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บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตต่อความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตในอุตสาหกรรม 4.0 กรณีศกึ ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาความสัมพั นธ์เชิงสาเหตุของตั วแบบคุณ ลักษณะบัณ ฑิตใหม่ และตรวจสอบความ
สอดคล้ องระหว่างโมเดลโครงสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ต่อการปรับตัวและมีความพร้ อมในการทางาน เพื่อความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตใน
อุต สาหกรรม 4.0 การวิจัย นี้เป็ นวิจั ย เชิงปริม าณประกอบด้ วยกลุ่มตั วอย่ าง 329 คนจากบั ณ ฑิต มหาวิท ยาลัย นเรศวร สถิ ติ ท่ ใี ช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis with Latent Variables)
ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตที่มีค่าความพร้ อมในการทางานส่งผลต่อความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิตในอุตสาหกรรม 4.0 พบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแบ่ งออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก ได้ แก่ 1. ความพร้ อมในการทางาน 2. การ
ปรับตัวในการทางาน มีการแบ่ งตัวแปรทางด้ านตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตออกเป็ น 3 ปั จจัย ซึ่งส่งผลต่อความพร้ อมในการทางาน ดังนี้
1. สติปัญญา 2. วุฒิภาวะความเป็ นผู้ใหญ่ 3. สังคม คุณลักษณะตัวแบบทั้ง 3 ปั จจัยส่งผลต่ อการปรับตัวในการทางาน ดังนี้ 1. วุฒิภาวะ
2. สังคม และ 3. สติปัญญา สาหรับการศึกษาน้าหนักอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่อการปรับตัวในการทางาน ความพร้ อมในการทางาน
ตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตและอิทธิพ ลรวมของปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่มี ีต่อตัวแปรผลของความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต พบว่า บัณฑิต
แสดงความเห็นทางด้ านการปรับตัวทางด้ านวุฒิภาวะส่งผลสูงสุดเพื่อสร้ างความพึ งพอใจผู้ใช้ บัณฑิต รองลงมา คือ สติปัญญา และสังคม
ตามลาดับ ส่วนทางด้ านความพร้ อมในการทางานนั้น บัณฑิตแสดงความเห็นทางด้ านสติปญญาส่งผลสูงสุดต่อการเตรียมความพร้ อมเพื่อ
สร้ างความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต รองลงมา คือ วุฒิภาวะและสังคม ตามลาดับ
คาสาคัญ: คุณลักษณะบัณฑิต ความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต
Abstract
The development on causal correlations character models of graduates on satisfaction of graduate users in industry 4.0: case
study on graduates in Engineering faculty, Naresuan University aimed to study the development on causal relationship of character
model and inspected concordance between structural character model of graduates on adaptation and readiness on working for
satisfaction the graduate users in industry 4.0. This research was the quantitative research and consisted of 329 graduates from
Naresuan University. The statistics for data analysis were referred to path analysis with latent variables.
The results on the notions of the samples towards the character model of graduates users in industry 4.0 were shown that 2
main elements were 1. work readiness 2. work adaptation. There were divided character models of graduates into 3 elements that
influenced on work readiness as following 1. Intellection 2. Sociality 3. Intellection. The character models of graduates had
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3 elements that influenced on work adaptation as following 1. Maturity 2 . Social 3 . Social. The result of weight direct impact,
indirect impact, and total impact were studied on work adaptation, work readiness, character models of graduates of causal
relationship between factors affecting to the satisfaction of graduate users shown that in term of work adaptation, maturity was the
highest impact to work adaptation for supporting satisfaction of graduate users and the second was Intellection and Sociality
respectively. The part of work readiness, Intellection was the highest impact to work readiness for supporting satisfaction of
graduate users and the second was maturity and sociality respectively.
Keywords: Character Graduates, Satisfaction of Graduate Users

ดั ง นั้ น คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ใหม่ ท่ี จ ะท างานกั บ
อุต สาหกรรมยุ ค เปลี่ ย นแปลงสูง จึ ง จ าเป็ นต้ อ งเรี ย นรู้
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดทายุทธศาสตร์การ สังคม วัฒ นธรรมการปรับตัว ด้ านการเปลี่ยนแปลงและ
พั ฒ นาอุต สาหกรรมไทย 4.0 ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2579 เข้ ากับผู้อ่นื ในการทางานรวมทั้งมีทศั นคติท่ดี ีต่อการสร้ าง
ภายใต้ วิสยั ทัศน์ “มุ่งสู่อตุ สาหกรรมขับเคลื่อนด้ วยปั ญญา สัมพั นธภาพในการทางานล่ วงหน้ า (Furnham, Monsen
และเชื่ อมโยงเศรษฐกิ จ โลก” โดยตั้ ง เป้ าหมายภาค and Ahmetoglu, 2009) บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ส ามารถสร้ าง
อุตสาหกรรมในประเทศไทยจะต้ องมีอัตราเติ บโต GDP ความพึงพอใจแก่ลูกค้ าเพื่อลดข้ อร้ องเรียนและเพิ่มรายได้
เฉลี่ยร้ อยละ 4.5 ต่อปี ขึ้นไป และลงทุนเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ จากการสร้ างความประทับใจที่ลูกค้ ามีต่อผลิตภัณฑ์หรือ
10 ต่อปี ขึ้นไป มูลค่ าการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยร้ อยละ 8 การให้ บริการของพนักงาน (Schwarz, 2014) อย่างไรก็ดี
ต่อปี อัตราขยายตัวส่งผลต่อการเป็ นประเทศรายได้ สงู ใน Furnham, Monsen and Ahmetoglu (2009) ก ล่ าว ว่ า
พ.ศ.2579 ตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (Ministry of พนักงานใหม่ต้องมีทกั ษะเข้ าสังคมในที่ทางานกับทุกระดับ
Industry, 2016) มุ่งเน้ นการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรม ควบคู่กบั การปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมองค์การ คณะผู้วิจัย
พัฒนาการผลิตด้ วยเทคโนโลยีข้ันสูงและพัฒนาความคิด ศึกษาผลการวิจัย พบบัณ ฑิต ไม่ ส ามารถปรับบุค ลิ กภาพ
สร้ างสรรค์และนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมใหม่ท่มี ีการ เข้ ากับวัฒนธรรมองค์การ เพื่อนร่วมงาน และลูกค้ าทาให้
เปลี่ยนแปลงหลายมิติท้ังด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการ ทางานไม่ผ่านระยะทดลองงาน 4 เดือน หรือไม่สามารถ
แข่งขันอย่ างรุนแรงทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่ อสร้ าง ประสบผลส าเร็จ หรื อก้ าวหน้ าในงาน เนื่ อ งจากสาเหตุ
ความได้ เปรียบทางการค้ าและความอยู่รอดของอุตสาหกรรม สาคัญทางด้ านบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้ แก่ การควบคุม
ไทยในเศรษฐกิ จ ผกผั น ทั่ ว โลก ท าให้ อุ ต สาหกรรมใน อารมณ์ เพิกเฉยต่อการปฏิบตั ติ ามกฏสาคัญ ละเลยปฏิบตั ิ
ประเทศไทยทั้งหลายต้ องพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ ตามคามั่นสัญญาที่จะทางานตามกาหนดที่ได้ รับมอบหมาย
พร้ อ มทางด้ า นการคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารใหม่ ๆ การวางตัวและสร้ างการยอมรับส่งผลต่อความล้ มเหลวใน
(Ministry of Commerce, 2017) รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง ความก้ าวหน้ า (Na-Nan, 2014)
กระบวนการทางานเชื่อมโยงเทคโนโลยีและการให้ บริการ
คณะผู้วิจัยได้ ศึกษาคุ ณ สมบัติวิศ วกรนอกเหนื อจาก
ลู ก ค้ าอย่ า งมี คุ ณ ภาพ เพื่ อสร้ างความแข็ ง แกร่ ง แก่ การมีทกั ษะและความชานาญในอาชีพแล้ วจะต้ องมีทกั ษะ
อุตสาหกรรมไทยให้ เจริญเติบโตตามนโยบายหลักของรัฐ การครองใจคน (Kojanat, 2014) และการประกาศ
ดังนั้น อุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีการบริหารจัดการรองรับ รับสมัครงานต่างๆ จะเน้ นความสามารถเฉพาะตาแหน่ ง
อุตสาหกรรม 4.0 เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาบัณฑิตจบ ควบคู่ กั บ ความสามารถท างานเป็ นที ม (JobDB.com,
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่ างมีประสิทธิภาพเพื่ อเข้ าสู่ 2017) คณะผู้วิจัยสรุป ได้ ว่า ทักษะการครองใจคนและ
กระบวนการพัฒนาและฝึ กอบรมความเชี่ยวชาญควบคู่กบั การทางานเป็ นทีมเป็ นตัวแบบหนึ่งของคุณลักษณะบัณฑิต
การสรรหาผู้ชานาญการจากภายนอกเสริมจุดเด่นของแต่ละ ใหม่ด้านการวางตัวเป็ นที่ยอมรับในทีม
องค์การ ภายใต้ การสนับสนุ น ผลักดันอุตสาหกรรม 4.0
คุณนันทวรรณ ดีอินทร์ นักวิชาการศึกษา หน่ วยงาน
ของรัฐบาลให้ บรรลุผลตามแผนงานที่วางไว้ (Office of กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพั นธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
the Permanent Secretary, Ministry of Industry, 2014) มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กล่ า วแก่ ค ณะผู้ วิ จั ย ว่ า “คณะฯ
มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ สามารถสร้ า งผลงานและเป็ น
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
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บุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
มากที่สดุ จานวนยอดบัณฑิตจบแต่ละปี การศึกษา 400 คน”
ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ ายกิจ การนั ก ศึ ก ษา ได้ ก ล่ า วในงาน
ปั จฉิมนิเทศก์ ปี 2560 ว่ า “ยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีการ
เปลี่ยนแปลงสู่นวัตกรรมส่งผลให้ มหาวิทยาลัยฯ จาเป็ น
ต้ องปรับและเพิ่มความสามารถด้ านความรู้และทักษะแก่
นักศึกษา เช่น โครงการนักศึกษาฝึ กงานในอุตสาหกรรม
ใหญ่ๆ ที่มีช่ ือเสียง รวมทั้งการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาก่ อ นจะเป็ น
บั ณ ฑิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการจั ด ประกวดผลงานด้ า น
วิศวกรรมอย่างเป็ นรูปธรรม และในปี 2560 ได้ จัดอบรม
การพัฒนาคุณลักษณะบุคลิกภาพที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
สัมภาษณ์ งานและการวางตัวในที่ท างานส าหรับ บัณ ฑิต
ใหม่ ซึ่งคณะฯ วางแผนเตรียมความพร้ อมในทักษะด้ าน
อื่นๆ ที่จาเป็ นตามสถานการณ์ปัจจุบัน นอกเหนือจากการ
พั ฒ นาทักษะด้ านการทางาน เพื่ อให้ บัณ ฑิตสามารถเข้ า
ท างานในองค์ ก ารใหญ่ ๆ ได้ เป็ นจ านวนมากที่สุด และ
ทางานได้ อย่ างยั่ งยื น การปรับ ปรุง คุ ณ ภาพบัณ ฑิต ของ
หน่วยงานกิจการนิสติ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตัวบัณฑิตเอง
ที่มีความสาคัญต่อการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับอุตสาหกรรม
ที่เปลี่ ย นแปลงตามยุ ค สมั ย จึ ง เป็ นสิ่ง จ าเป็ นอย่ า งมาก
สาหรับบัณฑิตคณะนี้”
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะของตัวแบบ
คุ ณ ลั กษณะบัณ ฑิต ใหม่ ต่ อความพร้ อม และปรับตัว ใน

อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ าย
กิจ การนั กศึ กษาตามสถานการณ์ ใหม่ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ค
อุต สาหกรรม 4.0 และต้ องการศึ กษาการพั ฒ นาความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ต่อ
ความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตจากวรรณกรรมและบทความวิจัย
เกี่ยวข้ องสอดคล้ องกับความพร้ อมและการปรับตัวของ
บัณฑิตหรือไม่ อย่างไร กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผลการวิจัย ส่วนหนึ่ งอาจเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาบัณฑิตของคณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะอื่น ๆ ในปี 2561
และสามารถนาไปปรับตัวในการทางานของวิศวกรรุ่นใหม่
และบัณฑิตอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ กษาความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ ข องตั ว แบบ
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ใหม่ ต่ อ ความพึ ง พอใจผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
กรณี ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ใหม่ จากคณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่ า งโมเดล
โครงสร้ างองค์ป ระกอบคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิต ใหม่ ต่ อการ
ปรับตัวเข้ าทางานและความพร้ อมในการทางาน เพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในอุตสาหกรรม 4.0
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กรอบแนวคิดของการวิจยั
ความพยายาม
ทางานให้ สาเร็จ

อยู่ร่วมกับผู้อนื่
ทุกประเภท

ปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติตาม
มอบหมาย

เป็ นพนักงานที่ดี
ในองค์การ

อดทนต่อสิ่งต่างๆ

ปฏิบัติตามกฏระเบียบ

มุ่งมั่นจนงานสาเร็จ
ตามเป้ าหมาย
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ประยุกต์ความรู้และเทคโนฯ
ในงาน
ใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์
ในการตัดสินใจ

สติปัญญา

ปรับตัว
ในการทางาน

ประเมินสถานการณ์และ
นามาพิจารณาได้

ปรับตัวตลอดเวลา

กล้ าแสดงออกทางบวก

ใช้ เทคโนโลยีใหม่กบั งาน

ชอบอยู่เป็ นทีม

ทันโลกและเหตุการณ์

เห็นแก่ส่วนรวม
เคารพผู้อนื่

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้ บัณฑิต

สังคม

ทักษะทางด้ าน
ภาษาต่างประเทศ
มุ่งมั่นทาจนงานาสเร็จ

สร้ างเครือข่ายทางสังคม

ผู้นานาด้ านสิ่งใหม่ๆ

หลีกเลี่ยงความขัดแย้ ง
ที่ไม่สร้ างสรรค์

เปิ ดใจเรียนรู้ตลอดเวลา

แต่งกายเพื่อบุคลิกภาพ
น่าเชื่อถือ
สนทนาสร้ างมิตรภาพ

ความพร้ อม
ในการทางาน

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
งานสาคัญกว่าเรื่องส่วนตัว
ตรงต่อเวลา
ยอมรับผิดหากผิดพลาด
จากตนเอง

วุฒิภาวะ

มีความรับผิดชอบและ
ทาตามสัญญาอย่างไว้ ใจได้
ทางานเสร็จตามเวลา
ที่มอบหมาย

ได้ รับการอบรม ด้ านร่างกาย ทักษะ
เตรียมความพร้ อม จิตใจก่อนเริ่มงาน

หาความรู้ในงาน
เพิ่มเติม

เรียนรู้องค์การ
วัฒนธรรม

ศึกษาเพื่อหัวหน้ า
เพื่อนร่วมงาน
จะได้ ร่วมงานกันได้

เรียนรู้ส่งิ ใหม่
ข่าวสารในการทางาน
อย่างต่อเนื่อง

ประนีประนอมและ
วางตัวเป็ นกลาง

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมเพื่ อให้ ได้ ตัวแปรตามที่ใช้ ใน
งานวิจัย คณะผู้วิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความพึ ง พอใจผู ้ใ ชบัณ ฑิ ต Bandura (1977)
กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาจะคาดหวังผลงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตามที่มอบหมายและจะรู้สกึ พึงพอใจเมื่อผลลัพธ์ออกมา
เป็ นไปตามที่คาดหวัง หากผู้ปฏิบัติงานส่งต่อความสาเร็จ
ตามเป้ าหมายขององค์การจะส่งผลต่อความพึงพอใจอย่าง
มากแก่ผ้ ูนา (Tavornjak, 2012) ผลวิจัยพบผู้ใช้ บัณฑิต
174

เสนอแนะประเด็นหลักในแนวทางซา้ ๆ กัน ดังนี้ 1. บัณฑิต
จะต้ องมีคุณลักษณะด้ านความรู้และความสามารถปรับตัว
อย่างต่อเนื่อง 2. บัณฑิตควรศึกษาเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ ทาง
ด้ านเทคโนโลยีให้ ทันสมัยสามารถใช้ เป็ นประสบการณ์ใน
วิช าชี พ 3. ทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษใช้ ในการติด ต่ อ
สื่อสารมีความสาคัญมากในการทางาน แม้ บัณฑิตจะเรียนรู้
ในหลักสูตรแล้ ว แต่การใช้ งานยังไม่เกิดผลจึงควรพัฒนา
ตนเองเพิ่มเติมมากขึ้น 4. บัณฑิตควรเตรียมพร้ อมเปิ ดใจ
เรี ย นรู้ต ลอดชี พ อย่ า งกว้ า งขวาง และฝึ กทัก ษะการคิ ด
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วิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ความรู้ให้ มีความชานาญใน
การทางาน 5. มีความเป็ นผู้นาและมีวุฒิภาวะในการทางาน
6. บุคลิกภาพการวางตัวเป็ นที่ยอมรับและทางานเป็ นทีมได้
(Education and Career Guidance Department, Department
of Student Development, 2015)
2. ตัวชี้ วัดความพึงพอใจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต วัดผลจาก
2.1 กรอบมาตรฐานจากแผนพั ฒ นาการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ครบวาระ พ.ศ.2559
ประกาศให้ มหาวิทยาลัยปฏิบัติครอบคลุม 5 ด้ าน ในการ
วัดผลบัณฑิตที่ทางานตามองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน ซึ่ง ใช้ ปั จจัยดังกล่ าวในปั จจุ บัน คือ 1. คุณ ธรรม
จริยธรรม 2. นาความรู้ใช้ ในการปฏิบัติงานตามที่ได้ รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทักษะทางปั ญญาสามารถ
ประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี และปรับตัวเข้ ากับเพื่อนร่วมงานได้ ดี
มีทักษะในการทางานเป็ นทีม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หน่ วยงาน/สังคม 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ แก้ ไขปั ญ หา
โดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนาสถิติมาประยุกต์
ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ อง สรุปประเด็น/หั วข้ อใน
การประชุ ม/สนทนาได้ ถูกต้ องชัด เจน สามารถสื่อสารมี
ประสิทธิภาพและเข้ าใจง่ าย ความพึ งพอใจของนายจ้ าง
ผู้ประกอบการ ถือเป็ นตัวบ่ งชี้คุณภาพบัณฑิตถูกกาหนด
ให้ ต้องมีการประเมินตามระบบการประกันคุณ ภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และประเมินตามระบบ
การตรวจคุ ณ ภาพภายนอกเพื่ อ รั บ รองมาตรฐาน และ
ประเมิ น คุ ณ ภ าพ การศึ ก ษ า (Office of Educational
Quality Development, 2012) และแผนพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน การ
วิจัยและนวัตกรรมรองรับความต้ องการของตลาดแรงงาน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี
ตัวชี้วัดผู้สาเร็จการศึกษาจะต้ องมีงานทาและสามารถนา
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์แก่ชุมชนตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
โดยพั ฒ นาตัวชี้ วัด แก่ บัณ ฑิต ศึ กษาให้ มีค วามเหมาะสม
ตามยุคอุตสาหกรรมใหม่ (Prachanban, 2017)

2.2 Nace Center (2016) สารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้ บัณฑิตจากอุตสาหกรรมยุค 4.0 พบว่า ผู้ใช้ บัณฑิตมี
ความพึ งพอใจคุณลักษณะบัณฑิตตามสัดส่วนเรียงลาดับ
จากมากไปน้ อย ได้ แก่ 1. ภาวะผู้นา ร้ อยละ 80.1 2. การ
ทางานเป็ นทีม ร้ อยละ 78.9 3. ทักษะการสื่อสารด้ านการ
เขียน ร้ อยละ 70.2 4. ทักษะการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
ร้ อ ยละ 70.2 5. ทั ก ษะการสื่อ สารด้ า นการพู ด ร้ อยละ
68.9 6. จริยธรรมคุณ ธรรม ร้ อยละ 68.9 7. ความคิด
ริเริ่ม ร้ อยละ 65.8 8. ทักษะการวิเคราะห์ ร้ อยละ 62.7
ตามลาดับ ซึ่งบัณฑิตใหม่จะต้ องเรียนรู้เสริมเพิ่มเติมและ
พัฒนาให้ ตนเองเจริญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง
2.3 ตัวชี้วัดความพึงพอใจในงานวิจัย สามารถใช้
เครื่อ งมื อ พั ฒ นาขึ้น โดยมี ก ารยื น ยั น ความสัม พั น ธ์ข อง
ตั ว แปรทุ ก ตั ว (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ด้ วยสถิติการวิเคราะห์เส้ นทาง (Path Analysis with Laten
Variables) โดย Supparerkchaisakul (2014) เสนอแนะว่ า
การเลือกใช้ CFA และดัชนีตวั ใดเป็ นเกณฑ์พิจารณาความ
กลมกลืนของโมเดลขึ้นอยู่กบั การประเมินความเหมาะสม
ของนักวิจัยที่จะได้ คาตอบตรงและครบถ้ วนรวมทั้งจะต้ อง
ประเมินความรู้และความสามารถของนักวิจัยในการอ่าน
แปลผลการวิเคราะห์ น้ั น การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิง
ยืนยั นมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อตรวจสอบทฤษฎี สารวจ และ
ระบุ องค์ป ระกอบ และเป็ นเครื่ อ งมื อสร้ างตั วแปรใหม่
ซึ่ ง สามารถให้ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นอาจสั ม พั น ธ์กั น ได้
(Angsuchoti, Vijitwanna and Pinyopnanuwat, 2014)
3. การปรับตัวของบัณฑิตในการทางาน การปรับตัว
เป็ นเรื่องมาตรฐานของแต่ละบุคคล ลักษณะการปรับตัว
ที่ดี ได้ แก่ 1. การปรับตัว ทางด้ านการเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัยเพื่อทาให้ ตนเองดีข้ ึน มีความสุขและมีความมั่นคง
มากขึ้น 2. การปรับตัวเป็ นพนักงานที่ดีสามารถเข้ าสังคม
และเป็ นที่ยอมรับโดยเฉพาะเข้ ากับสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน หรือเมื่อต้ องเผชิญ กับปั ญ หาการทางาน จะต้ อง
เพียรพยายามทางานสาเร็จตามเป้ าหมายอย่างอดทน หรือ
ปรับตัวให้ เข้ ากับกฎระเบียบข้ อบังคับ ผู้ ป รับตัวได้ ย่อม
สามารถทางานภายใต้ กฏเกณฑ์อ ย่ างเกิด ประสิทธิภ าพ
และเข้ า กับ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อนร่ ว มงานจนได้ รั บ การ
ยอมรับและสนับสนุ นให้ งานก้ าวหน้ าและทางานอย่ างมี
ความสุข (Musiksut, 2013)
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4. มุ มมองผู ใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตเกี่ ยวกับการปรับตัว รองรับ
อุตสาหกรรมเปลีย่ นแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 เช่น ผู้บริหาร
ของบริษั ท กู เกิล (ประเทศไทย) เน้ น เรื่องการใช้ ภ าษา
อังกฤษ หากไม่ปรับตัวและศึกษาอย่างตั้งใจจะทางานกับ
พนักงานคนอื่นลาบากในยุคใหม่น้ ีเนื่องจากเอกสารและ
ข้ อมูลเป็ นภาษาต่างประเทศทั้งหมด จึงกลายเป็ นข้ อจากัด
ส าคั ญ มากในการปรั บ ตั ว ของบั ณ ฑิ ต ทางด้ านภาษา
ต่างประเทศก่อนเข้ าทางาน ผู้บริหารบริษัท ปตท. กล่าวว่า
กระบวนการรับพนักงานใหม่ของ ปตท. มีการปฏิรูปการ
ว่ า จ้ า งสอดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี ทั น สมั ย โดยรั บ สมั ค ร
พนั กงานผ่ านระบบออนไลน์ ดัง นั้ น บั ณ ฑิต จบใหม่ จึ ง
จาเป็ นต้ องปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ให้ มากขึ้นตามที่
องค์การคาดหวัง และปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์การแห่ ง
การเปลี่ ย นแปลงตามยุ ค เจนเนอร์ เรชั่ น เอ็ก ซ์ แ ละวาย
(Post Today, 2016)
5. ความพร้อ มและพึ ง พอใจในการท างานของ
บัณฑิตใหม่ ความพร้ อมยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้ าว
กระโดด (Upparnaiathichai, 2017) ทั้ง วุ ฒิ ภ าวะความ
เป็ นผู้ใหญ่ และสติปัญญา สังคม เชื่อมโยงสู่การจัดกลุ่ม
พฤติกรรม 3 ด้ าน ได้ แก่ 1. ทางด้านสติ ปัญญาที่ดีของ
บัณฑิตใหม่ เป็ นคุณสมบัตสิ าคัญของวิศวกรใหม่ท่ที างาน
ตามโรงงานต่ างๆ อาจมีปั ญ หาเกิด ขึ้น มากในแต่ ล ะวั น
บั ณ ฑิ ต จึ ง ต้ อ งพร้ อ มปรั บ บุ ค ลิ ก ภาพตามสถานการณ์
รวมทั้ ง มี ไ หวพริ บ และสติ ปั ญญาดี พ ร้ อ มแก้ ไ ขปั ญ หา
เฉพาะหน้ าให้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว ง บั ณ ฑิ ต ใหม่ จ าเป็ นต้ องมี
พั ฒ นาการด้ านสติปั ญ ญารอบรู้ท างวิช าการและวิชาชี พ
โดยใช้ สติปัญญาหาวิธกี ารที่จะนาความรู้และประสบการณ์
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการทางานควบคู่กบั มีความ
รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของตนที่จะรักษาความ
เป็ นคนไทยที่ดีมีคุ ณ ธรรม เพื่ อพั ฒ นาอาชีพ ของตนเอง
และองค์การอย่ างยั่งยืน 2. ทางด้านสัมคมของบัณฑิ ต
ใหม่ จากการสารวจภาคอุตสาหกรรม พบปั ญหาอุปสรรค
วิศวกรไทยและบัณฑิตใหม่ ขาดทักษะด้ านภาษาและการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร งานวิ จั ย วิ ชาชี พ Engineering Management
Certification International ส ารวจ พบว่ า วิ ศ วกรจะต้ อ งมี
ความรู้ความสามารถทางวิศวกรรม ทักษะด้ านการบริหาร
ทัก ษะการติ ด ต่ อ สื่อสาร (Communication Skills) ทักษะ
ด้ านมนุ ษย์ (People Skills) (Thaiposri and Piriyasurawong,
2017) และทักษะทางด้ านสังคมเพิ่มเติม และผลสารวจ
ความต้ องการบัณฑิตในอนาคตจากภาคอุตสาหกรรมใน
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ประเทศไทย 14 กลุ่มอุตสาหกรรมมีความต้ องการวิศวกร
ที่มคี ณ
ุ ลักษณะ 3 ด้ าน คือ 1. ความรู้และทักษะวิชาชีพ 2.
จรรยาบรรณในการทางาน 3. ทักษะการทางานเป็ นทีม 4.
การสื่อสาร 5. ภาวะผู้ น า 6. มุ มมองเชิงระบบ นอกจาก
ทัก ษะในงาน บั ณ ฑิต ควรมีค วามรู้ ความเข้ าใจในความ
หลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคม และ
เศรษฐกิจ จึงต้ องอาศัยทักษะจากหลายสาขาวิชา (Multi
disciplinary) และหากบัณฑิตต้ องการความสาเร็จในระยะ
ยาวจะต้ อ งผสมผสานทั ก ษะการท างาน (Hard Skills)
ทัก ษะด้ า นพฤติ ก รรม (Soft Skills) และทั กษะการเข้ า
สังคม (Social Interaction) (Sophabutr, 2012) เนื่องจาก
การท างานในองค์การจะต้ องติ ดต่ อกับคนหลายประเภท
เช่ น ลูกค้ า ผู้บังคับบัญชา เพื่ อนร่วมงาน คู่ค้าบริษัท เป็ น
ต้ น ทักษะทางสังคมนี้จะช่วยสนับสนุนการทางานให้ ได้ รับ
การยอมรับและความร่ วมมือเป็ นอย่ างดี ส่งผลต่ อความ
ก้ าวหน้ าในการทางานและเป็ นที่พึงพอใจแก่ผ้ ูใช้ บัณ ฑิต
3. ทางด้านวุ ฒิ ภาวะความเป็ นผู ใ้ หญ่ ของบัณ ฑิ ตใหม่
บุคลิกภาพและสภาพของร่างกาย ประสาทรับรู้ หู ตา การ
เคลื่อนไหวในการทางานของวิศวกรต้ องดี เพราะสภาพ
การทางานในโรงงานอาจเกิดอุบตั เิ หตุง่าย จึงต้ องมีวุฒิภาวะ
กล้ าตั ด สิ น ใจในเหตุ ก ารณ์ เฉพาะหน้ า สามารถลงมื อ
ปฏิบั ติง านได้ ด้ ว ยตนเอง ทางานร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่น ได้ ดี
ความเป็ นผู้ น าด้ า นวุ ฒิ ภ าวะของวิ ศ วกรทางด้ า นความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความอดทน มีความเป็ นผู้ใหญ่รับผิดชอบ
งานสูง มีจิตใจมั่นคงพร้ อมพัฒนาความเป็ นผู้นาในอนาคต
เพื่ อสร้ างความพึ งพอใจแก่ ผ้ ูใช้ บัณฑิต ที่มีความสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างดีในแต่ละสถานการณ์ (Musiksut,
2013)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้วิจัยได้ ศึกษาประเด็นสาคัญจากอดีตถึงปั จจุบัน
สามารถนามาใช้ เป็ นเครื่องมือในงานวิจัยนี้ ได้ แก่
1. Tangjueang, Panyanuwat and XieQi ( 2002)
ศึกษาความพึ งพอใจของนายจ้ าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่สี าเร็จการศึกษาปี 2540–
2544 สรุปว่ า 9 คุณลักษณะที่นายจ้ าง/ผู้ประกอบการมี
ความพึ งพอใจบัณ ฑิต มาก ได้ แก่ 1. มนุ ษ ยสัมพั น ธ์ 2.
คุณธรรมจริยธรรม 3. ภาวะผู้นา 4. ความรับผิดชอบต่อ
สัง คม 5. ทั ก ษะทางภาษาสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ
ถ่ ายทอดได้ 6. ความรู้ ค วามสามารถด้ านวิ ช าการ และ
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วิชาชีพ 7. ความใฝ่ รู้และศึกษาอย่ างต่ อเนื่ อง 8. ทักษะ
สืบค้ น ข้ อมู ล อย่ างรวดเร็ว 9. ใช้ เทคโนโลยีส มัยใหม่ ได้
อย่างดี
2. Rajamangala University of Technology
Suvanabhum, Nonthaburi Center (2010) ได้ รายงาน
ผลวิจั ย ครั้ งที่ 1/2553 ว่ า ผู้ ใช้ บั ณ ฑิต พึ งพอใจปั จ จั ย
ต่ อ ไปนี้ 1. สนใจศึ ก ษาความรู้ใ หม่ ๆ 2. ใส่ ใ จรั บ รู้ก ฎ
ระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน 3. สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่ างบุคคลและหน่วยงาน 4. สามารถ
นาความรู้ใช้ พัฒนางาน 5. ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
อย่างเหมาะสม 6. ปฏิบัติงานจนได้ รับความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้ บัณ ฑิต 7. ทางานร่ วมกับผู้อ่ นื ได้ ดี 8. เป็ นผู้นาและ
ผู้ตามที่ดี 9. ปฏิบัตงิ านอย่างเต็มที่ 10. รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ ร่ วมงาน เพื่ อ น ามาแก้ ไขปั ญ หาที่เกิด ขึ้น จากการ
ปฏิบัติงาน 11. มนุ ษย์สมั พันธ์ดี 12. ใช้ เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 13. มีคุณธรรมจริยธรรม
14. ขยันหมั่นเพียร 15. มีสมั มาคาราวะ 16. ความซื่อสัตย์

3. Faculty of Education Institute of Physical Education
Mahasarakham Campus (2013) พบข้ อเสนอแนะผู้ ใ ช้
บัณ ฑิต ที่สาคัญ ได้ แก่ จุ ด แข็ง/จุ ดเด่ นของบัณ ฑิต 1. มี
ความรู้เหมาะสมตรงสาขา 2. มีจิ ต อาสาและมีน้าใจกับ
เพื่ อนร่ วมงาน 3. ทักษะความสัมพั นธ์ระหว่ างบุคคล 4.
ความรับผิดชอบ ส่วนประเด็นสาคัญที่บณ
ั ฑิตควรปรับปรุง
ได้ แก่ 1. ความสุภาพอ่อนโยนและการรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อ่ ืน 2. บริหารจัดการในงานของตนเองได้ 3. เพิ่ ม
ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข 4. การสื่อ สาร 5.การใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ 5. ตรงต่อเวลา 6. พัฒนาความเป็ นผู้นา
4. 10 ทั ก ษะส าคั ญ สร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด แก่
นายจ้ างในปี 2558 เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรม 4.0 กับตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ โดย
องค์การใช้ ประกอบการสัมภาษณ์และประเมินผลทักษะ
การปฏิบัตงิ านควบคู่กบั ใช้ ตวั แบบคุณลักษณะบัณฑิตใหม่
ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 The 10 Skills Employers Most Want in 2015 Graduates (Adams, 2014)
ทักษะการปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรม 4.0
ตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตใหม่
1. ทางานในโครงสร้ างทีม (Ability to Work in a Team Structure)
 บุคลิกภาพการวางตัวในการทางานร่วมกับผู้อ่น
ื ในทีมได้
2. ตั ดสิน ใจและแก้ ไขปั ญ หา (Ability to Make Decisions and Solve
 บุคลิกภาพทางด้ านแนวคิดเชิงเหตุผล
Problems)
3. สื่อสารได้ ดีภายในและภายนอกองค์การ (Ability to Communicate
 บุคลิกภาพการสื่อสารเข้ าสังคมให้ เป็ นที่ยอมรับ
Verbally with People Inside and Outside an Organization)
4. วางแผน บริหารจัดการและจัดลาดับงาน (Ability to Plan, Organize  บุ คลิก ภาพด้ านสติ ปั ญ ญา สามารถวางแผน จั ดการและ
and Prioritize Work)
จัดลาดับความสาคัญของงานบรรลุตามเป้ าหมาย
5. รั บ ข่ า วสารและกระบวนการด้ า นข่ า วสาร (Ability to Obtain and  บุคลิก ภาพด้ านความพร้ อ มในการหาความรู้และข่ าวสาร
Process Information)
เพิ่มเติมต่อเนื่อง
6. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Ability to Analyze Quantitative Data)  บุคลิกภาพทางด้ านสติปัญญาและการใช้ เหตุผลเชิงตัวเลข
7. ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวเนื่องกับการทางาน (Technical Knowledge  บุคลิกภาพด้ านการปรับตัวในการทางานและตลาดแรงงาน
Related to the Job)
ของผู้ใช้ บัณฑิต
8. ใช้ งานระบบคอมพิ วเตอร์ซอฟแวร์ ใ หม่ ๆ ได้ อ ย่ างดี (Proficiency  บุคลิกภาพการเตรียมความพร้ อมและปรับ ตัว สอดคล้ อ ง
with Computer Software Programs)
กับนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ในองค์การ
9. สามารถเสนอหรือเขียนรายงานได้ (Ability to Create and/or Edit
 บุคลิกภาพด้ านการสื่อสารเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
Written Reports)
10. สามารถกากับตนเองและนาผู้อ่นื ได้ (Ability to Sell and Influence  บุคลิกภาพการปรับตัวในการทางานและมีทกั ษะด้ านผู้นาที่
Others)
ได้ รับความร่วมมืออย่างดี

จากตารางที่ 1 คณะผู้วิจัยเปรียบเทียบ 10 ประเด็น
สาคัญที่นายจ้ างต้ องการจ้ างบัณฑิต มากที่สุดในปี 2558
และสรุป ได้ ว่า ความพึ งพอใจผู้ ใช้ บัณ ฑิต ตั้งแต่ อ ดีต ถึง
ปั จจุ บันมิได้ แตกต่ างกันมากนัก ได้ แก่ การมุ่งเน้ นความ
เชี่ยวชาญในเนื้องานคู่ขนานกับทักษะด้ านอื่นๆ ที่จาเป็ น

ได้ แก่ ภาวะผู้นา การทางานเป็ นทีม เรียนรู้ต่อเนื่อง ทักษะ
การสื่อสารและใช้ ภาษาที่สอง มีความรับผิดชอบในการ
ทางาน การใช้ เทคโนโลยี สมัยใหม่ และสิ่งที่เพิ่ มขึ้น เป็ น
ประโยชน์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้ แก่ การตัดสินใจและ
แก้ ไขปัญหาการทางาน กากับตนเองและผู้อ่นื การวางแผน
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กลุ่มตัวอย่าง
คณะผู้ วิจั ย พิ จ ารณาลั ก ษณะข้ อ มู ล การวิจั ย ที่ต้ อ งใช้
สถิตวิ ิจัยขั้นสูง คือ การวิเคราะห์เชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) และการวิเคราะห์เส้ นทาง (Path Analysis
with Latent Variables) กาหนดกลุ่มตัวอย่ างให้ สอดคล้ อง
กับการใช้ ส ถิติ เบื้อ งต้ น โดยใช้ ข นาดตัวอย่ างเป็ นเกณฑ์
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างและต้ องมีขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
จานวนเท่ากับ 329 คน (Hair, Black, Babin and Anderson,
2010)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ วิจัยการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตั ว แบบคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ต่ อ ความพึ ง พอใจผู้ ใ ช้
บัณ ฑิตในอุต สาหกรรม 4.0 นี้ เป็ นแบบสอบถามความ
คิดเห็นบัณฑิตใหม่ คณะผู้วิจัยแบ่งประเด็นคาถามจานวน
2 ส่วน คือ 1. แนวคาถามด้ านข้ อมูลเบื้องต้ น ทั่วไปของ
บัณฑิตจานวนทั้งสิ้น 3 ข้ อ ได้ แก่ เพศ อายุ และการศึกษา
ลั ก ษณะค าถามเป็ นประเภทเลื อกตอบ (Checklist) 2.
แนวคาถามด้ านปั จจัยการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ ลักษณะคาถามปลาย
ปิ ดจานวนทั้งหมด 40 ข้ อแบ่งออกเป็ นแต่ละด้ านทั้งสิ้น 6
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านที่ 1 สติปัญญาของบัณฑิตใหม่ ด้ านที่ 2
การเข้ าสังคมของบัณ ฑิต ใหม่ ด้ านที่ 3 วุฒิ ภ าวะ/ความ
สมมติฐานการวิจยั
เป็ นผู้ ใหญ่ ของบัณ ฑิต ใหม่ ด้ านที่ 4 การปรับ ตัวในการ
ทางาน ด้ านที่ 5 ความพร้ อมและพึ งพอใจในการทางาน
1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบคุณลักษณะ
และด้ านที่ 6 ตลาดแรงงานยุ คใหม่ โดยกาหนดมาตร 5
บัณฑิตใหม่ต่อความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต ในอุตสาหกรรม
ระดับสอดคล้ องกับความเป็ นจริงของบัณฑิตใหม่ได้ แก่ 5
4.0 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มี
หมายถึง มากที่สดุ 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2 หมายถึง น้ อย และ 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ ตามลาดับ
2. ปั จ จั ย ด้ านการปรั บ ตั ว ในการท างาน และความ
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พร้ อมในการทางานมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
1. คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสาเร็จรูป
และคุณ ลักษณะบัณ ฑิตใหม่ มีอิทธิพ ลต่ อความพึ งพอใจ
สาหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ประมวลผล
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตโดยส่งผ่านการปรับตัวในการทางาน และความ
หาค่ าสถิติท่ีต้องการ (Vanichbuncha, 2010 as cited in
พร้ อมในการทางาน
Chantuk and Netchu, 2016) คณ ะผู้ วิ จั ย ตรวจสอบ
คุณ ภาพของเครื่องมือเพื่ อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา
วิธีดาเนินการวิจยั
(Content Validity) โดยน าข้ อ ค าถามที่ส ร้ างขึ้น ปรึ กษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาและตรวจสอบความถู กต้ องและ
ประชากรในการศึกษา คือ บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ต้ังคาถาม โดยหาค่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2559
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (The Index of Item Objective
Congruence: IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้ องตั้งแต่ 0.50
ขึ้นไป

และการจัดการงาน วิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารหลากหลาย
นามาใช้ ในการทางานอย่างเกิดผล การสื่อสารทั้งเผชิญหน้ า
และรูปแบบใช้ ลายลักษณ์อักษรทั้ง ภายในและภายนอก
องค์การ ซึ่งบัณฑิตควรปรับและเตรียมความพร้ อมในการ
ทางานกับอุตสาหกรรมยุคใหม่
ผู ้ใ ช้บ ัณ ฑิ ต หมายถึ ง นายจ้ า ง ผู้ ป ระกอบการ
หั วหน้ าส่วนงาน เจ้ าของสถานประกอบการ ฝ่ ายบุค คล
หรือตัวแทนในระดับผู้บริหารที่สามารถให้ คุณให้ โทษแก่
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา โดยมีบณ
ั ฑิตผู้จบการศึกษาเป็ นพนักงาน
ของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน (Faculty of
Education Institute of Physical Education Mahasarakham
Campus, 2013)
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง ลักษณะที่พึงมี
ในตัวบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติประกอบด้ วย คุณธรรมจริยธรรม วุฒิภาวะความ
เป็ นผู้ใหญ่ ความรู้ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งอัตลักษณ์ (Tavornjak, 2012)
บัณ ฑิ ตหมายถึง บัณฑิต หมายถึง ผู้ท่ีสาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2559
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2. ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มที่มิใช่กลุ่มเป้ าหมาย
จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยใช้ สูต รสัม ประสิท ธิ์แ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใกล้ เคียงกับ
1 แสดงว่า แบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นสูง (Nuchprasert
and Chantuk, 2016) งานวิจัยนี้ได้ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.969
3. สถิ ติ ส าหรั บ ทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห์
เส้ นทาง (Path Analysis with Latent Variables) และ
วิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน (Confirmation Factor
Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรเชิงทฤษฎี
4. การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดล
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์และคานวณขนาดอิทธิพลทางตรง
และทางอ้ อ มของปั จ จั ย ได้ แ ก่ ค่ า สถิ ติ ไค-สแควร์ ค่ า
นัยสาคัญทางสถิติ (P-Value) ค่าสถิติไค-สแควร์ต่อค่ า
องศาอิส ระและค่ าประมาณความคลาดเคลื่ อนของราก
กาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square of Approximation:
RMSEA) (Chantuk and Netchu, 2016)
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาตัวแบบคุณลักษณะบุคลิกภาพบัณฑิตต่อ
ความพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในอุตสาหกรรม 4.0 กรณีศึกษา
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างแบ่ งออกเป็ น 2 ประเด็น
หลัก ได้ แก่ 1. ความพร้อมในการทางาน ประกอบด้ วย
มหาวิทยาลัยให้ การฝึ กอบรมทั้งทักษะความชานาญและ
ด้ านอื่นๆ เพื่อให้ บณ
ั ฑิตได้ เตรียมความพร้ อมตนเองอย่าง
มั่ น ใจก่ อ นเริ่ ม ท างาน หาความรู้ ใ หม่ เพิ่ ม เติ ม เรี ย นรู้
องค์การและวัฒ นธรรมในที่ท างานอย่ างดี ศึ กษาข้ อมู ล
หัวหน้ างานและเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้ข่าวสารและสิ่งใหม่ๆ
ต่ อเนื่ อง มี ค่ าความพร้ อมในการท างานส่ งผลต่ อความ
พึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.45 2. การ
ปรับตัวในการทางาน ประกอบด้ วย มีความพยายามที่จะ

ทางานให้ สาเร็จ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ทุกวัยและวัฒนธรรม
แตกต่ า งกั น ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ เปลี่ ย นแปลง
ปฏิบัติตามสิ่งที่มอบหมายอย่ างดี สามารถเป็ นพนักงาน
ที่ดี อดทนต่ อ สิ่ง ต่ างๆ ปฎิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ค่ าการ
ปรับตัวในการทางานส่งผลต่อความพึ งพอใจผู้ใช้ บัณฑิต
มีค่ าสัม ประสิท ธิ์เท่ ากับ 0.24 และตัว แบบคุ ณ ลั กษณะ
บัณฑิต 3 ปั จจัยได้ แก่ 1. ด้ านสติปัญญาที่มีผลต่อความ
พร้ อมในการทางานส่งผลต่ อความพึ งพอใจผู้ใช้ บัณ ฑิต
มีค่ามีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.64 2. ด้ านวุฒิ ภาวะหรือ
ความเป็ นผู้ใหญ่ ท่มี ผี ลต่อความพร้ อมในการทางานส่งผล
ต่อความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตมีค่า มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ
0.41 3. ด้ านสังคมที่มีผ ลต่ อความพร้ อมในการทางาน
ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค่ า เท่ า กั บ 0.21
ตามลาดับ ตัวแบบทั้ง 3 ด้ านส่งผลต่อการการปรับตัวใน
การทางาน ได้ แก่ ด้ านวุฒิ ภาวะที่มีผลต่ อการปรับตัวใน
การทางานส่งผลต่ อ ความพึ งพอใจผู้ ใช้ บัณ ฑิต มีค่า มีค่ า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.63 ด้ านสังคมที่มีผลต่อการปรับตัว
ในการทางานส่งผลต่อความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตมีค่า มีค่า
สัม ประสิท ธิ์เท่ า กับ 0.12 ด้ านสติ ปั ญ ญาที่มี ผ ลต่ อ การ
ปรับตัวในการทางานส่งผลต่อความพึ งพอใจผู้ใช้ บัณฑิต
มีค่ามีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.11 ตามลาดับ
สาหรับผลตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่ างโมเดล
โครงสร้ างองค์ประกอบให้ ความสาคัญในความพึ งพอใจ
ผู้ใช้ บัณฑิต เพื่อการจ้ างงานบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความ
สอดคล้ องกัน โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square)
มีค่าเท่ากับ 658.35 ที่องศาอิสระ (Degree of Freedom)
เท่ ากับ 606 ระดับนั ย สาคัญ (P-Value) 0.06 ค่ าดัช นี
รากกาลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)
เท่ากับ 0.016 ค่าไค-สแควร์ต่อองศาอิสระ (Chi-Square
/df) มีค่าเท่ากับ 1.08 ดังแสดงสรุปตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าดัชนีพิจารณาความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดล
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ์
ค่าที่คานวณ
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ P>0.05
658.35
2-Test
df
606
2
<2
1.08
 /df
P-value
>.05
0.06
RMR
0.021
.00 ≤ RMR ≤ .05

ผลลัพธ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ์
RMSEA
.00 ≤ RMSEA ≤ .05
NFI
.95 ≤ NFI ≤ 1.00
NNFI
.97 ≤ NNFI ≤ 1.00
CFI
.97 ≤ CFI ≤ 1.00
GFI
.95 ≤ GFI ≤ 1.00
AGFI
.90 ≤ AGFI ≤ 1.00
Klein and Schermelleh-Engel (2010)

คณะผู้วิจัยได้ ปรับโมเดลวิจัยและพิจารณาจนได้ โมเดล
ที่มคี วามกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์และสามารถนามา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งพบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์อยู่ ในเกณฑ์ดี พิ จารณา
จากผลการทดสอบค่าสถิติไคสแควร์ (2) เท่ากับ 658.35
ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 606 ค่าค่ าไคสแควร์ต่อองศา
อิสระ (2 /df) เท่ากับ 1.08 ค่ าระดับความมีนัยสาคัญ
(P-value) เท่ากับ 0.06 ค่ าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของ
ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ
0.016 ค่ าดัชนี วัดระดับความสอดคล้ อง (GFI) เท่ ากับ
0.91 ค่ าดัชนีวัดความสอดคล้ องที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI)
เท่ากับ 0.88 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้ องเปรียบเทียบ
(CFI) เท่ากับ 1.00 เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) ขององค์ประกอบการปรับตัวในการ
ทางานกับ ความพึ งพอใจผู้ใช้ บัณ ฑิต เท่ ากับ 0.71 และ
องค์ประกอบความพร้ อมในการทางานกับความพึงพอใจ
ผู้ใช้ บัณ ฑิตเท่ ากับ 0.60 และอิทธิพ ลขององค์ป ระกอบ
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ค่าที่คานวณ
0.016
0.98
1.00
1.00
0.91
0.88

ผลลัพธ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

การปรับตัวในการทางานและความพร้ อมในการทางานต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตเท่ากับ 0.59 แสดงว่า ตัวแปร
ทั้งหมดที่นามาศึกษาสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิตได้ ร้อยละ 59 ระดับนัยสาคัญ
เท่ากับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ 1 โดยพิ จารณา
จากข้ อกาหนดของ Hair, Anderson, Tatham and Black
(1995) กาหนดค่าเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป โดยที่เส้ นอิทธิพล
ของปั จจัยด้ านวุฒิภาวะ สังคม สติปัญญาส่งผลต่อความ
พร้ อมในการทางานและส่งผลต่อการปรับตัวในการทางาน
เช่นกัน ส่วนตัวแปรความพร้ อมในการทางาน พบว่า ส่งผล
ต่อการปรับตัวในการทางานด้ วยเหมือนกัน โดยที่ความ
พร้ อมในการทางานมีอิทธิพลโดยตรงสูงกว่ าการปรับตัว
ในการทางานที่มีผลต่อการสร้ างความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต
และปั จจัย สังเกตได้ ท่ีบัณ ฑิต จะต้ องพั ฒ นาตนเองให้ สูง
มากขึ้น ได้ แก่ ปัจจัยทางด้ านการใช้ ภาษาต่างประเทศและ
ปั จจัยทางด้ านการปรับตัวตลอดเวลากับทุกสถานการณ์
ตามรูปที่ 2

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(2)

0.60

0.62

0.71

0.54

0.53

0.52

0.58

ความพยายาม
ทางานให้ สาเร็จ

อยู่ร่วมกับผู้อนื่ ทุก
ประเภท

ปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติตาม
มอบหมาย

เป็ นพนักงานที่ดี
ในองค์การ

อดทนต่อสิ่งต่างๆ

ปฏิบัติตามกฏระเบียบ

0.58

มุ่งมั่นจนงานสาเร็จตาม
เป้ าหมาย

0.56

ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์

0.58

ประยุกต์ความรู้และเทคโนฯ
ในงาน

0.77

ใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์
ในการตัดสินใจ

0.61

ประเมินสถานการณ์และ
นามาพิจารณาได้

0.69

กล้ าแสดงออกทางบวก

0.82

ชอบอยู่เป็ นทีม

0.71

เห็นแก่ส่วนรวม

0.66

เคารพผู้อนื่

0.56

สร้ างเครือข่ายทางสังคม

0.62

หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งที่ไม่
สร้ างสรรค์

0.47

แต่งกายเพื่อบุคลิกภาพ
น่าเชื่อถือ

0.62

สนทนาสร้ างมิตรภาพ

0.60

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

0.62

งานสาคัญกว่าเรื่องส่วนตัว

0.63

0.68

ตรงต่อเวลา

0.58

0.58

ยอมรับผิดหากผิดพลาด
จากตนเอง

0.52

มีความรับผิดชอบและ
ทาตามสัญญาอย่างไว้ ใจได้

0.56

ทางานเสร็จตามเวลาที่
มอบหมาย

0.70

ประนีประนอม
และวางตัวเป็ นกลาง

0.55

0.61

0.55

0.73

0.70

0.73

0.66

0.63
0.63
0.56
0.55

สติปัญญา

ปรับตัว
ในการทางาน

0.11

0.57

R2=0.71

0.64
0.24

0.71

0.62
0.50
0.58
0.72

0.21

0.64

R2=0.59

0.50

ทันโลกและเหตุการณ์

0.73

ทักษะทางด้ าน
ภาษาต่างประเทศ

0.90

มุ่งมั่นทาจนงานาสเร็จ

0.50

ผู้นานาด้ านสิ่งใหม่ๆ

0.47

เปิ ดใจเรียนรู้
ตลอดเวลา

0.50

0.71

ความพร้ อม
ในการทางาน

0.63

R2=0.60

0.41

วุฒิภาวะ

0.78

0.54

ใช้ เทคโนโลยีใหม่
กับงาน

0.45

0.68

0.68

0.71

0.38

0.64

0.55
0.66

0.52
0.51
0.65

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้ บัณฑิต

สังคม

0.39

0.78

0.55
0.12

ปรับตัวตลอดเวลา

0.63

0.70

ได้ รับการอบรม ด้ านร่างกาย ทักษะ
เตรียมความพร้ อม จิตใจก่อนเริ่มงาน

0.62

0.53

0.71

0.72

0.72

0.69

หาความรู้ในงาน
เพิ่มเติม

เรียนรู้องค์การ
วัฒนธรรม

ศึกษาเพื่อหัวหน้ า
เพื่อนร่วมงานจะ
ได้ ร่วมงานกันได้

เรียนรู้ส่งิ ใหม่
ข่าวสารในการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง

0.54

0.55

0.55

0.51

2 =658.35, df=606, P-Value=0.06, GFI=0.91, AGFI=0.88, CFI=1.00, IFI=1.00, RMR=0.021, RMSEA=0.016

รูปที่ 2 ผลการวิจัย
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง ทางอ้ อม และอิทธิพลรวมแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อตัวแปรความพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในอุตสาหกรรม 4.0
ตัวแปรสาเหตุ
ตัวแปรผล
อิทธิพล
สติปัญญา
สังคม
วุฒิภาวะ
ปรับตัวในการทางาน ความพร้อมในการทางาน
DE
0.24
0.45
ความพึงพอใจ
IE
0.36
0.12
0.37
ผู้ใช้ บัณฑิต
TE
0.36
0.12
0.37
0.24
0.45
DE
0.11
0.12
0.63
0.38
การปรับตัว
IE
0.24
0.08
0.15
ในการทางาน
TE
0.35
0.20
0.78
0.38
DE
0.64
0.21
0.41
ความพร้ อม
IE
ในการทางาน
TE
0.64
0.21
0.41
DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้ อม, TE = ผลรวมอิทธิพล

กับการเปลี่ยนแปลงยุ ทธศาสตร์และกระบวนการทางาน
และจะต้ องเป็ นบุคลากรที่ใฝ่ รู้และมีความสามารถทางด้ าน
การใช้ ข้อมูลรอบด้ านและมีทักษะการใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ซึ่งจะสนับสนุนองค์การให้ เจริญเติบโตก้ าวหน้ าและอยู่รอด
อย่างยั่งยืน คณะผู้วิจัยใช้ กรณีศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ ของตัวแบบคุ ณ ลั กษณะบัณ ฑิต ใหม่ ให้ ค วาม
คิด เห็น ต่ อ ความพึ งพอใจผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต พบว่ า การสร้ า ง
ความพึ ง พอใจแก่ ผ้ ู ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในยุ ค อุ ต สาหกรรมใหม่
สอดคล้ องตามการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยของ
คณะผู้วิจัย พบว่า บัณฑิตใหม่มีมุมมองที่ไม่แตกต่างกันว่า
บัณฑิตที่จะต้ องเตรียมความพร้ อมด้ านสติปัญญามีความ
สาคัญ อยู่ ในระดับมากจึงจะส่งผลต่ อความพึ งพอใจผู้ใช้
บัณ ฑิต และพบความแตกต่ างจากผลงานวิจัยที่พบก่อน
การวิจั ย ว่ า ผู้ ใช้ บัณ ฑิต ต้ องการให้ บั ณ ฑิต มีการปรับตั ว
ในการทางานต่อเนื่อง เพื่อให้ สอดคล้ องกับการทางานใน
ยุ ค ใหม่ ท่ีเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา แต่ บั ณ ฑิ ต ให้ ความ
คิดเห็นด้ านนี้ อยู่ ในระดับน้ อยนั้น เนื่องจากเห็นว่ า หาก
บัณฑิตมีการเตรียมความพร้ อมครบถ้ วนเพียงพอทั้งด้ าน
สติปัญญา สังคม และวุฒิภาวะก็จะส่งผลความพึงพอใจสูง
ต่อผู้ใช้ บัณฑิตและทาให้ บัณฑิตเพียงปรับตัวเล็กน้ อยก็จะ
การอภิปรายผลการวิจยั
สามารถผ่ านการทดลองงานอย่ า งง่ า ยดาย ดั งนั้ น การ
เตรีย มความพร้ อมจึง เป็ นพื้ นฐานเบื้อ งต้ น ที่ส าคัญ ที่จ ะ
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ ก าลั ง ปรั บ ตั ว สู่
สนับสนุ นบัณฑิตให้ สามารถปรับตัวในการทางานจนผ่าน
อุ ต สาหกรรม 4.0 ส่ ว นใหญ่ มี ค วามความคิ ด เห็ น ที่ ไ ม่
ระยะทดลองงานและเป็ นพนักงานที่ทางานประสบผลสาเร็จ
แตกต่างกันกับบัณฑิต โดยผู้ใช้ บณ
ั ฑิตจะเน้ นรับบัณฑิตใหม่
เป็ นที่ พึ ง พอใจแก่ ผ้ ู บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อนร่ ว มงาน
จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ โดยมีความ
อย่างไรก็ตาม บัณฑิตจะต้ องปรับตัวตลอดเวลาเมื่อองค์การ
คิดเห็นตรงกันว่ า บัณฑิตจะต้ องมีคุณลักษณะสอดคล้ อง

จากตารางที่ 3 โมเดลความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ ข อง
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ต่ อ ความพึ ง พอใจผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ใน
อุ ต สาหกรรม 4.0 ของบั ณ ฑิ ต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ย นเรศวร พบว่ า การปรับ ตัว ในการท างาน
ความพร้ อ มในการท างาน มี อิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ความ
พึ ง พอใจผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในอุ ต สาหกรรม 4.0 ของบั ณ ฑิ ต
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร โดยมี ค่ า
สัมประสิท ธิ์อิทธิพ ลเท่ ากับ 0.24 และ 0.45 ตามลาดับ
และนอกจากนี้ ความพร้ อมในการทางานมี อิทธิพ ลทาง
อ้ อมไปยังความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตในอุตสาหกรรม 4.0
ของบัณ ฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยผ่านตัวแปรการปรับตัวในการทางาน และตัวแปรการ
ปรับตัวในการทางาน ความพร้ อมในการทางานร่ วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตใน
อุต สาหกรรม 4.0 ได้ ร้ อยละ 59 ในการประเมิ น ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของตั ว วั ด นั้ น เมื่ อพิ จ ารณาค่ า Composite
Reliability (CR) ของทุ ก ตั ว แปรแฝง มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง
0.840–0.930 ซึ่งสูงกว่า 0.70 ทุกค่า แสดงว่า มาตรวัด
มีความเชื่อถือได้ และโมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี
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คิดค้ นนวัตกรรมและใช้ เทคโนโลยีทันสมัย เข้ ามาทดแทน
เครื่องจักรเดิมเพื่อรองรับการประหยัดต้ นทุน สอดคล้ อง
กับงานวิจั ย ของ Mee-ngoen (2013) กล่ าวถึ ง บัณ ฑิต
จะต้ องเตรียมพร้ อมในการพัฒนาตนเองให้ เป็ นที่ต้องการ
ขององค์การตามสถานการณ์ และความจาเป็ นในแต่ ละ
อุตสาหกรรมใหม่ท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงสูง
สาหรับผลการศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ต่อความพึงพอใจผู้ใช้
บัณ ฑิต โดยผ่ านการเตรียมความพร้ อมและการปรับตัว
ในการทางานของบัณ ฑิตใหม่ พบว่ า การปรับตัวในการ
ทางาน และความพร้ อ มในการท างาน สามารถร่ วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตใน
อุตสาหกรรม 4.0 ได้ ร้อยละ 59 และการวิจัยครั้งนี้ได้ แบ่ง
การวิเคราะห์ ออกเป็ น 3 ปั จจัยได้ แก่ 1. ด้ านสติปัญ ญา
2. ด้ านสังคม และ 3. ด้ านวุฒิภาวะความเป็ นผู้ใหญ่ ส่งผล
ต่อการพั ฒ นาความพร้ อมและการปรับตัวในการทางาน
ดังนี้ ผลการวิจัย พบว่า 1. บัณฑิตให้ ความสาคัญทางด้ าน
สติปัญญาส่งผลต่อปั จจัยการเตรียมความพร้ อมของบัณฑิต
ก่อนทางานในระดับสูงมากที่สดุ โดยมีองค์ประกอบสาคัญ
คือ ความมุ่งมั่นทางานจนสาเร็จตามเป้ าหมาย ความคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ สามารถประยุกต์ความรู้และใช้ เทคโนโลยี
เป็ นประโยชน์ ต่ อ การท างาน มี เ หตุ ผ ล และประเมิ น
สถานการณ์ก่อนตัดสินใจ และงานวิจัยนี้ พบการปรับตัว
ในการทางานของบัณฑิต อยู่ ในระดับน้ อย เนื่องจากหาก
เตรี ย มความพร้ อ มอย่ างเต็ม ที่จ ะส่ งผลต่ อ การปรั บ ตั ว
ในการทางานลดลงเป็ นเหตุเป็ นผลเชิงประจักษ์ 2. ด้ าน
วุฒิภาวะส่งผลต่อปัจจัยการปรับปรุงการทางานในระดับสูง
ที่สดุ และส่งผลต่อความพร้ อมค่อนข้ างมาก ทั้งนี้ วุฒิภาวะ
เป็ นเรื่องของการวางตัว ได้ แก่ การตรงต่อเวลา ให้ ความ
สาคัญกับงานมากกว่ าเรื่องส่วนตัว ไม่ย่อท้ อต่ ออุปสรรค
ยอมรั บ ผิ ด หากเกิด ความผิ ด พลาดจากการกระท าของ
ตนเอง มีค วามรับผิ ด ชอบท างานเสร็จ ตรงตามกาหนด
ประนีประนอมและวางตัวเป็ นกลางกรณีเกิดความขัดแย้ ง
กัน 3. ด้ านสังคมส่งผลต่ อความพร้ อมระดับ สูงกว่ าการ
ปรั บ ปรุ ง การท างานซึ่ ง มี ค่ า อยู่ ใ นระดั บ น้ อยทั้ ง คู่ โดย
ประเด็นด้ านสังคมเป็ นเรื่องของประสบการณ์ท่บี างเรื่อง
มิอาจเตรียมความพร้ อมล่วงหน้ าได้ เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับ
ทางด้ านอารมณ์ จึง จาเป็ นต้ องอาศั ยการฝึ กปฏิบัติ และ
ประสบการณ์ท่เี คยเผชิญหน้ ามาก่อน องค์ประกอบด้ าน
สังคม ได้ แก่ กล้ าแสดงออกในทางที่ดี ชอบอยู่กนั เป็ นทีม

เห็น แก่ป ระโยชน์ ส่วนรวม เคารพผู้ อ่ ืน หลีก เลี่ยงความ
ขัดแย้ ง และแต่งกายเพื่อสร้ างบุคลิกภาพให้ น่าเชื่อถือเป็ น
การฝึ กทักษะจนสามารถปฏิบัติ จนเคยชิน ส่ งผลต่ อการ
เตรียมความพร้ อมและการปรับตัวน้ อยลงเมื่อบัณฑิตฝึ ก
ทักษะจนชานาญ อย่างไรก็ตามจากวรรณกรรมที่คณะผู้วิจัย
ทบทวนข้ างต้ นเกี่ยวกับการสร้ างความพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
รองรั บ อุ ต สาหกรรมเปลี่ ย นแปลงสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0
จาเป็ นต้ องพึ่ งพาทั้ง ด้ านสติปั ญ ญา วุ ฒิ ภ าวะ และด้ าน
สังคม และผลการวิจัย พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยสาคัญ ที่บณ
ั ฑิตจะต้ องเตรียมพร้ อมซึ่งมีอทิ ธิพล
เชิงบวกต่อการสร้ างความพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิต (R2 = 0.60)
โดยต้ องเตรียมพร้ อมด้ านสติปัญ ญา วุฒิ ภาวะ และด้ าน
สังคมก่อนเข้ าทางานจะช่ วยสนับสนุ นการปรับตัว ในการ
ท างานในองค์ ก ารสร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ผ้ ู ใช้ บั ณ ฑิ ต
สอดคล้ องกั บ งานสารนิ พ นธ์ ข อง Thongthai (2013)
เรื่อ งการเตรีย มความพร้ อมของบัณ ฑิต ซึ่ ง มีค่ าสูงมาก
ก่อนเข้ าทางานทั้งด้ านวุฒิภาวะ สังคม และสติปัญญา มี
อิทธิพลสูงกว่ าการปรับตัว เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่กระทบ
โดยตรงต่อยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่พนักงานทุกคนรวมทั้ง
พนักงานใหม่จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ภายใน และภายนอกประเทศ การ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี สภาวการณ์ โ ลกาภิ วั ต น์
ลักษณะอุตสาหกรรมใหม่ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่ างๆ
การรับมือกับ คู่แข่งขันจากภายใน และภายนอกประเทศ
สหภาพแรงงาน รวมทั้งวัฒนธรรมองค์การและโครงสร้ าง
องค์ ก าร สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ Upparnaiathichai
(2017) และสุดท้ ายปั จจัยด้ านการปรับตัวที่มอี ทิ ธิพลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต (R2 = 0.71) โดยต้ อง
มีด้านวุฒิภาวะ สังคม และสติปัญญา ที่ส่งผลรองจากการ
เตรียมพร้ อม ผลการวิจัย พบว่ า การเตรียมความพร้ อม
ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจสูง มากกว่ า ปั จ จั ย ทางด้ านการ
ปรับตัวโดยเฉพาะทางด้ านสติปัญญาส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้ อมทางตรงสูงสุด ส่วนปั จจัยด้ านวุฒิภาวะส่งผล
ทางตรงสูง ระดับ มากต่ อการปรั บตั วเพื่ อให้ ผู้ ใช้ บัณ ฑิต
พึงพอใจ เนื่องจากเป็ นปัจจัยที่จะต้ องอาศัยวุฒิภาวะความ
เป็ นผู้ ใหญ่ จึงจะสามารถปรับ ตัวให้ เป็ นที่ยอมรับในการ
ท างาน โดยเฉพาะทางด้ านบุ ค ลิ ก ภาพการวางตั ว ใน
องค์ ก าร และมี อิท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ การปรั บ ตั ว ในการ
ทางาน เนื่องจากจะต้ องใช้ ความอดทนต่อการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและภารกิจที่ได้ รบั
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มอบหมายจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจึ งจะสามารถสร้ างความ
พึงพอใจแก่ผ้ ูใช้ บัณฑิตได้ จากผลการวิจัยพบองค์ประกอบ
การปรับตัวและองค์ประกอบความพร้ อมในการทางานมี
อิทธิพ ลต่ อความพึ งพอใจผู้ใช้ บัณ ฑิต (R2 = 0.59) แม้
การปรับตัวจะเป็ นเรื่องเฉพาะตนเองแต่มีผลทางอ้ อมต่อ
ความสาเร็จขององค์การเช่นกัน ดังนั้น สอดคล้ องกับผล
วิ จั ย ของ Na-Nan (2014)งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบตั ว แปร
สังเกตได้ ท่ีมีค่ าค่ อ นข้ างต่ าตามเกณฑ์ในประเด็น ความ
พึ ง พอใจผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต คื อ เรื่ อ ง ทั ก ษะด้ า นการใช้ ภ าษา
ต่างประเทศ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ กล่าวในการทบทวนวรรณกรรม
เรื่องความจาเป็ นและความสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
สู่อุ ต สาหกรรม 4.0 ของบั ณ ฑิ ต คณะต่ า งๆ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยสอดคล้ องกับผลวิจัยของ Education
and Career Guidance Department, Department of
Student Development (2015) และตั ว แปรสั ง เกตได้
ทางด้ านก้ าวทันโลกและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อทาให้ บณ
ั ฑิต
ใหม่สามารถปรับตัวได้ ตลอดเวลา สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ Mee-ngoen (2013) กล่ าวถึงบัณฑิตจะต้ องเตรียม
ความพร้ อมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้ เป็ นที่ต้องการ
ขององค์การตามสถานการณ์ และความจาเป็ นในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม และตัวแปรด้ านสติปัญญาที่จะต้ องปรับตัว
เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับทางด้ านความมีเหตุผล การใช้ เหตุผล
ตั ด สิน มากกว่ า อารมณ์ และการแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งเป็ น
ระบบ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Thanormchayathawat,
Vanitsuppavong, Niemted, and Portjanatanti ( 2016)
โดยที่ตัว บัณ ฑิต และผู้ เกี่ยวข้ องจาเป็ นต้ อ งวางแผนและ
พัฒนาความรู้และฝึ กทักษะอย่างดีจึงจะทาให้ บัณฑิตใหม่
สามารถวางตั ว และท างานเป็ นที่ พึ ง พอใจผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ในอุ ต สาหกรรม 4.0 เนื่ องจากอุ ต สาหกรรม 4.0 เป็ น
อุตสาหกรรมที่ต้องการผู้ท่ีคิดเชิงนวัตกรรมและมีทักษะ
การใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถรองรับการผลิตที่มคี ุณภาพ
และลดต้ นทุนการผลิตให้ น้อยลงสามารถทากาไรได้ เพิ่มขึ้น
บัณฑิตจึงจาเป็ นต้ องฝึ กทักษะการทางานหลากหลายและ
ปรับตัวเข้ ากับความท้ าทายใหม่ๆ ได้
ข้อเสนอแนะของการวิจยั
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย เพื่ อน าผลการวิ จั ย
เสนอแนะแก่ ฝ่ ายกิจ กรรมนั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
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ข้อเสนอแนะทางด้านฝ่ ายกิจกรรมนักศึกษา ผลการ
วิจัยนี้ สามารถนามาเสนอแนะแก่ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งเป็ นสิ่งจ าเป็ นที่ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การ
จัดระบบพัฒนาความรู้เสริมนักศึกษาตั้งแต่ต้นปี การศึกษา
ที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้ อมก่อนเป็ นบัณฑิต โดยจัดให้ มี
การเสริ มทัก ษะนอกเหนื อจากเทคนิ ค และทัก ษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านวิศวกรรมหรือทางด้ านวิชาชีพ โดย
ดาเนินการคู่ขนานกับการจัดฝึ กอบรมความรู้และทักษะ
เสริมเพิ่มเติมด้ านการปรับตัวทางวุฒิภาวะ ดังนี้ 1. การ
พั ฒ นาบุค ลิกภาพการวางตัว กับ ผู้บังคับ บัญ ชาและรุ่น พี่
ในที่ทางาน และปรับตัวเข้ ากับ สังคมการทางาน 2. การ
สื่อ สารอย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ 3. ความอดทน และรู้ จั ก
รอคอยอย่ างสร้ างสรรค์ 4. การปฎิบัติต ามสิ่งที่เจ้ านาย
มอบหมายและรายงานผลให้ ทราบอย่างต่อเนื่อง 5. ทักษะ
การทางานเป็ นทีม 6. หลั กสูตรภาวะผู้ น า และการเป็ น
พนักงานที่ดี โดยร่ วมมือกับศิษย์เก่าสัมพั นธ์และบัณฑิต
แสดงความคิด เห็น เพื่ อนาผลสรุป จัดทาหั วข้ อหลักสูต ร
ดัง กล่ าวข้ างต้ น ซึ่ ง เป็ นสิ่ง ที่ฝ่ ายกิจ กรรมนั กศึ ก ษาควร
พิจารณาความจาเป็ นอย่างมากในการจัดทาหลักสูตรเสริม
เพิ่มเติมและอบรมนักศึกษาก่อนจะเป็ นบัณฑิต อย่างเป็ น
ระบบและครบถ้ วนในปี การศึกษาที่ 4 และเตรียมความ
พร้ อมทางด้ านสติปัญญาบัณฑิตก่อนทางานโดยมีการสร้ าง
วินัยการทางานที่ได้ รับมอบหมายจาเป็ นต้ องมีความมุ่งมั่น
ผลักดันให้ ส่งงานตรงเวลาตามเป้ าหมาย เปิ ดโอกาสและ
เปิ ดเวทีให้ บัณฑิตได้ ใช้ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และแสดง
ออกมาเป็ นผลงานอย่ างเป็ นรูป ธรรมอย่ างต่ อเนื่ อง ฝึ ก
ทักษะการนาความรู้มาประยุกต์กับการทางานจริง และใช้
เทคโนโลยีเป็ นประโยชน์ต่อการทางาน และฝึ กทักษะการ
ใช้ เหตุผลและประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจ โดยมีการ
ประเมินและติดตามผลจากผู้ใช้ บัณ ฑิต ในช่ วงระยะเวลา
ฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา และให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ตนเอง
หลั งจากเข้ าเรีย นรู้และฝึ กทักษะเสริมนั้ น เพื่ อน าผลทั้ง
สองด้ านมาปรับและพัฒนาหลักสูตรการอบรมต่อไป เป็ น
การเตรียมความพร้ อมสอดคล้ องตามที่บัณ ฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตต้ องการอย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็ นการเตรียม
ความพร้ อมได้ ครบถ้ วนเพิ่มเติมจากการจัดปั จฉิมนิเทศที่
เคยจัดระยะเวลา 1-2 วันจะทาให้ สามารถพัฒนาบัณฑิต
ให้ เป็ นที่พ อใจแก่ผ้ ูใช้ บัณ ฑิต และบัณ ฑิต เองจะสามารถ
เตรียมความพร้ อมล่วงหน้ าบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
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ข้อเสนอแนะแก่บณ
ั ฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะอื่นๆ ทางด้านการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา
และปรับตัวด้านวุฒิภาวะในการทางาน จากผลการวิจัย
ครั้งนี้ บัณฑิตสามารถนาไปเป็ นพื้นฐานการตัดสินใจเลือก
หลั ก สูต รเสริ ม เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง โดยคณะฯ จะต้ อ งมี
สิ่งจูงใจสาหรับบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ได้ สาเร็จด้ วยการให้ ประกาศเกียรติคุณเมื่อจบการศึกษา
หรือกาหนดให้ เป็ นวิช าเลือกเพื่ อเพิ่ มคะแนนพิ เศษแก่
บัณฑิต เพื่อจะได้ มคี วามตั้งใจฝึ กทักษะให้ ผ่านการอบรม
จากคณะฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องเรียนรู้
และฝึ กทักษะนอกเหนือจากวิชาชีพ เนื่องจากการเตรียม
ความพร้ อมของฝ่ ายกิจ กรรมฯ จาเป็ นต้ องได้ รับ ความ
ร่วมมือจากบัณฑิตที่จะต้ องนากลับไปพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และการศึกษาเพิ่มเติมด้ วยตนเองทางด้ านทักษะ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สอง และการฝึ กฝนทักษะทาง
ด้ านบุ คลิกภาพ ความเป็ นผู้ นา การทางานเป็ นทีม และ
การสื่อสารอย่ างมีป ระสิทธิภาพเป็ นต้ น เป็ นสิ่งเพิ่ มเติม
นอกเหนือจากการศึกษาเรียนรู้งานอาชีพ จะทาให้ บัณฑิต
มีความพร้ อมทุกด้ านสามารถทางานอย่างมีความสุขเข้ ากับ
หั วหน้ างานและเพื่ อนร่ วมงานจนเป็ นที่ยอมรับส่งผลให้
ทุกคนสนั บสนุ น ให้ ทางานบรรลุผ ลสาเร็จ และผ่ านการ
บรรจุ เ ป็ นพนั ก งานและก้ า วหน้ าในอาชี พ อย่ า งมั่ น คง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Mee-ngoen (2013) กล่าวถึง
บัณฑิตจะต้ องพัฒนาตนเองให้ เป็ นที่ต้องการขององค์การ
ตามแต่ ล ะอุต สาหกรรม และเติ ม สิ่งที่ข าดแคลนในตั ว
บัณฑิต ดังนี้
1. ภาษาอั ง กฤษ หรื อ ภาษาที่ ส อง และสาม ตาม
องค์การที่บณ
ั ฑิตสนใจจะสมัครเข้ าทางาน
2. การใช้ เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าอารมณ์
3. การทางานเป็ นทีมและภาวะผู้นา
4. การเรียนรู้ต ลอดชีวิต ทางด้ านความสามารถของ
ตนเอง
5. การเรียนรู้ทางสังคม
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบเชิงลึก
ในมุ ม มองของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต เฉพาะด้ านความช านาญ
ในการใช้ ภ าษาอังกฤษและมุ ม มองของบัณ ฑิต ที่จ ะต้ อ ง
ปรับตัวและเตรียมความพร้ อม เพื่ อสร้ างความพึ งพอใจ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเพิ่มขึ้น

2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรนอกเหนือจาก
ด้ านสติปั ญ ญา การเข้ าสังคม วุฒิ ภาวะความเป็ นผู้ ใหญ่
เช่น การคิดค้ นด้ านนวัตกรรมและดิจิทลั การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การเป็ นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อปรับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ยุค 4.0 รองรับอนาคตที่ผ้ ใู ช้ บณ
ั ฑิตพึงพอใจ
3. การศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ครั้ ง ต่ อ ไป เป็ นเรื่ อ งอนาคต
เนื่องจากบัณฑิตใหม่อาจจะมิได้ ม่งุ เป้ าหมายจะเป็ นมนุษย์
เงินเดือนเท่านั้น บัณฑิตอาจต้ องการที่จะเป็ นเจ้ าของกิจการ
จึงเป็ นแนวทางแก่ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่จะวางแผนรองรับ
ต่อไป
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