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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการบัณฑิตทางดานรัฐศาสตรของหนวยงานผูใชแรงงาน

ภาครัฐ  และภาคเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐม, กําลังคนที่มีอยูทางดานรัฐศาสตรของหนวยงาน, ปจจัยที่ใช
คัดเลือกบุคลากรที่จบทางดานรัฐศาสตร, ความตองการและความคิดเห็นในการเปดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ทางดานรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 
489 ราย แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชคา
ไคสแควร 

ผลการวิจัยพบวา 
 (1) ดานความตองการบุคลากรทางดานรัฐศาสตร กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการใชบัณฑิต
ทางดานรัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 75.3 และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน พบวา
ภาคเอกชนมีความตองการบัณฑิตทางดานรัฐศาสตรในสัดสวนที่สูงกวาในภาครัฐ คือ ภาคเอกชนมีความตองการ
บัณฑิตทางดานรัฐศาสตร รอยละ 84.24 ในขณะที่ภาครัฐมีความตองการรอยละ 52.86 (2) ดานกําลังคนทางดาน
รัฐศาสตร กลุมตัวอยางมีบุคลากรทางดานรัฐศาสตรทํางานในหนวยงานรอยละ 17.40 โดยหนวยงานภาคเอกชนที่
มีกําลังคนทางดานรัฐศาสตรมีเพียงรอยละ 8.3 สวนหนวยงานภาครัฐที่มีกําลังคนทางดานรัฐศาสตรรอยละ 40    
(3) จากการศึกษาหนวยงานที่มีบุคลากรทางดานรัฐศาสตร พบวาสวนใหญบุคลากรทํางานดานทรัพยากรบุคคล 
รอยละ 22.74 รองลงมา งานดานวางแผนและวิเคราะหนโยบายรอยละ 19.49 งานดานบริหารรอยละ 16.61 งาน
ดานธุรการ งานเอกสารรอยละ 15.88 งานดานลูกคาสัมพันธรอยละ 9.03 งานดานวิจัยและงานดานเลขานุการ
เทากัน คือ รอยละ 6.14 งานดานอื่นๆ ซึ่งผูตอบสวนใหญตอบวาทํางานที่หลากหลายรอยละ 3.16 และงานดาน
จัดซื้อมีบุคลากรทางดานรัฐศาสตรทํานอยที่สุด คือ รอยละ 0.36 (4) ปจจัยที่ใชคัดเลือกบุคลากรที่จบทางดาน
รัฐศาสตร กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับเนื้อหาของหลักสูตรมากที่สุด รองลงมา คือ ชื่อเสียง
มหาวิทยาลัย, ความสามารถดานภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร, เกรดเฉลี่ย, กิจกรรมนอกหลักสูตร   และ
ปจจัยอื่นๆ ไดแก บุคลิกภาพ ตามลําดับ (5) การเปดหลักสูตรทางดานรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความตองการใหเปดหลกัสูตรทางดานรัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 80.20   โดยมี
ความคิดเห็นตอหลักสูตรทางดานรัฐศาสตรวาจะมีผูสนใจเขาศึกษาในระดับปานกลาง โดยสาขาที่หนวยงาน
ตองการใหเปดมากที่สุด คือ รัฐประศาสนศาสตร  
                                                 
1 หนวยเรียนรูการบริหารรัฐกิจในภูมิภาคตะวันตก  โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
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Abstract 
This study aims to assess the demand for graduates in Political Science major by public sector 

and private sector employers in Nakhon Pathom Province, the existing workforce having Political 
Science degree within said organization, the factors employed in recruiting graduates with Political 
Science degree, as well as the opinions and requirements regarding the opening of Political Science 
course at Kasetsart University, Kampaengsaen Campus, by collecting data from the survey group 
comprising 489 members, and then analyzing them using tools of percentage, standard deviation, and 
inference verification using the Chi-square. 

Study results reveal the followings: 
(1) Regarding the demand for graduates in Political Science major, the majority of employers 

express their demand to recruit graduates having Political Science degree, with the private sector 
employers indicating higher demand percentage of 82.24% as compared to 52.86% for public sector 
employers. 

(2) Regarding the existing workforce having Political Science degree, 17.40% of total employers 
are employing such graduates, classified into merely 8.3% for the private sector, as compared to 40% 
for public sector employers. 

(3) The types of work assigned to graduates with Political Science degree within the survey 
group could be summarized as follows: the higher number of 22.74% works in the human resources 
field, 19.49% in planning & policy analysis, 16.61% in management, 15.88% in administration and 
documentation, equal number of 6.14% in both research and secretarial field  , 3.16% in other 
difference fields, and the lowest number of 0.36% in purchasing field, respectively. 

(4) The factors employed in recruiting graduates with Political Science degree were in following 
declining order: the content of the study course, the university’s reputation, foreign language and 
computer skills, GPA, extra-curriculum activities, and other factors such as personality, respectively. 

(5) Regarding the plan to open the study course in Political Science at Kasetsart University, 
Kampaengsaen Campus, the majority of 80.20% of the total survey group is in support of the plan, 
anticipating the application for said course to be moderate, whereas the highest discipline receiving 
support is Public Administration.  
 
Keywords : the demand for graduates, Political Science major 
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คํานํา 
การศึกษาทางดานรัฐศาสตรของไทยนั้น เปนผลผลิตของบริบทตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ทํา

ใหหลักสูตรทางดานรัฐศาสตรพัฒนามาจนถึงปจจุบัน จุดเริ่มตนตั้งแตสมัยรัชกาลที ่5 ที่มุงเนนการผลิตขาราชการ 
เนื้อหาหลักสูตรเนนการปฏิบัติราชการ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็เนนการเมือง การปกครอง มีสาขา
ยอยการปกครอง และหลักสูตรถูกพัฒนาใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป         
มีหลากหลายสาขายอยทั้งรัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา         
ในขณะเดียวกันการผลิตบัณฑิตสูตลาดแรงงานก็มีความหลากหลายมากขึ้น ไมจํากัดแคการรับราชการใน
หนวยงานภาครัฐ แตรวมไปถึงการผลิตบัณฑิตเพื่อทํางานที่หลากหลายในภาคเอกชน อีกทั้งรัฐศาสตร ไมใชสาขา
วิชาชีพ ทําใหบัณฑิตจบแลวไปทํางานหลากหลายสาขาอาชีพ จึงทําใหมีผูสนใจเรียนจํานวนมาก ทําให
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนมีหลักสูตรทางดานรัฐศาสตร รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ก็เปด
การเรียน การสอนในหลักสูตรดังกลาว สวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งตั้งอยูในจังหวัด
นครปฐม ยังไมมีหลักสูตรดังกลาว และจากบทความการวิจัย “ความตองการเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนของนักเรียนมัธยมปลายในสังกัด
สถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม” นักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดนครปฐมมีตองการใหมหาวิทยาลัยเปดสอน
ทางดานรัฐศาสตรมากถึงรอยละ 84.40  โดยใหเหตุผลที่สําคัญประการหนึ่ง คือเพิ่มโอกาสในการศึกษาใกลบาน 
สอดคลองกับเหตุผลของการมีวิทยาเขต เปนการเปดโอกาสในทางการศึกษาใหกับนักเรียนในทองถิ่น                  
ซึ่งนอกเหนือจากการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อลดความเสี่ยง และความคุมคาในเชิงการบริหาร
จัดการ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาในระบบเพื่อเตรียมความพรอมของกําลังคนเพื่อเขาสู
ตลาดแรงงาน ดังนั้นในการเปดหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีสวนสําคัญในการสรางความรับผิดชอบตอ
สังคมในการสรางแรงงานที่มีคุณภาพ ตรงความตองการของตลาดแรงงาน อันมีสวนสําคัญตอการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  

การศึกษาความตองการบัณฑิตทางดานรัฐศาสตร ของผูใชแรงงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตจังหวัด
นครปฐม จะทําใหโครงการจัดตั้งสายสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถนําขอมูลมาใชตัดสินใจและเตรียมความพรอมในการเปดหลักสูตรและจัดทําแผนการ
รับนักศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่น   
 

อุปกรณและวิธีการ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความตองการบัณฑิต

ทางดานรัฐศาสตรของผูใชแรงงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐม โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี ้
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ผูใชแรงงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดนครปฐม จํานวน 2,893 คน โดยแบงออกเปน 
ประชากรของผูใชแรงงานภาครัฐทั้งหมด 162 หนวยงาน ขนาดของกลุมตัวอยางของผูใชแรงงานในภาครัฐ เทากับ
ประชากร แตไดแบบสอบกลับคืน 140 หนวยงาน สวนประชากรผูใชแรงงานภาคเอกชน จํานวน 2,731 หนวยงาน
ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตร Taro Yamane ณ ระดับความคลาดเคลื่อน .05 สุมตัวอยางโดยวิธีแบบ
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บังเอิญ ไดกลุมตัวอยางผูใชแรงงานภาคเอกชนจํานวน 349 แหง ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางผูใชแรงงานภาครัฐ
และภาคเอกชน จํานวนรวม 489 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการสํารวจในครั้งนี ้เปนแบบสอบถาม ที่มีขั้นตอนการสรางดังนี ้
1. ศึกษา เอกสาร และงานวิจัย 
2. ศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
3. สรางแบบสอบถาม โดยแบงเปน  

ตอนที ่1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ความตองการใชผูสําเร็จการศึกษาทางดานรัฐศาสตรของผูใชแรงงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขต

จังหวัดนครปฐม 
โดยแบงขอคําถามหลักเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี ้
- ความตองการบุคลากรทางดานรัฐศาสตรของหนวยงาน  
- กําลังคนที่มีอยูทางดานรัฐศาสตรของหนวยงาน 
- ปจจัยที่ใชคัดเลือกบุคลากรที่จบทางดานรัฐศาสตร  
- การเปดหลักสูตรทางดานรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 

ตอนที ่3 ขอเสนอแนะตอการเปดหลกัสูตร และความตองการในหลักสูตรอื่นๆ 
4. นําแบบสอบถามไปใหผูเชีย่วชาญ จํานวน 4 ทานเพื่อหาความตรงของเครื่องมือ (Validity) 
วิธีรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลครั้งนี้เก็บรวมรวมขอมูลจากผูใชแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐม 
ซึ่งผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล และใหนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ในระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2552 จํานวน 511 ชุด ได
กลับคืนมาและมีความสมบูรณ จํานวน 489 ชุด ตามการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
วิธีวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานดวยคาไควสแควร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

 จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใชแรงงานในจังหวัดนครปฐม จํานวน 489 คน 
โดยเปนผูแทนจากหนวยงานภาคเอกชน จํานวน 349 แหง คิดเปนรอยละ 71.4 และหนวยงานภาครัฐ จํานวน 140 
แหง คิดเปนรอยละ 28.6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 57.7 สวนใหญอายุระหวาง 35-
44 ป  คิดเปนรอยละ 33.1 รองลงมาอายุ 25-34 ป คิดเปนรอยละ 28 อายุระหวาง 45-54 คิดเปนรอยละ 23.5 อายุ
นอยกวา 25 คิดเปนรอยละ 10 และอายุ 55 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 5.3  ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงใน
หนวยงานสวนใหญเปนเจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 36 รองลงมาเปนหัวหนาแผนก/หัวหนางาน คิดเปนรอยละ 
22.7 เปนหัวหนาฝายบุคคล คิดเปนรอยละ 15.7 และเปนผูบริหาร คิดเปนรอยละ 14.7  โดยมีอายุงานสวนใหญ



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1294 

ระหวาง 5-14 ป คิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมาอายุนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 36.8 อายุงานระหวาง 15-24 คิด
เปนรอยละ  17.6 อายุงานระหวาง 25-34 คิดเปนรอยละ 4.1 และอายุงานตั้งแต 34 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 0.8 
หนวยงานสวนใหญเปนหนวยงานประเภทการบริการ คิดเปนรอยละ 18 รองลงมาเปนหนวยงานประเภทการขาย 
การบํารุงรักษา และซอมแซมยานยนต รวมทั้งขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง คิดเปนรอยละ 17.18 หนวยงานประเภทการ
ขายสง และการคาเพื่อคานายหนา คิดเปนรอยละ12.47 หนวยงานประเภทกิจกรรมดานธุรกิจอื่นๆ คิดเปนรอยละ 
12.27 หนวยงานประเภทกิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมเกี่ยวของ  คิดเปนรอยละ 7.57 หนวยงานประเภท
การขายปลีก รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.36 หนวยงานประเภท
การศึกษา คิดเปนรอยละ 5.93  หนวยงานประเภทกิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย คิดเปนรอยละ 5.32 หนวยงาน
ประเภทการใหเชาเครื่องจักร และเครื่องอุปกรณ ใหเชาของใชสวนบุคคล และครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.50 
หนวยงานประเภทโรงแรม และภัตตาคาร คิดเปนรอยละ 3.88 หนวยงานประเภทการวิจัยและพัฒนา คิดเปนรอยละ 
2.86 หนวยงานประเภท กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม กีฬา คิดเปนรอยละ 2.66   โดยขนาดของหนวยงานสวน
ใหญเปนหนวยงานขนาดยอม คิดเปนรอยละ 56.4 รองลงมาเปนหนวยงานขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 32.9 และ
เปนหนวยงานขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 10.6  สวนที่ตั้งของสถานประกอบการสวนใหญอยูในอําเภอเมือง คิดเปน
รอยละ 43.4 รองลงมาตั้งอยูในอําเภอบางเลน คิดเปนรอยละ 14.9 ตั้งอยูในอําเภอสามพราน คิดเปนรอยละ 13.5 
ตั้งอยูในอําเภอกําแพงแสน คิดเปนรอยละ 11.2 ตั้งอยูในอําเภอพุทธมณฑล คิดเปนรอยละ 6.5 ตั้งอยูในอําเภอ   
นครชัยศร ีคิดเปนรอยละ 6.3 และตั้งอยูในอําเภอดอนตูม คิดเปนรอยละ 4.1 
 ในการวิจัย ผูวิจัยไดจัดลําดับขอคําถามเพื่อใหไดคําตอบการวิจัย  ตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดผล
การศึกษาดังนี ้
1.  ความตองการบุคลากรทางดานรัฐศาสตร 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการบัณฑิตทางดานรัฐศาสตร จํานวน 368 คน คิดเปนรอยละ 75.3 
และไมตองการใชผูสําเร็จการศึกษาทางดานรัฐศาสตร จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 24.7 และเมื่อศึกษา
เปรียบเทียบระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน พบวาทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความตองการใช
ผูสําเร็จการศึกษาทางดานรัฐศาสตร มากกวา ไมตองการใชผูสําเร็จการศึกษาทางดานรัฐศาสตร 
 
ตารางที ่1 ความสัมพันธระหวางประเภทของหนวยงานกับความตองการใชผูสําเร็จการศึกษาทางดานรัฐศาสตร  

                                          n = 489 
การใชผูสําเร็จการศึกษา 
ทางดานรัฐศาสตร 

 

ตองการ ไมตองการ 

รวม 

ภาครัฐ 74 (52.86%) 66(47.14%) 140(28.63%) 
ภาคเอกชน 294(84.24%) 55(15.76%) 349(71.17%) 

ประเภทของ
หนวยงาน 

รวม 368 (75.26%) 121(24.74%) 489 (100%) 
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จากการศึกษา พบวา ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความตองการใชผูสําเร็จการศึกษาทางดาน
รัฐศาสตร โดยภาคเอกชนมีความตองการในสัดสวนที่สูงกวาในภาครัฐ คือ ในภาคเอกชนมีความตองการใชผูสําเร็จ
การศึกษาทางดานรัฐศาสตร จํานวน  294 คน คิดเปนรอยละ 84.24 ในขณะที่ภาครัฐมีความตองการใชผูสําเร็จ
การศึกษาทางดานรัฐศาสตร จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 52.86 
 
ตารางที ่2 ลําดับสาขายอยทางดานรัฐศาสตรที่หนวยงานตองการ 

                                    n = 489 
สาขายอยทางดานรัฐศาสตร จํานวนผูเลือกเปนลําดับที่ 1  การจัดลําดับ 
   รัฐประศาสนศาสตร 411 1 
   ปกครอง 51 2 
   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 27 3 
   ความสัมพันธระหวางประเทศ 10 4 

 
 จากการศึกษา พบวาความตองการใชผูสําเร็จการศึกษาทางรัฐศาสตร จัดเรียงลําดับสาขายอยรัฐศาสตรที่
หนวยงานตองการมากที่สุด เปนลําดับที่ 1 คือ รัฐประศาสนศาสตร อันดับที่ 2 คือ ปกครอง ลําดับที่ 3 คือ สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา และลําดับที ่4 คือความสัมพันธระหวางประเทศ เปนลําดับสุดทาย  
2.   กําลังคนที่มีอยูทางดานรัฐศาสตรของหนวยงาน 

กลุมตัวอยางสวนใหญ ตอบวาหนวยงานไมมีบุคลากรทางดานรัฐศาสตร จํานวน 404 หนวยงาน คิดเปน
รอยละ 82.60 สวนหนวยงานที่มีบุคลากรทางดานรัฐศาสตร จํานวน 85 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 17.40 

 
ตารางที ่3 ความสัมพันธระหวางประเภทของหนวยงานกับกําลังคนทางดานรัฐศาสตรของหนวยงาน 

       n = 489 
กําลังคน 

ทางดานรัฐศาสตร 
 

ม ี ไมม ี

รวม 

ภาครัฐ 56 (40%) 84 (60%) 140(%) 
ภาคเอกชน 29 (8.3%) 320(91.70%) 349(%) 

ประเภทของ
หนวยงาน 

รวม 85 (17.38%) 404(82.62%) 489 (100%) 
 
จากการศึกษา พบวา หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมกีําลังคนทางดานรัฐศาสตรเพียง 85 หนวยงาน 

คิดเปนรอยละ 17.38  โดยหนวยงานภาคเอกชนที่มีกําลังคนทางดานรัฐศาสตร มีเพียง 29 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 
8.3 สวนหนวยงานภาครัฐที่มีกําลังคนทางดานรัฐศาสตร มีจํานวน 56 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 40 
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ตารางที ่4 งานที่บุคลากรทางดานรัฐศาสตรทําในหนวยงาน  
                                      n = 85 
                               จํานวนคําตอบ = 277  

งานทางดาน จํานวนคําตอบ รอยละ 
งานดานทรัพยากรบุคคล 63 22.74 
งานดานวางแผนและวิเคราะห
นโยบาย 

54 19.49 

งานดานบริหาร 46 16.61 
งานดานธุรการ งานเอกสาร 44 15.88 
งานดานลูกคาสัมพันธ 25 9.03 
งานดานวิจัย 17 6.14 
งานดานเลขานุการ 17 6.14 
อื่นๆ (ทํางานที่หลากหลาย) 10 3.61 
งานดานจัดซื้อ 1 0.36 

 
จากการศึกษา จํานวนหนวยงานที่มีบุคลากรทางดานรัฐศาสตร จํานวน 85 หนวยงาน สวนใหญ บุคลากร

ทํางานดานทรัพยากรบุคคล  คิดเปนรอยละ 22.74 รองลงมา งานดานวางแผนและวิเคราะหนโยบาย คิดเปนรอยละ 
19.49 งานดานบริหาร คิดเปนรอยละ 16.61 งานดานธุรการ งานเอกสาร คิดเปนรอยละ 15.88  งานดานลูกคา
สัมพันธ คิดเปนรอยละ 9.03  งานดานวิจัยและงานดานเลขานุการเทากัน คือ รอยละ 6.14 งานดานอื่นๆ ซึ่งผูตอบ
สวนใหญตอบวาทํางานที่หลากหลาย คิดเปนรอยละ 3.16 และงานดานนจัดซื้อมีบุคลากรทางดานรัฐศาสตรทํา
นอยที่สุด คือ รอยละ 0.36 
3.  ปจจัยที่ใชคัดเลือกบุคลากรที่จบทางดานรัฐศาสตร   

ตารางที ่5 ปจจัยที่ใชในการคัดเลือกบุคลากรที่จบทางดานรัฐศาสตร  
                                      n = 489 

ปจจัยดาน จํานวน ลําดับที่ 
เนื้อหาของหลักสูตร 49 1 
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 30 2 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ,
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร 

19 3 

เกรดเฉลี่ย 18 4 
กิจกรรมนอกหลักสูตร 6 5 
อื่นๆ (บุคลิกภาพ) 6 5 

 
     ปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางคัดเลือกบุคลากรที่จบทางดานรัฐศาสตร  จัดเรียงลําดับตามที่มีผูเลือกเปน
อันดับที่ 1 มากที่สุด จากมากที่สุดไปนอยที่สุด ลําดับที่ 1 เนื้อหาของหลักสูตร ลําดับที่ 2 ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 
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ลําดับที ่3 ความสามารถดานภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร ลําดับที่ 4 เกรดเฉลี่ย และลําดับที่ 5 กิจกรรมนอก
หลักสูตร และปจจัยอื่นๆ ไดแก บุคลิกภาพ  
4.  การเปดหลักสูตรทางดานรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
    กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความตองการใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปดหลักสูตร
ทางดานรัฐศาสตร จํานวน 392 คน คิดเปนรอยละ 80.20   โดยมีมุมมองตอหลักสูตรทางดานรัฐศาสตรวาจะมี
ผูสนใจเขาศึกษา ดังตารางที ่6 
ตารางที ่6 ความคิดเห็นตอหลักสูตรทางดานรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

                                                     n = 489 
ความคิดเห็นตอหลักสูตรวาจะมีผูสนใจเขาศึกษาหรือไม ถามีการเปดหลักสูตร  
  จํานวน รอยละ 
 ไมม ี 14 2.9 
 มีนอย 90 18.4 
 มีปานกลาง 245 50.1 
 มีมาก 140 28.6 
X = 3.05  SD =  .76   
แปลคา 1-1.75 ไมม,ี 1.76 -2.50 มีนอย, 2.51 – 3.25 มีปานกลาง, 3.26- 4.00 มีมาก 

 
จากตาราง กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร เกษตรศาสตร  

กําแพงแสน หากมีการเปดสอน จะมีผูสนใจเขาศึกษาในระดับปานกลาง 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูใชแรงงานในจังหวัดนครปฐม จํานวน 489 คน โดยเปนผูแทนจาก
หนวยงานภาคเอกชน รอยละ 71.4 และหนวยงานภาครัฐรอยละ 28.6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย 
สวนใหญอายุระหวาง 35-44 ป  ตําแหนงในหนวยงานสวนใหญเปนเจาของกิจการ โดยมีอายุงานสวนใหญระหวาง 
5-14 ป หนวยงานสวนใหญเปนหนวยงานประเภทการบริการ โดยขนาดของหนวยงานสวนใหญเปนหนวยงาน
ขนาดยอม ที่ตั้งของสถานประกอบการสวนใหญอยูในอําเภอเมือง กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการใชผูสําเร็จ
การศึกษาทางดานรัฐศาสตรรอยละ 75.3 และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
พบวาภาคเอกชนมีความตองการบุคลากรทางดานรัฐศาสตรในสัดสวนที่สูงกวาในภาครัฐ  สวนดานกําลังคน
ทางดานรัฐศาสตรในหนวยงาน กลุมตัวอยางมีบุคลากรทางดานรัฐศาสตรทํางานเพียงรอยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบ
กําลังคนทางดานรัฐศาสตรในหนวยงานภาคเอกชนมีสัดสวนที่นอยกวาในหนวยงานภาครัฐ  และในหนวยงานที่มี
บุคลากรทางดานรัฐศาสตร พบวาสวนใหญบุคลากรทํางานดานทรัพยากรบุคคล  รองลงมา งานดานวางแผนและ
วิเคราะหนโยบาย และงานดานบริหาร ตามลําดับ โดยปจจัยที่ใชคัดเลือกบุคลากรที่จบทางดานรัฐศาสตร กลุม
ตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับเนื้อหาของหลักสูตรมากที่สุด รองลงมา คือ  ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร เกรดเฉลี่ย กิจกรรมนอกหลักสูตร และปจจัยอื่นๆ ไดแก 
บุคลิกภาพ ตามลําดับ การเปดหลักสูตรทางดานรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน กลุม
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ตัวอยางสวนใหญ มีความตองการใหเปดหลักสูตรทางดานรัฐศาสตร โดยมีความคิดเห็นตอหลักสูตรทางดาน
รัฐศาสตรวาจะมีผูสนใจเขาศึกษาในระดับปานกลาง โดยสาขายอยรัฐศาสตรที่หนวยงานตองการใหเปดมากที่สุด 
คือ รัฐประศาสนศาสตร  

จากผลการศึกษา มหาวิทยาลัยควรเปดหลักสูตรทางดานรัฐศาสตร เนื่องจากผูใชแรงงานในจังหวัด
นครปฐม ยังมีความตองการบุคลากรทางดานรัฐศาสตรในสัดสวนที่สูง และกําลังคนทางดานรัฐศาสตรที่มีอยูของ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังมีอยูนอย สวนสาขาที่ควรเปดสอนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในจังหวัดนครปฐม  คือ สาขารัฐประศาสนศาสตร โดยมีเนื้อหาหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตให
สอดคลองกับงานที่หนวยงานตองการใหบุคลากรทางดานรัฐศาสตรทํา คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล              
การวางแผนและวิเคราะหนโยบาย และดานการบริหารจัดการ 
 

เอกสารอางอิง 
อนุสรณ  ลิ่มมณ.ี  “พัฒนาการรัฐศาสตรในกระแสการเปลี่ยนแปลง  : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา คณะ

รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 50 
ป คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที ่20 สิงหาคม 2541 ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ.  2544. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการเขาศึกษาตอสาย
วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ความตองการเขาพัฒนาอาชีพของชุมชน และความตองการแรงงานสาย
วิชาชีพของสถานประกอบการในเขตจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดนครปฐม.  2552.  ทําเนียบจังหวัดนครปฐม ประจําป 
2552 (Online).  www.nakhonpathom.go.th, 14 สิงหาคม 2552 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2549. รายงานผลการศึกษาความตองการกําลังคนของกลุมอุตสาหกรรม. 
กรุงเทพฯ : สกศ. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2551. บทความบริหารกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551 - 2565).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551–2554)
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม .2552.รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 


