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บทสรุปผูบริหาร 
ผูจัดการเรียนการสอน ไดแกสถาบันการศึกษา ครู อาจารย ควรตระหนักวาหลักสูตร    

แตละหลักสูตรและวิชาท่ีเปดสอน เปนการผลิตกําลังคนท่ีอยูในความตองการของผูประกอบการ
หรือไม คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตลาดแรงงานตองการเปนอยางไร ฝายผูประกอบการหรือ
นายจาง มีบทบาทสําคัญท่ีสุดตอการจางงาน  ดังนั้น การศึกษาเพ่ือทราบความตองการของ
ตลาดแรงงานในการรับบัณฑิตเขาทํางานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตลาดแรงงานตองการและจุดเดนจุดดอยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม อันจะนํามาซ่ึงสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

คณะผูจัดทําวิจัยไดตะหนักถึงเหตุผลดังกลาว จึงทําวิจัยศึกษาความตองการของ
ตลาดแรงงานในการรับบัณฑิตเขาทํางานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก  และ
ศึกษาถึงแนวโนมของสาขาวิชาท่ีตลาดแรงงานตองการในเขตภาคตะวันตก  เพ่ือสงเสริมและ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใหผูจัดการเรียนการสอนและผูเรียนไดตระหนัก
ถึงการลงทุนการศึกษาเพ่ือการมีงาน 
 
วัตถุประสงคในการประเมิน 
 1. เพ่ือศึกษาความตองการของตลาดแรงงานในการรับบัณฑิตเขาทํางานของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก 

2.เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตลาดแรงงานตองการและการรับบัณฑิตเขาทํางาน
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตกวามีความตองการอยางไร 

3. เพ่ือศึกษาจุดเดนจุดดอยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในความคิดเห็นของ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก 

 
 
 



ระเบียบวิธีในการประเมิน 
 การวิจัยเรื่อง แนวโนมและความตองการของตลาดแรงงานในการรับบัณฑิต เขาทํางาน
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก ครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ 
ในเขตภาคตะวันตก  8 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุร ีสุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ จํานวน 228 คน ไดจากการเลือกแบบมีวัตถุประสงค โดยสง
แบบสอบถามไปสอบถามจํานวน 800  ราย (ขอมูลจากกรมแรงงาน: รายช่ือโรงงานอุตสาหกรรม 
ณ ส้ินป 2549 จําแนกรายจังหวัดและรายประเภท) ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 228  ฉบับ     
คิดเปนอัตราตอบกลับรอยละ 22.80 เม่ือพิจารณาความเปนตัวแทนของกลุมตัวอยาง สําหรับ
นักศึกษาคาเฉล่ียของประชากร (M) พบวาเม่ือมีความเช่ือม่ัน 95% และมีความคลาดเคล่ือน (E) 
ของการประมาณคาเฉล่ียเกิดขึ้นไดในระดับ+ 5% ของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 วิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินดวยคาสถิติความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และวิเคราะหเนื้อหาในสวนของขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 58.33 เปนเพศชายคิดเปน   
รอยละ 41.67  ซ่ึงสวนใหญอายุนอยกวา 30 ป  คิดเปนรอยละ  31.58  รองลงมามีอายุระหวาง    
31-40  ป  คิดเปนรอยละ 28.95  และ 41 – 50 ป  คิดเปนรอยละ 27.19  สวนใหญจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 78.07  รองลงมาคือปริญญาโทคิดเปนรอยละ 11.84  และอ่ืน ๆ  
คิดเปนรอยละ 10.09  โดยผูตอบแบบสอบถามประกอบธุรกิจเส้ือผามากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ  
51.32  รองลงมาเปนอาหาร/เครื่องดื่ม , พืชผลการเกษตร คิดเปนรอยละ 10.53 และซอมรถยนต/
ช้ินสวนรถยนต  คิดเปนรอยละ 9.21  โดยท่ีตั้งของธุรกิจสวนใหญอยูในจังหวัดนครปฐม          
คิดเปนรอยละ 17.98  รองลงมาเปนจังหวัดราชบุรี  คิดเปนรอยละ  17.54 และจังหวัดเพชรบุรี    
คิดเปนรอยละ  16.23  สวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดยอมมากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 51.75  
รองลงมาคือวิสาหกิจขนาดกลาง  คิดเปนรอยละ 33.33  และวิสาหกิจขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 
14.91 

1. จากผลการวิจัยพบวาความตองการของตลาดแรงงานตอการรับพนักงานเขาทํางาน 
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก    มีแนวโนมท่ีจะรับพนักงานท่ีจบปริญญาตรีคิด
เปนรอยละ 58.77  และไมมีแนวโนมท่ีจะรับพนักงานท่ีจบปริญญาตรีคิดเปนรอยละ  41.23 

สาขาท่ีเปนท่ีตองการของตลาดมากท่ีสุดคือสาขาบัญชี  คิดเปนรอยละ 15.29  รองลงมา
เปนสาขาวิศวกรรม  คิดเปนรอยละ 13.41  การตลาดคิดเปนรอยละ 9.88 การจัดการท่ัวไป          
คิดเปนรอยละ 9.18   และสาขาการจัดการคุณภาพ  คิดเปนรอยละ  7.06 



2. ลําดับความสําคัญของคุณลักษณะพนักงานท่ีจบปริญญาตรี  5 ลําดับท่ีตลาดแรงงาน
ตองการนั้นสรุปไดวา มีความรับผิดชอบเปนลําดับแรกคิดเปนรอยละ 16.61  ลําดับท่ีสองคือ มี
ความซ่ือสัตย คิดเปนรอยละ 15.86  ลําดับท่ีสามคือมีความขยัน สูงาน และอดทนไมยอทอ        
คิดเปนรอยละ  14.68 ลําดับท่ีส่ีคือมีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
คิดเปนรอยละ 10.15  และลําดับสุดทายคือมีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหาคิดเปน
รอยละ 6.80 

กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องการรับพนักงานเขาทํางานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  ( x = 3.43) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูในระดับมาก ในเรื่องของการมี
ประสบการณในการทํางาน ( x = 3.98) รองลงมาคือมีบุคลิกลักษณะท่ีดี ( x = 3.93)  มีความรู
ทางดานวิชาการ ( x = 3.79)   มีทักษะทางคอมพิวเตอร ( x = 3.63)  สวนประเด็นท่ีเหลือพบวาอยู
ในระดับปานกลางจะเปนเรื่อง เกรดเฉล่ียของผูสมัคร ( x = 3.29)   ทักษะทางดาน
ภาษาตางประเทศ ( x = 3.18)   การทํากิจกรรมขณะศึกษาเลาเรียน ( x = 2.96)  และช่ือเสียง
สถาบันท่ีจบการศึกษามา ( x = 2.73)   

 3. จุดเดนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปไดดังนี ้
 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความมุงม่ัน  ขยัน  อดทน และรับผิดชอบสูง
สามารถท่ีจะรับมือกับการเปล่ียนแปลงใหม ๆ เสมอมาเปนอันดับแรก  รองลงมาคือการมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน   และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได  

4.  จุดดอย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปไดดังนี ้
ดานวิชาการของนักศึกษายังไมคอยเขมแข็ง ทางมหาวิทยาลัยควรเนนตรงจุดนี้ใหมากขึ้น  

การทํางานคอนขางลาชา  และภาษาอังกฤษไมคอยแข็งแรง 
5.  ความคิดเห็นอ่ืนๆท่ีตองการใหคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุง สวนใหญจะ

ตองการใหนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค   มีความใฝ
รูสามารถท่ีจะคิด วิเคราะหปญหาได  และอยากใหมีสงเสริมในเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรม  
ความซ่ือสัตยตอองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานวิจัย แนวโนมและความตองการของตลาดแรงงานในการรับบัณฑิตเขา 
ทํางานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก 

ผูวิจัย  ขวัญยุพา  ศรีสวาง  และพงษสันติ์    ตันหยง 
ปที่วิจัย  2553 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1)  เพ่ือศึกษาความตองการของตลาดแรงงานในการ

รับบัณฑิตเขาทํางานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก (2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีตลาดแรงงานตองการและการรับบัณฑิตเขาทํางานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใน
เขตภาคตะวันตกวามีความตองการอยางไร (3) เพ่ือศึกษาจุดเดนจุดดอยของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมในความคิดเห็นของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก ใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงสํารวจ โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม 
ขนาดกลาง  และขนาดใหญ ในเขตภาคตะวันตก 8 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ จํานวน   228  คน ไดจาก
การเลือกแบบมีวัตถุประสงค  วิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินดวยคาสถิติความถ่ี คารอยละ  คาเฉล่ีย        
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะหเนื้อหาในสวนของขอเสนอแนะ  ผลการวิจัยพบวา 

1. ความตองการของตลาดแรงงานตอการรับพนักงานเขาทํางาน ของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก    มีแนวโนมท่ีจะรับพนักงานท่ีจบปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 
58.77  และไมมีแนวโนมท่ีจะรับพนักงานท่ีจบปริญญาตรีคิดเปนรอยละ  41.23  สาขาท่ีเปนท่ี
ตองการของตลาดมากท่ีสุดคือสาขาบัญชี   คิดเปนรอยละ 15.29 รองลงมาเปนสาขาวิศวกรรม  
คิดเปนรอยละ 13.41  การตลาดคิดเปนรอยละ 9.88การจัดการท่ัวไป  คิดเปนรอยละ 9.18 และ
สาขาการจัดการคุณภาพ  คิดเปนรอยละ  7.06 

2. ลําดับความสําคัญของคุณลักษณะพนักงานท่ีจบปริญญาตรี  5 ลําดับท่ีตลาดแรงงาน
ตองการนั้นสรุปไดวา มีความรับผิดชอบเปนลําดับแรกคิดเปนรอยละ 16.61  ลําดับท่ีสองคือ มี
ความซ่ือสัตย คิดเปนรอยละ 15.86  ลําดับท่ีสามคือมีความขยัน สูงาน และอดทนไมยอทอ        
คิดเปนรอยละ  14.68 ลําดับท่ีส่ีคือมีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
คิดเปนรอยละ 10.15  และลําดับสุดทายคือมีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหาคิดเปน
รอยละ 6.80 

3. กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องการรับพนักงานเขาทํางานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  ( x = 3.43) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูในระดับมาก ในเรื่องของการมี
ประสบการณในการทํางาน ( x = 3.98) รองลงมาคือมีบุคลิกลักษณะท่ีดี ( x = 3.93)  มีความรู



ทางดานวิชาการ ( x = 3.79)   มีทักษะทางคอมพิวเตอร ( x = 3.63)  สวนประเด็นท่ีเหลือพบวาอยู
ในระดับปานกลางจะเปนเรื่อง เกรดเฉล่ียของผูสมัคร ( x = 3.29)   ทักษะทางดาน
ภาษาตางประเทศ ( x = 3.18)   การทํากิจกรรมขณะศึกษาเลาเรียน ( x = 2.96)  และช่ือเสียง
สถาบันท่ีจบการศึกษามา ( x = 2.73)   

4.  จุดเดนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปไดดังนี้  นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความมุงม่ัน  ขยัน  อดทน และรับผิดชอบสูงสามารถท่ีจะรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงใหม ๆ เสมอมาเปนอันดับแรก  รองลงมาคือการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน
รวมงาน   และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

7. ความคิดเห็นอ่ืนๆท่ีตองการใหคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุง สวนใหญจะ
ตองการใหนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความคดิริเริ่มสรางสรรค   มีความใฝ
รูสามารถท่ีจะคิด วิเคราะหปญหาได  และอยากใหมีสงเสริมในเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรม  
ความซ่ือสัตยตอองคกร 
    
 
 


