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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

สถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ 2) การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร
สถานประกอบการในภาคใต้ซึ่งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555-2556 เข้าท างาน จ านวน 
545 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาคใต้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 3) ด้านความสามารถทางสติปัญญา 4) ความรับผิดชอบและการท างานเป็นทีม 5) ทักษะการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 6) บุคลิกภาพและภาวะ 2. การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.84 โดยด้านความรับผิดชอบ
และการท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.01 รองลงมาด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้น าเท่ากับ 3.90 
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานเท่ากับ 3.82  ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเท่ากับ 3.80  
ด้านคุณธรรมจริยธรรมเท่ากับ 3.76 และด้านความสามารถทางสติปัญญาเท่ากับ 3.73 ตามล าดับ  
ค าส าคัญ:  องค์ประกอบ  คุณลักษณะ  บัณฑิต  สถาบันอุดมศึกษา 
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Abstract  
 This research was the investigation of the components of the desirable 
characteristics of university graduates. It aimed to 1) carry out the exploratory factor 
analysis of the desirable characteristics of university graduates, 2) to carry out the 
confirmatory factor analysis of the desirable characteristics of university graduates in South 
of Thailand, 3) to study the desirable characteristics of university graduates from the factor 
analysis, and (4) to compare the desirable characteristics of university graduates. The 
samples were 1,125 executives of establishments which employed the graduates who 
graduated during 2012-2014. A set of questionnaires designed by the researcher was used 
to obtain the data. The research revealed the following results. 

1. The exploratory factor analysis of the desirable characteristics of university 
graduates consisted of six key components: 1) morals and ethics, 2) work competency,  
3) intelligence, 4) responsibilities and being teamwork, 5) communicative skills and using 
technology, and 6) personalities and leadership. 2.The study of the desirable 
characteristics of university graduates for both overall picture and each separate segment 
made up the mean at a high level at 3.84. The responsibilities and being teamwork  rated 
the mean at the highest level at 4.01, followed by personalities and leadership at 3.90, 
work competency at 3.82, communicative skills and using technology at 3.80, morals and 
ethics at 3.76,  and intelligence at 3.73 respectively.  
Keywords: Factor Analysis, Characteristics, University Graduate  
 
บทน า 
  สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการผลิตบัณฑิต โดยต้องผลิตคนที่มี
คุณภาพเจริญงอกงามด้วยภูมิแห่งปัญญา มีทักษะ คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ปัจจุบันการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน
ได้ด าเนินงานด้านการศึกษาที่เน้นผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดกรอบการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันส าคัญที่บัณฑิตพึงมี
ในการก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ส าหรับบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษานั้น
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพแล้ว  บัณฑิตต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
ส าคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในการประเมินบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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การศึกษาประกอบด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าคัญ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนคุณลักษณะของของบัณฑิตนั้นอาจมีความ
แตกต่างกันตามลักษณะอาชีพของบัณฑิต เช่น ทักษะการบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  การก้าวทัน
วิทยาการใหม่ ๆ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2555) นอกจากนี้ทิศนา แขมมณี (2553) กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีภาวะผู้น า สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการ 
วิชาชีพแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ และเป็นบุคคลที่มีความใฝ่รู้ มีความทันสมัย มีคุณธรรมความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ และสังคมและเป็นคุณลักษณะที่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พึงมี มหาวิทยาลัยทักษิณ (2547: 26-27) ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน
ภายในสถานประกอบการไว้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้  ความสามารถในวิชาการ/วิชาชีพ 2)
คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์  3) ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (2551) ได้ก าหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้  4 องค์ประกอบคือ 
1) ด้านความรู้และปัญญา 2) ด้านความคิด 3) ด้านทักษะ 4) ด้านประสบการณ์ 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
6) ด้านด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่ งการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส า เร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของแต่ละสถาบันแตกต่างกัน การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์นับเป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพ่ือให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทราบข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันส าคัญที่ตรงกับ
ตามความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงานมากขึ้น และท าให้บัณฑิตสามารถท างานได้อย่างมี
ความสุขนอกจากนี้การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตัวบ่งชี้คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา สมศ. 2 ที่ส าคัญตัวหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยหลายท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตไว้
แตกต่างกันโดยมีองค์ประกอบที่หลากหลาย  ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่เข้าท างานในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ตามทัศนะคติของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้เป็นประเด็นค าถามส าหรับการประเมิน
คุณลักษณะของบัณฑิตโดยน าข้อมูลที่ได้มาใช้ส าหรับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การหาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เพ่ือให้ทราบข้อมูลองค์ประกอบที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาส าหรับการ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการมากที่สุด นอกจากนี้สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตบัณฑิต เช่น ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง และตัวนักศึกษาเอง 
เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพเพ่ือไปช่วยในการพัฒนา
สังคมต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา
ในภาคใต้ที่เข้าท างานในสถานประกอบตามทัศนะของผู้บริหารสถานประกอบการ 

 2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่เข้า
ท างานในสถานประกอบตามทัศนะของผู้บริหารสถานประกอบการ 
 
 แนวคิดทฤษฎี 
  Maryville University (2013) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. ทักษะทางการสื่อสาร ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะและศิลปะในการพูดการ
น าเสนอผลงาน  
  2.  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ 
และประเมินคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ได ้
  3. ทักษะทางด้านเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการวิจัย
และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ทักษะการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงานวิจัย 
ในสาขาที่ศึกษา 
  5. ทักษะความเข้าใจถึงความซับซ้อนของวัฒนธรรม มีสามารถในการสื่อสารกับผู้ที่มีวัฒนธรรม
แตกต่างกัได้อย่างดี 
  6. มีมุมมองที่กว้างไกล เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว  
  7. มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถประเมินและ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยเหตุผลได้อย่างเหมาะสม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2552 : 1-2) ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีไว้ดังนี้ 
  1. ด้านความรู้ความสามรถ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติได้ มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสาร มีทักษะในการท างานเป็นทีม มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ 
มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ มีความคิดเชิงนวัตกรรม 
  2. ด้านเจตคติ ต้องเป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เห็นความส าคัญของความรู้และการเรียนรู้ 
ตระหนักและมีความส านึกในความเป็นไทย ตระหนักถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3. ด้านบุคลิกภาพ ต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีวินัยในตนเอง มีความสัมพันธ์
ที่ด ี มีความสามารถในการจัดการกับภาวะทางอารมณ์ มีสุขภาพแข็งแรง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
  4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีภาวะทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
ดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม  ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
  2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (Interpersonal skills and 
responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical 
analysis skills, communication and information technology skills) หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ความสามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของของเอกชัย เหล่าอิสริ
ยกุล (2547) ฉวีวรรณ แจ้งกิจ และคณะ (2554) สนทยา เขมวิรัตน์ (2545 : 88-90) ศิริวรรณ สิริพุท
ไธวรรณ (2547) พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตในแต่ละงานวิจัยมีความแตกต่างกันไป 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร เป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานของหน่วยงานที่บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในปี 2555  เข้าท างานในทุกจังหวัดที่บัณฑิตท างาน 
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  กลุ่มตัวอย่าง เป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานของหน่วยงานที่บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2555 จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้เข้าท างาน จ านวน 545 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกสถานประกอบการที่บัณฑิตเข้าท างานนานเกินกว่า 6 เดือนมา
ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัย 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจาก
การจัดกลุ่มสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) โดยเชิญผู้บริหารสถานประกอบการ จ านวน 30 คนเข้าร่วม
ปรึกษาหารือและเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการให้
ครอบคลุมกับคุณลักษณะของบัณฑิตและจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ในการสร้างเครื่องมือการ
วิจัย โดยผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่าความสอดคล้องของ
ข้อค าถาม ตั้งแต่ .60 ขึ้นไป และน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแก้แล้วน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานประกอบการและหัวหน้างาน จ านวน 35 คน น าผลที่ได้มา
วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .365-.904 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach  Alpha Coefficient) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ . 
894 ซึ่งได้ข้อค าถามที่ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือ จ านวน 55 ข้อ น าแบบสอบถามที่ผ่าการหาคุณภาพ
เครื่องมือมาปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การแปลผล 

   การวิเคราะห์องค์ประกอบพิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen Value) เกินกว่าหรือ
เท่ากับ 1.00 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละข้อค าถามเกิน .30 ขึ้นไป (Hair et al,2012) 
  4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในพ้ืนที่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเอง และการส่งแบบส ารวจทางไปรษณีย์ส าหรับสถานประกอบการที่ไม่อยู่ใน
พ้ืนทีอ่ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2556 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2557 ส่งแบบสอบถามส าหรับใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ไป
จ านวน 2,500 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 886 ชุด คิดเป็นร้อยละ 35.44 
  2) สถานประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตัวผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัยโดยการออกหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเข้าเก็บข้อมูลในสถานประกอบการ  ได้
แบบสอบถามส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ จ านวน 276 ชุด 
  3) คัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ จ านวน 545 ชุด 
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 5.2 วิเคราะห์องค์ประกอบสถิติที่ใช้ได้แก่ 1) วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตได้ 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือหา
องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ผลการวิจัย  
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ปรากฎผลดังนี้ 

1. การตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา มีค่า KMO (Kaiser–Meyer–Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) เท่ากับ .842 มีค่า Chi-Square = 20247.23 และ Sig.=.000นั่นคือเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ที่ได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกภาพ ตัวแปรทั้ง 55 มีความสัมพันธ์กันและมีความเหมาะสมส าหรับการน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้มีองค์ประกอบได้ทั้งหมด 6 องค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigen value) ตั้งแต่ 3.239-
9.986 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 10.102-17.666 มีร้อยละของค่าความแปรปรวนสะสมอยู่
ระหว่าง 17.666-83.775 โดยรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบแสดงดังตาราง 1-6 

 
ตาราง 1 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวน 
  สะสมขององค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ข้อ ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
15 ความเคารพในสิทธิหน้าที่ของผู้ร่วมงาน .743 
13 การมีจิตส านึกที่ดีในการท างาน .721 
14   ความขยัน อดทน อดกลั้นและตั้งใจท างาน .702 
7 การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี .646 
5 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน .627 
4 ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน .613 
2 การท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต .605 
6 ความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ .581 
3 ความประหยัดในการใช้ทรัพยากรขององค์กร .514 
1 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานและการนัดหมาย .499 
8 การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรอย่าง 

เคร่งครัด 
 

.494 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ข้อ ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

 ค่าไอเกน 9.986 
 ร้อยละของความแปรปรวน 17.666 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 17.666 

 
จากตาราง 1 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรทั้งหมด 11 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 

.494-.743 มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 9.986 คิดเป็นร้อยละ 17.666 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
 ตาราง 2 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวน 
  สะสมขององค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ด้าน 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
16 ความสามารถในการจัดระบบงาน .800 
17 ความสามารถการด าเนินงานตามเวลาที่ก าหนด .790 
18 ความรู้ความสามารถในสาระเชิงวิชาการท่ัวไป .756 
19 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ/สาขาวิชาที่ส าเร็จอย่างกว้างขวาง .730 
20 ความรอบรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ .703 
21 ความรอบรู้ตัวเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน .693 
23 ความสนใจใฝ่รู้ในการศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง .686 
22 ความใฝ่รู้และทักษะในการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า .604 
24 ความสามารถและความรวดเร็วในการเรียนรู้งาน .574 

 ค่าไอเกน 5.558 
 ร้อยละของความแปรปรวน 16.842 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 34.508 

 

จากตาราง 2 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรทั้งหมด 9 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 
.574-.800 มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 5.558 คิดเป็นร้อยละ 16.842 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
องค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ตาราง 3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละของความ 
  แปรปรวนสะสมขององค์ประกอบด้านความสามารถทางสติปัญญา 

ข้อ ด้าน 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
31 การพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ .701 
25 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน .571 
26 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ .548 
27 ความสามารถในการแก้ปัญหาในการท างาน .568 
28 มีความละเอียดรอบคอบในการท างานได้อย่างสร้างสรรค์ .537 
29 ความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการประกอบวิชาชีพ .493 
30 น าความรู้ทางสาขาวิชาชีพไปใช้ในการประยุกต์ใช้กับงาน .445 
 ค่าไอเกน 3.822 
 ร้อยละของความแปรปรวน 13.504 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 48.012 

  

จากตาราง 3 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรทั้งหมด 7 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 
.445-.701 มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 3.822  คิดเป็นร้อยละ 13.504 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่าองค์ประกอบ
ด้านความสามารถทางสติปัญญา 

 

ตาราง 4  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวน 
 สะสมขององค์ประกอบด้านความรับผิดชอบและการท างานเป็นทีม            

ข้อ ด้าน 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
32 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน .744 
38 ความสามารถในการท างานเป็นทีม .702 
34 ความมุ่งม่ันที่จะท างานให้ส าเร็จตามก าหนด .655 
46 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน .663 
41 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน .609 
37 การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในองค์กร .605 
33 ความสามารถในการท างานอย่างมีระบบ .601 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อ ด้าน 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
44 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย .584 
45 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ .509 

 ค่าไอเกน 3.620 
 ร้อยละของความแปรปรวน 13.116 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 61.128 

 

จากตาราง 4 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรทั้งหมด 9 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 
.509-.744 มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 3.620 คิดเป็นร้อยละ 13.116 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่าองค์ประกอบ
ด้านความรับผิดชอบและการท างานเป็นทีม 

 
ตาราง 5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวน 
              สะสมขององค์ประกอบด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

ข้อ ด้าน 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
52 การใช้ทักษะการสื่อสารเหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบ .861 
53 ความสามารถในการวิเคราะห์งาน/แผนงานที่ได้รับมอบหมาย .829 
50 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และอ่ืน ๆ .741 
51 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ .705 
35 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย  .689 
47 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานที่ได้รับมอบหมาย .677 
49 ทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) .670 
55 ความสามารถในการสื่อสารให้ผู้ร่วมงานเข้าใจตรงกัน .613 
54 ความสามารถในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน .625 
48 ความสามารถในการเสนอข้อมูลหรือผลงานหรือแนวคิดใหม่ ๆ  .554 

 ค่าไอเกน 3.323 
 ร้อยละของความแปรปรวน 12.545 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 73.673 
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จากตาราง 5 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปรทั้งหมด 10 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 
.554-.861 มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 3.323 คิดเป็นร้อยละ 12.545 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ด้าน
ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 
ตาราง 6 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวน 
               สะสมขององค์ประกอบด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้น า 

ข้อ ตัวแปร ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

9 การปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับบุคคลอื่นในองค์กร .796 
10 ให้ความเคารพในสิทธิหน้าที่ของผู้ร่วมงาน .734 
11 สุภาพอ่อนโยนและมีสัมมาคารวะ .717 
12 การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรับความผิดพลาดและหาแนวทางแก้ไข .679 
39 การมีมนุษยสัมพันธ์ดี .662 
40 บุคลิกเหมาะสมกับต าแหน่งงาน .622 
42 ความเชื่อมั่นในตนเอง .619 
43 การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน .580 
36 ความสามารถในการเป็นผู้น าที่ดี .541 
 ค่าไอเกน 3.239 
 ร้อยละของความแปรปรวน 10.102 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 83.775 

 

จากตาราง 6 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปรทั้งหมด 9 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 
.541-.796 มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 3.239 คิดเป็นร้อยละ 10.102 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่าองค์ประกอบ
ด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้น า 
 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.84 โดยด้านความรับผิดชอบและการท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 
4.01 รองลงมาด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้น าเท่ากับ 3.90 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานเท่ากับ 
3.82 ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเท่ากับ 3.80 ด้านคุณธรรมจริยธรรมเท่ากับ 3.76 และ
ด้านความสามารถทางสติปัญญาเท่ากับ 3.73 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 7 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา 
             ในภาคใต้ 

ด้าน  S.D. ระดับ 
คุณธรรมจริยธรรม 3.76 0.54 ระดับ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3.82 0.55 มาก 
ความสามารถทางสติปัญญา 3.73 0.72 มาก 
ความรับผิดชอบและการท างานเป็นทีม 4.01 0.59 มาก 
ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 3.80 0.59 มาก 
บุคลิกภาพและภาวะผู้น า 3.90 0.63 มาก 

รวม 3.84 0.56 มาก 
 
สรุปและอภิปรายผล  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ตามทัศนะของผู้บริหารสถาน
ประกอบการสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาคใต้ตามทัศนะของผู้ประกอบการได้องค์ประกอบทั้งหมด 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) องค์ประกอบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) ด้านความสามารถทางสติปัญญา 
4) ด้านความรับผิดชอบและการท างานเป็นทีม 5) ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และ 
6) ด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้น า สอดคล้องกับสายฝน บูชา และคณะ (2550 : 8) คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาของบุคคล สามารถแบ่ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลิกภาพมีความ
สุขุมรอบคอบ มีกิริยาท่าทางวาจาสุภาพอ่อนโยน มีความกระตือรือร้นในการท างาน 2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
เป็นผู้ที่มีความเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนโดยไม่แบ่งสายงานชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ปฏิบัติงานทั้งใน
เรื่องงานและส่วนตัว  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 3) ด้านความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้
ทางวิชาการวิชาชีพของตนและวิชาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  เป็นผู้ที่จะศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา มี
ผลงานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถทัดเทียมกับผู้อ่ืน  4) ด้านทัศนะคติ
ต่อวิชาชีพ เป็นผู้มีความภูมิใจในวิชาชีพและการใช้ภาษา 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่ปฏิบัติและยึด
หลักการและความถูกต้องในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและสังคม มีความ
อดทน อุตสาหะและขยันหมั่นเพียรเป็นคนมีเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเราและรู้จักกาลเทศะในสถานการณ์
ต่าง ๆ 6) ด้านความรู้ความเข้าใจทางระเบียบวัฒนธรรม เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
ประเพณีขนบธรรมเนียม ศาสนา วัฒนธรรม และสมรรถภาพด้านอ่ืน ๆ ที่มนุษย์ได้จากการเป็นสมาชิก
ของสังคมไม่สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของคุณลักษณะของบัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555) 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มี 7 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความรอบรู้และ
ประสบการณ์  ด้านคิดเป็นแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านความสามารถใน
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ด้านทักษะการศึกษาทางไกลและการค้นคว้าด้วยตนเอง 
  2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ตามทัศนะของผู้บริหารสถาน
ประกอบการ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานประกอบการภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรับผิดชอบและการท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นด้าน
บุคลิกภาพและภาวะผู้น า ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และด้านความสามารถทางสติปัญญาตามล าดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถานประกอบการเห็นความส าคัญในการรับผิดชอบงานและการท างานเป็นทีมซึ่งจะ
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการท างานตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้น าก็เป็นสิ่ง
ส าคัญและมีความจ าเป็นในการท างาน รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านความสามารถทางสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็ น
ต่อการปฏิบัติงานของบุคคล หากขาดคุณลักษณะประการใดประการหนึ่งไปย่อมส่งผลการปฏิบัติงานใน
องค์กร เช่น หากขาดคุณธรรมจริยธรรมย่อมมีผลให้บุคคลท างานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน มีความประพฤติอยู่ใน
ศีลธรรมอันดี มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความขยันอดทนในการท างาน หรือหากขาดด้านทักษะการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี จะท าให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างบุคคลผิดพลาดส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานในองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย เหล่าอิสริยกุล (2547 :บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดสงขลา  
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คุณลักษณะที่
ส าคัญของบัณฑิตที่เจ้าของสถานประกอบการต้องการ คือ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ มีความรับผิดชอบต่องานที่ท า ตรงต่อเวลา  มีความขยันหมั่นเพียรใน
การท างานสอดคล้องกับฉวีวรรณ แจ้งกิจ และคณะ (2554)ศึกษาคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตใน
การจัดการศึกษาของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์โดยอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้นสถานประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีความประพฤติที่ดี มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนมีความตรงต่อเวลา ด้านความรู้มีทักษะด้านการ
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ปฏิบัติการ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพ ด้านเชาว์ปัญญา สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเพ่ือใช้ความคิด การแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรู้รอบตัวที่จ าเป็นในวิชาชีพ 
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ความสามารถในการวาง
แผนการท างาน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถในการท างานเป็นทีม 
สอดคล้องกับสนทยา เขมวิรัตน์ (2545 : 88-90)  ศึกษาลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนครตามความคาดหวังของผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานประกอบการมีความพึงพอใจและความคาดหวังต่อบัณฑิต
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547 : บทคัดย่อ) 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัยพบว่า นายจ้าง/
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณระดับมาก องค์ประกอบหลัก
ที่นายจ้างมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดับที่สอง ด้านความ
รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจระดับมาก และอันดับที่สามด้านความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจระดับมาก ส าหรับองค์ประกอบย่อยที่นายจ้าง
มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณมากที่สุด ได้แก่ ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  ความ
รับผิดชอบต่องานที่ท าและอุทิศเวลา ความขยันหมั่นเพียรและกระตือรือร้นในการท างาน การปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบของหน่วยงาน ส าหรับองค์ประกอบย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณน้อยที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการใช้ทักษาทางภาษาต่างประเทศ (ทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาอ่ืน ๆ) ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน ความสามารถในการท างานเป็นทีมและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ Donald  and Other (2012) คุณภาพที่
จ าเป็นในการว่าจ้างเข้าท างานในสถานประกอบของนักศึกษาระดับบัณฑิต และระดับปริญญาตรีที่ส าคัญ
ที่สุดเป็นความซื่อสัตย์และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการท างาน และคุณภาพที่มีความจ าเป็นน้อยที่สุดใน
การว่าจ้างเข้าท างานในสถานประกอบการเป็นคุณภาพความรู้ด้านภาษาที่สองและกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ตาม
ทัศนะของผู้ประกอบการประกอบด้วย องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบด้านสติปัญญา องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบและการ
ท างานเป็นทีม องค์ประกอบด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพและ
ภาวะผู้น า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการพัฒนาบัณฑิตดังนี้ 
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     1.1 น าแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ไปใช้ใน
การประเมินคณุลักษณะของบัณฑิตในสถานบันอุดมศึกษา 
     1.2 น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
     1.3 การน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา 
 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนงบประมาณการวิจัย ผู้บริหาร
สถานประกอบการในความร่วมมือในการจัดสนทนากลุ่มย่อย และตอบแบบสอบถามการวิจัย 
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในการพิจารณาเครื่องมือการวิจัย และผู้ช่วยวิจัยทุกท่านที่ได้ให้การ
สนับสนุนและความร่วมมือในการท าวิจัยครั้งนี้ ท าให้งานวิจัยประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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