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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็น การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุสาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตและภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ  หัวหน้าหน่วยงานที่บัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปฏิบัติงานอยู่ด้วย จ านวน 124 แห่ง  และบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ   ครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2559  โดยการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 2) ด้านทักษะทางปัญญา 3) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  4) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5) ด้านการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับความพึงพอใจมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย  4.45 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 4.43  ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.40 ด้าน
ทักษะ การจัดการเรียนรู้  ค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านทักษะปัญญา ค่าเฉลี่ย 4.34  และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่าเฉลี่ย 4.30 
 2. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559  ผลการวิจัยพบว่า  สถานภาพการท างานในปัจจุบัน  
ท างานแล้ว 136 คน คิดเป็นร้อยละ 93.80  เป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ จ านวน 66 
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คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 พนักงานบริษัท/องค์กร
ธุรกิจเอกชน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ด าเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.60 อ่ืนๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10  
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  ภาวะการมีงานท า   
   

ABSTACT 
 
 This research aimed to study level of satisfaction and work force of 
undergraduate student, year of study was 2559.  The population and sample was 124 
of head of Organization that undergraduate students worked with, and 145 of 
undergraduate students. Method of study was questionnaire. The result found that  
 1.  There were six factors of user’ s satisfaction:  ethic, knowledge, wisdom, 
relationship  and responsibility skill, mathematic analysis skill, communication and 
information and knowledge management skill.  All factors were most satisfaction: 
mathematic analysis skill, communication and information at average 4.45, relationship 
and responsibility skill at average 4. 43, knowledge average 4. 40, knowledge at 
management at average 4.39, skill of wisdom 4.34 and, ethic 4.30. 
 2.  Currently employed of 136 people or 93. 80 % , government official 66 
people or 48.20 % , state enterprises 7 people or 5.10 % , private sector 37 people or 
27.00 %, Freelance and business owner 9 people or 6.60 %, other 18 people or 13.10 
%.   
 
Keyword: user’s satisfaction, Employment status of graduates 
 
1. บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) นั้น ทรัพยากรที่ส าคัญก็คือ ประชากรของประเทศจะต้องมีคุณภาพในวิชาชีพ มีความรู้                  
มีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพนั้นๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น
ในการพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพนั้น การจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบุคคลต้องได้รับการศึกษาที่ดีในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงต้องพัฒนาระบบการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือให้การพัฒนาคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับแก้ไขที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 6 และ 7 หมวดที่ 1 ที่ระบุไว้ว่า การจัดการ
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ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข                     
มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยได้
ก าหนดปรัชญา คือ ผลิตครูดี มีความรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ และมีศรัทธาในวิชาชีพครูปฐมวัย 
โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของการศึกษา
ปฐมวัย บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาตนเอง และพัฒนางาน พร้อมที่จะเป็น
ครูและผู้บริหารด้านการศึกษาปฐมวัยแบบมืออาชีพ สามารถท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน 
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงหรือท าการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป (คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. 2554 : 1) ซึ่งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยต้องรับผิดชอบ
ผลิตบัณฑิตภาคปกติ จากภารกิจที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยต้องรับผิดชอบดังกล่าว ท าให้ในแต่ละ  
ปีการศึกษาจะมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีผู้สนใจที่จะศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนี้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตร หมวดที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 ปี 
และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
การติดตามผลบัณฑิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสภาพการมีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีงานท าแล้ว 
ร้อยละ 67.80 (นิตยา บรรณประสิทธิ์ และคณะ.  2559 : 66-72) และจากการส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 
2558 พบว่า บัณฑิตมีงานท าแล้ว ร้อยละ 100.00 (นิตยา บรรณประสิทธิ์ และคณะ.  2559 : 37-39) 
นอกจากนี้ผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดในรอบปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.48 (สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย.  2559 : 59) 

ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงสนใจที่จะส ารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการ
มีงานท าของบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี ค.บ. 5 ปี ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บุรีรัมย์ จะได้น าข้อมูลในครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และเปิดสอนหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 

2. เพ่ือส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหน้าหน่วยงานที่บัณฑิตของ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานอยู่ด้วย จ านวน 
136 แห่ง และบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์          
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ จ านวน 155 คน  ตัวอย่างทั้งหมดได้มาแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) แบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  รุ่นปีการศึกษา 2558 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม  2) เป็นค าถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต 6 ด้าน  3) เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต  

แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 4 ตอน คือ               
1) สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 2) การสมัครงานและการท างาน  (ส าหรับผู้มีงานท าแล้ว)           
3) การสมัครงานและการท างาน (ส าหรับผู้ยังไม่มีงานท าแล้ว) 4) การศึกษาต่อ 5) ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดและ
ประเมิน 2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แบบสอบถามแบ่งออกเป็น   3 ตอน 
ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นค าถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 6 ด้าน ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต 3) น าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ตลอดจนวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงในด้านเนื้อหา (Contestability)  ความเข้าใจและการใช้ภาษา ศึกษาคัดเลือกแต่เฉพาะ
ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าใช้ได้เท่านั้น และแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ปรับจากแบบสอบถามของ กุลวรรณ วิทยาวงศ์รุจิ และคณะ (2547) ซึ่งผ่านการพิจารณา จาก
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
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ตามสูตรของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี แล้วเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
 
4. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถสรุปและน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
4.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 6 ด้าน   
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 6 ด้าน  
 

ความพึงพอใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
ค่าเฉลี่ย 

 X  
S.D ระดับ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.30 0.206 มาก 
2. ด้านความรู ้ 4.40 0.347 มาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.34 0.296 มาก 
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.43 0.301 มาก 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
   การใช้เทคโนโลยี 

4.45 0.313 มาก 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 4.39 0.313 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการส ารวจความพึงพอใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  
พึงประสงค์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี อยู่ที่ระดับมาก (  X = 
4.45) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ที่ระดับ มาก  (  X = 4.43)          
ด้านความรู้  อยู่ที่ระดับมาก  (  X = 4.40) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ อยู่ที่ระดับมาก  (  X = 4.39)  
ด้านทักษะทางปัญญา  อยู่ที่ระดับมาก (  X = 4.34)   

4.2 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559 

พบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้  

บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 
จ านวน 145 คน ได้งานท า จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 เป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.10 พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ด าเนินธุรกิจอิสระ/
เจ้าของกิจการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 และอ่ืนๆ จ านวน 18 คิดเป็นร้อยละ 13.10 
สถานที่ท างานจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 62.04 จังหวัดอ่ืน จ านวน 52 คน       
คิดเป็นร้อยละ 37.96 



 

 
1053 

ลักษณะงานตรงกับสาขาที่ส าเร็จ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 59.85 และไม่ตรง จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 40.15 
 
5. อภิปรายผล 

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถน าผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2559 โดยการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมี                    
ความพึงพอใจ ระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับความพึงพอใจมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านทักษะ                   
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  ค่าเฉลี่ย 4.45  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 4.43 ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านทักษะการจัด                 
การเรียนรู้  ค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านทักษะปัญญา ค่าเฉลี่ย 4.43  และด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่าเฉลี่ย 
4.30 ทั้งนี้เนื่องจาก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิต  มีทิศทางที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม  โดยผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น” ปรัชญาคณะครุศาสตร์ “ผลิตครูดี มีความรู้ เป็นผู้น าเทคนิควิธี  มีศรัทธาในวิชาชีพ
ครู”และปรัชญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  “ผลิตครูดี  มีความรู้  สร้างสรรค์ประสบการณ์และ
ศรัทธาในวิชาชีพครูปฐมวัย”  ปรัชญาการผลิตบัณฑิตทุกระดับมีการน าสู่การปฏิบัติ จึงท าให้บัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ สะท้อนให้ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับจากการปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มีกระบวนการผลิตครูที่ดี
มีคุณภาพ  อีกทั้งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เป็นหลักสูตรที่ผลิตครูชั้นวิชาชีพครูที่มีความสามารถ
ทางทักษะวิชาชีพเฉพาะให้เป็นครูดี  มีคุณธรรม  สร้างสรรค์ประสบการณ์และศรัทธาในวิชาชีพครู
ปฐมวัย จัดการศึกษาทางทางทฤษฎีและปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ครูปฐมวัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของขนิษฐา ศรีตะวัน และคณะ (2550) ที่ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2546–2548  ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านความรู้
ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ในด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาชีพด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของพัฒนัฏ บุญคลัง และคณะ (2557 : 42)  และนิตยา บรรณประสิทธิ์           
(2559 : บทคัดย่อ) ที่ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตทั้ง 6 ด้าน 
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ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน 

5.2 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปีการศึกษา 2559 ผลการศึกษาการสมัครงานและการท างาน  พบว่า 
ท างานแล้ว ร้อยละ 93.80 เป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 48.20 เอกชน ร้อยละ 
27.00 เงินเดือน 8,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 35.77 เงินเดือน 10,0001 – 20,000 บาท ร้อยละ 
48.17 สถานที่ท างาน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 62.04 มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์                  
ร้อยละ 35.90 มีความพอใจกับงานที่ท าร้อยละ 83.21 ระยะเวลาในการได้งานท า ในระยะ 3-6 เดือน 
ร้อยละ 30.66 ลักษณะงานตรงกับสาขาที่ส าเร็จ ร้อยละ 59.85 น าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ มาก
ที่สุด  ร้อยละ 53.30 จะเห็นได้ว่า บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไม่ตกงาน มีงานท าจ านวนมาก 
ท างานตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 8,001-20,000 บาท สถานที่ท างานใน
จังหวัดบุรีรัมย์ มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ มีความพอใจในงานที่ท า ระยะเวลาในการ  ได้
งานท าภายใน 1 ปี สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ ได้  ทั้งนี้เนื่องจาก ตลาดแรงงานและสังคม            
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจ านวนมาก       อีก
ทั้งนโยบายภาครัฐได้ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่จะท าหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการและอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย ในสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและได้มีการก าหนดในตัว
บ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน)  ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ จึงส่งผลให้บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยมีงานท าตรงตามคุณวุฒิ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ ใช้ในการท างานได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิตยา บรรณประสิทธิ์ และคณะ (2550 : 37)  พัฒนัฏ  บุญคลัง และ
คณะ (2557 : 41) นิตยา  บรรณประสิทธิ์ และคณะ (2559 : 37)  ได้ศึกษาติดตามภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบว่า บัณฑิตมีงานท ามากกว่า  ร้อยละ 90 งานที่ท าส่วนใหญ่
ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา ความรู้ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ได้งานท า ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในงาน และสามารถน าความรู้ประยุกต์ ใช้ในงานได้  

 
6. สรุปผลการวิจัย 

6.1.  ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2559  พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ระดับมากทุกด้าน  
โดยเรียงล าดับความพึงพอใจมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 4.45 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 
4.43  ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านทักษะ การจัดการเรียนรู้  ค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านทักษะปัญญา 
ค่าเฉลี่ย 4.34  และด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่าเฉลี่ย 4.30 

6.2. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559  ผลการวิจัยพบว่า  สถานภาพการท างานในปัจจุบัน  
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ท างานแล้ว 136 คน คิดเป็นร้อยละ 93.80  เป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ จ านวน                   
66 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 พนักงานบริษัท/องค์กร
ธุรกิจเอกชน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ด าเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.60 อ่ืนๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10  

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 7.1.1 ควรน าข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ

การเพ่ิมเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การวิจัย รวมทั้งส่งเสริมคุณลักษณะ ภาวะผู้น า 
ความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง   

7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
 7.1.2 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ควรท าวิจัยทุกปี อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าผลมาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสัง คมและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้  
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ สามารถชี้น าความรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถปรับใช้
เทคโนโลยีในวิชาชีพได้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้และเข้าใจอัตลักษณ์
ของความเป็นพลเมืองและพลโลกสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และประชาคม
อาเซียน    
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