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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทุนจากงบพัฒนาคณะ ปการศึกษา 2553
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บทสรุปผูบริหาร
ผูจัดการเรียนการสอน ไดแกสถาบันการศึกษา ครู อาจารย ควรตระหนักวาหลักสูต ร
แตละหลักสูตรและวิชาที่เปดสอน เปนการผลิตกําลังคนที่อยูในความตองการของผูประกอบการ
หรือไม คุณลัก ษณะของบัณ ฑิต ที่ต ลาดแรงงานตองการเปนอยางไร ฝายผูประกอบการหรือ
นายจาง มีบทบาทสําคัญที่สุด ตอการจางงาน ดังนั้น การศึก ษาเพื่อทราบความตองการของ
ตลาดแรงงานในการรับ บัณ ฑิต เขา ทํางานของภาคธุร กิ จ อุต สาหกรรมในเขตภาคตะวัน ตก
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตองการและจุดเดนจุดดอยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม อันจะนํามาซึ่งสารสนเทศในการปรับปรุง พัฒ นาหลักสูต รและคุณภาพบัณ ฑิต ให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
คณะผู จั ด ทํ า วิ จั ย ได ต ะหนั ก ถึ ง เหตุผ ลดั ง กล า ว จึ งทํ า วิ จั ย ศึ ก ษาความต อ งการของ
ตลาดแรงงานในการรับบัณฑิตเขาทํางานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก และ
ศึกษาถึงแนวโนมของสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานตองการในเขตภาคตะวันตก เพื่อสงเสริมและ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใหผจู ัดการเรียนการสอนและผูเรียนไดตระหนัก
ถึงการลงทุนการศึกษาเพื่อการมีงาน

วัตถุประสงคในการประเมิน
1. เพื่อศึกษาความตองการของตลาดแรงงานในการรับบัณฑิตเขาทํางานของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก
2.เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตองการและการรับบัณฑิตเขาทํางาน
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตกวามีความตองการอยางไร
3. เพื่อศึกษาจุดเดนจุดดอยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในความคิดเห็นของ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก

ระเบียบวิธีในการประเมิน
การวิจัยเรื่อง แนวโนมและความตองการของตลาดแรงงานในการรับบัณฑิต เขาทํางาน
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก ครั้งนี้ ใ ชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ
ในเขตภาคตะวันตก 8 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ จํานวน 228 คน ไดจากการเลือกแบบมีวัตถุประสงค โดยสง
แบบสอบถามไปสอบถามจํานวน 800 ราย (ขอมูลจากกรมแรงงาน: รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม
ณ สิ้นป 2549 จําแนกรายจังหวัดและรายประเภท) ไดรับแบบสอบถามกลับคืน มา 228 ฉบับ
คิด เปน อัต ราตอบกลับรอยละ 22.80 เมื่อพิจารณาความเปน ตัวแทนของกลุมตัว อยาง สําหรับ
นักศึกษาคาเฉลี่ยของประชากร (M) พบวาเมื่อมีความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อน (E)
ของการประมาณคาเฉลี่ยเกิดขึ้นไดในระดับ+ 5% ของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะหขอมูลเพื่อประเมิน ดวยคาสถิติค วามถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหาในสวนของขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญเปน เพศหญิงคิดเปนรอยละ 58.33 เปนเพศชายคิด เปน
รอยละ 41.67 ซึ่งสวนใหญอายุนอยกวา 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 และอื่น ๆ
คิดเปนรอยละ 10.09 โดยผูตอบแบบสอบถามประกอบธุรกิจเสื้อผามากที่สุด คิดเปนรอยละ
51.32 รองลงมาเปนอาหาร/เครื่องดื่ม , พืชผลการเกษตร คิดเปนรอยละ 10.53 และซอมรถยนต/
ชิ้น สว นรถยนต คิด เปน รอยละ 9.21 โดยที่ ตั้งของธุร กิ จ ส ว นใหญ อยูใ นจั งหวัด นครปฐม
คิดเปนรอยละ 17.98 รองลงมาเปนจังหวัดราชบุรี คิดเปนรอยละ 17.54 และจังหวัดเพชรบุรี
คิด เปน รอยละ 16.23 สว นใหญเปน วิสาหกิจ ขนาดยอมมากที่สุด คิด เปน รอยละ 51.75
รองลงมาคือวิสาหกิจขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 33.33 และวิสาหกิจขนาดใหญ คิดเปนรอยละ
14.91
1. จากผลการวิจัยพบวาความตองการของตลาดแรงงานตอการรับพนักงานเขาทํางาน
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก มีแนวโนมที่จะรับพนักงานที่จบปริญญาตรีคิด
เปนรอยละ 58.77 และไมมีแนวโนมที่จะรับพนักงานที่จบปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 41.23
สาขาที่เปนที่ตองการของตลาดมากที่สุดคือสาขาบัญชี คิดเปนรอยละ 15.29 รองลงมา
เปน สาขาวิศวกรรม คิดเปนรอยละ 13.41 การตลาดคิด เปน รอยละ 9.88 การจัดการทั่วไป
คิดเปนรอยละ 9.18 และสาขาการจัดการคุณภาพ คิดเปนรอยละ 7.06

2. ลําดับความสําคัญของคุณลักษณะพนักงานที่จบปริญญาตรี 5 ลําดับที่ตลาดแรงงาน
ตองการนั้นสรุปไดวา มีความรับผิดชอบเปนลําดับแรกคิดเปนรอยละ 16.61 ลําดับที่สองคือ มี
ความซื่อสัต ย คิดเปนรอยละ 15.86 ลําดับที่สามคือมีค วามขยัน สูงาน และอดทนไมยอทอ
คิดเปนรอยละ 14.68 ลําดับที่สี่คือมีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
คิดเปนรอยละ 10.15 และลําดับสุดทายคือมีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหาคิดเปน
รอยละ 6.80
กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องการรับพนักงานเขาทํางานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.43) เมื่อพิจ ารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูในระดับมาก ในเรื่องของการมี
ประสบการณในการทํางาน ( x = 3.98) รองลงมาคือมีบุคลิกลักษณะที่ดี ( x = 3.93) มีความรู
ทางดานวิชาการ ( x = 3.79) มีทักษะทางคอมพิวเตอร ( x = 3.63) สวนประเด็นที่เหลือพบวาอยู
ในระดั บ ปานกลางจะเป น เรื่ อ ง เกรดเฉลี่ ย ของผู ส มั ค ร ( x = 3.29) ทั ก ษะทางด า น
ภาษาตางประเทศ ( x = 3.18) การทํากิจกรรมขณะศึกษาเลาเรียน ( x = 2.96) และชื่อเสียง
สถาบันที่จบการศึกษามา ( x = 2.73)
3. จุดเดนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปไดดังนี้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความมุงมั่น ขยัน อดทน และรับผิดชอบสูง
สามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เสมอมาเปนอันดับแรก รองลงมาคือการมีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
4. จุดดอย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปไดดังนี้
ดานวิชาการของนักศึกษายังไมคอยเขมแข็ง ทางมหาวิทยาลัยควรเนนตรงจุดนี้ใหมากขึ้น
การทํางานคอนขางลาชา และภาษาอังกฤษไมคอยแข็งแรง
5. ความคิดเห็นอื่นๆที่ตองการใหคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุง สวนใหญจะ
ตองการใหนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความใฝ
รูสามารถที่จ ะคิด วิเคราะหปญหาได และอยากใหมีสงเสริมในเรื่อ งของคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตยตอองคกร

รายงานวิจัย
ผูวิจัย
ปที่วิจัย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความตองการของตลาดแรงงานในการ
รับบัณฑิตเขาทํางานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก (2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตองการและการรับบัณฑิตเขาทํางานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใน
เขตภาคตะวันตกวามีความตองการอยางไร (3) เพื่อศึกษาจุดเดนจุดดอยของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมในความคิดเห็นของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก ใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงสํารวจ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในเขตภาคตะวันตก 8 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ จํานวน 228 คน ไดจาก
การเลือกแบบมีวัตถุประสงค วิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินดวยคาสถิติความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหาในสวนของขอเสนอแนะ ผลการวิจัยพบวา
1. ความตอ งการของตลาดแรงงานตอ การรับ พนัก งานเข า ทํา งาน ของภาคธุร กิ จ
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก มีแนวโนมที่จะรับพนักงานที่จบปริญญาตรีคิดเปนรอยละ
58.77 และไมมีแนวโนมที่จะรับพนักงานที่จบปริญญาตรีคิดเปนร อยละ 41.23 สาขาที่เปนที่
ตองการของตลาดมากที่สุดคือสาขาบัญชี คิดเปนรอยละ 15.29 รองลงมาเปนสาขาวิศวกรรม
คิดเปนรอยละ 13.41 การตลาดคิดเปนรอยละ 9.88การจัดการทั่วไป คิดเปนรอยละ 9.18 และ
สาขาการจัดการคุณภาพ คิดเปนรอยละ 7.06
2. ลําดับความสําคัญของคุณลักษณะพนักงานที่จบปริญญาตรี 5 ลําดับที่ตลาดแรงงาน
ตองการนั้นสรุปไดวา มีความรับผิดชอบเปนลําดับแรกคิดเปนรอยละ 16.61 ลําดับที่สองคือ มี
ความซื่อสัต ย คิดเปนรอยละ 15.86 ลําดับที่สามคือมีค วามขยัน สูงาน และอดทนไมยอทอ
คิดเปนรอยละ 14.68 ลําดับที่สี่คือมีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
คิดเปนรอยละ 10.15 และลําดับสุดทายคือมีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหาคิดเปน
รอยละ 6.80
3. กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องการรับพนักงานเขาทํางานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.43) เมื่อพิจ ารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูในระดับมาก ในเรื่องของการมี
ประสบการณในการทํางาน ( x = 3.98) รองลงมาคือมีบุคลิกลักษณะที่ดี ( x = 3.93) มีความรู

ทางดานวิชาการ ( x = 3.79) มีทักษะทางคอมพิวเตอร ( x = 3.63) สวนประเด็นที่เหลือพบวาอยู
ในระดั บ ปานกลางจะเป น เรื่ อ ง เกรดเฉลี่ ย ของผู ส มั ค ร ( x = 3.29) ทั ก ษะทางด า น
ภาษาตางประเทศ ( x = 3.18) การทํากิจกรรมขณะศึกษาเลาเรียน ( x = 2.96) และชื่อเสียง
สถาบันที่จบการศึกษามา ( x = 2.73)
4. จุ ด เดน ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏนครปฐม สรุ ป ได ดั ง นี้ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความมุงมั่น ขยัน อดทน และรับผิดชอบสูงสามารถที่จะรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เสมอมาเปนอันดับแรก รองลงมาคือการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
รวมงาน และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
7. ความคิดเห็น อื่นๆที่ต องการใหค ณะและมหาวิท ยาลัยพั ฒนาปรั บปรุง สว นใหญจ ะ
ตองการใหนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความใฝ
รูสามารถที่จ ะคิด วิเคราะหปญหาได และอยากใหมีสงเสริมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตยตอองคกร

