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ภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึงประสงคของบัณฑิต มทร.พระนคร 
Current Image and Desired Image of RMUTP Graduates 

ณัฐภณ สุเมธอธิคม1 อัญชุลี แยมจินดา2* และบุญเกิด วงษบุญงาม3 

1อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ 10300 
3นักวิเคราะห นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ 10400 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึงประสงคของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง 
สำรวจ (Survey Research) และแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจำนวน 247 คน จากนั้นวิเคราะหขอมูล 
และทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไวที่ระดับ .05 ผลการ 
วิจัย พบวา ภาพรวมบัณฑิตมีภาพลักษณที่เปนจริงมาก โดยบัณฑิตมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใสมีคาเฉล่ีย 
มากที่สุด และบัณฑิตมีความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศมีคาเฉล่ียนอยที่สุด สวนภาพลักษณที่พึง 
ประสงคอยูในระดับพึงประสงคมาก โดยบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเปนภาพลักษณที่พึงประสงคที่มีคา 
เฉลี่ยมากที่สุด และบัณฑิตมีความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศ อยูในระดับภาพลักษณที่พึงประสงคที่มี 
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณที่เปนจริงและภาพลักษณที่พึงประสงค พบวา ภาพลักษณที่เปน 
จริงและภาพลักษณที่พึงประสงค มีความแตกตางกันทุกรายการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน 

บัณฑิตมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใส 

Abstract 
 The objectives of this research were to study and compare viewpoints of employers 
regarding current image and desired image of Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon graduates. Survey research methodology was exploited by distributing questionnaires to 
sample group of 247 employers. Thereafter, data was analyzed by t-test at statistically significant 
level of 0.05 for hypothesis testing. The results were as follows: graduates had current image at a 
high level. Graduates with good mental health, as well as cheerful and happy graduates had the 
highest mean value while graduates with foreign language knowledge and ability had the lowest 
mean value. The result also showed that desired image of graduates were high. Good moral and 
ethic graduates had the highest mean value whereas graduates with foreign language knowledge 
and ability had the lowest mean value. By comparing current image to desired image, the study 
found that all images were significantly different at the level of 0.05, except good mental 
health, cheerful and happy graduates. 
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1. บทนำ 
 การพัฒนาประเทศในชวงที่ผานมาเนนการ 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม จนทำใหเกิดแนวโนมการ 

เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ซ่ึง 

อาจนำประเทศไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม 

ใหม หรือประเทศเกษตรอุตสาหกรรมใหม หรือ 

ประเทศอุตสาหกรรมบริการ หรืออาจจะผสม 

ผสานกันระหวางรูปแบบเศรษฐกิจที่กลาวมา 

ทั้งหมด ฉะนั้นการเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการ 

เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจจึงเปนเรื่อง 

สำคัญ 

 โดยเฉพาะอยางย่ิงการเตรียมแรงงานทาง 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถ 

รองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของประเทศ 

ซึ่งปจจุบันกำลังคนของประเทศไทยน้ันเปนปญหา 

สำคัญ ปจจุบันตลาดแรงงานมีความตองการ 

กำลังคนในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดาน 

คณิตศาสตร ซึ่งจำเปนตองผลิตเพิ่มมากขึ้นใน 

สัดสวนบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรรอยละ 65  

และดานสังคมศาสตรรอยละ 35 และสัดสวนนี้ 

ตองเนนเรื่องคุณภาพดวย (สำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา, 2548)  

 แม ว าประ เทศไทยจะสามารถพัฒนา 

เศรษฐกิจไปไดอยางตอเนื่อง แตกลับพบวากำลัง 

แรงงานของไทยในภาคอุตสาหกรรมสวนใหญมี 

การศึกษาต่ำ คือ มีพื้นฐานการศึกษาในระดับ 

ประถมศึกษา ประกอบกับผูสำเร็จการศึกษาระดับ 

ปวช. และ ปวส. ปจจุบันมีปญหาดานคุณภาพ 

โดยที่ผานมา พบวา คุณภาพของผูสำเร็จอาชีวะ 

และเทคนิคศึกษามีปญหาดานความรูและทักษะ 

พื้นฐานท่ีไมเพียงพอ นอกจากนี้ ยังขาดกิจนิสัย 

ในการทำงานที่นายจางพึงประสงค และความรู 

ความสามารถไมตรงตอความตองการของตลาด 

แรงงาน รวมท้ังไมทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็ว (สุชาติ ธาคาธำรงเวช และคณะ,  

2534: 13-14) แตเนื่องจากภาวะการขาดแคลน 

แรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทำให 

สถานประกอบการจำเปนตองรับผูสำเร็จการศึกษา 

ดังกลาวเขาทำงาน สงผลกระทบตอระบบการ 

ผลิตในภาคอุตสาหกรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 สวนปจจัยที่มีผลกระทบตอการมีงานทำ 

และตลาดแรงงานในอนาคต จะประกอบดวย 4  

ปจจัยสำคัญ ไดแก โครงสรางทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศ โลกาภิวัตน ความเปลี่ยนแปลงทาง 

เทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ การเปลี่ยน 

โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนตอเนื่อง คือ ภาค 

บริการและภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก โดย 

เฉพาะการจ า ง ง านและผลผลิ ต ในราย ได 

ประชาชาติ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตอง 

ทำงานกับภาคการผลิตจริง จำแนกบทบาทความ 

สำคัญของกลไกที่ขับดันระบบเศรษฐกิจทั้ ง 

ผูประกอบการขนาดเล็ก (SME) ธุรกิจของ 

ครอบครัวกลุมสำคัญ บริษัทขามชาติ เพื่อสราง 

ผลงานใหชัดเจน และสถาบันอุดมศึกษาควร 

ทำงานทั้งกับอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุม 

อุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่ เชน นิคมอุตสาหกรรม  

ผลิตบัณฑิต ฝกอบรมและเพิ่มผลิตภาพในลักษณะ  

demand led กลาวคือ ทำงานกับหนวยงาน 

วางแผนและภาคการผลิตเพื่อผลักดันอุตสาหกรรม 

ความรู วิเคราะห และชักนำภาคบริการใหม 

ที่สำคัญ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  

2551) 

 สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร เปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาใน 
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ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบดวย  

วิทยาเขตเทเวศร วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขต 

พณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  

และวิทยาเขตพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงคในการผลิต 

บัณฑิตที่ตางจากมหาวิทยาลัยอื่น กลาวคือ มุงเนน 

ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน 

หลัก ซึ่งสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

28 ธันวาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

ในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2549-2553  

เพื่อผลิตกำลังคนวิชาชีพระดับกลางและระดับสูง 

ใหตรงกับทิศทางความตองการของอุตสาหกรรม 

และการพัฒนาประเทศที่มุงเนนขีดความสามารถ 

ใน 7 กลุมอุตสาหกรรม ประกอบดวย อุตสาหกรรม 

ยานยนต เหล็ก ปโตรเคมี ซอฟตแวร อาหาร  

ทองเที่ยว และแฟช่ัน (สำนักงานเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี, 2547) 

 อยางไรก็ตาม การคาดคะเนกำลังคนระดับ 

ปริญญา พบวา ตลาดมีความตองการกำลังคน 

ในระดับปริญญาตรีมากขึ้น และสาขาท่ีมีความ 

ตองการเพ่ิมในอัตราที่สูงกวาสาขาอื่น ๆ ไดแก  

วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร และสังคมศาสตร  

สวนกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุก 

สาขา ตลาดจะมีความตองการเพิ่มประมาณปละ  

6,996 คนในกรณีปกติ (อัจนา วัฒนานุกิจ และ

คณะ, 2532: 27) นอกจากน้ี การศึกษาเร่ือง  

“ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม 

หลัก” (2548) ของสำนักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยังพบวา 

ในป 2547 ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงาน 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) ในภาค 

อุตสาหกรรมการผลิต ดานอุตสาหกรรมยานยนต 

และชิ้นสวน จำนวน 4.7 หมื่นคน และความ 

ตองการแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(S&T) จะเพ่ิมขึ้นในป 2552 เกือบ 7 หมื่นคน 

 สำหรับการศึกษาสถานการณและแนวโนม 

การผลิตกำลังแรงงาน พบวา ในป 2547 มี 

แรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T)  

เขาสูตลาดแรงงานประมาณ 1.2 แสนคน และ 

เปนแรงงานที่ไมใชแรงงานดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี (Non S&T) จำนวน 2 แสนกวาคน  

สำหรับในป 2552 คาดวาจะมีแรงงานดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) เขาสูตลาด 

แรงงาน จำนวน 1.4 แสนคน ซึ่งเปนแรงงานใน 

ระดับปริญญาตรี 5 หมื่นกวาคน (สำนักงานคณะ 

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  

2548) ดังนั้น แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการ 

จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร (พ.ศ. 2548-2553) จึงกำหนดทิศทาง 

การผลิตบัณฑิตในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพิ่มขึ้น และกำหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตในกลุม 

สังคมศาสตรลดลง (นุกูล ชูทอง และอัญชุลี  

แยมจินดา, 2550: 103-104) 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนครไดปรับเปลี่ยนหลักสูตร และไดเปด 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาเพ่ือใหเปนไป 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล พ.ศ. 2548 และเพื่อผลิตกำลังคนให 

ทันตอความตองการของประเทศดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี แตอยางไรก็ตาม การจัดการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาควรพิจารณาถึง 1) การจัดการ 
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ความรู โดยใหผูเรียนสามารถเขาถึงกระบวนการ 

ในการไดรับความรู 2) คุณภาพ โดยการศึกษา 

ตองมีระบบและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให 

สอดคลองกับปญหาที่หลากหลายในปจจุบัน  

3) คุณธรรมและจริยธรรม สถาบันตองผลิต 

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและจริยธรรมไป 

พรอมกับการสรางความรูความสามารถ 4) นิสัย 

และทัศนคติ สถาบันตองปลูกฝงสรางนิสัยการ 

เรียนรูตลอดเวลา 5) วัฒนธรรมสังคมไทย ควร 

รักษาความเปนไทยและวัฒนธรรมไทยใหคงอยูใน 

กระแสนานาชาติ (เกื้อ วงศบุญสิน และสุวาณี  

สุรเสียงสังข, 2547: 51) 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร จึงจำเปนตองศึกษาภาพลักษณที่เปน 

จริงของนักศึกษา ที่ ไดมีปฏิสัมพันธกับสถาน 

ประกอบการ ตลอดจนศึกษาภาพลักษณที่พึง 

ประสงคของ บัณฑิต ในอนาคตตามที่ สถาน 

ประกอบการพึงประสงคดวย โดยศึกษาภาพลักษณ 

ในทักษะทางวิชาการและภาพลักษณทักษะ 

นอกเหนือวิชาการของบัณฑิต เน่ืองจากภาพลักษณ 

ของบุคคลเปนสวนสำคัญสวนหนึ่ง ที่จะชวยให 

ภาพลักษณขององคการเปนภาพลักษณที่ดี เพราะ 

ภาพลักษณเปนจุดสูงสุดที่บุคคลหรือองคการ 

พึงประสงค โดยจะตองเปนหนาที่สำคัญของ 

ทุกคนในองคการ และอาศัยการประชาสัมพันธ 

ที่มีพื้นฐานการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ และ 

การสื่อสารสองทางประกอบกันดวย (พรทิพย  

พิมลสินธุ, 2540: 75) 

 สำหรับการศึกษาวิจัย เรื่อง “ภาพลักษณที่ 

เปนจริงและที่พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความคิดเห็น 

ของสถานประกอบการ” ในครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจ 

ศึกษาภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของผูที่ไดมีปฏิสัมพันธ 

กับนักศึกษาหรือบัณฑิตวา ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ 

ข อ ง คน เห ล า นั้ น ป ร า กฏภ าพขอ งบั ณฑิ ต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในดาน 

ทักษะทางวิชาการและในดานทักษะนอกเหนือ 

วิชาการอยางไรบาง ตลอดจนภาพที่พึงประสงค

ในจิตใจของคนเหลานั้นตอบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีลักษณะเปน 

อยางไรบาง ผูวิจัยจึงไดเลือกศึกษาวิจัยหัวขอ 

ดังกลาว เพ่ือประโยชนในการพัฒนาภาพลักษณ 

ของบัณฑิตและองคการในอนาคตตอไป 

1.1 วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1.1.1 เพื่อศึกษาภาพลักษณที่เปนจริงและ 

ที่พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ตามความคิดเห็นของสถาน 

ประกอบการ 

 1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณที่เปน  

จริงและที่พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความคิดเห็น 

ของสถานประกอบการ 

1.2 สมมติฐานในการวิจัย 

 ภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึงประสงคของ 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการมีความ 

แตกตางกัน 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาภาพลักษณที่เปนจริง 

และที่ พึ งประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเปรียบเทียบ 
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ภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึงประสงคตามความ 

คิดเห็นของสถานประกอบการ จำนวน 247 แหง  

โดยผูวิจัยไดศึกษาภาพลักษณในดานทักษะทาง 

วิชาการและทักษะนอกเหนือวิชาการของบัณฑิต  

ตามกรอบแนวคิดทักษะแรงงานไทยในอนาคต 

ที่พึงประสงค ในชวง 15 ปขางหนา ตามกรอบ 

แนวคิดของเกื้อ วงศบุญสิน และสุวาณี  

สุรเสียงสังข (2547) 

2. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ  

(Quantitative Research) ที่ใชระเบียบวิธีวิจัย

เชิงสำรวจ (Survey Research) ในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ดังตอไปนี้ 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมประชากร ไดแก สถานประกอบการ 

ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ไดเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ  

จำนวน 487 แหง  

 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการคำนวณขนาด 

กลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1967) ผูวิจัย 

ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 220 แหง จากนั้นกำหนด 

อัตราสวนในการแจกแบบสอบถาม โดยกำหนด 

อัตราสวน 1 : 2 แลวแจกแบบสอบถามจำนวน  

247 ชุด ดวยวิธีการแจกแบบบังเอิญในแตละ

สถานประกอบการ ใหกระจายตามประเภทของ

หนวยงาน และกระจายลักษณะงานหรือแผนก

งาน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำนวนกลุมตัวอยางจำแนกตามคณะ 

 คณะ จำนวนสถานประกอบการ กลุมตัวอยาง 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร 32 16 

 2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 21 11 

 3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 23 13 

 4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังไมมีนักศึกษาฝกงาน - 

 5. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 63 32 

 6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 38 19 

 7. คณะบริหารธุรกิจ  176 88 

 8. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 91 46 

 9. คณะศิลปศาสตร  43 22 

   รวม 487 247 
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการทำวิจัย 

 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ใ ช แ บ บ ส อ บ ถ า ม  

(Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บ 

รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของสถานประกอบการ 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดทักษะแรงงาน

ไทยในอนาคตที่พึงประสงค ในชวง 15 ปขางหนา  

โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับสถานภาพของ 

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา ลักษณะหนวยงาน คณะวิชาของบัณฑิต 

 ตอนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอ 

ภาพลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร  

 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัย 

ทดสอบหาคาความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของ 

แบบสอบถาม โดยทดสอบกับกลุมที่มีคุณสมบัติ 

ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 10 หนวยงาน  

ซึ่งเปนกลุมที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  

จากนั้นแจกแบบสอบถามจำนวน 30 ชุด ดวยวิธี 

การสุมแบบบังเอิญ แตใหมีความครอบคลุมทุก 

ประเภทของลักษณะงาน เพ่ือนำคำตอบมาคำนวณ 

หาคาความเชื่อ ม่ันในโปรแกรม SPSS for  

Window 14.0 โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(Alpha Coefficient) ของ Cronbach ซ่ึงคา 

ความนาเชื่อถือของแบบสอบถามเทากับ 0.953  

ดังนั้น จึงถือวาเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลมีความ 

นาเชื่อถือ 

2.3 การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 คณะผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. สงหนังสือบันทึกขอความถึงคณะวิชาทั้ง  

9 คณะเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลรายชื่อ  

และท่ีอยูของสถานประกอบการท่ีนักศึกษาแตละ 

คณะเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในปการศึกษา  

2551 หรือในปลาสุดที่คณะมีขอมูล  

 2. สงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางทั้งทาง 

ไปรษณียและสงดวยตนเอง 

 3. ตรวจคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความ 

สมบูรณ นำไปวิเคราะหขอมูลตอไป  

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยคำนวณหาคาทาง 

สถิติ ดวยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for  

Window 14.0 วิ เคราะห โดยหาคาความถี่  

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเบ่ียง 

เบนมาตรฐาน (Std. Deviation) คาเฉลี่ย  

(Mean) และทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ 

คาที (t-test) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ

ไวที่ระดับ .05 และนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณของบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ภาพลั กษณ ของ บัณฑิ ตมหาวิ ทยาลั ย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู ในระ ดับ 

ภาพลักษณที่เปนจริงมาก (mean = 3.81) โดย 

บัณฑิตมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใสมาก 

ที่สุด (mean = 4.43) รองลงมาบัณฑิตเปนผูมี 

คุณธรรม จริยธรรมที่ดี (mean = 4.31) และ

บัณฑิตมีความรู ความสามารถดานภาษาตาง

ประเทศ อยูในระดับนอยที่สุด (mean = 2.71) 
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 นอกจากนี้ ยังพบวา ทักษะนอกเหนือวิชาการ 

ของบัณฑิตอยูในระดับภาพลักษณที่เปนจริงมาก  

โดยลำดับแรกบัณฑิตมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง  

แจมใสมากที่สุด (mean = 4.43) ลำดับที่สอง 

บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี (mean = 

4.31) ลำดับท่ีสามบัณฑิตมีความขยันหมั่นเพียร  

(mean = 4.21) 

 สวนภาพลักษณที่พึงประสงคของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูใน 

ระดับภาพลักษณที่พึงประสงคมาก (mean = 4.30)  

โดยบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีเปน 

ภาพลักษณที่พึงประสงคมากที่สุด (mean = 

4.63) รองลงมาเปนบัณฑิตเปนผู เสียสละตอ 

สวนรวม (mean = 4.56) และบัณฑิตมีความรู  

ความสามารถดานภาษาตางประเทศ อยูในระดับ 

ภาพลักษณที่พึงประสงคนอยท่ีสุด (mean = 

3.57) 

 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบวา สถาน 

ประกอบการพึงประสงคทักษะนอกเหนือวิชาการ 

ของบัณฑิตอยูในระดับภาพลักษณที่พึงประสงค 

มากที่สุด โดยลำดับแรกสถานประกอบการพึง 

ประสงคบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีมาก 

ที่สุด (mean = 4.63) ลำดับที่สองบัณฑิตเปน 

ผูเสียสละตอสวนรวม (mean = 4.56) และลำดับ

ที่สามบัณฑิตกลาแสดงออก และสามารถรวม

กิจกรรมกับผูอื่นได (mean = 4.53)  

 ดานผลการทดสอบสมมติฐานดวยการ 

ทดสอบคาที (t-test) พบวา ภาพลักษณที่เปนจริง 

แล ะภาพลั กษณ ที่ พึ ง ป ร ะส งค ข อ งบัณ ฑิ ต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตาม 

ความคิดเห็นของสถานประกอบการมีความแตก 

ตางกันทุกรายการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 (ตารางที่ 2) ยกเวนบัณฑิตมีสุขภาพจิต 

ดี มีความราเริง แจมใส สถานประกอบการมี

ความคิดเห็นวาภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึง 

ประสงคไมแตกตางกัน (t = 1.239; p > .05) 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลักษณ 

 ที่เปนจริงและท่ีพึงประสงคของบัณฑิต มทร.พระนคร 

 
รายการ

 ที่เปนจริง (N=247) ท่ีพึงประสงค (N=247) 
t 

   mean S.D mean S.D 

 1. บัณฑิตมีความรูภาคทฤษฎีในสาขาที่ศึกษา 3.81 0.72 4.28 0.63 11.703* 

 2. บัณฑิตมีความสามารถภาคปฏิบัติในสาขาที่ศึกษา 3.85 0.76 4.36 0.64 12.318* 

 3. บัณฑิตสามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาได 3.52 0.94 4.15 0.67 14.657* 

 4. บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.66 0.99 4.40 0.67 17.308* 

 5. บัณฑิตมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี 3.92 0.76 4.26 0.65 8.299* 

  ที่ทันสมัย  

 6. บัณฑิตมีความรู ความสามารถดานภาษา 2.71 0.96 3.57 0.59 22.680* 

  ตางประเทศ 

 7. บัณฑิตเปนผูใฝรู คนควา และพัฒนาตนเอง 3.39 1.09 4.34 0.71 20.974* 

 8. บัณฑิตเปนผูคิด และปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 3.40 1.01 4.23 0.70 18.756* 

 9. บัณฑิตมีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดทำ 3.99 0.80 4.43 0.64 10.692* 

 10. บัณฑิตสามารถประยุกตใชความรูไดอยาง 3.95 0.73 4.39 0.64 10.776* 

  เหมาะสม 

 11. บัณฑิตมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 4.17 0.89 4.34 0.56 4.868* 

 12. บัณฑิตมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใส 4.43 0.66 4.47 0.55 1.239 

 13. บัณฑิตกลาแสดงออก และสามารถรวมกจิกรรม 3.99 0.82 4.53 0.62 13.522* 

  กับผูอื่นได 

 14. บัณฑิตสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 3.96 0.79 4.47 0.58 13.746* 

 15. บัณฑิตสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 3.55 0.82 4.10 0.58 14.784* 

 16. บัณฑิตมีภาวะผูนำ 3.32 0.94 3.98 0.79 13.188* 

 17. บัณฑิตสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 3.52 0.93 4.13 0.80 12.011* 

 18. บัณฑิตสามารถทำงานเปนทีม 4.12 0.74 4.50 0.63 9.429* 

 19. บัณฑิตมีความขยันหมั่นเพียร 4.21 0.82 4.52 0.58 8.417* 

 20. บัณฑิตสามารถอดทนตอภาวะวิกฤติได 3.98 0.86 4.17 0.67 4.328* 

 21. บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 4.37 0.77 4.63 0.57 7.143* 

 22. บัณฑิตเปนผูเสียสละตอสวนรวม 4.18 0.81 4.56 0.58 10.131* 

   รวม 3.81 0.84 4.30 0.63 9.944* 

* P < .05 
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 ขอคนพบอีกประการหนึ่ง คือ ตามความคิด 

เห็นของบริษัทเอกชน พึงประสงคภาพลักษณ 

บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีอยูในอันดับ 

มากท่ีสุด (mean = 4.72) สวนภาพลักษณที่พึง 

ประสงค ตามความคิดเห็นของหนวยงานราชการ  

คือ พึงประสงคภาพลักษณบัณฑิตเปนผูมีสุขภาพ 

จิตดี มีความราเริง แจมใส และบัณฑิตเปนผูเสีย 

สละตอสวนรวมอยูในอันดับมากที่สุด (mean =  

4.60) 

 สำหรับแรงงานในอนาคต สถานประกอบ 

การไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะวานักศึกษา 

ที่เขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือเขา 

ทำงานกับสถานประกอบการควรมีความต้ังใจให 

มาก ควรพัฒนาองคความรู คนควาความรูใหม ๆ  

ฝกทักษะการเปนผูตามที่ดี ปรับตัวในสถานการณ 

ให เหมาะสมและควรเพิ่มเติมความรู ความ

สามารถตามความถนัดของตนเอง คนควาเพิ่ม

เติมเพื่อพัฒนาตนเอง อยางไรก็ตาม แตละบุคคล 

ตองเพ่ิมเติมความรูแตกตางกันแลวแตความถนัด  

เชน ความเปนผูนำ ความคิดสรางสรรค ความ 

เปนผูตามท่ีดี และดานสุขภาพ บัณฑิตตองเปน 

คนดี เสียสละเพื่อองคกร พรอมที่จะโตไปกับ 

องคกร รักษาชื่อเสียงขององคกร และศึกษา 

วัตถุประสงคขององคกร บัณฑิตควรแตงกายให 

เรียบรอยมีกิริยามารยาทที่ดี และทางสถาบันควร 

มีการติดตามการฝกงานของบัณฑิตเปนระยะ ๆ  

โดยควรจัดใหมีอาจารยนิเทศกติดตามการฝกงาน 

ของนักศึกษา การสงนักศึกษาเขาฝกประสบการณ 

วิชาชีพกับองคกรภายนอก ควรชี้แจงรายละเอียด 

การฝกงานและสงถึงองคกรโดยตรง แบบประเมิน 

ผลควรเปนภาระงานของผูฝกงาน นอกจากนี้ 

ทางสถานศึกษาควรจัด ใหมีค าตอบแทนให 

ผูควบคุมดูแลการฝกงาน 

 บัณฑิตควรมีความพรอมทั้งภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติกอนเขารับการฝกงาน อาจารยนิเทศก 

ควรมาติดตามผลอยางสม่ำเสมอ และควรมี 

วัตถุประสงคและเปาหมายจากสถานศึกษาที ่

นักศึกษาสังกัดบัณฑิตไมควรขี้เกียจ ไมสนใจงาน  

ขาดงาน มาสาย หากบัณฑิตประพฤติตนเชนนี้จะ 

ไมผานการทดลองงานในอนาคต การขาดงานควร 

แจงลวงหนา และบัณฑิตบางคนขาดทักษะดาน 

การใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมพื้นฐาน 

 คุณสมบัติที่สถานประกอบการตองการ  

ไดแก เปนคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 

สูง มีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมสูง  

สถานประกอบการมองวาแตละคนตางมีความรับ 

ผิดชอบและผานมาตรฐานของสถาบัน สามารถ 

เขาทำงานในสถานประกอบการไดดี แตสิ่งที่ 

สถาบันควรปลูกฝงใหกับบัณฑิตมากที่สุด คือ  

คุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพเพราะตองมี 

ประสบการณถึงจะผานการทำงานและประสบ

ความสำเร็จในชีวิตได นอกจากน้ี ควรมีสัมมา-

คารวะ ออนนอมตอผูที่มีคุณวุฒิสูงกวา และตอง

ใฝรูอยูเสมอ 

3.2 อภิปรายผล 

 คณะผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามแนวคิด  

ดังนี้ จากการศึกษาวิจัย พบวา บัณฑิตมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีภาพลักษณเปน 

บัณฑิตที่มีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใสมาก 

ที่สุด รองลงมาบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

ที่ดี และบัณฑิตมีความขยันหมั่นเพียร ซ่ึงเปนจุด 

เดนของบัณฑิต แตบัณฑิตมีความรู ความสามารถ 

ดานภาษาตางประเทศนอยที่สุด ซึ่งจะเห็นไดวา 

บัณฑิต มทร.พระนคร มีภาพลักษณที่ดีทางดาน 

ทักษะนอกเหนือวิชาการมากกวาทักษะทางดาน
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วิชาการ ตามแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ หาก 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทของภาพลักษณ 

แลว มหาวิทยาลัยควรสรางจุดยืนที่เปนตัวตน 

ที่แทจริงของมหาวิทยาลัยเพราะการส่ือสารเพื่อ 

สรางภาพลักษณจำเปนตองสรางภาพลักษณที่แท 

จริงแกประชาชน เนื่องจากภาพลักษณที่เปนจริง 

และที่เปนรูปธรรม ประชาชนจะสามารถจับตองได 

และภาพลักษณนั้นจะมีความคงทนถาวรกวา 

ภาพลักษณที่เปนนามธรรมนั่นเอง 

 ดานแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณของบุคคล  

เนื่องจากภาพลักษณขององคการมีผลมาจาก 

ภาพลักษณของบุคคลในองคการดวย ฉะนั้นการ 

สรางภาพลักษณที่ดีขององคการจึงไมใชหนาที่ 

ของฝายประชาสัมพันธแตเพียงฝายเดียว แตเปน 

หนาท่ีของสมาชิกทุกคนที่จะตองใหความรวมมือ 

ดวยดี มิฉะนั้นองคการจะไมสามารถสราง 

ภาพลักษณไดสำเร็จ ภาพลักษณที่ดีของบุคคล 

จึงมีสวนชวยเสริมสรางใหองคการมีภาพลักษณ 

ที่ดีในความรูสึกนึกคิดของประชาชน และสงผล 

ตอความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนที่มีใหกับ 

องคการสืบไป (พรทิพย พิมลสินธุ, 2540: 83-84) 

 จากการศึกษาวิจัย ยังพบวา บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศนอย 

ที่สุด รองลงมาเปนผูใฝรู คนควา และพัฒนา 

ตนเองนอย และเปนผูคิดและปฏิบัติงานอยางเปน 

ระบบไดนอย ซึ่งภาพลักษณดังกลาวอาจสงผล 

สะทอนเปนภาพลักษณที่ไมดีตอมหาวิทยาลัยได  

ดังนั้น นอกจากจะเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยใน 

การชวยเสริม เติมทักษะตาง ๆ ใหกับบัณฑิตแลว  

ตัวบัณฑิตเองก็ควรตระหนักถึงภาพลักษณของ

องคการดวย โดยบัณฑิตแตละคนมีหนาที่แกไข 

ขอบกพรองของตนเอง และพรอมที่จะพัฒนา

ตนเองเพ่ือภาพลักษณแหงตนและภาพลักษณของ

องคการตอไป 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นอกจากจะตองผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแลว  

มหาวิทยาลัยยังตองคำนึงถึงทุกอยางเกี่ยวกับ 

องคการที่ประชาชนรูจัก และมีประสบการณตอ 

องคการดวย โดยภาพลักษณองคการท่ีจะไดรับ 

การยอมรับ ประกอบดวย คุณภาพและระบบการ 

บริหารงานและบริหารคนของฝายจัดการ คุณภาพ 

ที่ดีของสินคาและบริการ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

สิ่งใหม ๆ หรือสินคาใหม การมีความมั่นคงทาง 

การเงิน การสรางมูลคาโดยการลงทุนในระยะยาว  

การมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสภาพแวดลอม 

การมีความสามารถเลือกคนดีมีฝมือมารวมทีม 

มีการฝกอบรมพัฒนาและมีความสามารถรักษา 

คนเกง คนดีไว และการใชประโยชนจากสินทรัพย

ของบริษัทหรือองคการใหเกิดประโยชนสูงสุด  

(สมชาติ กิจบรรยง, 2540: 79 อางถึงในสุภารัตน 

มวงศิริ, 2547: 27) 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร หากตองการมีภาพลักษณที่ดีในสายตา

ของประชาชน จำเปนอยางยิ่งที่จะตองเนนคุณภาพ 

และระบบการบริหารงานและบริหารคนของฝาย 

จัดการ สรางบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพท่ีดี สามารถ 

บริการหรือรับใชสังคมได พัฒนาองคการใหมี 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม หลักสูตรใหม 

ที่ทันตอความตองการของตลาด การสรางมูลคา 

โดยการลงทุนในระยะยาวจากทุนเดิมที่มีอยู การ 

สรางกิจกรรมมีความรับผิดชอบตอชุมชนและ 

สภาพแวดลอม การปรับปรุงระบบใหสามารถ

เลือกคนดีมีฝมือมารวมงาน ตลอดจนระบบในการ
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รับนักศึกษาและผลิตนักศึกษาตามวัตถุประสงค 

ของมหาวิทยาลัย และสรางระบบการฝกอบรม  

พัฒนาและรักษาคนเกง คนดีไวใหอยูกับมหา- 

วิทยาลัย ซึ่งภาพที่เกิดข้ึนเหลานี้จะสะทอนเปน 

ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยได 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบขอมูลที่สงผล 

วิกฤติตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กลาวคือ ดานการศึกษาภาพลักษณที่เปนจริง พบวา  

คาเฉลี่ยของความรู ความสามารถดานภาษาตาง 

ประเทศของบัณฑิต อยูในระดับนอยที่สุด คือ  

2.71 คาคะแนนอยูในระดับปานกลาง และแมวา 

ภาพลักษณที่พึงประสงคของสถานประกอบการ 

ตอบัณฑิต มทร. พระนคร ในดานภาษาตางประเทศ 

จะอยูในระดับนอยที่สุด คือ 3.57 แตคาคะแนน 

ดังกลาวอยูในระดับมาก 

 ดังนั้น ตามแนวคิดผูบริหารสูงสุดกับการ 

บริหารภาวะวิกฤติ จะพบวา วิกฤติดานความรู  

ความสามารถทางภาษาตางประเทศของบัณฑิต  

เปนวิกฤติที่บัณฑิตและมหาวิทยาลัยตองเผชิญ 

ในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากสถาน 

ประกอบการตางมีแนวโนมที่ตองการบุคลากร 

ที่สามารถส่ือสารดวยภาษาตางประเทศมากขึ้น  

เนื่องจากตอไปจะเปน “ศตวรรษแหงเอเชีย” ที่จีน 

และอินเดียจะมีบทบาทสำคัญ ดังนั้น มหาวิทยาลัย 

ควรมีนโยบายเรงดวนในการแกไข หรือปรับปรุง 

หลักสูตรใหบัณฑิตไดเรียนรูภาษาตางประเทศให 

เขมขนขึ้น ตลอดจนตองสามารถสื่อสารกับสังคม

ไดวาปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากสิ่งใด และมีวิธี

การแกไขอยางไรดวย 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ควรเปนผูนำที่สามารถวิเคราะหได  

ปฏิบัติได บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สรางความรู

ใหม ให เกิดผลเปนรูปธรรม ทั้ งระดับบุคคล  

ครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ องคการ และภาคการ 

ผลิต บนพื้นฐานหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที ่

มุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนคนพึ่งตนเองได สราง 

สังคมเขมแข็ง แลวจึงกาวสูการพัฒนาประเทศ 

ระดับสากล 

4. สรุป 
 ผลการศึกษาในครั้ งนี้ชี้ เห็นวา สถาน- 

ประกอบการพึงประสงคภาพลักษณของแรงงาน 

ในอนาคตอยูในระดับพึงประสงคมาก โดยการเปน 

ผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีเปนภาพลักษณที่พึง 

ประสงคมากที่สุด 

 ดังนั้น นอกจากการสรางเสริมทักษะทาง

วิชาการใหแกบัณฑิตแลว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ควรมุงเนนเสริมทักษะนอกเหนือ 

วิชาการใหแกบัณฑิตดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ดานคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพจิต วุฒิภาวะทาง 

อารมณและจิตสาธารณะ การเสียสละเพ่ือสวน

รวม 

 ดานภาพลักษณที่เปนจริง บัณฑิต มทร. 

พระนครมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใส  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสรางภาพลักษณดังกลาว 

ใหเปนจุดเดนของบัณฑิต สวนภาพลักษณทางดาน 

วิ ชาการโดยเฉพาะด านภาษาต างประเทศ 

มหาวิทยาลัยควรสรางระบบการพัฒนาทักษะทาง 

วิชาการใหสัมฤทธ์ิผลจึงจะสามารถประชาสัมพันธ  

และสรางภาพลักษณทางวิชาการได เนื่องจาก 

ภาพลักษณนั้นมี 2 ประเภท คือ ภาพลักษณ 

ที่ เกิด ข้ึนเองตามธรรมชาติ และภาพลักษณ 

ที่องคการสรางขึ้น หากมหาวิทยาลัยสรางภาพ-

ลักษณทางวิชาการโดยที่ความจริงยังไมสามารถ
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สรางใหเปนจุดแข็งได อาจสงผลตอความเชื่อ 

ความศรัทธาตอภาพลักษณทางวิชาการในระยะ

ยาว ดังนั้น การสรางภาพลักษณทางวิชาการ 

จึงจำเปนตองอาศัยระยะเวลาหนึ่งในการสราง 

คุณภาพใหกับบัณฑิต รวมถึงคุณภาพดานการ 

บริหารการศึกษาทุกระบบของมหาวิทยาลัย 

ประกอบกันจึงจะสามารถสรางภาพลักษณ 

ดังกลาวได 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดรับทุนอุดหนุนวิจัย 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง และขอ 

ขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่ของทุกคณะที่ 

อนุเคราะหขอมูลสถานที่ฝกงานของนักศึกษาให 

คณะผูวิจัยและคอยอำนวยความสะดวกดวยดี  

นอกจากนี้ ขอขอบคุณบุคลากรของวิทยาลัย

เทคนิคสมุทรปราการ โรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพ 

กระทรวงการคลัง กรมประชาสัมพันธ รัฐสภา  

โรงแรมสยามซิตี้ หางหุนสวนจำกัด สำนักงาน 

เคซีที การบัญชี จำกัด มูลนิธิกระจกเงา ท่ีกรุณา 

สละเวลาชวยในการทดสอบแบบสอบถาม จำนวน  

30 ชุด ตลอดจนขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถาม 

ทุกทานท่ีไดใหความอนุเคราะหสละเวลาชวยตอบ 

แบบสอบถามและใหขอมูลอื่น ๆ ประกอบผลการ 

วิจัย ซึ่งทำใหงานวิจัยช้ินนี้มีความสมบูรณมาก 

ยิ่งขึ้น 
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