บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนป
การศึกษา 2549 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ดานความรูความสามารถ
ทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ กับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนตาม
กลุมสาขาวิชา วิธีดําเนินการศึกษา ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรและกลุม
ตัวอยาง เปนนายจาง/ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2549 ที่ไดงานทํา
แลวจํานวน 3,123 คน การรวบรวมขอมูล ใชสถานที่อยูของนายจาง/ผูใชบัณฑิต จากแบบสอบถาม
ภาวะการหางานทําของบัณฑิตเฉพาะบัณฑิตที่ทํางานแลวทั้งหมด โดยคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มี
สถานที่ทํางานของบัณฑิตที่มีรายละเอียดสมบูรณ ถูกตอง และชัดเจน จํานวน 2,583 คน หลังจากนั้นได
สงแบบสอบถามไปทางไปรษณียถึงนายจาง/ผูใชบัณฑิตในชวงเดือนมิถุนายน 2551 พรอมทั้งไดแนบซอง
ติดแสตมปและจาหนาซองถึงผูวิจัยทุกฉบับ ซึ่งไดรับแบบสอบถามคืนในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
2551 จํานวน 1,028 ฉบับคิดเปนรอยละ 39.8 ของแบบสอบถามที่สง การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติแบบ
พรรณนาเพื่ อ บรรยายลั ก ษณะของข อ มู ล และวิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของ
นายจา ง/ผู ใช บัณฑิตภาครัฐกั บนายจา ง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน โดยใชคาที (t-test) ผลการวิจัย
พบวา นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 7.88) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
และดานความรูความสามารถทั่วไป (คาเฉลี่ย 7.55 และ 7.68) และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ในดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ (คาเฉลี่ย 8.01 และ 8.38)
โดยสรุปความพึงพอใจในแตละดานดังนี้
ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจใน
ระดับมากทั้ง 9 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความสามารถใน
การเรี ย นรู ศึ ก ษาค น คว า เพิ่ ม เติ ม และแสวงหาความรู ใ หม เ พื่ อ พั ฒ นางาน ความรู เ กี่ ย วกั บ งานที่
รับผิดชอบ และความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย 3 ขอ
แรกที่ น ายจา ง/ผูใช บัณฑิ ตพึ ง พอใจมาก
สว นใหญเ ปน บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะ
แพทยศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย

ของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ กับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความ
พึงพอใจแตกตางกันในภาพรวม และรายขอทุกขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทั่วไป ในภาพรวม
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ขอ
พึงพอใจมาก 8 ขอ และระดับพึงพอใจ 1 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่มีคาเฉลี่ยสูง เปนขอที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ขอ ไดแก ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน และพึงพอใจมาก 1 ขอ ไดแก ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก สวนใหญเปนบัณฑิตคณะทันต
แพทยศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะนิติศาสตร และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 ยกเวนขอความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสาร มีความพึงพอใจ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด 4 ขอ และพึง
พอใจในระดับมาก 4 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก
การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน และความมีมนุษยสัมพันธ โดย
3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด สวนใหญเปนบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร คณะทันต
แพทยศาสตร คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะเศรษฐศาสตร และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มี
ความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
ยกเวนขอความมีมนุษยสัมพันธ มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ใน
ภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 7 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ความซื่อสัตยสุจริต และ
ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด
ส ว นใหญ เ ป น บั ณฑิ ตคณะเภสั ช ศาสตร คณะทัน ตแพทยศาสตร คณะวิท ยาการสื่ อสาร และคณะ
เศรษฐศาสตร และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและ
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รายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ยกเวนขอความซื่อสัตยสุจริต มีความพึงพอใจ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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