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บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษาเปน

เวลา 1 ป จํานวนท้ังสิ้น 151 คน จากการศึกษาพบวาบัณฑิตสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวนท้ังสิ้น 

139 คน เพศหญิง มีจํานวนท้ังสิ้น 12  คน โดยมีงานทํารอยละ 92.05 ไมไดทํางานหรือศึกษาตอรอย

ละ 7.94  ซ่ึงประเภทงานโดยรวมท่ีทํามากท่ีสุดคือ พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 68.87 รองลงมา

คือ ประกอบธุรกิจอิสระ รอยละ 11.92 และจากการวิเคราะหแบบสอบถามแสดงใหเห็นวาความรู

ความสามารถคุณลักษณะบัณฑิตท่ีสามารถชวยในการทํางานมากท่ีสุดคือ มีความอดทน สูงานสูชีวิต 

มุงม่ันสูความสําเร็จ มีความทะเยอทะยานในการทํางานสามารถผลักดันตนเองใหแกไขปญหาตาง ๆ 

ไดอยางถูกตอง โดยมีคาเฉลี่ย Χ=3.38  สวนความชํานาญทางดานภาษาและการสื่อสาร ท้ัง ฟง พูด 

อาน เขียน ท้ังภาษาไทย และภาษาตางชาติโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีคานอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย Χ= 

2.80  จากผลการสํารวจมีขอเสนอแนะเก่ียวกับความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพไดแก

การใชภาษาตางประเทศ และทักษะการฝกปฏิบัติท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน 

 

คําสําคัญ : ภาวะการมีงานทํา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ความพึงพอใจ    

 

ABSTRACT 
 

The objective of this research aims to monitor the employment of graduates, 

after one year graduation. The graduates are 151 persons, then most of the 

population graduates are 139 males and 12 females. When considering the 

percentage of graduates, they are 92.10 % who are already employed while 7.90 % 
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of them are not. The occupational classifies a high percentage are consist of the 

employee of the company is 68.90% and safe-employed business is 11.90% 

respectively. The data analysis represents the knowledge skill to support who work 

consist of the tolerable overpowered of a life committed to success, ambitious work 

to push ourselves to solve problems correctly, there are the maximum average is 

=3.38 then the minimum average is =2.80 of the expertise in language and 

communication, both spoken and written in Thai languages and foreign languages, 

especially English. From the results, theirs has suggestions about knowledge of 

occupational are include the used of a foreign language skills and practical training 

that can be applied in the work. 
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1. บทนํา 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ตั้งแตไดกอตั้งมาไดผลิตบัณฑิตใน

แตละสาขาวิชาออกไปรับใชสังคมเปนจํานวนมาก ซ่ึงการติดตามผลบัณฑิตจะทําใหไดรับขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอคณะและมหาวิทยาลัยนั้น  เพ่ือการพัฒนาวางแผนกระบวนการตางๆสําหรับการผลิต

บัณฑิต เชน การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาการเรียนการสอน  การวางแผนในการผลิตบัณฑิตและ

อ่ืนๆ  ท่ีเปนปจจัยท่ีชวยใหไดบัณฑิตท่ีเปนคนดี คนเกง สามารถนําความรูและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินได  การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา

จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย นั้น จะทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน

แกหนวยงาน ในการท่ีจะใชขอมูลเหลานั้นมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือนํามา

พัฒนาทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ ตอไป 

ดังนั้นเพ่ือใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับภาวะการมีงานทําและสภาพการทํางานของผูสําเร็จ

การศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  โดยรวมไปจนถึงการนํา

ความรูความสามารถไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ท่ีตองการสงเสริมและพัฒนา

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 8  โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยท่ีจะเขา

สูตลาดแรงงานเพ่ือเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศในดานตางๆตอไป  อีกท้ังเปนแนวปฏิบัติในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยกําหนดใหมีการศึกษาความตองการ 

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง
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หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพจึงไดมีการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพ่ือนําผลท่ีไดมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรวมไปจนถึงการปรับปรุงหลักสูตรของ

สาขาวิชาตางๆในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

จันทิมา  โกญจนาท (2554) อธิบายวาการติดตามผล (follow-up Study) เปนการบริการท่ี

จะใหไดขาวสารจากนักเรียน นักศึกษาเกาเพ่ือเตรียมนักเรียน นักศึกษาใหมตอไป สวน ธีระ ทองยี่สุน 

(2530) ใหความหมายของการติดตามวา เปนการตรวจสอบโปรแกรมการเรียน การสอนของ

สถานศึกษา ภายหลังจากท่ีนักเรียนไดสิ้นสุดประสบการณในโรงเรียนของเขาและการติดตามผลยัง

เปนเทคนิคสําหรับความเหมาะสมและความเพียงพอของโปรแกรมการเรียน การสอน ท้ังขณะท่ียังอยู

ในกระบวนการและภายหลังสิ้นสุดกระบวนการแลว สวนจันทนา แฮสุวรรณ (2522) ไดใหความหมาย

ของการติดตามผลไววา การติดตามผลคือ วิธีการหนึ่งท่ีนํามาใชเปนเครื่องมือกําหนดวาบุคคลมีการ

พัฒนาในหนาท่ีการงานของเขาหรือไม  รวมท้ังการนําไปใชสําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาไปแลววา เขาสามารถเรียนรู เขาใจ หรือปรับตัวเขากับสภาพการณตางๆ  และมีการพัฒนา

หลังสําเร็จการศึกษาหรือไมเพียงใด นอกจากนี้ การติดตามผลยังเปนหนทางหนึ่งท่ีจะทําใหทราบถึง

ความคิดเห็นตางๆ ของเขา สําหรับ ประไพ สิทธิวงศ (2536) กลาววา การติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของผูสําเร็จการศึกษา เปนการศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาเหลานั้น วา

เขาทํางานอะไร ไดใชความรู ความสามารถท่ีไดรับจากสถาบันของตนมากนอยเพียงใด ตลอดท้ังมีการ

ติดตอสถาบันของตนในเรื่องราวตางๆ อยางไร อันเปนการประเมินผลการจัดการเรียน การสอนใน

สถาบันการศึกษานั้นๆ สถาบันการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนมีความรู และประสบการณเพียงพอใน

อันท่ีจะทํางานประสบผลสําเร็จสูงสุด แมวาการเรียนของเขาไดสิ้นสุดลงแลวสถาบันการศึกษาตอง

รับผิดชอบตอไป ในฐานะผูใหความชวยเหลือสงเสริมผูสําเร็จการศึกษาเหลานั้น  คมเพชร  ฉัตรศุภกุล 

(2521) กลาววา การบริการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาเปนบริการท่ีมุงจะประเมินผลท่ีดําเนินการไป

แลว  ท้ังนี้ เปนการตรวจสอบดูวาบริการท่ีจัดใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  สามารถ

ใหการชวยเหลือนักเรียนไดเปนอยางดีหรือไม ขอมูลท่ีไดรับจากการติดตามผลจะนําไปใชในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ จําเนียร ชวงโชติ (2532) 

กลาวไววา บริการท่ีจัดข้ึนเพ่ือติดตามผลท่ีนักเรียนไดรับการแนะแนวไปแลว ท้ังนักเรียนท่ีกําลังเรียน 

นักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนและนักเรียนท่ีตองออกจากโรงเรียนระหวางภาคเรียน เพ่ือตรวจสอบดูผลวา

บริการแนะแนวท่ีไดจัดทําลงไปแลวนั้นไดผลเพียงใด  นักเรียนสามารถชวยเหลือตนเองไดหรือไม 

นักเรียนท่ีออกไปแลวมีปญหาอะไรบาง ตองการชวยเหลือทางใดบาง นอกจากนี้สงวน สุทธิเลิศอรุณ 

อางใน แสวง  แสงสิงหชัย (2541) ไดใหแนวความคิดเก่ียวกับความสําคัญของการติดตามผลผูสําเร็จ

การศึกษาไววา เปนบริการท่ีจัดข้ึนเพ่ือศึกษาถึงความสําเร็จ ความลมเหลว ทัศนคติ ขอคิดเห็น  ความ

ตองการ และปญหาของผูเรียน ท้ังผูเรียนในปจจุบัน และผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว ท่ีไปศึกษา
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หรือออกไปประกอบอาชีพและสมเดช มุงเมือง (2532) กลาววา การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาเปน

การกระทําเพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับจากท่ีไดจัดบริการแนะแนวไปแลว ท้ังนี้ ทําใหไดรับทราบสาเหตุ 

อุปสรรค รวมท้ังขอขัดของตางๆ ท่ีอาจมีในการดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางท่ีจะทําใหงานแนะแนวมี

ประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชนในการประเมินผลของการดําเนินงานแนะแนววามีสิ่งใดควรปรับปรุง

แกไข 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย นับเปนงานวิจัยท่ีมีความสําคัญ เปน

งานวิจัยท่ีมุงจะประเมินผลงานท่ีไดดําเนินงานไป รวมท้ังเปนการตรวจสอบถึงระบบการจัดการเรียน

การสอนท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดใหกับนักศึกษานั้น ประสบผลสําเร็จหรือไม เพ่ือท่ีสามารถนําไปใชในการ

ปรับปรุงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   นอกจากนี้ ยังเปนการทําให

นักศึกษาไดรับผลประโยชน เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูการปฏิบัติงานดานวิชาชีพของตนใน

อนาคตตอไป 

 

2.วัตถุประสงค 

 เพ่ือติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

 

4.วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ประชากรคือกลุมบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใชวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวิธีการดังนี้ 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ 

  การเก็บรวบรวมขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ดําเนินการเก็บขอมูลจากบัณฑิต

หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ปการศึกษา 2557 -2558 เปนเวลา 1 ป จํานวน 151 คน 

 4.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

      แบบสอบถามการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ปการศึกษา2557-2558 โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามการติดตาม

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แบงเปน 

5 ตอน คือ 
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  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

  ตอนท่ี 2 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูมีงานทําแลว) 

  ตอนท่ี 3 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูท่ียังไมไดทํางาน) 

  ตอนท่ี 4 การศึกษาตอ 

  ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 

 4.3 การวิเคราะหขอมูล 

      การวิจัยภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 -2558 เปนเวลา 1 ปใน

ครั้งนี้ผูวิจัยใช 

     4.3.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) 

     4.3.2 การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับการวิเคราะห

เพ่ืออธิบายภาวะการมีทําของบัณฑิตโดยภาพรวมและแยกตามสาขาวิชา การประมวลผลทําไดโดย

การประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 4.4 สถิติใชในการวิจัย 

       การวิจัยภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 -2558 เปนเวลา 1 ปใน

ครั้งนี้ผูวิจัยได กําหนดสถิติ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถ่ี (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และนําผลการวิเคราะหท่ีไดนําเสนอในรูป

ตาราง โดยแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคตอการมีงานทํา เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับมีการแปลความหมายดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

  3.51-4.00    หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 

  2.51-3.50    หมายถึง ระดับมาก 

  1.51-2.50    หมายถึง ระดับนอย 

  1.00-1.50    หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

 

5. ผลการศึกษา  

จากการวิเคราะหแบบสอบถามท่ีตอบกลับจํานวน 151 ชุดพบวา บัณฑิตคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสวนใหญเพศชายมีจํานวนท้ังสิ้น 139 คน คิดเปนรอยละ 92.05 เพศหญิง มีจํานวน

ท้ังสิ้น 12 คนคิดเปนรอยละ 7.94 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละบัณฑิตคณะเทคโลยีอุตสาหกรรมแตละสาขาวิชา 

 

สถานภาพโดยท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

     ชาย 139 92.05 

     หญิง 12 7.94 

สาขาวิชา   

      เทคโนโลยีการกอสราง 8 5.29 

     ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5 3.31 

     เทคโนโลยเีซรามิคส 5 3.31 

     อิเล็คทรอนิคสสื่อสาร 10 6.62 

     เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟา 53 35.09 

     การจัดการอุตสาหกรรม 55 36.42 

     เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 3 1.98 

รวม 151  

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของประเภทงานท่ีทําของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ภาวะการทํางาน ความถี่ รอยละ 

ทํางาน 

เจาหนาท่ี 7 4.63 

หนวยงานรัฐ 4 2.64 

บริษัทเอกชน 104 68.87 

ธุรกิจอิสระ 18 11.92 

อ่ืนๆ 6 3.97 

รวม 139 92.05 

ไมไดทํางาน ไมไดศึกษาตอ 12 7.94 

รวมท้ังส้ิน 151  

  

 ในสวนของตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ี

สําเร็จการศึกษาจําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนใหญท่ีสําเร็จ
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การศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จํานวนท้ังสิ้น 55 คน คิดเปนรอยละ 36.42 

รองลงมาไดแกสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา จํานวนท้ังสิ้น 53 คน คิดเปนรอยละ 35.09  

 จากการวิเคราะหแบบสอบถามในตารางท่ี 2 พบวาบัณฑิตมีงานทําท้ังหมดรอยละ 92.05 

ไมไดทํางานและไมไดศึกษาตอเปนจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.94 สวนประเภทงานโดยรวมท่ี

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทํามากท่ีสุดคือ พนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 68.90 รองลงมาคือ 

ดําเนินธุรกิจอิสระรอยละ 11.92 ตามลําดับ โดยทํางานในหนวยงานของรัฐ นอยท่ีสุดรอยละ 2.60  

ตารางท่ี 3  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตอการมีงานทํา 

 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตอการมีงานทํา 

คาสถิติ แปล 

ความ Χ  S.D. 

1. ความชํานาญทางดานภาษาและการสื่อสาร ท้ัง ฟง พูด อาน เขียน ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาตางชาติ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

2.80 0.56 มาก 

2. ความชํานาญทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศเขาใจข้ันตอนและการ

ดําเนินการและสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานได 

2.99 0.40 มาก 

3. ผานการปฏิบัติงานจริงและสามารถประยุกตความรูท่ีมีไปใชงานไดจริง 3.21 0.63 มาก 

4. มีความสามารถสรางสรรคผลงานในวิชาชีพของตน 3.07 0.47 มาก 

5. มีความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข วิเคราะหขอมูล เพ่ือแกไขปญหาให

ตรงกับสาเหตุของปญหา กลาคิด กลาแสดงออก กลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

3.16 0.48 มาก 

6. มีระบบความคิดท่ีเปนมาตรฐาน และเปนกรอบแนวความคิดท่ีสามารถ

ประยุกตความรูในแขนงของตนไปใชกับแขนงอ่ืน ๆไดตามความเปนจริง 

3.12 0.53 มาก 

7. มีทักษะและบุคลิกภาพสวนบุคคลท้ังทางดานการมีวินัยในตนเอง ตรงตอ

เวลาและมีความรับผิดชอบ มีจิตใจท่ีเขมแข็ง หนักแนน ม่ันใจ แนวแนและมี

สมาธิในการทํางาน 

3.25 0.47 มาก 

8. มีทักษะความเขาใจบุคคลอ่ืน มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี

สามารถปรับตัวเขากับลูกนอง เพ่ือนรวมงาน และหัวหนางานรวมท้ังสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสังคมตาง ๆ ท่ีมีความแตกตางกันไดอยางกลมกลืนมีทัศนคติ

เชิงบวกกับชีวิต การทํางาน ผูรวมงานและวัฒนธรรมองคการ 

3.24 0.43 มาก 

9. มีทักษะในการจัดการ และการทํางานเปนทีม ใหสามารถทํางานไดตรง

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

3.22 0.41 มาก 
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คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตอการมีงานทํา 

คาสถิติ แปล 

ความ Χ  S.D. 

10. มีความอดทน สูงานสูชีวิต มุงม่ันสูความสําเร็จ มีความทะเยอทะยานใน

การทํางานสามารถผลักดันตนเองใหแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

3.47 0.50 มาก 

11. มีความสามารถในการจัดการเวลา แบงเวลาในการทํางานใชเวลาวางให

เปนประโยชนท้ังในการทํางานและชีวิต 

3.21 0.63 มาก 

12. มีจิตสํานึกท่ีดี รูจักประมาณตน ยับยั้งชั่งใจ ไมยุงเก่ียวกับอบายมุข

ซ่ือสัตย รับผิดชอบ ขยัน อดทน พากเพียร มีวินัย 

3.34 0.47 มาก 

13. มองเห็นประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสวนตน จริงใจตอเพ่ือนรวมงาน 

และกระทําตนเองใหเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 

3.30 0.46 มาก 

14. มีคุณลักษณะของความเปนไทย มีคานิยมท่ีดีงาม มีความเปน

ประชาธิปไตยและพรอมท่ีจะปฏิบัติตนเองอยูในกรอบระเบียบขอบังคับใน

สังคมตางๆ 

3.23 0.43 มาก 

15. มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยท้ังศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และใชภูมิปญญาไทยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ 

3.38 0.53 มาก 

รวม 3.20 0.49 มาก 

 

 จากการวิเคราะหแบบสอบถามในตารางท่ี 2 พบวาคุณลักษณะของบัณฑิตคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมท่ีพึงประสงคตอการมีงานทําโดยรวมบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความคิดเห็น

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย Χ=3.20 โดยจําแนกคุณลักษณะท่ีบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีความ

คิดเห็นวาจะสามารถทําใหมีงานทําเปนอันดับแรกคือ คือ มีความอดทน สูงานสูชีวิต มุงม่ันสู

ความสําเร็จ มีความทะเยอทะยานในการทํางานสามารถผลักดันตนเองใหแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตอง มีคาเฉลี่ยΧ=3.47 อันดับท่ีสอง คือ มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยท้ังศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และใชภูมิปญญาไทยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย Χ=3.38  

อันดับท่ีสามคือ มีจิตสํานึกท่ีดี รูจักประมาณตน ยับยั้งชั่งใจ ไมยุงเก่ียวกับอบายมุขซ่ือสัตย รับผิดชอบ 

ขยัน อดทน พากเพียร มีวินัย มีคาเฉลี่ยΧ=3.34 สวนความชํานาญทางดานภาษาและการสื่อสาร ท้ัง 

ฟง พูด อาน เขียน ท้ังภาษาไทย และภาษาตางชาติ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย Χ=2.80  ซ่ึง

จะตองวางแผนปรับปรุงในการพัฒนาบัณฑิตปตอไป 
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6. ขอเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมยปการศึกษา 2557-2558 สามารถสรุปขอเสนอแนะดังนี้  

 6.1 ควรพัฒนาความรูดานทักษะการใชภาษาตางเพ่ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ  

 6.2 ควรมีการจัดหลักสูตรอบรมภาษาตางประเทศกอนออกไปทํางานและทําการติดตาม 

  และประเมินผลหลังจากจบการศึกษา 

 6.3 จัดใหมีการอบรมทักษะการฝกปฏิบัติท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน 
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