทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
ผู้อำนวยการ ครูพ่ีเล้ียง ในการตอบแบบสอบควรกำหนดเวลา
ส่งข้อมูลกลับใหเ้หมาะสม  
    7.1.3 ผู้วิจัยต้องให้ความสำคัญในการตรวจสอบ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน  
 7.2 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
  7.2.1 อาจารย์ผู้สอนควรนำผลการการวิจัย
ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ  

   7.2.2 อาจารย์ผู้สอนควรนำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปใช้ให้เกิดผลเป็นเชิงประจักษ์ต่อ  
  7.2.3 ผู้บริหารสถาบันควรมีส่วนร่วมในการ
รับรู้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาใช้ในการประเมินคุณภาพตนเอง
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
   7.3.1 ควรดำเนินการจัดทำวิจัยรูปแบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  
   7.3.2 ควรศึกษาประเมินคุณภาพนักศึกษา
ตามกรอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านเป็นรายด้าน  
   7.3.3 ควรศึกษาการมีงานทำของผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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ก ับผ ่องใส  ถาวรจ ักร  ์(2556) ผ ู้ใช ้บ ัณฑ ิตตำแหน ่งงาน
ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจเฉลี่ย
ต่อการปฏิบัติงานสูงกว่าหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยง
มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน  
  2.5 ผ ู้ใช ้บ ัณ ฑ ิต ท ี่ม ีร ะ ย ะ เวล า ใน ก าร
ปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ

บัณฑิตมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.53) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่ม ี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปีมีความพึงพอใจมี

ค ่า เฉล ี่ย  (𝑥𝑥=4.43) ผ ู้ใช ้บ ัณฑ ิตท ี่ ม ีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6– 10 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.36) 
และผู้ใช้บ ัณฑิตที่ม ีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน1– 5 ปีมี

ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.25) ตามลำดับสอดคล้องกับ
เปรมศักดิ ์อาษากจิ (2554) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีล้านนากลุ่มตัวอย่างคือ นายจ้างของบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2551 จำนวน 797 ราย 
โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับนายจ้างผู้ใช้
บัณฑิต และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 394 ราย
คิดเป็นร้อยละ 49.44 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี ่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการศึกษา พบว่า ด้าน
ระยะการปฏิบัติงานต่างกันผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมแตกต่าง 
  2.6 ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานที่เป็นภาครัฐมี
ความพ ึงพอใจต่อการปฏิบ ัต ิงานของบ ัณฑ ิต มีค ่าเฉล ี่ย 

(𝑥𝑥=4.49) ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานเป็นภาคเอกชนมีความพึง
พอใจเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.38) สอดคล้องกับเปรมศักดิ ์อาษากิจ
(2554) พบว่า ด้านประเภทของนายจ้างที่แตกต่าง มีความ
พึงพอใจโดยภาพรวมแตกต่าง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอในการวิจัยครั้งนี้  
  7.1.1 ควรกำหนดตารางการดำเนินการใน
การวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 
   7.1.2 การดำเนินทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
ผู้อำนวยการ ครูพ่ีเล้ียง ในการตอบแบบสอบควรกำหนดเวลา
ส่งข้อมูลกลับให้เหมาะสม  
    7.1.3 ผู้วิจัยต้องให้ความสำคัญในการตรวจสอบ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน  
 7.2 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
  7.2.1 อาจารย์ผู้สอนควรนำผลการการวิจัย
ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ  

   7.2.2 อาจารย์ผู้สอนควรนำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปใช้ให้เกิดผลเป็นเชิงประจักษ์ต่อ  
  7.2.3 ผู้บริหารสถาบันควรมีส่วนร่วมในการ
รับรู้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาใช้ในการประเมินคุณภาพตนเอง
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
   7.3.1 ควรดำเนินการจัดทำวิจัยรูปแบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  
   7.3.2 ควรศึกษาประเมินคุณภาพนักศึกษา
ตามกรอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านเป็นรายด้าน  
   7.3.3 ควรศึกษาการมีงานทำของผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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