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การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนป
การศึกษา 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป 
ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ กับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนตามกลุมสาขาวิชา 
วิธีดําเนินการศึกษา ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนนายจาง/
ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2550 ที่ไดงานทําแลวจํานวน 3,501 คน 
การรวบรวมขอมูล ใชสถานที่อยูของนายจาง/ผูใชบัณฑิต จากระบบฐานขอมูลภาวะการหางานทํา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ใหบัณฑิตบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน โดยคัดเลือกเฉพาะ
บัณฑิตที่ทํางานแลวทั้งหมด (ไมรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) และเปนบัณฑิตมีขอมูลสถานที่ทํางาน
สมบูรณ ถูกตอง และชัดเจน จํานวน 3,092 คน  หลังจากนั้นไดสงแบบสอบถามไปทางไปรษณียถึง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2552 พรอมทั้งไดแนบซองติดแสตมปและจาหนาซอง
ถึงผูวิจัยทุกฉบับ ซึ่งไดรับแบบสอบถามคืนในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2552 จํานวน 1,180  ฉบับ คิด
เปนรอยละ 38.2 ของแบบสอบถามที่สง การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติแบบพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะ
ของขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน โดยใชคาที (t-test)  ผลการวิจัย พบวา นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความ
พึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.81)  โดยมีความพึงพอใจ
ในระดับมากในดานบุคลิกภาพ ดานความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพ (คาเฉล่ีย 7.88, 7.59 และ 7.50 ตามลําดับ) และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในดาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ (คาเฉลี่ย 8.26) โดยสรุปความพึงพอใจในแตละดานดังนี้  

ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจใน
ระดับมากทั้ง 9 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความสามารถใน
การเรียนรูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน  ความรูเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ และความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย 3 ขอ
แรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก สวนใหญเปนบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร คณะเภสัชศาสตร  
คณะศิลปะศาสตร และคณะการบริการและการทองเที่ยว    และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
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คาเฉล่ียของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ กับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา 
มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวม และรายขอทุกขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทั่วไป ในภาพรวม
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก และเกือบทุกขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก 
ซึ่ง 3 ขอแรกที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน  ยกเวนความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ  โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก สวน
ใหญเปนบัณฑิตคณะการบริการและการทองเที่ยว คณะนิติศาสตร  และคณะเภสัชสาสตร  และเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/
ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอทุกขอ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมี 3 ขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด และที่เหลือ 5 
ขอ นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ไดแก การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน  และความมีมนุษย
สัมพันธ  โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด  สวนใหญเปนบัณฑิตคณะการบริการและ
การทองเที่ยว คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  และคณะศึกษาศาสตร  และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  5 ขอ และ .05  3 ขอ 

ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ใน
ภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 7 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และ
ความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข   โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด 
สวนใหญเปนบัณฑิตคณะการบริการและการทองเที่ยว คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา  และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกัน
ในภาพรวมและรายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  5 ขอ  และ .05 1 ขอ  ยกเวนขอความ
ซื่อสัตยสุจริต นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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คํานํา 
 

งานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนป
การศึกษา 2550 จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 ในดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับความพึง
พอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่ง
ผลการวิจัยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตเปนตัวบงชี้ที่สําคัญตัวหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนประเด็นสําคัญที่สะทอนการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการและสภาพการณที่ปรับเปล่ียนตลอดเวลา    

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานนี้จะเปนประโยชน
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บัณฑิต ผูใชบัณฑิต คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป 
และ ขอขอบพระคุณนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการ
ใหขอมูล ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งขอสังเกตอันเปนประโยชนในการทําใหการวิจัยคร้ังนี้
สําเร็จลุลวงไดดวยดี ตลอดจนขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการวิจัยคร้ังนี้  
 
 

                                                                                                      กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี 

                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                                                                                         มีนาคม  2553 
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หนา 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใช  54 

 บัณฑิตภาคเอกชนในคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ      54 
ดานความรูความสามารถทั่วไป       55 
ดานบุคลิกภาพ         57 
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ     58 

ตอนที่ 4 ความเห็นและขอเสนอแนะของนายจาง/ผูใชบัณฑิต     59 
 ความเห็นเกี่ยวกับบัณฑิตที่ทํางานในหนวยงาน      59 
 ขอเสนอแนะของนายจาง/ผูใชบัณฑิต       60 

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ      60 
ดานความรูความสามารถทั่วไป       66 
ดานบุคลิกภาพ         73 
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ     78 

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ      
สรุปผลการวิจัย          83 
อภิปรายผล                     97 
ขอเสนอแนะ                    100 

บรรณานุกรมและเอกสารอางอิง                102 
ภาคผนวก ก              ผ1-ผ64 

แสดงตารางความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 จําแนกตามรายขอ กลุมสาขาและคณะ 
ภาคผนวก ข            ผ65-ผ70 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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สารบัญ (ตารางประกอบ) 

ตารางที่   หนา 

ตารางท่ี 3.1 แสดงประชากร กลุมตัวอยาง และแบบสอบถามท่ีไดรับ  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
และคณะ 

32 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของนายจาง/ผูใชบัณฑิตท่ีเปนผูประเมิน 37 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวน และรอยละหนวยงานของนายจาง/ผูใชบัณฑิตท่ีเปนผูประเมิน 39 
ตารางท่ี 4.3  แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานความรู

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 
42 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานความรู
ความสามารถท่ัวไป 

45 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานบุคลิกภาพ 49 
ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
52 

ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉล่ียและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 

55 

ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉล่ียและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานความรูความสามารถท่ัวไป 

56 

ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉล่ียและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานบุคลิกภาพ 

57 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ียและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

58 
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สารบัญตาราง 
ตารางที่   หนา 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ และกลุมสาขา/คณะ ผ1 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมอายุ และกลุมสาขา/คณะ ผ2 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาและกลุมสาขา/คณะ ผ3 
ตารางที่ 4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความสัมพันธกับบัณฑิตและกลุมสาขา/คณะ ผ4 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมอายุงานและกลุมสาขา/คณะ ผ5 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทหนวยงาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ ผ6 
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานในกรณีที่เปนภาคเอกชน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ ผ7 
ตารางที่ 8  แสดงจํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานในกรณีที่เปนภาคเอกชนและมีทุนจดทะเบียน 

จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 
ผ8 

ตารางที่ 9  แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนบุคลากร/พนักงานในหนวยงาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ ผ9 
ตารางที่ 10  แสดงจํานวนและรอยละของตําแหนงของนายจาง/ผูใชบัณฑิต จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ ผ10 
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ ผ11 
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของจุดเนนที่สําคัญในการพิจารณารับบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน 

จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 
ผ13 

ตารางที่ 13 แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความรูเชิงวิชาการ  ทั่วไป จําแนกตาม
กลุมสาขา/คณะ 

ผ15 

ตารางที่ 14 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในความรูความสามารถในเชิงวิชาชีพ 
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ16 

ตารางที่ 15 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในความรูเก่ียวกับงานทั่วไปในหนวยงาน 
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ17 

ตารางที่ 16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในความรูเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ18 

ตารางที่ 17 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในความสามารถในการเรียนรู ศึกษา 
คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ19 

ตารางที่ 18 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในความสามารถในการประยุกตใชความรู
ทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ20 

ตารางที่ 19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในความสามารถในการตัดสินใจในการ
แกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ21 

ตารางที่ 20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในความสามารถในการวางแผนการทํางาน 
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ22 

ตารางที่ 21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ23 
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความคิดริเร่ิมสรางสรรค จําแนกตามกลุม
สาขา/คณะ 

ผ24 

ตารางที่ 23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ25 

ตารางที่ 24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการ
ติดตอส่ือสาร จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ26 

ตารางที่ 25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ27 

ตารางที่ 26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการบริหารจัดการ 
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ28 

ตารางที่ 27 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการส่ือสาร (พูด อาน ฟง 
เขียน)  จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ29 

ตารางที่ 28 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ30 

ตารางที่ 29 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการทํางานเปนทีม 
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ31 

ตารางที่ 30 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห 
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ32 

ตารางที่ 31 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ33 

ตารางที่ 32 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความมีระเบียบในการทํางาน จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ34 

ตารางที่ 33 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ35 

ตารางที่ 34 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความเช่ือม่ันในตนเอง จําแนกตามกลุม
สาขา/คณะ 

ผ36 

ตารางที่ 35 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความมีมนุษยสัมพันธ จําแนกตามกลุม
สาขา/คณะ 

ผ37 

ตารางที่ 36 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความเปนผูนํา จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ ผ38 
ตารางที่ 37 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความมีเหตุผล จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ ผ39 
ตารางที่ 38 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 

จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 
ผ40 

ตารางที่ 39 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ41 

ตารางที่ 40 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการควบคุมอารมณ 
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ42 
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ตารางที่ 41 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความขยัน อดทน อุตสาหะ จําแนกตาม
กลุมสาขา/คณะ 

ผ43 

ตารางที่ 42 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความซื่อสัตยสุจริต จําแนกตามกลุม
สาขา/คณะ 

ผ44 

ตารางที่ 43 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความตรงตอเวลา  จําแนกตามกลุม
สาขา/คณะ 

ผ45 

ตารางที่ 44 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความรับผิดชอบในวิชาชีพ จําแนกตาม
กลุมสาขา/คณะ 

ผ46 

ตารางที่ 45 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกา
ของสังคม จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ47 

ตารางที่ 46 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในการประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี 
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ48 

ตารางที่ 47 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ49 

ตารางที่ 48 แสดงคาเฉล่ีย จํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต มอ.  จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ50 

ตารางที่ 49 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต มอ.  ตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในดานตาง ๆ จําแนกตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ประเมิน 

ผ52 

ตารางที่ 50 แสดงจํานวนและรอยละความสามารถของบัณฑิตที่ทํางานในหนวยงาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ ผ55 
ตารางที่ 51 แสดงจํานวนวันเฉล่ียการฝกอบรมและการทดลองงานของบัณฑิตในกรณีที่ไมสามารถทํางานได

ทันที จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 
ผ56 

ตารางที่ 52 แสดงคาเฉล่ีย จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนของบัณฑิตตอหนวยงานใน
ภาพรวม จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ 

ผ57 

ตารางที่ 53 แสดงคาเฉล่ีย จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิตเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยจํากัดรับอื่น ๆ ของรัฐ จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคณะ 

ผ58 

ตารางที่ 54 แสดงคาเฉล่ีย จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิตเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคณะ 

ผ59 

ตารางที่ 55 แสดงจํานวนการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในภาพรวมและรายขอของดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ 

ผ60 

ตารางที่ 56 แสดงจํานวนการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในภาพรวมและรายขอของดานความรูความสามารถ
ทั่วไป จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ 

ผ61 

ตารางที่ 57 แสดงจํานวนการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในภาพรวมและรายขอของดานบุคลิกภาพ จําแนก
ตามกลุมสาขาและคณะ 

ผ62 

ตารางที่ 58 แสดงจํานวนการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในภาพรวมและรายขอของดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ 

ผ63 

ตารางที่ 59 แสดงจํานวนการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ ในภาพรวม จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ ผ64 
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บทที่ 1 
บทนํา  

 
ความสําคัญและที่มาของปญหา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดศึกษาภาวะการหางานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปอยาง
ตอเนื่อง ผลการสํารวจ พบวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมากวา 10 ป อัตราการไดงานทําของบัณฑิตอยู
ระหวางรอยละ 66.7-88.6 มีบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานแลว 38 รุน จํานวน 73,453 คน ซึ่งเปนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในรุนปการศึกษา 2513 เปนรุนแรกจนถึงปจจุบันรุนปการศึกษา 2550 โดยที่การผลิต
บัณฑิตเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของทรัพยากร
มนุษยที่เขาสูตลาดแรงงาน เพื่อเปนฐานในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ มหาวิทยาลัยจึงมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดรับกับความตองการระดับประเทศ รวมถึงความ
ตองการผูใชบัณฑิตทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ ประกอบกับในปจจุบันไดมีพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคกรมหาชนข้ึน
ในป พ.ศ. 2543 ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยที่ระดับความพึงพอใจของนายจาง/
ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่สํารวจภายใน 1 ป ยังคงเปนตัวบงชี้ที่ประกอบการประเมิน  แมวาการ
ดําเนินการในภาพรวมดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ  แตในสวนของมหาวิทยาลัยเองไดดําเนินการ
ติดตามการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางตอเนื่อง   
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นการประเมินมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต โดยที่ตัวบงชี้ความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต เปน 1 ในหลายๆ ตัวบงชี้ของการประเมิน และเปนขอมูลที่ใชรวมกันทั้งในภาพ
ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน  ซึ่งกองแผนงานเปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบการสํารวจความ
พึงพอใจของนายจางหรือผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิตในภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการให
นายจาง/ผูใชบัณฑิตแตละรุนปการศึกษาเปนผูประเมินบัณฑิตที่ทํางานในหนวยงานและสถาน
ประกอบการนั้นๆ  

ในการศึกษาคุณภาพบัณฑิต สามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง อาทิ การใหบัณฑิตประเมิน
ตนเอง และการใหผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาประเมินบัณฑิต ซ่ึงที่ผานมา กองแผนงานไดมีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินบัณฑิตอยูบาง ไดแก การใหบัณฑิตประเมินตนเอง เปนการศึกษาความคิดเห็น
ของบัณฑิตเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมและกระบวนการจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และการ
ประเมินบัณฑิตโดยใหผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาเปนผูประเมิน เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
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บัณฑิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค สวนการประเมินบัณฑิตใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ไพฑูรย อิงคสุวรรณ และคณะ, 2535) ไดประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
ในแตละดาน โดยใหผูบังคับบัญชาประเมินคุณภาพการทํางานของบัณฑิตในเร่ืองตางๆ ไดแก ความรู
ความสามารถทางดานวิชาการ ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการทํางาน 
และความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่  โดยผูบังคับบัญชามากกวารอยละ 40 มีความพึงพอใจตอบัณฑิตใน
ระดับมาก ในดานความรูความสามารถในสาขาวิชา ความกระตือรือรนและพรอมที่จะรับงาน ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ความซ่ือสัตยและความมีวินัย จากผลการประเมินบัณฑิตในมุมมองตางๆ สามารถ
สะทอนคุณภาพของบัณฑิต หรือคุณลักษณะของบัณฑิตที่หนวยงานตองการ  ดังนั้นการประเมินความ
พึงพอใจจากผูใชบัณฑิตเปนประเด็นสําคัญที่สะทอนการผลิตบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต ประกอบกับ
หลักเกณฑสําคัญ ไดแก ความรูความสามารถ ความประพฤติและสุขภาพอนามัย และการประเมินผลการ
ทํางานในหนวยงาน เปนเกณทหลักที่นายจางหรือผูใชบัณฑิตสวนใหญใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เขาทํางานในหนวยงาน            (จําเนียร จวงตระกูล, 2540) นอกจากนั้นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่
สะเทือนไปทั่วโลก สงผลกระทบถึงภาวการณจางงานในแบบที่เร่ิมเดนชัดข้ึนเร่ือยๆ  กลาวคือ ที่สําคัญ
จะสงผลใหการจางงานเปลี่ยนแปลงไป นายจางจะมีมุมมองการคัดคนเขาทํางานจะเขมขนข้ึน ผูสําเร็จ
การศึกษาในกลุม super Quality ซึ่งหมายถึง ผูที่จบในสถาบันชั้นนํา และตองมีเกรดเฉล่ีย 3.70 ข้ึนไป
เทานั้นที่จะมีโอกาสเหนือคนอ่ืน (อรพงศ เทียนเงิน, 2552) คุณลักษณะดังกลาวเปนเกณฑสําคัญลําดับ
ตนๆ ที่ผูจางงานพึงพอใจและตองการ  

ดวยเหตุที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินการทําวิจัยเร่ืองความพึง
พอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาอยางตอเนื่อง  โดยเร่ิมศึกษาจาก
นายจาง/ผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเมื่อรุนป 2543 เปนคร้ังแรก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับกับการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตของ สมศ.   ตอมาไดทําการวิจัยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2545-2549 โดยสํารวจในป พ.ศ. 2547  ป พ.ศ. 2548  ป 
พ.ศ. 2549  ป และพ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 ตามลําดับ  สวนความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร รุนปการศึกษา 2550 ที่สํารวจในป 2552 นี้ เปนการดําเนินงานตอเนื่อง
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลความพึงพอใจของนายจางหรือผูใชบัณฑิต  ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่ใชประกอบการ
รายงานของมหาวิทยาลัย และเปนตัวบงชี้ที่สําคัญตัวหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ให
มีคุณภาพยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนประเด็นสําคัญที่สะทอนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  
และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการและ
สภาพการณที่ปรับเปล่ียนตลอดเวลา รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในประโยชนอ่ืนดวย  
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วัตถุประสงค 

1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร รุนปการศึกษา  2550 ในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ดานความรู
ความสามารถทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับความพึงพอใจของนายจาง/ 
ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2550 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้มุงประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ความรูความสามารถทั่วไป บุคลิกภาพ และ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

2. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง ศึกษาเฉพาะนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนนายจาง/
ผูใชบัณฑิตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รุนป
การศึกษา 2550  ที่ไดงานทําแลว และเปนผูที่มีสถานที่ทํางานชัดเจนเทานั้น  ทั้งนี้ไมนับรวมบัณฑิตที่
ประกอบอาชีพอิสระ 

 
นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
 1. คุณลักษณะบัณฑิต หมายถึง คุณลักษณะตางๆ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ใน 4 ดาน ดังนี้ 

1.1  ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ประกอบดวย 
1) ความรูเชิงวิชาการทั่วไป  
2) ความรูความสามารถในวิชาชีพ  
3) ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน  
4) ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ  
5) ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควา เพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อ

พัฒนางาน  
6) ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
7) ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาที่รับผิดชอบ  
8) ความสามารถในการวางแผนการทํางาน  
9) ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
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1.2  ดานความรูความสามารถทั่วไป ประกอบดวย 

1) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
2) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
3) ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอส่ือสาร  
4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5) ความสามารถในการบริหารจัดการ  
6) ความสามารถในการสื่อสาร (พูดอานฟงเขียน)  
7) ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
8) ความสามารถในการทํางานเปนทีม  
9) ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห  
10) ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน  
11) ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

1.3  ดานบุคลิกภาพ  ประกอบดวย  
1) การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
2) ความเชื่อมั่นในตนเอง  
3) ความมีมนุษยสัมพันธ  
4) ความเปนผูนํา  
5) ความมีเหตุผล  
6) การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน   
7) การปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงาน 
8) ความสามารถในการควบคุมอารมณ 

1.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
1) ความขยันอดทนอุตสาหะ  
2) ความซ่ือสัตยสุจริต  
3) ความตรงตอเวลา  
4) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  
5) ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม  
6) การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี  
7) ความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
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2. นายจาง/ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง/ผูใชบัณฑิตทั้งในภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
ที่เปนผูบังคับบัญชาระดับตน และ/หรือผูบังคับบัญชาโดยสายการบังคับบัญชาหรือผูเกี่ยวของกับ
การ 
ประเมิน/การบริหารงานบุคคลในหนวยงานที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทํางานอยู 

3. กลุมสาขาวิชา หมายถึง การแบงกลุมของนายจาง/ผูใชบัณฑิตคณะตางๆ ตามเกณฑการ
แบงกลุมของสมศ. ไดแก 

3.1 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร 

3.2 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ ไดแก บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

3.3  กลุมวิศวกรรมศาสตร ไดแก บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
(ภูเก็ต) 

3.4 กลุมเกษตรศาสตร ไดแก บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ  

3.5 กลุมบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตรฯ  ไดแก บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ คณะ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร และคณะการบริการและการทองเที่ยว 

3.6 กลุมครุศาสตร ไดแก บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร 
3.7 กลุมสังคมศาสตร ไดแก บัณฑิตคณะนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคม 

ศาสตร คณะศิลปศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา  
3.8  กลุมศิลปกรรมศาสตร ไดแก บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
3.9  กลุมสหวิทยาการ ไดแก บัณฑิตคณะวิทยาการส่ือสาร และคณะวิเทศศึกษา 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนตัวบงชี้ตัวหนึ่งที่สะทอนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเพื่อ
เปนขอมูลสําหรับคณะ/หนวยงานในการรายงานผลการผลิตบัณฑิต 

2. เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลลัพธ/ผลกระทบ สําหรับตัวบงชี้ที่ใชในมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิตสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

4. เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

5. เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนใหคณะใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม โดย
คณะใชเปนแนวทางในการศึกษาระดับลึกตอไป 
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บทที่ 2 

แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

ในการวิจัยความพึงพอใจของนายจางงาน/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนป
การศึกษา 2550 นี้ มุงที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ซึ่งผูวิจัยไดอาศัยกรอบแนวคิดจากการศึกษา ความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2543  และรุนปการศึกษา 2545  
จนถึงรุนปการศึกษา 2550 นี้ ยังคงใชแนวทางการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากผลงานวิจัย
ดังกลาว ตามลําดับ ดังนี้ 

1. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2. ความหมายและแนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง 
4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
5. เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 คอทเลอร  (Kotler,  1994 : 98)  กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง  ระดับความรูสึกของ
ลูกคาที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือการทํางานของ
ผลิตภัณฑ กับการคาดหวังของลูกคา 

สจวต ออสแคมป (Oscamps, Stuart, 1984 : 174-175) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจไว 3 ประการคือ 

1. ความพึงพอใจเปนสภาพการณที่เกิดจากผลสําเร็จที่เปนไปตามที่บุคคลคาดหวังไว 
2. ความพึงพอใจเปนระดับของความสําเร็จที่เปนไปตามความตองการ 
3. ความพึงพอใจเปนการที่งานไดเปนไปตามที่คาดหรือตอบสนองคุณคาของบุคคล 
กิลเมอร (Gilmer, 1966 :255) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลของ

ทัศนคติตางๆ ของบุคคลที่มีตอองคประกอบของงาน 
เซอรเมอรฮอรน (Shermerhorn, Hut and Others. 1988 : 41) ไดใหความหมายของความพึง

พอใจวา หมายถึง ระดับความรูสึกที่ดีของแตละคนเกี่ยวกับงาน 
โวลแมน  (Wolman.1971 : 333) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกมีความสุขเมื่อ

ไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการหรือแรงจูงใจ 
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 สมฤดี  เพชรนาค  (2550 : 7)  ไดใหความหมายความพึงพอใจวา เปนความรูสึกของบุคคล
ในทางที่ดีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เชน  บุคคล  กลุมคน  หรือสถานการณ  เมื่อส่ิงเหลานั้นตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานทั้งทางดานรางกาย และจิตใจของบุคคลนั้น  ความพึงพอใจเปนเกณฑอยางหนึ่งที่ใช
สําหรับวัดคุณภาพของการใหบริการของบุคคล  หนวยงาน  หรือองคการตางๆ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 143) กลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจไว วา การรับรู
ปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจทําใหหนวยงานสามารถนําไปใชในการสรางปจจัยตางๆ 
ใหเกิดประโยชนตอการทํางาน และความพึงพอใจในการทํางานเปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคล ทําให
องคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุเปาหมายขององคการได 
  จากความหมายของความพึงพอใจขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจหมายถึง การแสดงออก
ถึงความรูสึกที่ดีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือการที่บุคคลแสดงทัศนคติตางๆ หรืออีกนัยหนึ่งเปนผลการประเมิน
เปรียบเทียบส่ิงที่ไดเห็นจริงกับส่ิงที่คาดหวังวาสอดคลองกันหรือมีระดับความคาดหวังมากนอยเพียงใด 

 โดยที่หนวยงานหรือองคกรตางๆ ประกอบดวยบุคลากรจํานวนมากที่สําเร็จการศึกษาจาก
ตาง มหาวิทยาลัยและตางสถาบัน ซึ่งบุคลากรดังกลาวตางก็เปนกําลังสําคัญตอผลการดําเนินงานเปน
อยางมาก และการดําเนินงานจะเปนไปไดดวยดีนั้น ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาจะตองมีความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากรในหนวยงาน ดังนั้นอาจกลาวไดวาความพึงพอใจมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
การดําเนินงานขององคการ เพราะเปนองคประกอบที่สรางความสําเร็จใหองคการประการหนึ่ง และเปน
ตัวสะทอนที่สําคัญประการหนึ่งของการผลิตบัณฑิตแตละมหาวิทยาลัย เพื่อสงผลถึงการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่องตอไป 

 

2. ความหมายและแนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ในยุคปจจุบันองคกรสวนใหญไดนําระบบประกันคุณภาพมาใชในหนวยงาน สวนหนึ่งเพื่อ
ตองการปรับปรุงคุณภาพ และหลายๆ สวนตองการทราบความตองการของลูกคาวาอยูในระดับใด 
แนวคิดในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงครอบคลุมถึงการประเมินผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงก็คือบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และตัวแปรที่สําคัญมากตัวแปรหน่ึงในการช้ีวัดคุณภาพ
ผลผลิตของมหาวิทยาลัย คือผูใชบัณฑิต ซึ่งหมายถึงผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานที่
บัณฑิตทํางานอยูนั่นเอง ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมแนวคิดในการประเมินผลผลิตขององคกร ดวยการ
สรางเกณฑการชี้วัดความพึงพอใจของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชา โดยอาศัยผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตเปนตัวแปรที่สําคัญ ซึ่งพบวาไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงการประเมิน
การปฏิบัติงานไว ดังนี้ 

 Roger Bellows (Roger Bellows,1961) ใหคําจํากัดความ การประเมินผลการปฏิบัติงานไววา 
“เปนการประเมินคุณคาของบุคคลแตละคนที่มีตอองคการ  โดยทั่วไปแลวจะกระทําโดยผูบังคับบัญชา
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หรือผูที่อยูในตําแหนงที่ติดตาม สังเกตการทํางานของคนเหลานั้นได การประเมินนี้จะกระทําอยางเปน
ระบบ” 

 Dale S. Beach  (Dale S. Beach ,1970)  ไดใหคําจํากัดความวา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคือ “การประเมินอยางเปนระบบของบุคคลแตละราย โดยมองที่ผลการทํางานและศักยภาพ
สําหรับการพัฒนาการของผูถูกประเมิน” 

 Joseph B. Kingbury  (Joseph B. Kingbury ,1970)  กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คือวิธีการที่ผูบังคับบัญชาไดบันทึกและลงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนในระยะเวลาที่กําหนดไว 

 เสนาะ ติเยาว เห็นวา การประเมินผลงานเปนการหาคุณคาจากการปฏิบัติงานหรือเปนการหา
ประโยชนหรือตีราคาผลงานของผูปฏิบัติงาน โดยปกติผูที่จะประเมินผลงานจะเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง
ของคนนั้น การประเมินผลงานอาจไมกระทําเปนตัวเลข หรือจํานวนเงิน และไมจําเปนตองอาศัย
เหตุการณที่เกิดข้ึน  การประเมินที่ใชกันมากก็คือ ประเมินจากผลที่ไดโดยการเปรียบเทียบผลงานกับ
วัตถุประสงคของงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเปนเร่ืองที่เกี่ยวของโดยตรงตอคนและองคการ ในการ
ทํางานปกติประจําวัน ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกันหรือในกลุมเดียวกันมีความเห็นในลักษณะ
ประเมินผูทํางานดวยกันเสมอจะโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจก็ตาม ผูบังคับบัญชามักใชวิจารณญาณประเมิน
คุณภาพผลงานของผูใตบังคับบัญชา และคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพในการทํางานระหวางผู
บังคับ บัญชาและผูใตบังคับบัญชา และอาจใชผลการประเมินนั้นประกอบการพิจารณาเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับบุคคลนั้น ในขณะเดียวกันผูใตบังคับบัญชาก็ใชวิจารณญาณของตนประเมินผูบังคับบัญชา 
เพื่อนรวมงาน งานของตน และหนวยงานที่ตนทําอยู     ซึ่งบางเร่ืองก็จะเปนเพียงความคิดเห็นสวนตัว
ของบุคคลเทานั้น (สวัสด์ิ สุคนธรังษี, 2517)  นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกิจกรรมอยาง
หนึ่งของการบริหารงานบุคคล ที่ใชเปนเคร่ืองมือในการวัดคาของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรวา
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  

 ดังนั้นการใหนายจางหรือผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินความพึงพอใจตอบัณฑิต จะสะทอน
คุณภาพของบัณฑิตไดสวนหนึ่งวาบัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ มีความรู
ความ สามารถทั่วไป บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ส่ิงตางๆ เหลานี้ผูจาง
งาน/ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในระดับใด เนื่องจากผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาเปนผูใกลชิดบัณฑิต
มากที่สุด และทายสุดจะสงผลใหองคการหรือหนวยงานวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมี
ประสิทธิผล 
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3. ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง 
Keith Davis  (Keith Davis, อางใน วิเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. 2540 : 205) กลาวไววา 

องคการเปนระบบสังคม เปนที่รวมของศาสตรวิชาการ และความเปนมนุษย  ดังนั้นทุกๆ ชีวิตใน
องคการไมวาจะเปนนายจางหรือลูกจาง ยอมตองมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอกันและกัน เพื่อไปสู
เปาหมายอันหมายถึงความสําเร็จขององคการ อยางไรก็ตาม โดยธรรมชาติของคนในองคการจะมี
ความตองการแตกตางกันออกไป กลาวคือนายจางตองการอยางหนึ่งในขณะที่ลูกจางตองการอีกอยาง
หนึ่ง  

ทัศนคติของนายจางตอผูเปนลูกจาง ปรัชญาของผูเปนนายจางหรือนักบริหารสวนใหญ จะ
ถูกกําหนดข้ึนจากแนวคิดเกี่ยวกับผูใชแรงงาน กลาวคือ ทัศนคติข้ันพื้นฐานของนายจางจะมีผลตอการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติตนตอผูเปนลูกจาง ในลักษณะแนวคิดตางๆ อาทิเชน 

1. ผูใชแรงงานเปนวัสดุอยางหนึ่ง 
2. คนงานหรือลูกจางเปนเสมือนเคร่ืองจักร 
3. ลูกจาง คือคนในความปกครอง 
4. ลูกจางคือ มนุษยผูใชแรงงาน 
5. ลูกจางเปนเสมือนสมาชิกหนึ่งขององคการ 
6. ลูกจางเปนเสมือนหุนสวน 
อยางไรก็ตาม แมวานายจางจะมีทัศนคติหรือแนวคิดในลักษณะตางๆ แตกตางกัน แตผลการ

ดําเนินงานในองคการและการปฏิบัติตอผูจางงานหรือผูใตบังคับบัญชาก็จะเปล่ียนไป ไมวาในแงของ
สวัสดิการ การใหผลประโยชนตอบแทน เชน หากนายจางยอมรับทัศนคติที่วา ลูกจางคือคนในความ
ปกครอง นายจางก็จะตระหนักถึงสวัสดิการของลูกจาง ความพึงพอใจในงาน และความสามารถในการ
ทํางานของลูกจาง 

ในมุมมองของนายจางและลูกจางมีความตองการไมเหมือนกัน (วิเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. 
2540 : 206-207) ซึ่งความตองการของนายจางหรือองคกร ยอมแตกตางกันกันตามลักษณะการ
บริหารงานของแตละองคการที่มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน แตโดยทั่วๆ ไปแลว องคการจะมีความ
ตองการคลายคลึงกันในเร่ืองตอไปนี้ 

1. ตองการเสียคาใชจายในดานการดําเนินงานใหนอยที่สุด เพื่อหวังกําไรใหไดมากท่ีสุด 
เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินงานมีมากมาย อาทิ เงินเดือน เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณตางๆ อาคาร เปน
ตน 

2. ตองการประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูง เพราะเมื่อองคการลงทุนดําเนินงานแลว 
ยอมหวังจะใหการงานตางๆ สําเร็จลุลวงและไดผลดี มีปริมาณผลงานสูง นั่นยอมจะทําใหองคการไดผล
กําไรมากยิ่งข้ึน 
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3. ตองการสรางความสนใจในการทํางานของคนงาน  เมื่อองคการสามารถทําใหคนงานเกิด
ความพอใจที่จะทํางานแลว ก็ตองพยายามกระตุนใหคนทํางานมากข้ึนทั้งดูแลและติดตามงานให
ผลงานที่ทําถูกตองและไดผลดีตอองคการ หากสนใจและพอใจในการทํางาน ผลงานยอมมีประสิทธิผลสูง  

4.  ตองการฝกฝน/อบรมคนในองคการเพื่อความกาวหนายิ่งข้ึนขององคการ  

นอกจากความตองการขององคกรที่มีตอลูกจางแลว ยังมีพฤติกรรมที่นายจางปรารถนาให
ลูกจางมีหรือกระทํา มีดังนี้ 

1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่ไดรับ
มอบหมายใหทํา เพราะถาลูกจางขาดคุณสมบัติขอนี้แลวจะทําใหนายจางลําบากใจ 

2. มีความเปนมิตร ราเริงเบิกบาน และใหความรวมมือดวยดี กลาวคือ กิริยา มารยาท 
ตลอดจนการพูดจา จะตองรูวาอะไรควรไมควร  

3. รักความเจริญกาวหนา มีความคิดริเร่ิม มีเหตุผล กลาวคือ มีการตัดสินใจดี ไมหยิ่งยโสหรือ
อวดดี อวดเดนเกินหนาเกินตา 

4. มีความสนใจในงานขององคการสวนรวม ไมสนใจเฉพาะแตงานที่ไดรับมอบหมายและ
อนาคตของตนเองเทานั้น 

5. รักและสนใจตอการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม อันเปนประโยชนตองาน แลวนําความรูนั้นๆ 
มาใชใหไดผลและเปนประโยชนตองานหรือองคการจริงๆ 

6. เมื่อไดรับการฝกอบรมและฝกทํางานโดยใกลชิดนายจางแลว จะตองสามารถปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายตามลําพังได ไมตองคอยควบคุมดูแลหรือส่ังสอนกันอยูเร่ือยๆ อยางไมจบส้ิน 

7. สามารถเสนอขอคิดเห็นในทางเสริมสราง เพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการทํางานที่ดีกวาวิธีที่ทําหรือ
วิธีที่ใชอยูในปจจุบัน 

8. เคารพในหลักความยุติธรรมและปฏิบัติตามกฎเกณฑขององคการที่วางไว ไมเห็นแก
ประโยชนสวนตนเปนใหญ 

การสนองตอบความคาดหวังของผูบังคับบัญชา (จําเนียร จวงตระกูล, 2540 : 80-85)  
ในการที่จะจัดวาใครเปนพนักงานที่ดีนั้น ผูที่ตัดสินคือผูบังคับบัญชา ดังนั้นความคาดหวังของ
ผูบังคับบัญชาที่มีตอผูปฏิบัติงาน ไดแก การที่ตองมีความรูดี มีความสามารถดี มีความประพฤติดี และ
มีสุขภาพดี สรุปไดวาองคประกอบสําคัญมีสองประการคือ ปฏิบัติงานดี และประพฤติดี  โดยมีแนวทาง
ประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานดีและประพฤติดีดังนี้ 

1. แนวทางการปฏิบัติงานดี มีลักษณะดังนี้ 
1.1 มีความขยันหมั่นเพียรดี เอาจริงเอาจังในเวลาทํางาน ต้ังใจทํางานใหเสร็จ 
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1.2 มีผลงานที่มีคุณภาพดี โดยสามารถปฏิบัติงานใหไดปริมาณและมาตรฐานหรือเกิน
กวา และมีคุณภาพดี โดยดูจากความถูกตอง สมบูรณตามที่ตองการ 

1.3 มีความรับผิดชอบเปนที่ไวใจไดดี รับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูบังคับ 
บัญชา และตอหนวยงาน  

1.4 มีความรูความเขาใจงานเปนอยางดี จะตองรูข้ันตอนและขอบเขตของการปฏิบัติเปน
อยางดีและสามารถทําไดอยางดีดวย 

1.5 มีความสามารถในการเรียนรูดี เรียนรู ส่ิงใหมๆ ไดเสมอ เพื่อชวยปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

1.6 มีความคิดริเร่ิมดี พยายามที่จะสรางสรรค คิดคนหาวิธีการทํางานที่ดีข้ึน สะดวกข้ึน 
ประหยัด และปลอดภัยมากข้ึน 

1.7 มีดุลยพินิจและสามัญสํานึกดี มีไหวพริบ มีการคิดอยางเปนเหตุเปนผล และตัดสินใจ
อยางเปนเหตุเปนผล 

1.8 มีมนุษยสัมพันธดีสามารถเขากับบุคคลอ่ืนไดเปนอยางดี ทั้งกับเพื่อนรวมงาน ผูบังคับ 
บัญชา และบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  

1.9 มีความรวมมือดี ใหความสําคัญของการรวมมือและประสานงานกัน มีการทํางานเปน
ทีม มีการสื่อสารที่ดี 

1.10  มีเจตนคติที่ดีตองานและองคการ ซึ่งจะตองมีเจตคติที่ดีตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน 
ตอผูบังคับบัญชา ตอลูกคา และผูอ่ืนตลอดทั่วทั้งองคการ 

 2. แนวทางการประพฤติตนใหดี มีลักษณะดังนี้ 
2.1 การมาทํางาน ตองมาทํางานตรงตามเวลาอยางปกติและสม่ําเสมอ และปฏิบัติตาม 

ระเบียบอยางเครงครัด 
2.2 การปฏิบัติหนาที่ ตองไมประมาทเลินเลอในการทํางาน ตองเอาใจใสงานอยูเสมอ ไม

หนีงาน ใชเวลาในการทํางานใหเปนประโยชนตองานอยางเต็มที่ และตองใหขอเท็จจริงที่ถูกตองชัดเจน 
2.3 การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ตองรับผิดชอบ มีวินัยใหความรวมมืออยางเต็มที่แก

ผู เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และทํางานที่ได รับมอบหมายใหแลวเสร็จไดทันเวลา ไมขัดคําส่ัง
ผูบังคับบัญชา 

2.4 การรักษาความลับของงานและขาวสารองคการ เพื่อประโยชนขององคการ 
2.5 การรักษาผลประโยชนขององคการ ทั้งทางตรงและทางออม 
2.6 การใชและการระวังรักษาทรัพยสินขององคการ ทั้งในแงระวังรักษา และปองกันไมให

คนอ่ืนทําใหทรัพยสินในองคกรเสียหาย 
2.7 ความซ่ือสัตยสุจริต ตองซื่อสัตยสุจริต และมีความจงรักภักดีตอองคการ  
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2.8  ความประพฤติและพฤติกรรม ตองประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เปนที่ตองการขององคการ 
2.9 การแตงกายและการปรากฏกาย ตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามความนิยมของสังคม 
2.10 การมีหนี้สิน ตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตนมีอยางเครงครัด ไมวาเปนทางการเงิน

หรืออยางอ่ืนใดก็ตาม 

ดังนั้นจึงอาจกลาวสรุปไดวา มุมมองและความตองการของนายจางที่มีตอลูกจางหรือ
ผูบังคับบัญชาตอผูใตบังคับบัญชา โดยทั่วไปจะเกี่ยวของกับความสามารถในการทํางาน และการ
ประพฤติตนของลูกจาง/ผูใตบังคับบัญชา ความพึงพอใจของนายจางจึงครอบคลุมอยูในประเด็นความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพและวิชาการทั่วไป บุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ซึ่งเปนกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยเสนอในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

 

4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 3/2539 เมื่อเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และการประชุมสภาวิชาการคร้ังที่ 1 (1/2539) เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 
เห็นชอบใหกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตเปน 3 ดาน ไดแก ดานทักษะพื้นฐาน ดานความสามารถทาง
วิชาชีพ และความสามารถทางสังคม  การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตดังกลาวไดคํานึงถึงคุณลักษณะ
พื้นฐานในความเปนทองถิ่น และนํากระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนกที่วา “ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง… 
มาประกอบการพิจารณากําหนดเปนคุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 3 ดาน ไดแก 

1. ทักษะพื้นฐาน (Foundation Skills) ประกอบดวย 
1.1 มีทักษะในการคิดสรางสรรค (Thinking Skills) 
1.2 มีทักษะในการส่ือสาร (Communication Skill) หมายถึงการอาน การเขียน การฟง 

การพูด และการสรุปเปน และโดยเฉพาะเนนภาษาตางประเทศ 
1.3 มีทักษะในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร (Computer Competence) มีทักษะในการ

ลําดับขอมูลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
1.4 มีทักษะดาน Information Literacy 
1.5 มีทักษะในการจัดการ (Management Skill) 
1.6 มีทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะห 
1.7 มีความสามารถในการศึกษา คนควา ดวยตนเอง 
1.8 มีความสามารถในการดํารงชีวิตอยางที่ตนเองและผูอ่ืนมีความสุข 

2. ความสามารถทางสังคม ประกอบดวย 
2.1 มีวินัย ปฏิบัติตามกติกาของสังคม 
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2.2 มีความรับผิดชอบ 
2.3 มี Accountability 
2.4 มีความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
2.5 มีความหวงใยและเสียสละเพื่อสังคม 
2.6 มีความเขาใจในวิถีชีวิตในชนบท 
2.7 มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น 
2.8 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี 

3. ความสามารถทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยไดใหแตละคณะพิจารณากําหนด 
จากแนวทางการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และการ

กําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กําหนดใหตัวบงชี้เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
ของนายจาง/ ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต เปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงพอใจของนายจางหรือผูบังคับบัญชา โดยยึดกรอบแนวคิดตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
และแนวทางการประเมินของสํานักงานมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดย
จําแนกความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณฑิตเปน 4 ดาน ไดแก  

1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 
2. ดานความรูความสามารถทั่วไป 
3. ดานบุคลิกภาพ 
4. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
นอกจากนี้ทบวงมหาวิทยาลัย  (2552 : 1)  ไดจัดทํา "โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” และ

ไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคไว 8 ประการ  ดังนี้ 
  1. มีความรู ทักษะ (ดานวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต)และความสามารถระดับสากลเรียนรู(ใฝรู) 
ตลอดชีวิต 
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบและความเปนผูนํา 
 3. มีสติปญญาและวิจารณญาณ มีวิธีคิดอยางเปนระบบและสามารถแกไขปญหาได 
  4. เขาใจความเปนจริงของสังคมไทย และสังคมโลกรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงการแขงขัน
ในระดับสากล และสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข 
  5. มีความเปนประชาธิปไตย 
  6. มีจิตสํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย สามารถใชภูมิปญญาไทยในการพัฒนาประเทศ 
 7. ตระหนักในคุณคา ทรัพยากร ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  8. มีจิตสํานึกและศักยภาพในการสรางงาน 
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  9. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
 

5. เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 กองวิจัยและบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  (2550 : 35-37)  ศึกษาเร่ือง  
"ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2548- 2549"  
พบวาดานความรูความสามารถทางวิชาการ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจระดับมาก 3 อันดับแรก 
ไดแก ความสามารถนําความรูมาใชในการพัฒนางาน คาเฉลี่ย 3.68 พื้นฐานความรูในเร่ืองที่เกี่ยวของ
กับงานที่ทํา คาเฉล่ีย 3.65 และความสามารถในการถายทอดขอมูลระหวางบุคคลและหนวยงาน 
คาเฉลี่ย 3.60 สวนความสนใจในการศึกษาคนควาความรูใหม ๆ มาพัฒนางาน และความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.46 และ คาเฉลี่ย 2.95 ตามลําดับ 
สวนดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก 
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน คาเฉลี่ย 4.19  ความรับผิดชอบตอหนาที่ คาเฉลี่ย 4.00 เขา
ปฏิบัติงานสม่ําเสมอไมหลบหลีก คาเฉลี่ย 3.95 รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานในการแกปญหาที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน คาเฉล่ีย 3.92 และมีความกระตือรือรนตอบทบาทและหนาที่ของตนเอง คาเฉล่ีย 3.84  
ความสามารถในการวางแผนและจัดระบบงานไดอยางเหมาะสม และพัฒนาการปฏิบัติงานใหทันสมัยอยู
เสมอ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.49 และ คาเฉลี่ย 3.49 ตามลําดับ สําหรับดาน
คุณธรรมจริยธรรม ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจทุกรายการอยูในระดับมาก ไดแก ความซื่อสัตย การ
ตรงตอเวลา การใหความรวมมือกับผูรวมงาน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ เอาใจใสตองานในหนาที่ 
และมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑของหนวยงานและสังคม  ขณะที่ดานบุคลิกภาพ ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจทุกรายการอยูระดับมาก ไดแก ความอดทนสูงาน ความกระตือรือรน มนุษยสัมพันธที่ดี 
แตงกายสุภาพ สะอาด ถูกกาลเทศะ และมีเจตคติที่ดีตองานและหนวยงาน 
 

 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (2550 : 1-2)  ศึกษาเร่ือง 
“ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2550” พบวาคุณสมบัติ
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาพรวม โดยคาเฉลี่ย 4.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามี
คุณสมบัติดานคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.23 รองลงมาคือ ดาน
บุคลิกภาพ คาเฉล่ีย 4.07 ดานความสามารถพื้นฐานในการทํางาน คาเฉลี่ย 3.98  และดานความรู
ความสามารถทางวิชาการ คาเฉลี่ย 3.98  หากเปรียบเทียบการสํารวจความพึงพอใจฯ รุนป 2550 กับป 
2549 ซึ่งสํารวจโดยใชขอคําถามเดียวกัน พบวา คาเฉลี่ยคุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรในภาพรวม ป 2550 ตํ่ากวาป 2549  เทากับ 0.02 (ป 2549 มีคาเฉลี่ย 4.07) 
 

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2550 : 37)  ศึกษาเร่ือง 
“ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุนปการศึกษา 2548 - 2549”  โดยภาพรวม
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ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชบัณฑิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน และรายคณะ ผลปรากฎไดดังนี้ 

1. เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตดาน
บุคลิกภาพ มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ ดานเจตคติตอหนวยงาน คาเฉล่ีย 3.86 ดานการ
พัฒนาตนเอง คาเฉลี่ย 3.71  ดานความสามารถ/ทักษะ คาเฉลี่ย 3.66  และดานความรู  คาเฉลี่ย 3.60  
  2. เมื่อพิจารณาเปนรายคณะ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร 
อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.97  รองลงมา 3 ลําดับแรก คือมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93 คณะเภสัชศาสตรเทากับคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91  และคณะแพทยศาสตร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.82 
 

 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ  (2552 : 8)  ศึกษาเร่ือง “ความพึง
พอใจของผูประกอบการในการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2551” 
พบวาโดยภาพรวมผูประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแมโจในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 3.91 คิดเปนรอยละ 78.20 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตจําแนกในแต
ละดาน พบวาดานที่มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเฉล่ียมากที่สุด คือดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.13 คิดเปนรอยละ 82.60 รองลงมาคือความรู
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90 คิดเปนรอยละ 78.00 และ
ดานความรูความสารถทางวิชาการ โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.70 คิดเปนรอยละ 74.00 
 

 งานนโยบายและแผน ฝายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยโยนก (2545)  ศึกษาเร่ือง “ความพึง
พอใจของนายจางที่มีตอการทํางานของผูสําเร็จจากวิทยาลัยโยนก ปการศึกษา 2543”  พบวา กลุมตัวอยาง
ผูประกอบการหรือนายจางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 50.9 เพศชาย รอยละ 49.1 โดยประกอบการ
ประเภทธุรกิจ รอยละ 47.4 สูงกวาประเภทอ่ืน และทํางานอยูในสถานประกอบการตางๆ เปนระยะเวลาตํ่า
กวา 1 ป รอยละ 59.6 มากที่สุด รองลงมา ไดแก 1 ป – 2 ป รอยละ 26.3 และ 5 ปข้ึนไป รอยละ 15.8 
ตามลําดับ สวนปจจัยที่ผูประกอบการหรือนายจางเลือกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยโยนกเขาทํางาน
มากที่สุด คือ สาขาวิชาที่สําเร็จตรงกับตําแหนงงานที่ตองการ รอยละ 63.2   รองลงมา ไดแก มีอัธยาศัยดี
และมีมนุษยสัมพันธดี รอยละ 49.1 และมีความคิดริเร่ิม สรางสรรคฉลาดและมีไหวพริบ รอยละ 47.4 
ตามลําดับ 

1. ดานความเขาใจ รูจัก บทบาทหนาที่ และลักษณะงาน โดยรวมแลวผูประกอบการเห็นวา
ผูสําเร็จฯ มีความเขาใจในบทบาทหนาที่เปนอยางมาก (คาเฉลี่ย = 3.72) ทั้งนี้การใหความสําคัญและ
ตระหนักในบทบาท หนาที่ ภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00 ซึ่งมากกวาดานอ่ืนๆ 
รองลงมา ไดแก สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามบทบาทหนาที่ และภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ มี
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คาเฉลี่ย เทากับ 3.98 และมีความรูความสามารถเหมาะสมเพียงพอกับตําแหนงหนาที่การงาน มี
คาเฉลี่ย เทากับ 3.77 ตามลําดับ แสดงวา ผูประกอบการเห็นวาผูสําเร็จฯ ที่เขาทํางานดวยเขาใจและ
รูจักบทบาทหนาที่ทั้ง 3 ประเด็นนี้เปนอยางมาก 

2. ดานลักษณะนิสัยของผูสําเร็จการศึกษา โดยรวมแลวนายจาง/ผูประกอบการมีความพอใจ
เปนอยางมาก (คาเฉลี่ย = 3.79) ทั้งนี้ พอใจในกรณีที่เช่ือฟง และใหความเคารพผูบังคับบัญชาเปนอยางดี 
มีคาเฉลี่ย  เทากับ 4.16  ซึ่งมากกวาดานอ่ืนๆ รองลงมาไดแก การเรียนรูและปรับตัวเองเขากับวัฒนธรรม
ของหนวยงานไดดี มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.04 และมีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน ตลอดเวลา มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.02 ตามลําดับ แสดงวา นายจาง/ผูประกอบการพอใจในลักษณะนิสัยทั้ง 3 ประการดังกลาวเปน
อยางมาก 

ในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา โดยรวมแลวนายจาง/ผูประกอบการมีความพอใจเปน
อยางมาก (คาเฉลี่ย = 3.68) โดยพอใจในการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 
และมีความรับผิดชอบตอหนาที่การทํางานมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.02 ซึ่งมากกวาการปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
รองลงมาไดแก มีความซื่อสัตย และจริงใจในการปฏิบัติงาน  รวมถึงผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
ตลอดจนมีความต้ังใจและพยายามสูงในการทํางาน คาเฉล่ียเทากับ 3.95 อีกทั้งสามารถทํางานรวมกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานไดดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.88 ตามลําดับ แสดงวา ผูประกอบการ/นายจาง 
มีความพอใจในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาที่กลาวไปแลวขางตนเปนอยางมาก 

สวนความพอใจของนายจาง/ผูประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา สามารถเรียงลําดับได
ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบในการทํางาน  2) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบ และวินัยขององคกร และ  
3) อุปนิสัย ไดแก มีมนุษยสัมพันธ  ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดงาย มีความขยันหมั่นเพียร ต้ังใจทํางาน 
รับผิดชอบในการทํางาน มีความเอ้ืออาทรกับเพื่อนรวมงาน ซื่อสัตย และเปนคนมีเหตุผล 
 

 งานรายงานและเผยแพร กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2551 : 1-
36)  ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนายจาง /ผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รุนปการศึกษา 2549”,  พบวาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตทุกคณะในภาพรวมอยูในระดับ
ดี หรือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คิดเปนรอยละ 75.90 ทั้งนี้นายจางมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดาน
การอุทิศตนตอองคกรมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.14 ดานความรูความสามารถในงาน คาเฉลี่ย 3.80 ดานการ
ทํางานรวมกับองคกรและผูอ่ืน คาเฉลี่ย 4.05 ดานความสามารถสวนบุคคล คาเฉลี่ย 3.64 ทักษะดาน
ภาษา คาเฉลี่ย 3.23  ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ย 3.91  ทักษะทางการอุทิศตนตอองคกร 
คาเฉลี่ย 4.14    
 

  งานรายงานและเผยแพร กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2552 : 4-8)  
ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนายจาง /ผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุนป
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การศึกษา 2550”, พบวานายจาง/ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณลักษณะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะการทํางานของ
บัณฑิตพบวานายจาง/ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณลักษณะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับดี คาเฉล่ีย 4.07 และเมื่อพิจารณาในรายดานพบวาดานการอุทิศตนตอ
องคกรอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณารายขอในจํานวน 30 ขอ พบวานายจาง/
ผูบังคับบัญชาสวนใหญเห็นวาคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมที่มี
ความพึงพอใจอยูในระดับสูง โดยบัณฑิตมีสัมมาคารวะและออนนอมถอมตนมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.48 
รองลงมามีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 4.46 และมีมนุษยสัมพันธที่ดี คาเฉลี่ย 4.42 
 

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บทคัดยอ : 2546)  ศึกษา
เร่ือง “ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2545”  พบวา ใน
ภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีความพึงพอใจใน  
แตละดานดังนี้   

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก  
โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากทั้ง 9 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจใน
ระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการเรียนรูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและ
แสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน และความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่
ไดรับมอบหมาย เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชนในเร่ืองความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ และความสามารถ ในการตัดสินใจแกปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบ  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวาง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเร่ืองความรูความสามารถในวิชาชีพ 
และความรูเชิงวิชาการทั่วไป และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอ 
ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเร่ืองความรูความสามารถใน
วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก โดย
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก 9 ขอ และระดับพึงพอใจ 2 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการ
ปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน และความสามารถในการทํางานเปนทีม เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
แตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวาง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเร่ืองความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถ ในการวิเคราะหสังเคราะห ความสามารถในการ
บริหารจัดการ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มี
ความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
ในเร่ืองความ สามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห กลุม
สาขาวิชาสังคม ศาสตร มีความพึงพอใจไมแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากทั้ง 8 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับเพื่อน
รวมงาน และความมีมนุษยสัมพันธ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเร่ืองการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน ความเช่ือมั่นในตนเอง ความมีเหตุผล ความเปนผูนํา และความสามารถในการควบคุม
อารมณ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวาง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเร่ืองการใหความรวมมือกับเพื่อน
รวมงาน การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความมีเหตุผล และความสามารถในการควบคุมอารมณ  และ
กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร มีความพึงพอใจไมแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ
กับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน และดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ใน
ภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด 5 ขอ และพึงพอใจมาก 2 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุข   เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพและกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวาง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเร่ืองความขยันอดทนอุตสาหะ และ
กลุมสาขา วิชาสังคมศาสตร มีความพึงพอใจไมแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ
กับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน 

 

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บทคัดยอ : 2548)  
ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2546” 
พบวา ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต ในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 7.65)  โดยมีความพึงพอใจในแตละดานดังนี้   
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ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจในระดับมาก  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากทั้ง 9 ขอ และ 3 ขอแรกที่นายจาง/
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการเรียนรู
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน และความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคา เฉล่ียของความ      
พึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ในเร่ืองความรูเชิงวิชาการทั่วไป ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ  ความสามารถในการวางแผนการทํางาน 
ความรูความสามารถในวิชาชีพ และความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหา
ความรูใหมเพื่อพัฒนางาน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอ
ทุกขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน และ กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 
มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอเกือบทุกขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาคเอกชน ยกเวนเร่ืองความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน ดานความรูความสามารถทั่วไป 
ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก 10 
ขอ และระดับพึงพอใจ 1 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก 
ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถใน
การปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ มีความแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชนในเรื่องความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห 
ความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีความแตกตางกันรายขอทุกขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชน และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร มีความแตกตางกันรายขอเกือบทุกขอระหวางนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ยกเวนเร่ืองความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ   ดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในระดับมาก โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด 1 ขอ ไดแก การใหความรวมมือกับเพื่อน 
รวมงาน และพึงพอใจในระดับมาก 7 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ไดแก การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน และความมีมนุษยสัมพันธ เมื่อ
เปรียบ เทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใช
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บัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความพึงพอใจแตกตางกันราย
ขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเร่ืองความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความมีเหตุผล และความเปนผูนํา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกัน
รายขอทุกขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน  และกลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาคเอกชน เร่ืองการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความสามารถในการควบคุมอารมณ ความมี
เหตุผล และความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุด 6 ขอ และพึง
พอใจมาก 1 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก ความ
ซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข   
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความพึงพอใจไม
แตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน กลุมสาขาวิชา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ในเร่ืองการประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ความสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุข ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม และความตรงตอเวลา และกลุม
สาขาวิชาสังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันเกือบทุกขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ยกเวนเร่ืองความขยันอดทนอุตสาหะ 

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บทคัดยอ : 2549) ศึกษาเร่ือง 
”ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2547” พบวา ใน
ภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
7.78)  โดยมีความพึงพอใจในแตละดานดังนี้  

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
ในระดับมาก  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากทั้ง 9 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการเรียนรูศึกษาคนควา
เพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน และความรูความ สามารถวิชาชีพ โดย 3 ขอแรกที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก สวนใหญเปนบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึง
พอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชน  ดานความรูความสามารถทั่วไป ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก 
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โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก 10 ขอ และระดับพึงพอใจ 1 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการทํางานเปนทีม โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
มาก สวนใหญเปนบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร  คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร วิทยาลัย
อิสลามศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะอุตสาหกรรรมบริการ  และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉล่ียของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน 
พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน  ดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด 3 ขอ  และพึงพอใจในระดับมาก 5 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรก
ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การ
ปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน และความมีมนุษยสัมพันธ  โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
มากที่สุด สวนใหญเปนบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรรมบริการ  คณะศึกษาศาสตร 
คณะเศรษฐศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉล่ียของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน 
พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวม
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 7 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข    โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด สวนใหญเปน
บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะพยาบาลศาสตร และ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ ระหวาง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน 

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บทคัดยอ : 2551) ศึกษา
เร่ือง “ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2548”  พบวา     
ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
7.79)  โดยมีความพึงพอใจในแตละดานดังนี้  

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
ในระดับมาก  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากทั้ง 9 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการเรียนรูศึกษาคนควา
เพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน  และความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพ
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กับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก สวนใหญเปนบัณฑิตคณะ
ทันตแพทยศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมบริการ   คณะเภสัชศาสตร 
คณะเศรษฐศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย
ของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ และนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาค เอกชน พบวา มีความ
พึงพอใจแตกตางกันในภาพรวม และรายขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชน  ยกเวนขอความสามารถในการเรียนรู ศึกษาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน 
มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดานความรูความสามารถท่ัวไป ในภาพรวม
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก 10 ขอ และ
ระดับพึงพอใจ 1 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความมี
ระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการปรับตัวให
เขากับระบบการทํางาน โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก สวนใหญเปนบัณฑิตคณะทันต
แพทยศาสตร  คณะอุตสาหกรรรมบริการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร(ภูเก็ต) 
และคณะเภสัชศาสตร  และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/
ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวม
และรายขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ยกเวนขอ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอส่ือสาร มีความ
พึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด 3 ขอ  และพึงพอใจในระดับมาก 5 
ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก การใหความรวมมือกับ
เพื่อนรวมงาน ความมีมนุษยสัมพันธ  และการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน  โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด  สวนใหญเปนบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร(ภูเก็ต) คณะ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ และคณะอุตสาหกรรรมบริการ  และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มี
ความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาคเอกชน  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 7 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุข    โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด สวนใหญเปนบัณฑิตคณะ
อุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาศาสตร(ภูเก็ต)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวิทยาศาสตร และคณะทันต
แพทยศาสตร และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ 



  
บทที่ 2 : ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550   

 -23-  
 

 

ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ยกเวนขอความซื่อสัตยสุจริต มี
ความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 งานวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (บทคัดยอ : 2552) 
ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 
2549”  พบวาในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 7.88 (คาเฉลี่ยเต็ม 10.0) 
โดยมีความพึงพอใจในแตละดานดังนี้  

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
ในระดับมาก  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากทั้ง 9 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความสามารถในการเรียนรูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและแสวงหา
ความรูใหมเพื่อพัฒนางาน  ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก สวน
ใหญเปนบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร  คณะแพทยศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร  
และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ กับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวม และรายขอทุกขอ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนดานความรูความสามารถท่ัวไป ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ขอ พึงพอใจมาก 8 
ขอ และระดับพึงพอใจ 1 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรกที่มีคาเฉลี่ยสูง เปนขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 2 ขอ  ไดแก ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความมีระเบียบวินัยใน
การทํางาน  และพึงพอใจมาก 1 ขอ ไดแก ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน  โดย 
3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก สวนใหญเปนบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร  คณะ
เศรษฐศาสตร คณะวิทยาการส่ือสาร และคณะนิติศาสตร  และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มี
ความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ .05  
ยกเวนขอความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอส่ือสาร มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   

สําหรับดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด 4 ขอ  และพึงพอใจในระดับมาก 4 ขอ   ซึ่ง 3 ขอแรกที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน  การให
ความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน และความมีมนุษยสัมพันธ  โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจมากที่สุด  สวนใหญเปนบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาการส่ือสาร 
และคณะเศรษฐศาสตร  และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของความพึงพอใจของ
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นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันใน
ภาพรวมและรายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ .05  ยกเวนขอความมีมนุษยสัมพันธ 
มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ขณะท่ีดานคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 7 ขอ  ซึ่ง 3 ขอแรก
ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ความ
ซื่อสัตยสุจริต และความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข   โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมากที่สุด สวนใหญเปนบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาการ
ส่ือสาร และคณะเศรษฐศาสตร  และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันใน
ภาพรวมและรายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ .05  ยกเวนขอความซ่ือสัตยสุจริต มี
ความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 

ฉลวย ชีวกิดาการ และคณะ (บทคัดยอ : 2540) ศึกษาเร่ือง “คุณภาพของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร” พบวา 

1.  คุณภาพบัณฑิตจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต  พบวา ในการศึกษาเชิง
ปริมาณ ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับดีทั้ง 14 ปจจัย โดย
ปจจัยที่ผลการประเมินสูงกวาปจจัยอ่ืนๆ  4 ปจจัยไดแก ความประพฤติบุคลิกลักษณะ ความมีมนุษย
สัมพันธ การพัฒนาตนเอง และความอดทนในการปฏิบัติงาน และปจจัยที่ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชา
ประเมินตํ่ากวาปจจัยอ่ืนๆ 4 ปจจัย ไดแก คุณภาพของงาน ความสามารถในการบังคับบัญชา 

ความสามารถในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา และประสิทธิภาพของงาน และจากการศึกษาเชิงคุณภาพ
เปนการสัมภาษณผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาเพื่อเสริมและอธิบายปจจัยแตละปจจัยใหชัดเจนยิ่งข้ึน               

โดยปจจัยที่ผลการประเมินสูงกวาปจจัยอ่ืนๆ พบวา ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาสวนใหญเห็นดวยวาบัณฑิตมี
คุณภาพอยูในระดับสูงจริง  แตในปจจัยที่ผลการประเมินเชิงปริมาณตํ่ากวาปจจัยอ่ืนๆ ผูจางงาน/
ผูบังคับบัญชาสวนใหญไมเห็นดวย เนื่องจากบัณฑิตสวนใหญสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพของงานเปนที่พอใจของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชา 
2.  คุณภาพบัณฑิตกับประเภทหนวยงาน พบวา ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของหนวยงาน

เอกชน หนวยงานราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ แตกตางกัน 8 ปจจัย และเกือบทุกปจจัยที่ผลการประเมิน
แตกตางกัน ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาในหนวยงานราชการ มีผลการประเมินดีกวาผลการประเมินของผูจางงาน/
ผูบังคับบัญชา ในหนวยงานเอกชน ไดแก ความประพฤติบุคลิกลักษณะ  ความสามารถในการวินิจฉัยส่ังการ  
การสื่อขอความ คุณภาพของงาน ประสิทธิภาพของงาน ความสามารถในการบังคับบัญชา  ความสามารถใน
การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  และสําหรับปจจัยการควบคุมงาน ไมมีความแตกตางกันเปนรายคู 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชา 15 ขอ พบวา 
หนวยงานเอกชน หนวยงานราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความตองการในคุณลักษณะของบัณฑิต
อยูในระดับมาก 10 ขอ ระดับปานกลาง 5 ขอ โดย 3 ลําดับแรกที่แตละหนวยงานตองการในระดับมาก
เหมือนกัน  ไดแก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และความขยัน
อดทนในการปฏิบัติงาน รองลงไปไดแก ความรูความสามารถในการประยุกตความรูใหเกิดประโยชน  
ความรูความสามารถในการวิเคราะหและการแกปญหา ความมีมนุษยสัมพันธ ความรูความสามารถ
เฉพาะสาขา ความเช่ือมั่นในตนเอง ความรูความสามารถในการถายทอดความรู  และความเปนผูนํา   

4. คุณลักษณะของบัณฑิตกับประเภทหนวยงาน พบวา ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
เอกชน หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตองการคุณลักษณะของบัณฑิตตางกัน 7 ขอ โดยที่หนวยงาน
ราชการมีความตองการสูงกวาหนวยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในคุณลักษณะความรูความสามารถ
เฉพาะสาขา ความรูความสามารถในการถายทอดความรู  การมีประสบการณรวมกิจกรรมขณะที่ศึกษา 
และความรูความสามารถพิเศษในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ สวนคุณลักษณะความขยันอดทนใน
การปฏิบัติงานหนวยงานราชการตองการคุณลักษณะนี้มากกวาหนวยงานเอกชน และความรู
ความสามารถพิเศษในดานภาษาตางประเทศเปนคุณลักษณะที่หนวยงานรัฐวิสาหกิจตองการมากกวา
หนวยงานเอกชน และหนวยงานราชการ สําหรับคุณลักษณะ ความมีมนุษยสัมพันธ ไมมีความแตกตาง
กันเปนรายคู 

5. คุณลักษณะของบัณฑิตกับระดับผูบริหาร พบวา ผูบริหารแตละระดับมีความตองการ
คุณลักษณะของบัณฑิตตางกันใน 4 ขอ โดยที่ผูบริหารระดับตน และระดับกลาง ตองการคุณลักษณะ
ความรูความสามารถในการถายทอดความรู  ความขยันอดทนในการปฏิบัติงาน และความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงาน มากกวาผูบริหารระดับสูง และคุณลักษณะความรูความสามารถพิเศษในกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ ผูบริหารระดับตนตองการสูงกวาผูบริหารระดับสูง  

6. จุดออน จุดแข็งของบัณฑิตในทัศนะของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชา พบวา จุดแข็ง บัณฑิตมี
ความรูทางดานวิชาการ  ภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีในสํานักงานดี มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน 
ใฝรู และบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธดี มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง วางตัวไดเหมาะสม แตบัณฑิตมีจุดออนใน
เร่ืองการประยุกตความรูใหเกิดประโยชน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การถายทอดความรู และการพูดจา  

 

 ฝายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
(2550 : 14-18) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการทํางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวงรุนปการศึกษา 2549 ” พบวาในภาพรวมนายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย แม
ฟาหลวงอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนายจางในแตละดานของบัณฑิต พบวา
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
บัณฑิตมากที่สุด สวนใหญนายจางมีความพึงพอใจบัณฑิตในประเด็นมีความสุภาพ ออนนอม มีสัมมา
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คารวะ รูจักกาลเทศะมากที่สุด รองลงมาคือมีความซ่ือสัตยสุจริต สวนประเด็นที่นายจางมีความพึง
พอใจตอบัณฑิตนอยที่สุด คือ ประเด็นมีความเปนผูนําและผูตามที่ดี  สําหรับดานความสามารถ
พื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน นายจางมีความพึงพอใจในดานนี้อยูในระดับมาก สวนใหญนายจางมี
ความพึงพอใจในประเด็นความสามารถในการทํางานเปนทีม และความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมาคือ ความสามารถในการใชอุปกรณสํานักงาน สวนประเด็นที่นายจางมีความพึง
พอใจตอบัณฑิตนอยที่สุด คือ ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ภาษาตางประเทศ  ขณะที่ดานความรู 
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจในดานนี้อยูในระดับมาก สวนใหญนายจาง
มีความพึงพอใจในประเด็นความสามารถในการนําความรู มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
รองลงมาคือ ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ สวนประเด็นที่นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตนอย
ที่สุด คือ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพตามสายงานที่รับผิดชอบ 
 

 พนม  วงศไชย  (2550 : 29-41)  ศึกษาเร่ือง “การสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอ
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประจําป 2550” พบวาหนวยงานที่บัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  รวมทํางานสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากและไมมี
หนวยงานใดที่มีความพึงพอใจในระดับนอยหรือนอยที่สุด รวมทั้งไดใหขอคิดเห็นและเสนอแนะแกคณะ
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน นอกจากนั้นยังพบวาคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ตอการทํางานของบัณฑิตดวย โดยมีคุณสมบัติที่มีความสัมพันธมากก็คือสถานท่ีต้ังและประเภทของ
สถานประกอบการ 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  (2550 : 66-74)  ศึกษาเร่ือง 
“ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ป 2548-2549"  พบวาความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ปการศึกษา 2548-2549 อยูใน
ระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.06  โดยดานคุณธรรม จริยธรรม  มีคาเฉล่ียสูงสุด  อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.38  
รองลงมาดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.16  และดานความรูความสามารถทางวิชาการอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาผูใชบัณฑิตสวนใหญมีความตองการรับบัณฑิตที่จบ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ในสาขาวิชา 3 อันดับแรก  ไดแก สาขาการเงินและการบัญชี  
คอมพิวเตอรและบริหารธุรกิจ  ตามลําดับ 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (2550 : 36-40)  ศึกษาเร่ือง “ความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2548 - 2549”  พบวาในภาพรวมผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจตอการทํางานของบัณฑิตที่เขาปฏิบัติงานในหนวยงานในระดับมาก ทั้งบัณฑิต
ภาคปกติ และภาค กศ.บป. เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดาน พบวาดานความรูความสามารถทางวิชาการ 
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ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะในดานความมุงมั่นในการปฏิบัติงานให
สําเร็จ การใฝรูใฝเรียนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับในเร่ืองเชิงวิชาการ ดานความรูความสามารถพื้นฐาน ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความสามารถปรับตัวในการทํางานกับ
เพื่อนรวมงานและการทํางานเปนทีม ลักษณะของการเปนผูตามที่ดี  สวนดานทักษะในการใชภาษาต
างประเทศมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดานความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความซื่อสัตย ความ
มีน้ําใจ ตอผูรวมงานและผูอ่ืน และการรูจักกาลเทศะ  
 

สุกัลยา ธรรมรักษา (2542). ศึกษาเร่ือง “ภาวะการมีงาน ภาวะการทํางานของบัณฑิตและ
ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย” พบวา         
ในภาพรวมนายจางมีความพึงพอใจบัณฑิตดานความรูความสามารถ และดานทั่วไปในระดับดี และ
นายจางสวนใหญใหความสําคัญระหวางความรูความสามารถในการทํางาน และความสามารถดาน
ทั่วไปพอๆ กัน เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา  

1. ดานความรูความสามารถ ในภาพรวมนายจางประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตอยูใน
ระดับดี ไดแก ความรูเชิงวิชาการทั่วไป ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 
ความสามารถในการเรียนรูส่ิงใหมเกี่ยวกับงาน ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา ความสามารถ
ในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอส่ือสารในการทํางาน และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยความรูความสามารถที่นายจางประเมินใหตํ่ากวาความรูความสามารถอ่ืนๆ คือ ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ 

2.  ดานทั่วไป ในภาพรวมนายจางประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตอยูในระดับดี ไดแก 
ความรับผิดชอบในการทํางาน ความใฝรู อัธยาศัย มารยาท การตรงตอเวลา ความมีสัมมาคารวะ 
ความซ่ือสัตยในการทํางาน การควบคุมอารมณ การชวยเหลือเกื้อกูลผูรวมงาน ความมีมนุษยสัมพันธ 
ความขยันอดทน และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 
 

 สวนแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (2548 : 20-22)  ศึกษา
เร่ือง“ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2547” พบวาความคิดเห็นเฉลี่ยที่ผูใชบัณฑิตมีตอบัณฑิตในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมีคาสูงที่สุด รองลงมาเปนคาความคิดเห็นเฉลี่ยในดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน และดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานตามลําดับ เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นเฉลี่ยในแตละประเด็นของแตละดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา บัณฑิตมีความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ในประเด็นมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จอยูในระดับสูง
ที่สุด แตมีความสามารถในการบริหารคนอยูในระดับนอยที่สุด ในดานความรูความสามารถพื้นฐาน
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ที่สงผลตอการทํางาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความเห็นวา บัณฑิตมีความใฝรูอยูในระดับสูงที่สุด แตมี
ทักษะในการใชภาษาตางประเทศอยูในระดับนอยที่สุด  ในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา บัณฑิตมีความซื่อสัตยตอหนาที่อยูในระดับสูงที่สุด แต
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการทํางานและสวนตัวอยูในระดับนอยที่สุด 
 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (2552 : 17)  ศึกษาเร่ือง  “ความพึงพอใจ
ตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจตอบทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  พบวาในภาพรวมระดับความพึงพอใจตอ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยูในเกณฑพอใจที่คะแนน 4.19 (จากคะแนนเต็ม 5)  คิดเปนรอยละ 83.00  ขณะที่
ความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน
เกณฑพอใจมากที่คะแนน 4.30 คะแนน  คิดเปนรอยละ  86.00  โดยประเมินจากประเด็นหลัก 3 ประเด็น  
ซึ่งประเด็นที่ผูใชบัณฑิตที่มีความพึงพอใจอยูในเกณฑพอใจมาก คือ ประเด็นคุณธรรมจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพที่คะแนน 4.25 คะแนน  คิดเปนรอยละ 90.40  สวนประเด็นความรูความสามารถทาง
วิชาการ  และความรูความสามารถพื้นฐาน  อยูในเกณฑพอใจที่คะแนน 4.20 คะแนน และ4.18 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 84.00 และ83.60  ตามลําดับ สวนความพึงพอใจตอบทบาทของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่มีตอสังคม ผลการประเมินอยูในเกณฑพอใจที่คะแนน 4.07 คะแนน  คิดเปนรอยละ 81.40  
โดยประเมินจาก 3 ประเด็น  คือ  การตอบสนองความตองการของสังคมที่คะแนน 4.17 คะแนน  คิด
เปนรอยละ 83.40  การชี้นําสังคมที่คะแนน 4.02 คะแนน  และการเตือนสติใหสังคมที่คะแนน 4.01 
คะแนน  คิดเปนรอยละ 80.40  และรอยละ 80.20 
 

 สํานักพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  (2550 : 2-3)  ศึกษา
เร่ือง “ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจางตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2548”  พบวาผูบังคับบัญชา/นายจางมีความพึงพอใจในดาน
ตางๆ ในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน 3.80 โดยมีรายละเอียดในแตละดาน  ดังนี้  
  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91  ทั้งนี้ มีความพึงพอใจที่บัณฑิตปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ในระดับมาก มี
คาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.04 ที่เหลืออีก 3 ประการ คือ บัณฑิตมีความรับผิดชอบตอการทํางาน
ผูบังคับบัญชา/นายจางพอใจในระดับมาก บัณฑิตปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและขอบังคับของหนวยงาน 
และบัณฑิตมีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.04-4.03  
 2. ดานความรู ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ทั้งนี้ บัณฑิตสามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานไดดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
3.87 รองลงมาไดแก การทํางานเปนกลุม บัณฑิตรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน บัณฑิตมีความสามารถ
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ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเบ้ืองตนเพื่อการปฏิบัติงาน 
บัณฑิตกระตือรือรนสนใจศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง และบัณฑิตสามารถใชส่ือส่ิงพิมพในการสืบคน
ขอมูล และ โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.84 – 3.66 ยกเวนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการ
ทํางานและการติดตอส่ือสาร ซึ่งอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31  
  3. ดานความรู ความสามารถในวิชาชีพ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.61 ทั้งนี้ บัณฑิตสามารถใชวิชาความรูในการทํางานไดอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.73 
รองลงมาไดแก บัณฑิตมีความรอบรูในสาขาของตนเองอยางถูกตอง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.65 สวนบัณฑิตมีความคิดสรางสรรคสามารถคิดแผนงานใหมที่เปนประโยชนตอหนวยงาน ยังอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45  
 

อรรถสิทธิ์ เอกอ่ิมผล (2535). ศึกษาเร่ือง “ความคาดหวังของตลาดแรงงานตอบัณฑิตคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง” พบวา   

1. ความคาดหวังของตลาดแรงงานตอบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พบวา สาขาที่ตองการมากที่สุด คือ สาขาการบัญชี รองลงมาคือ สาขาการตลาด สาขาการบริหารทั่วไป 
สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ และสาขาอุตสาหกรรมบริการ 

2. การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ส่ิงที่สําคัญมีดังนี้ 
2.1 ดานสถานภาพสวนตัวของบัณฑิตที่สําคัญมากคือ พันธะการรับราชการทหาร รองลงมา 

คือเร่ือง อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
2.2 ดานความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ที่สําคัญสูงสุด คือ ความรู

ความสามารถในการใชทฤษฎีมาประยุกตงาน รองลงมา คือ ความรูความสามารถในสาขาวิชาที่เรียน
มา ความสามารถพิเศษดานภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร ผลการเรียน ระยะเวลาเรียน 
ความสามารถขับข่ีรถยนต และจักรยานยนต 

2.3 ดานบุคลิกภาพ ที่สําคัญสูงสุดคือ มีความเหมาะสมกับงาน รองลงมา คือ มนุษย
สัมพันธที่ดี มีความเช่ือมั่นในตนเอง กลาแสดงออก พูดจาฉะฉาน ชัดถอยชัดคํา มีภาวะการเปนผูนํา
และแตงกายดี 

3.  ดานการพิจารณาคุณสมบัติอ่ืนๆ ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ที่สําคัญสูงสุด คือ มีความขยันอดทน สูงานและเสียสละ รองลงมา คือมีทัศนคติที่ดีตองาน มีความ
ซื่อสัตยจริงใจ ออนนอมถอมตน มีความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบตางๆ ในการแกปญหาเฉพาะหนา 
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถทํางานเปนทีมได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความสุขุม
รอบคอบ สามารถอยูไดนานไมเปล่ียนงานบอยๆ มีประสบการณในการทํางาน มีความรูเกี่ยวกับ
หนวยงานที่สมัคร มีความรูเกี่ยวกับขาวสารการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เคยรวมกิจกรรมระหวาง
ศึกษาอยู ลายมือของผูสมัคร เงินเดือนที่เรียกรอง มีผูรับรองคํ้าประกัน และออกตางจังหวัดได 
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4. ขอเสนอแนะสําหรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ควรปรับปรุงมาก
ที่สุด คือ ความรูความสามารถในการใชทฤษฎีมาประยุกตกับงาน รองลงมา คือ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา ความเปนผูนํา การตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย ความ
กลาแสดงออก การรักษาผลประโยชนของหนวยงาน ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความอดทน ความ
ซื่อสัตย ความขยันหมั่นเพียร การเคารพและเช่ือฟงผูบังคับบัญชา 

 5. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองคุณสมบัติดานสถานภาพสวนตัว ความรูความสามารถ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ บุคลิกภาพ คุณสมบัติอ่ืนๆ  และส่ิงที่ตองปรับปรุง โดยจําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศ อายุ งานในหนาที่และขนาดของบริษัทที่ตางกัน มีความเห็นในเร่ือง
คุณสมบัติของบัณฑิตไมแตกตางกัน สวนตําแหนงที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นในเร่ืองสถานภาพสวนตัว
ของบัณฑิตตางกันในระดับนัยสําคัญ .05 คือ ตําแหนงหัวหนาสวนใหความสําคัญตอสถานภาพสวนตัว
ของบัณฑิตมากกวาตําแหนงผูจัดการ นอกนั้นไมแตกตางกัน 

อารีย คณาวิวัฒนไชย และมาลี หังสพฤกษ (2546)  ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนายจาง/
ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2543” พบวา 

1. ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต พบวา ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดย 3 ลําดับแรกที่นายจาง/
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ความรูความสามารถใน
วิชาชีพ และความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย ดานความรู
ความสามารถท่ัวไป ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก  โดย 3 ลําดับแรกที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน และความสามารถในการทํางานเปนทีม ดานบุคลิกภาพ ใน
ภาพ รวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดย 3 ลําดับแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธ การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน และการ
ปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวม
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดย 3 ลําดับแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในระดับมาก ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

2. ความตองการในคุณลักษณะของบัณฑิต พบวา ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความตองการในระดับมาก โดย 3 ลําดับแรกที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความตองการในระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ความสามารถใน
การประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย และความสามารถในการตัดสินใจในการ
แกปญหาในงานที่รับผิดชอบ  ดานความรูความสามารถทั่วไป ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความ
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ตองการในระดับมาก โดย 3 ลําดับแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความตองการในระดับมาก ไดแก  
ความสามารถในการทํางานเปนทีม ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน และความสามารถในการปรับตัว
ใหเขากับระบบการทํางาน ดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความตองการในระดับมาก 
โดย 3 ลําดับแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความตองการในระดับมาก ไดแก การใหความรวมมือกับเพื่อน
รวมงาน การมีมนุษยสัมพันธ และการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน และดานคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความตองการในระดับมาก โดย 3 ลําดับแรก
ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความตองการในระดับมาก ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบในสาขา
วิชาชีพ และความขยันอดทนอุตสาหะ 

3. เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจกับ
คาเฉลี่ย ของความตองการในคุณลักษณะของบัณฑิตของนายจาง/ผูใชบัณฑิต พบวา ทุกดานและทุก
ขอมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตตอ

บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2550 ในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
3. การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
4. การรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนนายจาง/ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่เปน

บัณฑิตซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีรุนปการศึกษา 2550  ที่ไดงานทําแลวกอนวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจํานวน  3,501 คน (ไมรวมบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 197 คน) และมีที่อยูของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตจากแบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนป
การศึกษา 2550 ที่มีสถานที่ต้ังชัดเจนจํานวน 3,092 คน หรือคิดเปนรอยละ 88.3 ของบัณฑิตที่ทํางานแลว 
ซึ่งบางหนวยงานมีบัณฑิตทํางานมากกวา 1 คน ใน 1 หนวยงาน หลังจากนั้นไดสงแบบสอบถามไปยัง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับแบบสอบถามคืน 1,180  ฉบับ คิดเปนรอยละ  
38.2 ของแบบสอบถามที่สง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงประชากร กลุมตัวอยาง และแบบสอบถามที่ไดรับ  จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคณะ 
กลุมสาขาวิชา/คณะของบัณฑิต     

รุนปการศึกษา 2550 
บัณฑิต 
ท่ีไดงานทํา 

บัณฑิตท่ีมีท่ีอยูของนายจาง
ชัดเจน (ท่ีสงแบบสอบถาม) 

แบบสอบถามที่
ไดรับคืน 

รอยละของ
แบบสอบถามที่ไดรับ

เทียบกับท่ีสง 

รวมทั้งมหาวิทยาลัย 3,501 3,092 1,180 38.2 

1. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 529 517 263 50.9 

    ทันตแพทยศาสตร 41 41 21 51.2 
    พยาบาลศาสตร 233 228 132 57.9 
    แพทยศาสตร 132 128 65 50.8 
    เภสัชศาสตร 123 120 45 37.5 
2. กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 522 454 177 39.0 

    วิทยาศาสตร 364 312 124 39.7 

    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 83 77 27 35.1 

    เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 75 10 26 40.0 
3. กลุมวิศวกรรมศาสตร 317 284 54 19.0 

    วิศวกรรมศาสตร 286 255 40 15.7 

    วิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต) 31 29 14 48.3 
4. กลุมเกษตรศาสตร 401 349 110 31.5 

    ทรัพยากรธรรมชาติ 131 107 25 23.4 

    อุตสาหกรรมเกษตร 65 64 29 45.3 

    เทคโนโลยีและการจัดการ 205 178 56 31.5 
5. กลุมบริหารธุรกิจฯ 992 857 323 37.7 

    วิทยาการจัดการ 542 466 186 39.9 

    พาณิชยศาสตรและการจัดการ 294 260 84 32.3 

    คณะการบริการและการทองเที่ยว 94 82 26 31.7 

    เศรษฐศาสตร 62 49 27 55.1 
6. กลุมศึกษาศาสตร   71 64 27 42.2 

    ศึกษาศาสตร  71 64 27 42.2 
7. กลุมสังคมศาสตรฯ 523 449 169 37.6 

    นิติศาสตร 62 48 25 52.1 

    มนุษยศาสตรและสังคมฯ 289 243 83 34.2 

    ศิลปศาสตร 45 41 13 31.7 

    วิทยาลัยอิสลามศึกษา 127 117 48 41.0 
8. กลุมศิลปกรรมศาสตร 33 26 10 38.5 

    ศิลปกรรมศาสตร 33 26 10 38.5 
9. กลุมสหวิทยาการ 113 92 47 51.1 

   วิทยาการส่ือสาร 65 60 27 45.0 
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   วิเทศศึกษา 48 32 20 62.5 
* ไมรวมบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระจํานวน 197  คน (รวมบัณฑิตที่ทํางานแลวทั้งหมด 3,698) 

เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
การศึกษายังคงใชรูปแบบการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2545 เปนหลัก และในรุนปการศึกษา 2550 ไดปรับปรุงแบบสอบถาม
โดยไดตัดทอนบางสวนใหกระชับและชัดเจนขึ้น ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยยังคงเปน
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพื่อวัดระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรของนายจาง/
ผูใชบัณฑิต โดยครอบคลุม รายละเอียด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1   เปนขอคําถามเกี่ยวกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต 
ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ ดังนี้ พึงพอใจมากที่สุดให 10-9 คะแนน 

พึงพอใจมากให 8-7 คะแนน พึงพอใจให 6-5 คะแนน พึงพอใจนอยให 4-3 คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด
ให 2-1 คะแนน  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปดเพื่อใหแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

การตรวจสอบเครื่องมือ 
การตรวจสอบเครื่องมือ ไดตรวจสอบความถูกตองของการวัด (Validity) โดยตรวจสอบความ

ถูกตองในเนื้อหาสาระ (Content Validity) และไดศึกษา ทบทวน เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวสราง
แบบสอบถามโดยอิงแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รุนปการศึกษา 2543  และรุนปการศึกษา 2545 โดยไดปรับปรุง ตัดทอนบางสวนของแบบสอบถาม เพื่อให
ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ กระชับ และมีความชัดเจนข้ึน  
 

การรวบรวมขอมูล  
1. รวบรวมสถานที่ทํางานของนายจาง/ผูใชบัณฑิตจากแบบสอบถามภาวะการหางานทําของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 จากการที่ใหบัณฑิตที่เขาซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรบันทึกและพิมพขอมูลเบ้ืองตนเพื่อใชประกอบการรายงานตัวเพื่อเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในชวงสิงหาคม-กันยายนกอนวันที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรจริงเมื่อวันที่ 20-21 
กันยายน  2551  โดยคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีสถานที่ทํางานที่มีรายละเอียดสมบูรณ ถูกตอง 
และชัดเจน จํานวน  3,092 คนหรือคิดเปนรอยละ 88.3 ของบัณฑิตที่ทํางานแลว (ไมรวมบัณฑิตที่
ประกอบอาชีพอิสระจํานวน 197 คน) 

2. สงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงนายจาง/ผู ใชบัณฑิตตามสถานที ่ทํางานในขอ 1 
ในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2552  พรอมทั้งไดแนบซองซ่ึงติดแสตมปและจาหนาซองถึงผูวิจัยทุก
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ฉบับ  เพื่อใหนายจาง/ผูใชบัณฑิตสงแบบสอบถามกลับ โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาในชวงเดือน
กันยายน -ตุลาคม  2552  และติดตามรอบสองในชวงเดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม ซึ่งได รับ
แบบสอบถามทั้งหมดรวมจํานวน 1,180 ฉบับคิดเปนรอยละ 38.2  ของแบบสอบถามที่สงทั้งหมด  

3. สําหรับแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา เนื่องจากการเปล่ียนที่อยูหรือไมถึงมือผูรับ และบาง
คณะมีนายจาง/ผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามมานอย  ในกรณีนี้จะใชการสงแบบสอบถามใหมอีกรอบ 
โดยไดจาหนาที่อยูใหมใหชัดเจนอีกคร้ังและสงถึงนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหม 
โดยเปนนายจาง/ผูใชบัณฑิตของทุกคณะ ในการติดตามแบบสอบถามบางสวน ผูศึกษาไดดําเนินการ
ตามแบบสอบถามโดยไดโทรศัพทติดตอไปยังนายจาง/ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุน
ปการศึกษา 2550 โดยตรงเพ่ือสอบถามที่อยูที่ชัดเจน หลังจากนั้นไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมดในชวง
ปลายเดือนธันวาคม 2552 
  

การวิเคราะหขอมูล  
ไดดําเนินการจัดระเบียบขอมูลใหสมบูรณถูกตอง แลวใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5 for 

Windows  ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1.  การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ใชสถิติแบบพรรณนา เพื่อใชบรรยายลักษณะของขอมูล ไดแก รอย

ละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( x , Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D., Standard Deviation) 
และสรางตารางการแจกแจงความถี่  (Crosstab Tables) 

2. การวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรบางตัว เชน การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตในภาครัฐกับภาคเอกชน ใชคาที (t-test)   

3. การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ ไดกําหนดเกณฑของคาเฉลี่ยในการ
ประเมิน ดังนี้ 

คาเฉลี่ยมากกวา 8.00   แสดงวา พึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 7.00 - 7.99  แสดงวา พึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 6.00 - 6.99  แสดงวา พึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 5.00 - 5.99  แสดงวา พึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ยนอยกวา 4.99  แสดงวา พึงพอใจนอยที่สุด 

4. การวิเคราะหขอมูลประโยชนที่ไดรับจากบัณฑิตของหนวยงานตางๆ ที่มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) ไดกําหนดระดับประโยชนที่ไดรับไว 5 ระดับ ดังนี้ 

5  ความหมายเทากับ    หนวยงานไดรับประโยชนในระดับมากที่สุด 
4  ความหมายเทากับ  หนวยงานไดรับประโยชนในระดับมาก 
3  ความหมายเทากับ  หนวยงานไดรับประโยชนในระดับปานกลาง 
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2  ความหมายเทากับ  หนวยงานไดรับประโยชนในระดับนอย 
1  ความหมายเทากับ  หนวยงานไดรับประโยชนในระดับนอยที่สุด 

5. การวิเคราะหขอมูลในสวนที่เปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนที่มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ไดกําหนดระดับการเปรียบเทียบไว 5 ระดับ ดังนี้ 

5  ความหมายเทากับ    บัณฑิตมอ. มีความสามารถดีกวามาก 
4  ความหมายเทากับ  บัณฑิตมอ. มีความสามารถดีกวา 
3  ความหมายเทากับ  บัณฑิตมอ. มีความสามารถพอ  ๆกัน 
2  ความหมายเทากับ  บัณฑิตมอ. มีความสามารถดอยกวา 
1  ความหมายเทากับ  บัณฑิตมอ. มีความสามารถดอยกวามาก 

6. การวิเคราะหขอมูลในสวนที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
   6.1 วิเคราะหความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รุนปการศึกษา 2550 ในภาพรวมมหาวิทยาลัยและภาพคณะ จําแนกตามคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง 4 
ดาน จํานวน 35 ขอเปนรายขอและคณะ 

6.2 วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ กับความ
พึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน จําแนกตามคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง 4 ดาน  และ
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในภาพรวมและรายขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน 

สําหรับขอมูลในสวนตารางแสดงผลการวิเคราะหขอมูลทุกตารางไดแสดงขอมูลทั้งใน
ภาพรวม กลุมสาขา (ตามกลุมที่สมศ. กําหนด) และรายคณะไวดวยในภาคผนวก ก 

7. วิเคราะหขอมูลในสวนที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนคําถามปลายเปด  ดวยการวิเคราะห
เนื้อหา  โดยจัดกลุมขอมูลในภาพรวม และจัดกลุมขอมูลตามคุณลักษณะของบัณฑิต จําแนกตามกลุม
สาขา ไดแก  

1) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ  
2) ดานความรูความสามารถทั่วไป  
3) ดานบุคลิกภาพ  
4) ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย    

 

การเสนอผลการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รุนปการศึกษา 2550 นําเสนอผลการวิจัยในบทนี้ ไว  4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผูประเมินและหนวยงาน 
ตอนที่  2  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทรรุนปการศึกษา 2550 
ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในภาครัฐกับความพึงพอใจ

ของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในภาคเอกชน ในคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ตอนที่  4  ความเห็นและขอเสนอแนะของนายจาง/ผูใชบัณฑิต 

 

ตอนท่ี 1  สถานภาพทั่วไปของนายจาง/ผูใชบัณฑิต 
จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูประเมินและหนวยงาน พบวา 
1. สถานภาพของนายจาง/ผูใชบัณฑิต (รายละเอียดตารางที่ 4.1) สรุปไดดังนี้ 

1.1 เพศ พบวา  ผูประเมินสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเปนเพศชาย โดยเปนเพศหญิงรอยละ 
61.0 และเพศชายรอยละ 39.0 (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.1 และตารางที่ 1 ภาคผนวก ก) 

1.2 อายุของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน พบวา สวนใหญหรือรอยละ 39.5 มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป  รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป  รอยละ 26.4 อายุนอยกวา 30 ป รอยละ 22.3 
อายุ 50 ปข้ึนไป รอยละ 11.4 ที่เหลือ รอยละ 0.4 ไมระบุ (รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.1 และ
ตารางที่ 2 ภาคผนวก ก)  

1.3 อายุการทํางาน พบวา สวนใหญนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมินที่มีอายุการทํางาน 
10-19 ป และทํางาน 19 ปข้ึนไป ใกลเคียงกันคือรอยละ 29.8 และ 25.0 รองลงมา มีอายุการทํางาน 1-3 ป 
รอยละ 17.1 มีอายุการทํางาน 6-9 ป รอยละ 12.6 มีอายุการทํางาน 4-5 ป รอยละ 103 และไมระบุ รอย
ละ 5.2 (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.1 และตารางที่ 5  ภาคผนวก ก) 

1.4 ระดับการศึกษา พบวา นายจาง/ผูใชบัณฑิตสวนใหญหรือรอยละ 65.0 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รองลงมา รอยละ 30.8 มีการศึกษาในระดับปริญญาโท/เทียบเทา ที่เหลือรอยละ 4.2 มี
การศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.1 และตารางที่  3 ภาคผนวก 
ก)  
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1.5  ความสัมพันธกับบัณฑิต พบวา ผูประเมินสวนใหญหรือรอยละ 44.9 เปนผูบังคับบัญชาโดย
สายการบังคับบัญชา รองลงมา รอยละ 42.5  ผูประเมินเปนผูบังคับบัญชาระดับตน  และรอยละ 12.5 เปน
ผูรวมงาน และอ่ืนๆ  (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.1 และตารางที่  4 ภาคผนวก ก ) 
ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวน และรอยละของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน 
สถานภาพของผูประเมิน จํานวน รอยละ 

  (N=1,180) (100.00) 

1. เพศ   

 หญิง 720 61.0 

 ชาย 460 39.0 

2. อายุของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน   

 นอยกวา 30 ป 263 22.3 

 31-40 ป 466 39.5 

 41-50 ป 312 26.4 

 มากกวา 50 ป 134 11.4 

 ไมระบุ 5 0.4 

3. อายุการทํางาน   

 1-3 ป 102 17.1 

 4-5 ป 121 10.3 

 6-9 ป 149 12.6 

 10-19 ป 352 29.8 

 19 ปขึ้นไป 295 25.0 

 ไมระบุ 61 5.2 

4. ระดับการศึกษา   

 ปริญญาโท/เอก/เทียบเทา 364 30.8 

 ปริญญาตรี 767 65.0 

 ปริญญาตรีหรือตํ่ากวา 49 4.2 

5. ความสัมพันธกับบัณฑิต   

 ผูบังคับบัญชาระดับตน 502 42.5 

 ผูบังคับบัญชาโดยสายการบังคับบัญชา 530 44.9 

 ผูรวมงานและอื่นๆ 148 12.5 
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2. สถานภาพของหนวยงานนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน   สรุปไดดังนี้ 
2.1 ประเภทหนวยงาน พบวา ผูประเมินสวนใหญหรือรอยละ 64.1 เปนนายจาง/ผูใชบัณฑิต

ในหนวยงานภาคเอกชน  รองลงมา รอยละ 32.9 เปนหนวยงานภาครัฐ ที่เหลือ รอยละ 3.1 เปนหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ และองคกรสาธารณกุศล  (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางท่ี 4.2 และตารางที่ 6  
ภาคผนวก ก) 

2.2 ประเภทของกิจการกรณีอยูในภาคเอกชน พบวา สวนใหญหรือรอยละ 57.0 เปนกิจการ
ดําเนินการในรูปบริษัท (จํากัด) รองลงมา รอยละ 20.2 เปนกิจการดําเนินการในรูปบริษัท (มหาชน) และรอยละ 
11.5 เปนสถานศึกษา/มูลนิธิเพื่อการศึกษา  รอยละ 6.2  กิจการดําเนินการในรูปเจาของคนเดียว ที่เหลือรอย
ละ 5.0 ดําเนินการในรูปแบบอ่ืน (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางท่ี 4.2 และตารางที่ 7 ภาคผนวก ก) 

2.3 ประเภทของทุนจดทะเบียนการจัดต้ังบริษัทกรณีอยูในภาคเอกชน พบวา สวนใหญหรือรอยละ 
34.1 เปนหนวยงานที่มีทุนจดทะเบียนการจัดต้ังบริษัท 100-200 ลานบาท รองลงมารอยละ 20.9 มีทุนจด
ทะเบียนระหวาง 10-100 ลานบาท และมีทุนจดทะเบียนนอยกวา  5 ลานบาท และมีทุนจดทะเบียนมากกวา 
5-10 ลาน ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 17.5 และรอยละ 13.5 ทุนจดทะเบียนมากกวา 200 ลานบาท มีรอยละ 3.7 
และรอยละ 10.3 ไมระบุทุนจดทะเบียน (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางท่ี 4.2 และตารางที่ 8 ภาคผนวก ก) 

2.4  จํานวนบุคลากรในหนวยงาน พบวา สวนใหญหรือรอยละ 34.7 เปนหนวยงานที่มีบุคลากร
นอยกวา 50 คน รองลงมา มีบุคลากรในหนวยงานระหวาง 101-500 คน  รอยละ 22.5 และในหนวยงานมี
บุคลากร 51-100 คน รอยละ 20.4  และมีบุคลากรในหนวยงานมากกวา 1,000 คน รอยละ 16.1  ที่เหลือมี
บุคลากรในหนวยงาน ต้ังแต 501-1,000 คน รอยละ 6.1 และไมระบุ รอยละ 0.3 (ดังรายละเอียดที่แสดงใน
ตารางที่ 4.2 และตารางที่ 9 ภาคผนวก ก) 

2.5 ตําแหนงของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน พบวา ผูประเมินสวนใหญหรือรอยละ 
46.7 มีตําแหนงเปนหัวหนา/หัวหนาฝาย/หัวหนางานหรือเทียบเทา รองลงมา รอยละ 18.1 มีตําแหนง
เปนผูอํานวยการกอง/ผูจัดการฝายหรือเทียบเทา และรอยละ 13.1 เปนผูรับผิดชอบงาน/พนักงานที่
ปฏิบัติ งานที่เกี่ยวของ และเปนผูจัดการฝายปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ รอยละ 7.7 ที่เหลือรอยละ 14.5 เปน
ตําแหนงอ่ืน (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.2 และตารางที่ 10 ภาคผนวก ก) 

2.6 วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน  พบวา หนวยงานสวนใหญหรือรอยละ 31.7
ใชการสอบปากเปลา/สอบสัมภาษณ รองลงมา รอยละ 21.4 ใชทั้งวิธีสอบขอเขียนและสอบปากเปลา/
สอบสัมภาษณ  รอยละ 19.3 สอบขอเขียน/สอบปากเปลา/สอบสัมภาษณ/สอบปฏิบัติ รอยละ 11.2 
พิจารณาจากประวัติ/คุณวุฒิ/ประสบการณ รอยละ 7.2 ใชทุน/จับฉลาก/เลือกหนวยงาน ที่เหลือรอยละ 
9.2 สอบขอเขียน อ่ืนๆ และสอบปฏิบัติอยางเดียว (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.2 และตารางที่ 
11 ภาคผนวก ก) 
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2.7 จุดเนนที่สําคัญในการพิจารณารับบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน   พบวา  หนวยงานสวน
ใหญหรือรอยละ 73.9 เนนที่ระดับการศึกษา รองลงมา รอยละ 72.9 และ 67.0 เนนที่บุคลิกภาพและ
ความรูความสามารถพิเศษ ตามลําดับ และรอยละ 49.9 เนนที่สาขาวิชาเอก มีเพียงรอยละ 25.9 เนนที่
สถาบันการศึกษา (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.2 และตารางที่ 12 ภาคผนวก ก) 

ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และรอยละหนวยงานของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน        
สถานภาพของหนวยงานของผูประเมิน จํานวน รอยละ 
1. ประเภทหนวยงานของผูประเมิน (N=1,180)  
 ภาคเอกชน 756 64.1 
 ภาครัฐ 388 32.9 
 มูลนิธิ/องคกรสาธารณกุศล 22 1.9 
 รัฐวิสาหกิจ 14 1.2 
2. ประเภทของกิจการ (กรณีเปนภาคเอกชน) (N=756)  
 บริษัท(จํากัด) 431 57.0 
 บริษัท(มหาชน) 153 20.2 
 สถานศึกษา/มูลนิธิการศึกษา 87 11.5 
 เจาของคนเดียว 47 6.2 
 หางหุนสวนจํากัด/สามัญ 26 3.4 
 องคกรพัฒนาชุมชน/องคกรสาธารณะ 12 1.6 
3. ประเภทของทุนจดทะเบียนในการจัดต้ังบริษัท (กรณีเปนภาคเอกชน) (N=756)  
 นอยกวา 5 ลานบาท 132 17.5 
 มากกวา 5-10 ลานบาท 102 13.5 
 มากกวา 10-100 ลานบาท 158 20.9 
 มากกวา 100-200 ลานบาท 258 34.1 
 มากกวา 200 ลานบาท 28 3.7 
 ไมระบุ 78 10.3 
4. จํานวนบุคลากร/พนักงานในหนวยงาน (N=1,180)  
 นอยกวา 50 คน 409 34.7 
 ต้ังแต 51-100 คน 241 20.4 
 ต้ังแต 101-500 คน 265 22.5 
 มากกวา 1,000 คน 190 16.1 
 ต้ังแต 501-1,000 คน 72 6.1 
 ไมระบุ 3 0.3 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และรอยละหนวยงานของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน      
สถานภาพของหนวยงานของผูประเมิน 
 

จํานวน 
(N=1,180) 

รอยละ 
(100.0) 

5. ตําแหนงของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน   

 หัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย/หัวหนางานหรือเทียบเทา 551 46.7 

 ผูอํานวยการกอง/ผูจัดการฝาย/ผูจัดการสาขาหรือเทียบเทา 213 18.1 

 ผูรับผิดชอบงาน/พนักงานปฏิบัติการ 154 13.1 

 ผูจัดการฝายปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 91 7.7 

 เจาของกิจการ 60 5.1 

 กรรมการผูจัดการ 34 2.9 

 อื่นๆ 77 6.5 

6. วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน   

 สอบปากเปลา/สอบสัมภาษณ 374 31.7 

 สอบขอเขียนและสอบปากเปลา/สอบสัมภาษณ 252 21.4 

 สอบขอเขียนและสอบปากเปลา/สอบสัมภาษณ/สอบปฏิบัติ 228 19.3 

 พิจารณาจากประวัติ/คุณสมบัติ/ประสบการณ 132 11.2 

 ใชทุน/จับฉลาก/เลือกหนวยงาน 85 7.2 

 สอบขอเขียน 57 4.8 

 อื่นๆ เชน ไดรับการแนะนําจากผูอื่น มีหนวยงานที่รับผิดชอบอยูแลว 45 3.8 

 สอบปฏิบัติ 7 0.6 

7. จุดเนนที่สําคัญในการพิจารณารับบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน    

 ระดับการศึกษา 873 73.9 

 บุคลิกภาพ 861 72.9 

 ความรูความสามารถพิเศษ 791 67.0 

 สาขาวิชาเอก 589 49.9 

 สถาบันการศึกษา 306 25.9 

 อื่นๆ ไดแก ภาษา กิจกรรมขณะศึกษา ประสบการณ ฯลฯ 216 18.3 
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ตอนท่ี 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
              รุนปการศึกษา 2550 

เปนการประเมินระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ดานความรู
ความสามารถทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งใน
ภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.81 ) (ตารางที่ 49 ภาคผนวก ก หนา ผ 54) โดย
มีรายละเอียด และผลการศึกษา ดังนี้   

1. ความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก 
(คาเฉลี่ย 7.50) โดยเปนการประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานนี้ 9  ขอยอย ไดแก 
ความรูเชิงวิชาการทั่วไป ความรูความสามารถในวิชาชีพ ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน ความรู
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควา เพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหม
เพื่อพัฒนางาน ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ได รับมอบหมาย 
ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาที่รับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน 
และความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  

2.  ดานความรูความสามารถทั่วไป  ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 
7.59) โดยเปนการประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานนี้ 11  ขอยอย ไดแก ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอ 
ส่ือสาร  ความสามารถในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามารถในการบริหารจัดการ 
ความสามารถในการส่ือสาร (พูด อาน ฟง เขียน) ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
ความสามารถในการทํางานเปนทีม ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห ความสามารถในการ
ปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

3. ดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.88) โดยเปน
การประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานนี้ 8  ขอยอย ไดแก การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีมนุษยสัมพันธ ความเปนผูนํา ความมีเหตุผล การใหความ
รวมมือกับเพื่อนรวมงาน  การปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงาน และความสามารถในการควบคุมอารมณ 

4.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.26) โดยเปนการประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานนี้    
7 ขอยอย ไดแก ความขยันอดทนอุตสาหะ ความซ่ือสัตยสุจริต ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และ
ความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
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2.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยนายจาง/
ผูใชบัณฑิต 9 ขอ   พบวา ทุกขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก  มีคาเฉลี่ยรวม 7.50 และมีคาเฉลี่ย
รายขอระหวาง 7.75-7.27  โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ซึ่งขอที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก  ความสามารถในการเรียนรูศึกษา คนควาเพิ่มเติมและ
แสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางท่ี 4.3) 
ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานความรูความสามารถ 
ทางวิชาการ/วิชาชีพ                                              (N=1,180) 

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 
คาเฉล่ีย S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. ความสามารถในการเรียนรูศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหา 
    ความรูใหมเพื่อพัฒนางาน 

7.75 1.39 พึงพอใจมาก 

2. ความรูเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 7.68 1.33 พึงพอใจมาก 
3. ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานท่ีไดรับ 
    มอบหมาย 

7.63 1.35 พึงพอใจมาก 

4. ความรูเชิงวิชาการทั่วไป 7.56 1.20 พึงพอใจมาก 
5. ความรูความสามารถในวิชาชีพ 7.55 1.29 พึงพอใจมาก 
6. ความรูเก่ียวกับงานท่ัวไปในหนวยงาน 7.38 1.27 พึงพอใจมาก 
7. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 7.36 1.37 พึงพอใจมาก 
8. ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ 7.35 1.39 พึงพอใจมาก 
9. ความสามารถในการวางแผนการทํางาน 7.27 1.41 พึงพอใจมาก 
เฉล่ียรวมดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 7.50 1.18 พึงพอใจมาก 

 

เมื่อพิจารณาดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ เปนรายขอและคณะ พบวา 
2.1.1 ความสามารถในการเรียนรูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อ

พัฒนางาน ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน  (คาเฉลี่ย 7.75, S.D = 1.39) โดยมี 6 
คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก
ที่สุดใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะทันต
แพทยศาสตรและคณะศึกษาศาสตร (คาเฉล่ีย 8.31, 8.29, 8.19 และ 8.19) ที่เหลือมีคาเฉล่ีย 8.00-
8.15 สําหรับคณะที่เหลือที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากมีคาเฉล่ีย 7.95-7.10 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก ตารางที่  17)  
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2.1.2 ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก  วา
บัณฑิตมีความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 7.68 S.D=1.30)  โดยมีเพียง 4 คณะที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.22, 8.13, 8.10 และ 8.04)  ไดแก คณะศิลปศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะนิติศาสตร คณะสวนใหญนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก 
(คาเฉลี่ย 7.90 - 7.15) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะ
ทันตแพทยศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะวิทยาศาสตร และคณะแพทยศาสตร (คาเฉลี่ย 
7.90, 7.85, 7.78 และ 7.78) สําหรับคณะวิทยาการส่ือสาร นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 6.96) 
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 16)  

2.1.3 ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการประยุกตใชความรูทาง
วิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย (คาเฉลี่ย 7.63 S.D=1.35)  โดยมี 5 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.35, 8.26, 8.15, 8.09 และ 8.05)   ไดแก คณะการบริการและการทองเที่ยว 
คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร คณะท่ีเหลือ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจระดับมาก (คาเฉล่ีย 7.96-7.11) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะนิติศาสตร คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และคณะ
วิทยาศาสตร (คาเฉลี่ย 7.96, 7.80 และ 7.75) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 18)  

2.1.4 ความรูเชิงวิชาการทั่วไป  ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจวา บัณฑิตมี
ความรูเชิงวิชาการทั่วไป  (คาเฉลี่ย 7.56  S.D=1.20) โดยมีเพียง 4 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความ
พึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.19, 8.18, 8.15 และ 8.00) ไดแก คณะศึกษาศาสตร คณะเภสัชศาสตร  
คณะการบริการและการทองเที่ยว และคณะทันตแพทยศาสตร สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.85-7.04)  โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับ
แรก ไดแก บัณฑิตคณะศิลปศาสตร คณะนิติศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ
(คาเฉลี่ย 7.85, 7.80, 7.80 และ 7.71) รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่  13) 

2.1.5 ความรูความสามารถในวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วา 
บัณฑิตมีความรูความสามารถในวิชาชีพ (คาเฉล่ีย 7.55  S.D=1.29) โดยมี 3 คณะที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.31, 8.19 และ 8.15)   ไดแก คณะเภสัชศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
คณะการบริการและการทองเที่ยว และคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจระดับมาก (คาเฉล่ีย 
7.90-7.00) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร (คาเฉล่ีย 7.90, 7.88  และ 7.86) 
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 14)  
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2.1.6 ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจวา 
บัณฑิตมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  (คาเฉลี่ย 7.36   S.D=1.37)  โดยมี 3 คณะที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.13, 8.10 และ 8.04)  ไดแก คณะเภสัชศาสตร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร และคณะศึกษาศาสตร สวนที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย 
7.76-7.03) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะทันต
แพทยศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว และคณะแพทยศาสตร (คาเฉล่ีย 7.76, 7.73 และ 
7.64) และมี 4  คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 6.96, 6.90, 6.83 และ 6.82)  ไดแก 
คณะวิทยาการส่ือสาร  คณะวิเทศศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ  
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่  21) 

2.1.7 ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ ใน
ภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจวา บัณฑิตมีความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาใน
งานที่รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 7.35 S.D=1.39)  โดยมีเพียง 1 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.19) ไดแก คณะศึกษาศาสตร สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 7.92-7.00) โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิต
คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะทันตแพทยศาสตร และคณะนิติศาสตร (คาเฉล่ีย 7.92, 7.86 
และ 7.80)  และมีเพียง 4 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 6.90, 6.85, 6.78 และ 6.74) 
ไดแก คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะ
วิทยาการส่ือสาร (รายละเอียด ในภาคผนวก ก ตารางที่ 19)  

2.1.8 ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
วา บัณฑิตมีความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน (คาเฉล่ีย 7.38  S.D=1.27)  โดยมีเพียง 2 คณะ ที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจระดับมากที่สุด  (ทั้ง 2 คณะคาเฉล่ีย 8.00)  ไดแก คณะการบริการและการ
ทองเที่ยว และคณะศึกษาศาสตร สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอมาก (คาเฉล่ีย 
7.69-7.00) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ (คาเฉลี่ย 7.69, 
7.62, 7.62 และ 7.60)  และมีเพียง 3 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 6.96, 6.92 และ 
6.78) ไดแก วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะวิทยาการส่ือสาร (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ 15)  

2.1.9 ความสามารถในการวางแผนการทํางาน ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจวา บัณฑิตมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน (คาเฉลี่ย 7.27  S.D=1.41)  โดยมี 1 คณะ
ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.00)  ไดแก บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
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คณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.88-7.04)  โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะการบริการและการทองเท่ียว คณะทันตแพทยศาสตร  
และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 7.88, 7.86 และ 7.70)  ที่เหลือบัณฑิตคณะอ่ืนๆ นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย  7.64-7.04) สวนอีก 7 คณะนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ  (คาเฉล่ีย  6.96, 
6.93, 6.90, 6.76, 6.75, 6.72 และ 6.56) ไดแก คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร 
(ภูเก็ต) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะวิเทศศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาการส่ือสาร (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 20)  

2.2 ดานความรูความสามารถทั่วไป ผลการประเมินความพึงพอใจโดยนายจาง/ผูใชบัณฑิต 
ทั้ง 11 ขอ พบวานายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยรวม 7.59 S.D.=1.16 และ
คาเฉลี่ยรายขอระหวาง 7.95-6.88  โดย 4 ขอแรก ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก ความมี
ระเบียบวินัยในการทํางาน  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการปรับตัว
ใหเขากับระบบงาน และความสามารถในการทํางานปนทีม (คาเฉลี่ย 7.95, 7.90, 7.86 และ 7.86)  ขอที่เหลือ
อีก 6 ขอ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.74-7.23) และมี 1 ขอ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจ ไดแก ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (คาเฉล่ีย 6.88) (ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง
ที่ 4.4) 

 

ตารางที่ 4.4  แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานความรูความสามารถทั่วไป 
                                                               (N 
=1,180) 

ดานความรูความสามารถทั่วไป 
คะแนน 
เฉล่ีย 

S.D.     ระดับความพึง
พอใจ 

1. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 7.95 1.47 พึงพอใจมาก 
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.90 1.25 พึงพอใจมาก 
3. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน 7.86 1.43 พึงพอใจมาก 
4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม 7.86 1.39 พึงพอใจมาก 
5. ความสามารถในการส่ือสาร (พูด อาน ฟง เขียน) 7.74 1.32 พึงพอใจมาก 
6. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 7.74 1.32 พึงพอใจมาก 
7. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 7.60 1.40 พึงพอใจมาก 
8. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 7.39 1.40 พึงพอใจมาก 
9. ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห 7.33 1.38 พึงพอใจมาก 
10. ความสามารถในการบริหารจัดการ 7.23 1.35 พึงพอใจมาก 
11. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 6.88 1.59 พึงพอใจ 
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เฉล่ียรวมดานความรูความสามารถทั่วไป 7.59 1.16 พึงพอใจมาก 

 
เมื่อพิจารณาดานความรูความสามารถทั่วไป เปนรายขอและคณะ พบวา 
2.2.1 ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก

วาบัณฑิตมีระเบียบวินัยในการทํางาน (คาเฉลี่ย 7.95  S.D=1.47) โดยมี 7 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต 
พึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.31-8.08) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง

พอใจมากที่สุด  ไดแก บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะนิติศาสตร (คาเฉลี่ย 
8.31, 8.24 และ 8.24) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด  (คาเฉลี่ย 8.20-8.08)  และมี 17 
คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.99-7.33) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.99, 7.96  และ 7.92) ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร 
และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 32)  

2.2.2 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (คาเฉล่ีย 7.90  S.D=1.25) 
โดยมี 9 คณะท่ีนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.54-8.01) โดยคณะที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดใน 3 ลําดับแรก  ไดแก คณะศิลปศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะการบริการ
และการทองเที่ยว (คาเฉล่ีย 8.54, 8.53 และ 8.46) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 8.43-8.01)  สําหรับคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.89-7.36) โดย
คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (คาเฉลี่ย 7.89, 7.87, 7.85 และ 7.85) 
สวนบัณฑิตคณะอ่ืนๆ นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.79-7.36) (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ 25)  

2.2.3 ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน ในภาพรวมนายจาง/
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน (คาเฉลี่ย 
7.86 S.D=1.43) โดยมี 6 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 9.40-8.01) โดย
บัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะการ
บริการและการทองเที่ยว และคณะนิติศาสตร  (คาเฉลี่ย 8.40,  8.28 และ 8.28) ที่เหลือนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.18-8.01)   และมี 18 คณะ นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก 
(คาเฉลี่ย 7.99-7.30)  โดยคณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม คณะเศรษฐศาสตร และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 
7.99, 7.96, 7.96 และ 7.93) สวนบัณฑิตคณะอ่ืนๆ นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.89-
7.30) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 31)  
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2.2.4 ความสามารถในการทํางานเปนทีม ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก 
วาบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีม (คาเฉลี่ย 7.86  S.D=1.39)  โดยมี 8 คณะที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.40-8.00)  โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
มากที่สุด ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว และคณะนิติศาสตร (คาเฉลี่ย  
8.40, 8.36  และ 8.36)  ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.18-8.00)   และมี 16 
คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.96-7.40) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะเศรษฐศาสตร 
(คาเฉล่ีย 7.96, 7.88 และ 7.85) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.84-7.40)  
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 29)  

2.2.5 ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน) ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน)  (คาเฉล่ีย 7.74 
S.D=1.32) โดยมี 6 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.29-8.04) โดยบัณฑิต 3 
คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด  ไดแก คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร 
และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 8.29, 8.24 และ 8.15) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 8.08-8.04) และมี18  คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.90-7.15)  โดย
บัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก  ไดแก บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร (คาเฉล่ีย 7.90, 7.89  และ 7.77) ที่เหลือนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.76-7.15) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 27)  

2.2.6 ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสาร ในภาพรวมนายจาง/
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอส่ือสาร  (คาเฉลี่ย 
7.74  S.D=1.32)   โดยมี 6 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.50-8.04) โดย
บัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดไดแก บัณฑิตคณะการบริการและการ
ทองเที่ยว คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร (คาเฉล่ีย 8.50, 8.33 และ 8.29) ที่เหลือ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.12-8.04)  และมี 18 คณะนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.85-7.22) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก 
บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะศิลปศาสตร (ทั้ง 3 คณะมี
คาเฉลี่ย 7.85) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.83-7.22) (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ 24)  

2.2.7 ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (คาเฉล่ีย 7.60 
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S.D=1.40) โดยมีเพียง 4 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร 
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะเภสัชศาสตร  (คาเฉลี่ย 8.38, 8.30, 8.15 และ 8.09)  
คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.92-7.10) มี 18 คณะ โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม คณะนิติศาสตร และ
คณะวิทยาการจัดการ (คาเฉลี่ย 7.92, 7.88 และ 7.77) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก 
(คาเฉล่ีย 7.73-7.10) และมี 2 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉล่ีย 7.85-6.75) ไดแก คณะ
วิทยาการส่ือสาร และคณะวิเทศศึกษา (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 28)  

2.2.8 ความคิดริเริ่มสรางสรรค ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วา
บัณฑิตมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (คาเฉล่ีย 7.39  S.D=1.40) โดยมีเพียง 1 คณะ ที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก บัณฑิตคณะการบริการและการทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 8.08) คณะที่เหลือ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.90-7.00)  โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
มากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร และนิติศาสตร (คาเฉลี่ย 
7.90, 7.89 และ 7.80) คณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.77-7.00) ยกเวน 
คณะวิทยาการส่ือสาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉล่ีย 6.93 
และ 6.90)  (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 22)  

2.2.9 ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห  (คาเฉลี่ย 7.33  S.D=1.38)  โดยมี
เพียง 1 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร (คาเฉลี่ย 8.20)  
คณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.88-7.00) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะการบริการและการทองเที่ยว คณะทันตแพทยศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉล่ีย 7.88, 7.80, 7.80 และ 7.74) ที่เหลือนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.64-7.00) ยกเวน คณะวิเทศศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาการส่ือสาร ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ  (คาเฉลี่ย 6.85, 6.83 และ 6.52)  (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ 30)  

2.2.10 ความสามารถในการบริหารจัดการ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก 
วาบัณฑิตมีความสามารถในการบริหารจัดการ  (คาเฉลี่ย 7.23  S.D=1.35) โดยมีเพียง 1 คณะที่นายจาง/
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร (คาเฉลี่ย 8.10) และมี 13 คณะนายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.92-7.08) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 
ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะการบริการและการทองเที่ยว คณะเภสัชศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร 
(คาเฉล่ีย 7.92, 7.82 และ 7.80) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก  (คาเฉล่ีย 7.74-7.08)     
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และมี 8 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ  (คาเฉล่ีย 6.99-6.48) (รายละเอียดในภาคผนวก ก 
ตารางที่  26)  

2.2.11 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
วาบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (คาเฉลี่ย 6.88 S.D=1.59)  โดยมีเพียง 2 คณะที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก คณะการบริการและการทองเที่ยว และคณะทันต
แพทยศาสตร (คาเฉล่ีย 8.42 และ 8.10)  และมี 9 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก 
ไดแก คณะเภสัชศาสตร  คณะวิเทศศึกษา คณะแพทยศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะศิลปศาสตร 
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ
วิทยาการจัดการ (คาเฉลี่ย  7.96, 7.55, 7.41, 7.28, 7.23, 7.20, 7.12, 7.11 และ 7.02)  สวนคณะที่
เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 6.96-6.22) โดย 3 ลําดับแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจ ไดแก บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร คณะนิติศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะพยาบาล
ศาสตร (คาเฉลี่ย 6.96, 6.96, 6.83 และ 6.77) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 6.67-6.22) 
และมี 1 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจนอย (คาเฉลี่ย 5.96) ไดแก คณะเทคโนโลยีและการ
จัดการ  (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 23)  

2.3 ดานบุคลิกภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยนายจาง/ผูใชบัณฑิต 8 ขอ พบวา 
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 7.88  S.D.=1.18 และมี
คาเฉล่ียรายขอระหวาง 8.20-7.29 โดยมี 3 ขอ นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก การให
ความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ความมีมนุษยสัมพันธ  (คาเฉลี่ย 8.20, 
8.15 และ 8.10) และมี 5 ขอ นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจาก
คาเฉลี่ยมากไปหานอย  ไดแก การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความสามารถในการควบคุมอารมณ
ความเช่ือมั่นในตนเอง  ความมีเหตุผล  ความเปนผูนํา (คาเฉล่ีย 7.95, 7.85, 7.77, 7.76 และ 7.29)  
(ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.5) 
ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานความบุคลิกภาพ      
                                   (N=1,180) 

ดานบุคลิกภาพ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 8.20 1.31 พึงพอใจมากที่สุด 
2. การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน 8.15 1.32 พึงพอใจมากที่สุด 
3. ความมีมนุษยสัมพันธ 8.10 1.32 พึงพอใจมากที่สุด 
4. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 7.95 1.28 พึงพอใจมาก 
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ 7.85 1.47 พึงพอใจมาก 
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6. ความเชื่อม่ันในตนเอง 7.77 1.33 พึงพอใจมาก 
7. ความมีเหตุผล 7.76 1.34 พึงพอใจมาก 
8. ความเปนผูนํา 7.29 1.42 พึงพอใจมาก 
รวมเฉล่ียดานบุคลิกภาพ 7.88 1.18 พึงพอใจมาก 

 
เมื่อพิจารณาดานบุคลิกภาพ เปนรายขอและคณะ พบวา 
2.3.1 การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ

มากที่สุด ในการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน (คาเฉลี่ย 8.20  S.D=1.31)  มี 18 คณะที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.80-8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจมากที่สุด ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะนิติศาสตร (คาเฉล่ีย 8.80, 
8.56 และ 8.56) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.50-8.00)  
และมี 6 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.93-7.60) (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก ตารางที่  38)  

2.3.2 การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก
ที่สุด ในการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน (คาเฉลี่ย 8.15  S.D=1.32) มี 18 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.80-8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก
ที่สุด ไดแก  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะการบริการและการทองเที่ยว และคณะเภสัชศาสตร (คาเฉลี่ย 
8.80, 8.65 และ 8.44) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.29-
8.00)   และมี 5 คณะ นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิเทศศึกษา และคณะวิทยาการส่ือสาร 
(คาเฉลี่ย 7.85, 7.80, 7.74, 7.60 และ 7.41) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 39 )  

2.3.3 ความมีมนุษยสัมพันธ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ใน
ความมีมนุษยสัมพันธ (คาเฉลี่ย 8.10  S.D=1.32) มี 16 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.61-8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด  
ไดแก คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะเภสัชศาสตร และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย  8.61, 8.49 
และ 8.44) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.40-8.00) และมี   
8 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.96-7.50) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก  ไดแก วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต) 
คณะวิทยาการส่ือสาร (คาเฉลี่ย 7.96, 7.93 และ 7.89) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 35)  

2.3.4 การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก
ที่สุด ในการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  (คาเฉลี่ย 7.95  S.D=1.28)  มี 12 คณะ ที่นายจาง/ผูใช



 

บทที่ 4 : ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2550 
 

 -51- 
 

 

บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.52-8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจมากที่สุดไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะเภสัชศาสตร 
(คาเฉล่ีย 8.52, 8.40 และ 8.31) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 
8.22-8.00)  และมี  12 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 7.99-7.30) โดย
บัณฑิต 3 คณะแรกท่ีนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก  ไดแก บัณฑิตคณะคณะพยาบาล
ศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ (คาเฉลี่ย 7.99, 7.90 
และ 7.89)  (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 33)  

2.3.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
มาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการควบคุมอารมณ  (คาเฉลี่ย 7.85  S.D=1.47)  โดยมี 7 คณะ ที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.40-8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะ
นิติศาสตร (คาเฉลี่ย 8.40, 8.24 และ 8.24) และที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 8.10-8.00) และ 17 คณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.98-7.00) โดย
บัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะการบริการ
และการทองเที่ยว และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (คาเฉล่ีย 7.98, 7.96 และ 7.96) ที่เหลือนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 7.88-7.00) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 40) 

2.3.6 ความเชื่อม่ันในตนเอง ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง (คาเฉลี่ย 7.77  S.D=1.33)  มี 7 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
มากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.33-8.05) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก 
คณะเภสัชศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 8.33, 8.30 และ 
8.30) และมี 16 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.93-7.30) โดยบัณฑิต 3 
คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร คณะศิลปะศาสตร และ
คณะแพทยศาสตร (คาเฉลี่ย 7.93, 7.92 และ 7.86) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 
7.82-7.24) สําหรับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 
6.97)  (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 34) 

2.3.7 ความมีเหตุผล ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากในความมีเหตุผล  
(คาเฉล่ีย 7.76  S.D=1.34) มี 5 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด  ไดแก คณะ
ทันตแพทยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะนิติศาสตร 
(คาเฉล่ีย 8.38, 8.30, 8.22, 8.04 และ 8.00) และมี 19 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก 
(คาเฉล่ีย 7.92-7.05) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก คณะศิลป
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ศาสตร คณะวิทยาการจัดการ  และคณะศึกษาศาสตร  (คาเฉล่ีย 7.92, 7.89 และ 7.89) ที่เหลือ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.86-7.05) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 37) 

2.3.8 ความเปนผูนํา ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความเปน
ผูนํา  (คาเฉล่ีย 7.29  S.D=1.42) มีเพียง 1 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก 
คณะศิลปกรรมศาสตร (คาเฉล่ีย 8.10) และมี 18 คณะ นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก 
(คาเฉลี่ย 7.90-7.00)  โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก  คณะทันต
แพทยศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะเภสัชศาสตร (คาเฉลี่ย 7.90, 7.80 และ 7.76) ที่เหลือนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.62-7.00) และมี 5 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ ไดแก คณะ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะวิทยาการส่ือสาร 
และคณะวิเทศศึกษา (คาเฉลี่ย 6.93, 6.93, 6.93, 6.70 และ 6.55)  (รายละเอียด ในภาคผนวก ก ตารางที่  
36) 

 

2.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิต 7 ขอ ในภาพรวม พบวา นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม  
8.26  S.D=1.22 และทุกขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยรายขอระหวาง  8.45-
8.11  โดย 4 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด เรียงลําดับความคิดเห็นจากคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
อยางเปนสุข และความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพ (คาเฉล่ีย 8.45, 8.41, 8.32 และ 8.22) (ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.6)  

ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ                 (N=1,180) 

ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ความซื่อสัตย สุจริต 8.45 1.28 พึงพอใจมากที่สุด 
2. การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี 8.41 1.34 พึงพอใจมากที่สุด 
3. ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 8.32 1.41 พึงพอใจมากที่สุด 
4. ความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพ 8.22 1.33 พึงพอใจมากที่สุด 
5. ความเปนระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 8.21 1.34 พึงพอใจมากที่สุด 
6. ความขยัน อดทน อุตสาหะ 8.11 1.44 พึงพอใจมากที่สุด 
7. ความตรงตอเวลา 8.11 1.47 พึงพอใจมากที่สุด 
รวมเฉล่ียดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 8.26 1.22 พึงพอใจมากที่สุด 
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เมื่อพิจารณาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เปนรายขอและรายคณะ 
พบวา 

2.4.1 ความซ่ือสัตยสุจริต ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด วาบัณฑิต
มีความซื่อสัตยสุจริต (คาเฉลี่ย 8.45  S.D.=1.28) บัณฑิตเกือบทุกคณะนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 9.04-8.07)  โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด 
ไดแก คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะศึกษาศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร (คาเฉลี่ย 9.04, 
8.85 และ 8.80) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.76-8.07) มี 3 คณะที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ
คณะวิเทศศึกษา(คาเฉลี่ย 7.95, 7.89 และ 7.55)  (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่  42)  

2.4.2 การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
มากที่สุด วาบัณฑิตประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี (คาเฉลี่ย 8.41 S.D.= 1.34) โดยเกือบทุกคณะ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 9.10-8.04) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะการบริการและการ
ทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 9.10, 8.80 และ 8.70) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 8.69-8.04)  ยกเวน คณะแพทยศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิเทศศึกษา  
ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.97, 7.89 และ 7.20) (รายละเอียดในภาคผนวก 
ก ตารางที่ 46)  

2.4.3 ความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมากที่สุด วาบัณฑิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  (คาเฉลี่ย 8.32  S.D.=1.41) โดย
บัณฑิตเกือบคณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 9.10-8.10) โดยบัณฑิต 3 
คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด  ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะการบริการและ
การทองเที่ยว และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (คาเฉลี่ย 9.10, 8.74 และ 8.71) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.60-8.10) ยกเวนคณะวิทยาการส่ือสาร คณะแพทยศาสตร  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิเทศศึกษา ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 
7.85, 7.82, 7.78 และ 7.45) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่  47)  

2.4.4 ความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก
ที่สุด วาบัณฑิตมีความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพ (คาเฉลี่ย 8.22  S.D.= 1.33) มี 18 คณะ ที่นายจาง/
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 9.00-8.01) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะการบริการและการทองเท่ียว และคณะ
เภสัชศาสตร (คาเฉลี่ย 9.00, 8.74 และ 8.64) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก



 

บทที่ 4 : ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2550 
 

 -54- 
 

 

ที่สุด (คาเฉล่ีย 8.50-8.01) และมี 6 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก ไดแก คณะ
แพทยศาสตร คณะศิลปศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการส่ือสาร และคณะวิเทศศึกษา (คาเฉลี่ย 7.94, 7.92, 7.86, 7.81, 7.70 และ 7.15) (รายละเอียด
ในภาคผนวก ก ตารางที่ 44)  

2.4.5 ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดวา บัณฑิตมีความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม (คาเฉลี่ย 8.21 
S.D.= 1.34) ซึ่งบัณฑิตเกือบทุกคณะนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.90-
8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด  ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร และคณะการบริการและการทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 8.90, 8.64 และ 8.48) สวนคณะที่
เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 8.41-8.00)  และมี 5 คณะท่ีนายจาง/
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะ
แพทยศาสตร คณะวิทยาการส่ือสาร และคณะวิเทศศึกษา (คาเฉลี่ย 7.97, 7.96, 7.88, 7.59 และ 7.45) 
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 45) 

2.4.6 ความขยันอดทนอุตสาหะ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดวา 
บัณฑิตมีความขยันอดทนอุตสาหะ (คาเฉล่ีย 8.11   S.D.= 1.44)  โดยมี 14 คณะ ที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 9.10-8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมากที่สุด  ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะนิติศาสตร (คาเฉลี่ย 
9.10, 98.57 และ 8.44) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉล่ีย 
8.42-8.00)  และมี 10 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.98-7.00) 
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 41)  

2.4.7 ความตรงตอเวลา  ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดวา บัณฑิต
มีความตรงตอเวลา (คาเฉลี่ย 8.11  S.D.= 1.47)  โดยมี 16 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.74-8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
มากที่สุด  ไดแก คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 
(คาเฉลี่ย 8.74, 8.40 และ 8.37) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 8.32-8.00)  และมี 8 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.85-
7.30)  (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 43) 
 

ตอนท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ 
      ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภ า ค รั ฐ กั บ น า ย จ า ง /ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ภ า ค เ อ ก ช น ใ น ด า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีดังนี้  

3.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐ และนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.76   S.D.= 1.09 
และ 7.35   S.D.= 1.20) โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐสูงกวาทุกขอ  

เมื่ อพิจารณาคา เฉ ล่ียของนายจาง /ผู ใช บัณฑิตภาครัฐ   พบวา  ในดานความรู
ความสามารถทางวิชาชีพ  3  อันดับแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐประเมินและมีคาเฉล่ียสูง ไดแก 
ความสามารถในการเรียนรูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน ความรู
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย ความรูความสามารถในวิชาชีพ ในขณะที่ 3 ขอแรกที่นายจางผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
ประเมินและมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความสามารถในการเรียนรูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรู
ใหมเพื่อพัฒนางาน ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และความสามารถในการประยุกตใชความรูทาง
วิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย (ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7)  
ตารางที่ 4.7  แสดงคาเฉล่ียและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ 
นายจาง/ผูใชบัณฑิตในภาคเอกชนดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจางฯภาครัฐ นายจางฯภาคเอกขน  t  
 คาเฉล่ีย S.D. คาเฉล่ีย S.D.  
1. ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควา  
     เพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน 7.961 1.29 7.611 1.43 4.19** 
2. ความรูเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ 7.952 1.17 7.532 1.38 5.35** 
3. ความสามารถในการประยุกตใชความรูทาง 
     วิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย 7.843 1.29 7.503 1.37 4.22** 
4. ความรูความสามารถในวิชาชีพ 7.843 1.19 7.38 1.32 5.86** 
5. ความรูเชิงวิชาการทั่วไป 7.74 1.16 7.46 1.19 3.77** 
6. ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาใน 
     งานที่รับผิดชอบ 7.69 1.24 7.16 1.45 4.22** 
7. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 7.66 1.27 7.19 1.40 5.44** 
8. ความรูเก่ียวกับงานทั่วไปในหนวยงาน 7.59 1.17 7.26 1.31 4.33** 
9. ความสามารถในการวางแผนการทํางาน 7.55 1.28 7.12 1.46 4.99** 
รวม 7.76 1.09 7.35 1.20 5.63** 

** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียในภาพรวม พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3.2 ดานความรูความสามารถท่ัวไป ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉล่ีย 7.76 S.D.=1.12 และ 7.49 S.D.=1.17) 
และคาเฉล่ียความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐสูงกวาทุกขอโดยขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐ มีความพึงพอใจมากที่สุด แตนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนมีความพึงพอใจมาก ไดแก ความ
มีระเบียบวินัยในการทํางาน  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการ
ปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจมาก 8 ขอ  สวน
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนมีความพึงพอใจมาก 10 ขอ และมี 1 ขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชนมีความพึงพอใจ ไดแก ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

เมื่ อพิจารณาคา เฉ ล่ียของนายจาง /ผู ใช บัณฑิตภาครัฐ   พบวา  ในดานความรู
ความสามารถทั่วไป  3  ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐประเมินและมีคาเฉล่ียสูง ไดแก ความมี
ระเบียบในการทํางาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการปรับตัว
ใหเขากับระบบการทํางาน  ซึ่ง 2 ขอแรกที่นายจางผูใชบัณฑิตภาคเอกชนประเมินและมีคาเฉลี่ยสูง
เชนกัน สําหรับลําดับที่ 3 และ 4 นายจางผูใชบัณฑิตภาคเอกชนประเมินความสามารถในการทํางาน
เปนทีม และความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน ซึ่งตางจากนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐ ที่ประเมินความสามารถปรับตัวใหเขากับระบบการทํางานในลําดับที่สาม และความสามารถใน
การทํางานเปนทีมเปนลําดับที่ 4  (ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.8) 
ตารางที่ 4.8  แสดงคาเฉล่ียและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ 
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานความรูความสามารถทั่วไป 

ดานความรูความสามารถท่ัวไป นายจางฯภาครัฐ นายจางฯภาคเอกขน   t  
 คาเฉล่ีย S.D. คาเฉล่ีย S.D.  
1. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 8.161 1.32 7.821 1.52 3.72** 
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 8.072 1.22 7.802 1.25 3.43** 
3. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน 8.033 1.31 7.76 1.48 3.19** 
4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม 7.98 1.32 7.783 1.42 2.41** 
5. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการ 
     ติดตอส่ือสาร 7.90 1.54 7.66 1.38 

 
3.11** 

6. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยาง ตอเนื่อง 7.84 1.31 7.47 1.44 4.39** 
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7. ความสามารถในการส่ือสาร (พูด อาน ฟง เขียน) 7.82 1.29 7.69 1.32 1.56** 
8. ความคิด ริเร่ิม สรางสรรค 7.54 1.34 7.30 1.43 2.70** 
9. ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห 7.53 1.29 7.23 1.41 3.47** 
10. ความสามารถในการบริหารจัดการ 7.43 1.33 7.12 1.34 3.81** 
11. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 7.09 1.46 6.77 1.64 3.35** 
รวม 7.76 1.12 7.49 1.17 3.81** 

** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียในภาพรวม พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 

3.3 ดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.08  S.D.=1.14) และนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 7.77  S.D.=1.19) โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐสูงกวาทุกขอ   
ซึ่งมี 7 ขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจมากที่สุด และนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดเชนกัน  3 ขอ โดยใน 3 ขอแรกนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและภาคเอกชน พึง
พอใจมากที่สุด  ไดแก การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน และความ
มีมนุษยสัมพันธ สวนขออ่ืนๆ นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนพึงพอใจมาก 

เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ  พบวา ในดานบุคลิกภาพ  3  ขอ
แรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐประเมินและมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน และความมีมนุษยสัมพันธ เปน 3 ขอแรกที่นายจางผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชนประเมินและมีคาเฉลี่ยสูง เชนกัน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.9) 
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ยและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ 
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานบุคลิกภาพ 

  ดานบุคลิกภาพ นายจางฯภาครัฐ นายจางฯภาคเอกชน t    
 คาเฉล่ีย S.D. คาเฉล่ีย S.D.  
1. การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 8.311 1.27 8.121 1.32 2.31* 
2. การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน 8.262 1.24 8.072 1.36 2.32* 
3. ความมีมนุษยสัมพันธ 8.213 1.25 8.043 1.34 2.04* 
4. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 8.15 1.19 7.84 1.31 3.95** 
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ 8.12 1.29 7.70 1.55 4.88** 
6. ความเชื่อม่ันในตนเอง 8.02 1.19 7.64 1.37 4.79** 
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7. ความมีเหตุผล 8.00 1.23 7.63 1.38 4.59** 
8. ความเปนผูนํา 7.56 1.34 7.14 1.45 4.82** 
รวม 8.08 1.14 7.77 1.19 4.25** 

* * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

*   แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียในภาพรวม พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา มี 5 ขอ นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
มี 3 ขอ นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไดแก การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับ
เพื่อนรวมงาน และความมีมนุษยสัมพันธ 

 

3.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.43  S.D.= 1.17  
และ 8.16  S.D.= 1.24)  โดยคาเฉล่ียความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐอยูในระดับพึง
พอใจมากที่สุดและสูงกวาทุกขอ   

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ  พบวา ในดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  3  ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐประเมินและมีคาเฉล่ียสูง ไดแก การ
ประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ความซ่ือสัตยสุจริต และความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข และ
เปน 3 ขอแรกที่นายจางผูใชบัณฑิตภาคเอกชนประเมินและมีคาเฉลี่ยสูงเชนกัน (ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 4.10) 
ตารางที่ 4.10  แสดงคาเฉล่ียและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ 
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางฯภาครัฐ นายจางฯภาคเอกชน t 
 คาเฉล่ีย S.D. คาเฉล่ีย S.D.  
1. การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี 8.551 1.25 8.312 1.38 2.87** 

2. ความซื่อสัตย สุจริต 8.542 1.22 8.381 1.31 1.99 

3. ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 8.463 1.29 8.243 1.46 2.51* 

4. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 8.43 1.22 8.11 1.37 3.82** 

5. ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม 8.41 1.22 8.11 1.39 3.55** 

6. ความขยันอดทน อุตสาหะ 8.34 1.34 7.98 1.47 4.09** 

7. ความตรงตอเวลา 8.29 1.39 8.01 1.49 2.99** 
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รวม 8.43 1.17 8.16 1.24 3.54** 
* * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

*   แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียในภาพรวม พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา มี 5  ขอ  นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
มี 1 ขอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ไดแก ความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข และอีก 1 ขอ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความซ่ือสัตย สุจริต 
ตอนท่ี 4 ความเห็นและขอเสนอแนะของนายจาง/ผูใชบัณฑิต 

4.1 ความเห็นเกี่ยวกับบัณฑิตที่ทํางานในหนวยงาน มีดังนี้ 
4.1.1 การเริ่มทํางานของบัณฑิต นายจาง/ผูใชบัณฑิตรอยละ 70.0 เห็นวาบัณฑิตสามารถ

ทํางานไดทันที ที่เหลือรอยละ 28.3 ไมสามารถทํางานไดทันที และรอยละ 1.7  ไมระบุ เมื่อพิจารณาใน
ภาพคณะ พบวา คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาสวนใหญบัณฑิตสามารถทํางานไดทันที  ไดแก 
บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร (รอยละ 95.2, 90.0, 89.2, 87.5, 81.4 และ 81.5) สวนคณะที่เหลือ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาสวนใหญบัณฑิตสามารถทํางานไดทันทีอยูระหวางรอยละ 78.6-47.5 โดย
คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตสามารถทํางานไดทันทีนอยกวาคณะอ่ืนๆ 3 ลําดับ ไดแก  
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิเทศศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 47.5, 50.0 และ 51.7) 
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 50)  

สวนที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต เห็นวา บัณฑิตไมสามารถทํางานไดทันทีมีจํานวน 334 คนหรือ
รอยละ 28.3 หนวยงานตองฝกอบรมหรือใหทดลองงานกอน ดังนี้ 

 1)  กรณีที่ตองฝกอบรม  ใชระยะเวลาฝกอบรมเฉล่ีย 36 วันหรือประมาณ 1.2 เดือน ซึ่งคณะ
ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาตองใชเวลาฝกอบรมเฉล่ียสูงกวาคณะอ่ืนๆ ได คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต) คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาการส่ือสาร และคณะ
พยาบาลศาสตร  ใชเวลา 138, 65, 61, 56 และ 49 วัน ตามลําดับ สวนคณะอ่ืนๆ ตองใชเวลาฝกอบรม
เฉล่ียระหวาง 46-6 วัน (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 51) 

2) กรณีที่ตองทดลองงาน ใชระยะเวลาทดลองงานเฉล่ีย 99 วัน หรือประมาณ 3.3 เดือน ซึ่ง
คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาตองใชเวลาทดลองงานเฉล่ียสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการส่ือสาร คณะ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต) และคณะวิทยาการจัดการ (เฉล่ีย 148, 
137, 118, 111, 110 และ 110 วัน)  ที่เหลือสวนใหญนายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาตองใชเวลาทดลอง
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งานเฉลี่ย  108-92 วัน  สําหรับคณะที่ผูจางงาน/ผูใชบัณฑิตเห็นวาตองใชเวลาทดลองงานตํ่ากวา 90 
วัน  ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปศาสตร  และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ 51) 

4.1.2 การทําประโยชนใหหนวยงาน นายจาง/ผูใชบัณฑิต เห็นวา รอยละ 74.3 บัณฑิตทํา
ประโยชนใหหนวยงานไดในระดับมากและมากที่สุด (รอยละ 64.8 และ 9.5) ที่เหลือรอยละ 22.8  และ 1.5 
ทําประโยชนใหหนวยงานไดในระดับปานกลางและนอยถึงนอยที่สุด  และรอยละ 1.4 ไมระบุ  ซึ่ง
คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต เห็นวาบัณฑิตทําประโยชนใหหนวยงานสูง  ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะศิลปศาสตร 
พยาบาลศาสตร และคณะการบริการและการทองเที่ยว (รอยละ 100.0, 93.3, 92.6, 90.4, 84.6, 
84.6, 80.8 และ 80.0) ที่เหลืออยูระหวาง รอยละ 77.4-40.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 
52)  

4.1.3 ความสามารถในการทํางานของบัณฑิตเม่ือเทียบกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยจํากัด
รับของรัฐ นายจาง/ผูใชบัณฑิต เห็นวา บัณฑิตมีความสามารถพอๆ กัน (รอยละ 59.0)  รองลงมา เห็น
วา บัณฑิตมีความสามารถดีกวา (รอยละ 31.7) และดีกวามาก (รอยละ 4.7) ที่เหลือรอยละ 1.8 เห็นวา
ดอยกวา-ดอยกวามาก และไมระบุ รอยละ 2.7  ซึ่งคณะท่ีนายจาง/ผูใชบัณฑิต เห็นวาบัณฑิตมี
ความสามารถดีกวา  ไดแก คณะศิลปศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว และคณะเภสัชศาสตร 
(รอยละ 61.5, 57.7 และ 51.1) รองลงมา คณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
(รอยละ 44.4, 44.0, 42.4, 40.7, 40.7, 40.0 และ 40.0) ที่เหลืออยูระหวาง รอยละ  37.5-19.0 
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 53)  

4.1.4 ความสามารถในการทํางานของบัณฑิตเมื่อเทียบกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเอกชน 
นายจาง/ผูใชบัณฑิต เห็นวา บัณฑิตมีความสามารถดีกวาและดีกวามาก (รอยละ 58.5) รองลงมา เห็นวา 
บัณฑิตมีความสามารถพอๆ กัน (รอยละ 36.4) ที่เหลือ รอยละ 1.5  เห็นวาดอยกวา-ดอยกวามาก 
และรอยละ 3.6 ไมระบุ  ซึ่งคณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต เห็นวาบัณฑิตมีความสามารถดีกวา ไดแก 
คณะเภสัชศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะนิติศาสตร 
(รอยละ 86.7, 79.3, 74.1 และ 72.0) รองลงมา ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต) 
คณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร 
และคณะแพทยศาสตร (รอยละ 68.9, 64.3, 61.9, 61.8, 61.5, 61.5 และ 60.0) สวนคณะเหลืออยู
ระหวาง รอยละ 58.1-30.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 54)  
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4.2 ขอเสนอแนะของนายจาง/ผูใชบัณฑิต นายจาง/ผูใชบัณฑิตไดใหขอเสนอแนะ
จําแนกเปนรายดานและรายขอ ดังนี้ 

 4.2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ   จากผลการประเมินในเชิง
ปริมาณ พบวา ทั้ง 9 ขอหรือทุกขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยรวม 7.50 สําหรับขอที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ  พบวา มี 
332 คนหรือรอยละ 28.1 ของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนขอเสนอแนะ
ของนายจาง/ผูใชบัณฑิตของกลุมกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  81 คนหรือรอยละ 24.4 รองลงมาเปนกลุม
เกษตรศาสตร 65 คน หรือรอยละ 19.6 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 61 คนหรือรอยละ 18.4 กลุม
บริหารธุรกิจ  54 คนหรือรอยละ 16.3  กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 40 คนหรือรอยละ 12.0 
กลุมสหวิทยาการ 11 คนหรือรอยละ 3.3  กลุมวิศวกรรมศาสตรและกลุมศิลปกรรมศาสตรเทากันคือ
กลุมละ 7 คน รอยละ 2.1 ตอกลุม และกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จํานวน 6 คนหรือรอยละ 1.8 
(รายละเอียด ภาคผนวก ก ตารางที่ 55  หนา ผ60)  โดยแตละกลุมใหขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 

 1) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 81 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม 
ดานความรูความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวม และรายขอ สรุปได ดังนี้ 

- จํานวน 22 คนหรือรอยละ 27.2 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถดานวิชาการ/
วิชาชีพ อยูในเกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว  

- จํานวน 23 คนหรือรอยละ 28.4 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ  โดย
ควรสรางใหบัณฑิตมีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพใหมากข้ึน ควรเพิ่มความ
เขมขนในการพัฒนาวิชาการ ทักษะในดานปฏิบัติการพยาบาลทาง clinic  เชน การเย็บแผล การฉีดยา  
สําหรับเภสัชกรที่จบ 6 ป มีความรูที่ดี มีความเชื่อมั่นมากกวา และทํางานไดดีกวาผูจบ 5 ป มีความรู
ทางวิชาชีพดีแตขาดการนํามาปฎิบัติ เมื่อมีการแนะนํา ก็สามารถนําความรูมาปฎิบัติไดเปนอยางดี 
  - จํานวน 14 คนหรือรอยละ 17.3 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู ศึกษา 
คนควาเพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน วาบัณฑิตควรจะตองศึกษาคนควาให
สม่ําเสมอ ฝกทักษะเพิ่มมากข้ึน  คิดอยางเปนระบบ มีเหตุและผล กระตือรือรน มีความคิดรวบยอด 
ควรพัฒนาเพิ่มเติมความรูและความแมนยําทางคลินิก ความรูทางเภสัชวิทยา การฝกทักษะในการคิด
วิเคราะหใหสอดคลองกับปญหาในการดูแลผูปวย หรือวิเคราะหปญหาจากงานประจํา     
  - จํานวน 11 คนหรือรอยละ 13.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  โดยเห็นวาบัณฑิตสามารถเชื่อมโยงและนําความรูมาใช
ตอเนื่องเปนประเด็นๆ ไดดี สามาถายทอดความรูใหมๆ ใหแกผูที่มาปฏิบัติงานไดดี แตควรเนนการใช
ความรูควบคูกับทักษะปฏิบัติ ขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทําใหไมสามารถบูรณาการองคความรู ใน



 

บทที่ 4 : ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2550 
 

 -62- 
 

 

การทํางาน การปฏิบัติงานไมไดใชความรูทางวิชาการโดยตรงอยางเดียว ตองอาศัยการประยุกตใช 
ดังนั้น จึงตองใชเวลาในการทดลองงานวามีแนวโนมปฏิบัติงานไดหรือไม สรางความตระหนักใน
ความสําคัญของการใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง  
  - จํานวน 8 คนหรือรอยละ 9.9 ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป วาบัณฑิตสวน
ใหญมีความรูทางวิชาการดีมาก แตขาดทักษะการทํางานควรเพิ่มชั่วโมงการฝกทักษะปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะการฝกงานในโรงพยาบาลชุมชน 
  - ที่เหลือจํานวน 3 คนหรือรอยละ 3.6 เห็นวาขาดทักษะการประสานงานและทักษะ
การตัดสินใจ  ควรเพิ่มเติมความมั่นใจในการแกไขปญหางานที่รับผิดชอบ  

2) กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 61 คน ให
ความเห็นเพิ่มเติมดานความรูความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
 - จํานวน 7 คนหรือรอยละ 11.5 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถดานวิชาการ/
วิชาชีพ อยูในเกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
 - จํานวน 32 คนหรือรอยละ 52.5 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ โดย
สวนใหญเห็นวาขอใหเนนทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคูกันไปเพื่อใหนักศึกษาทราบสภาพความเปน
จริงของการทํางาน ฝกปฏิบัติใหมากเพื่อประสบการณตรง และควรปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากไม
สอดคลองกับการใชงานจริงในธุรกิจของเมืองไทย  เนนใหนักศึกษามีความชํานาญเฉพาะดานใหมาก  
 - จํานวน 8 คนหรือรอยละ 13.1 ใหขอเสนอแนะความรูทั่วไปในหนวยงาน โดยเห็นวา    
บัณฑิตสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี สามารถเขียนโปรแกรมใชใน
สํานักงานได รวมถึงมีความรูความเขาใจในระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการกอนเขาทํางาน ทําให
เรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
  - จํานวน 8 คนหรือรอยละ 13.1 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยเห็นวา บัณฑิตสวนใหญมีความรูกวางขวางสามารถ
ประยุกตใชกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบไดดี สามารถเชื่อมโยงความรูใชกับงานไดอยางเต็มที่  
 - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.9 ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป วาบัณฑิตสวน
ใหญมีความรูทางดานเทคโนโลยีในวงกวาง มีความรูเชิงวิชาการคอนขางสูง สวนใหญจะลืม แต
สามารถเพิ่มเติมไดดวยการใหเวลาศึกษาคนควา  
 - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.9 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในการเรียนรู 
ศึกษา คนควา เพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน  โดยเห็นวา บัณฑิตสวนใหญสามารถ
เรียนรูไดเร็ว ถึงแมจบไมตรงสายงานแตก็สามารถพัฒนาการทํางานได 
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3) กลุมวิศวกรรมศาสตร มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 7 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ความรูความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 1 คนหรือรอยละ 14.3 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถดานวิชาการ/
วิชาชีพ อยูในเกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 57.1 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ โดย
เห็นวาหลักสูตรการสอนควรเนนวิชาหลักของแตละรายวิชา  ใหตรงกับตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งปจจุบันและอนาคต ใหไดมาตรฐานตามที่กฏหมายกําหนด  จัดอบรมและฝกงาน
เพิ่มข้ึน  
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย วาบัณฑิตที่จบออกมาถือไดวามีความสามารถทางวิชาการ
ดีอยูแลว สถาบันควรฝกสอนเร่ืองการประยุกตใชความรูทางวิชาการกับเทคโนโลยีหรือระบบการทํางาน
สมัยใหมที่ใชกันอยูในปจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับบัณฑิตที่จบออกมาทํางาน  
  4) กลุมเกษตรศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 65 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดานความรู 
ความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 6 คนหรือรอยละ 9.2 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถดานวิชาการ/
วิชาชีพ อยูในเกณฑดีอยูแลว 
  - จํานวน 21 คนหรือรอยละ 32.3 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  โดยเห็นวาบัณฑิตสามารถคิดเองหรือคิดตอยอดความรูที่
ไดจากช้ันเรียน และควรมีชองทางใหมีการอภิปรายทางวิชาชีพ แตยังขาดการเช่ือมโยงความรู การ 
บูรณาการความรูที่ศึกษามาประยุกตใชในหลายๆ 
  - จํานวน 19 คนหรือรอยละ 29.2 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ  โดย
สวนใหญบัณฑิตมีความเขมแข็งในเชิงวิชาการ  การคํานวณคลอง มีความรูทัดเทียมกับมหาวิทยาลัย
ของรัฐทั่วไป ควรเนนการปฏิบัติทางดานวิชาชีพเพื่อนํามาใชงาน การสอนวิชาการแบบนักศึกษามีสวน
รวม ใหบัณฑิตมีความรูจริง เขาใจเร่ืองที่เรียนและที่สําคัญนําความรูไปใชประโยชนไดจริงเมื่อประกอบ
อาชีพและฝกทักษะในการทํางาน ควรปรับหลักสูตรใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ครอบคลุมทุกสาขาของอุตสาหกรรมดานการเกษตร โดยเฉพาะเร่ืองปูนิ่ม แช
เยือกแข็ง    
  - จํานวน 9 คนหรือรอยละ 13.8 ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป โดยเห็นวา
บัณฑิตมีความรูเชิงวิชาการทั่วไปอยูในเกณฑดี แตไมคอยแสวงหาในส่ิงใหมๆ ควรมีความขยันหา
ความรูในระดับที่สูงข้ึนไปอีก ไมคอยจะมีความรูพื้นฐานที่จําเปน เชน ดานคอมพิวเตอร หรือทักษะการ



 

บทที่ 4 : ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2550 
 

 -64- 
 

 

บริหารงานของตนเอง แบบมีข้ันตอน รวมถึงการวางแผน ภาษาอังกฤษเนื่องจากปจจุบันสวนมากธุรกิจ
ที่ลงทุนในประเทศเปนชาวตางชาติ   
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู ศึกษา 
คนควาเพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน  โดยเห็นวาบัณฑิตมีความกระตือรือรน
แสวงหาความรูใหมๆ เพื่อพัฒนางาน  
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการวางแผนการ
ทํางานวาขอใหทางมหาวิทยาลัยฝกฝนทักษะนักศึกษาใหรูจักวางแผน คิดอยางมีข้ันตอนใหมากข้ึน  
  - ที่เหลือจํานวน 4 คนหรือรอยละ 6.0 ใหขอเสนอแนะวาบัณฑิตควรไดรับการฝกงาน
ในหนวยงานของเอกชนที่ตรงกับความรูทางวิชาการและรับผิดชอบงานที่ตนเองถนัด สอนปรัชญาการ
ปกครองคนที่มีอาวุโสมากกวา เพิ่มพูนทักษะในดานการตัดสินใจแกไขปญหาทั้งในสถานการณปกติ
และวิกฤต  
  5) กลุมบริหารธุรกิจฯ มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 54 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ความรูความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 12 คนหรือรอยละ 22.2  เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพ อยูในเกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 17 คนหรือรอยละ 31.5  ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ โดย
เห็นวาบัณฑิตมีความรูทางวิชาการ ความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร อยูในระดับดี แตขาดความมั่นใจ
ในการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ รวมถึงขาดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกตองทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ   
  - จํานวน 10 คนหรือรอยละ 18.5 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  เห็นวาบัณฑิตสามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใช
ไดมากในบางโอกาส การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดในระดับดี  ตองสรางเสริมประสบการณในการ
นําความสามารถทางวิชาการมาประยุกตกับงานที่ปฏิบัติไดดีโดยเฉพาะดานการวิเคราะหขอมูลคา 
สามารถแกปญหาที่เกิดจริงตามความพึงพอใจของลูกคา และการสรางความมั่นใจใหกับลูกคา    
  - จํานวน 6 คนหรือรอยละ 11.1  ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป เห็นวา 
บัณฑิตมีความรูเชิงวิชาการทั่วไปอยูในระดับดี ความรูทางพื้นฐานทางคอมพิวเตอรอยูในระดับดี แต
ขาดความมั่นใจในการส่ือสารดานภาษาอังกฤษ      
  - จํานวน 5 คนหรือรอยละ 9.3 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู ศึกษา 
คนควาเพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน วาบัณฑิตสามารถเรียนรูงานไดเร็ว วิเคราะห
และแยกแยะปญหาไดดี ศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องนอกเหนือหลักสูตร และมีความกระตือรือรน  
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  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 7.4 ใหขอเสนอแนะความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน 
เห็นวาบัณฑิตยอมรับและใหเกียรติผูอาวุโสกวา เคารพและเชื่อฟงในคําส่ังผูบังคับบัญชา ปฏิบัติงานไดดี
ทั้งทางดานวิชาการ วิชาชีพ เขาใจวิธีการ ระเบียบ กฎขอบังคับสามารถผนวกทุกสวนเขากับหนวยงานได
ดี   
  6) กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 6 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานความรูความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 66.7 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ  เห็น
วาบัณฑิตมีความรูความสามารถในระดับดี ปฏิบัติหนาที่ตามวิชาเอกที่ไดเรียนมา เมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค  
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 33.4 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  และความรูเชิงวิชาการทั่วไป วาบัณฑิตสวนใหญสามารถ
ประยุกตใชความรูกับงานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับงาน   

  7) กลุมมนุษยและสังคมศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 40 คน ใหความเห็น
เพิ่มเติมดานความรูความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 5.0 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถดานวิชาการ/
วิชาชีพ อยูในเกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 15 คนหรือรอยละ 37.5 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ โดย
สวนใหญเห็นวาบัณฑิตมีความรูความสามารถดี สามารถนําความรูมาใชในการทํางาน และบูรณาการ
เขากับวิชาอ่ืนๆ ไดดี  ผลงานออกมามีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายขององคกร แตควรเนนในเร่ือง
การนําเสนอ และการถายทอดความรู ควรสนับสนุนใหศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับวิชาชีพครูดวย    
  - จํานวน 10 คนหรือรอยละ 25.0 ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป โดยเห็นวา
บัณฑิตสวนใหญมีความรูเชิงวิชาการทั่วไปอยูในเกณฑดี สอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมาย ความรู
กวางขวางดี สามารถใชเทคโนโลยีได มีทักษะทางการสอน แตไมคอยแสดงออก ควรเนนประสบการณ
วิชาชีพเพื่อเวลาออกมาทํางานจะไดรูระบบงานมากข้ึน     

- จํานวน 7 คนหรือรอยละ 17.5 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู ศึกษา 
คนควาเพิ่มเติม   และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางานวาบัณฑิตมีความรูความสามารถเรียนรูงานได
ดี เรียนรูงานไดรวดเร็ว ควรเนนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเกงยิ่งข้ึน    
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 5.0 ใหขอเสนอแนะความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน 
ควร ใหบัณฑิตมีประสบการณตรงกอนทํางานในหนวยงาน  และควรหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนวยงาน
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ที่จะมาทํางานใหมาก เชน บัณฑิตทางดานกฎหมายควรไดมีโอกาสฝกงานและใหบัณฑิตไดมีความรูใน
แนวกวางกอนทํางานจริง 
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 5.0 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกตใชความรู
ทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยสวนใหญเห็นวามหาวิทยาลัยควรใหบัณฑิตไดรูจักนําหลัก
กฎหมายมาปรับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน และควรเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพใหมากข้ึน  
  - ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 5.0 ใหขอเสนอแนะความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
และ ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ  วาบัณฑิตสามารถตัดสินใจ
แกปญหาในงานที่รับผิดชอบ โดยสามารถตักสินใจวิเคราะห สังเคราะหนักเรียนเปนรายกลุม แตบัณฑิต
ยังคาดหวังวาจะตองทํางานเฉพาะสาขาวิชาเอกที่เรียนมาเทานั้น  

8) กลุมศิลปกรรมศาสตร มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 7 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ความรูความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 42.9 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ โดย
เห็นวา บัณฑิตมีความถนัดตามวิชาที่ไดเรียนมา สามารถใชสอยหรือปฏิบัติงานอยางเกิดประสิทธิผลได 
แตควรเพิ่มทักษะและประสบการณใหมากข้ึนกวาเดิม  
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป  โดยเห็นวา 
บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาการดีมาก มีความคิดและมีความต้ังใจในการทํางาน 
  - ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู 
ศึกษา คนควาเพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน  และความสามารถในการตัดสินใจใน
การแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ โดยเห็นวาบัณฑิตสามารถอบรมเพิ่มเติมหรือพัฒนาได รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบไดดี  
  9) กลุมสหวิทยาการ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 11 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ความรูความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 1 คนหรือรอยละ 9.1 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ  วา
บัณฑิตมีความรูความสามารถในวิชาชีพอยูในระดับดีเปนที่นาพอใจ      
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 27.3 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู ศึกษา 
คนควาเพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน วาอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะการเรียนรูในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเมื่อบัณฑิตไดรับการอบรมจะทําใหเรียนรูงานไดอยางรวดเร็ว 
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 27.37 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย วาบัณฑิตสามารถที่จะนําความรูความสามารถที่เรียนมา
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ใชประโยชนปรับเปล่ียนใหเขากับการทํางานไดดี แตตองใชเวลาทําความเขาใจกับงานที่มอบหมายให
และควรบูรณาการงานใหครอบคลุมทุกภาคสวน  
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 18.2 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ วา
บัณฑิตควรใหมีการฝกฝนในสายวิชาชีพใหมาก กอนที่จะเนนเฉพาะดานหรือวิชาเอก ซึ่งหากมีการเพิ่ม
ภาคปฏิบัตินักศึกษาก็จะสามารถนําไปใชกับงานได 
   - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 18.2 ใหขอเสนอแนะความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปใน
หนวยงาน วาบัณฑิตตองพยายามศึกษาหาขอมูลจากบริษัทตางๆ ใหมาก โดยฝกการวิเคราะห
สถานการณ การประเมินผลงาน รวมถึงเขาใจและทําอยางไรในการแกไขสถานการณ   

4.2.2 ดานความรูความสามารถทั่วไป  จากผลการประเมินในเชิงปริมาณ พบวา ทั้ง 11 
ขอหรือทุกขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยรวม  7.59 สําหรับขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานความรูความสามารถทั่วไป พบวา มี 321 คนหรือรอยละ 27.2 ของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตที่ใหความเห็นและขอเสนอแนะ โดยเปนขอเสนอแนะของนายจาง/ผูใชบัณฑิตของ
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  76 คนหรือรอยละ 23.7  รองลงมาเปนกลุมเกษตรศาสตร  59 คนหรือรอยละ 
18.4  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 58 คน หรือรอยละ 18.1 กลุมบริหารธุรกิจฯ 56 คนหรือรอย
ละ 17.4 กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  42 คนหรือรอยละ 13.1 กลุมสหวิทยาการ 10 คน หรือรอย
ละ 3.1 ที่เหลือเปนศิลปกรรมศาสตร กลุมวิศวกรรมศาสตร และกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวม 20 คน
หรือรอยละ 6.2 (รายละเอียดภาคผนวก  ก ตารางที่ 55 หนา ผ60) โดยแตละกลุมใหขอเสนอแนะ สรุปได
ดังนี้ 
  1) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 76 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 35 คนหรือรอยละ 46.1 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทั่วไปอยูใน
เกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 11 คนหรือรอยละ 14.5 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  วาบัณฑิตสวนใหญมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับดี ใชอินเตอรเน็ทได  มี
ทักษะการใชคอมพิวเตอรดี สามารถนํามาใชคนควาหาความรู ยังมีบางที่ขาดความมั่นใจในการคิดหรือ
ทํานวัตกรรมใหมๆ  
  - จํานวน 9 คนหรือรอยละ 11.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
โดยสวนใหญเห็นวา ควรเพิ่มความรูดานศัพทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพและทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งควรเนนความรูทางภาษาอังกฤษใหเพิ่มข้ึน    
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  - จํานวน 7 คนหรือรอยละ 9.2 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน โดยควรเนนใหบัณฑิตสามารถทํางานรวมกับแผนงานของฝายอ่ืนใหมาก ไมควรตี
กรอบการทํางาน ทําใหขาดความรูในวงกวาง อีกทั้งควรเพิ่มทักษะของหัตถการในโรงพยาบาลชุมชน  
  - จํานวน 6 คนหรือรอยละ 7.9 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง โดยสวนใหญเห็นวาบัณฑิตมีความขยันหมั่นเพียร คนควา เรียนรูเร่ืองใหมๆ ไดดี มีการ
ติดตามขาวสารดานการเมือง การสาธารณสุข การศึกษา แตควรอบรมบัณฑิตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชรหัส
โรค  
  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 5.3 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การติดตอส่ือสาร โดยควรเพิ่มทักษะการส่ือสาร รวมถึงทักษะในการนําเสนอ    
  -  จํานวน 3 คนหรือรอยละ 3.9 ใหขอเสนอแนะความคิด ริเร่ิม สรางสรรค วาบัณฑิตมี
คอนขางนอย ควรเพิ่มเติมใหมากกวานี้ หรือเพิ่มเติมในสวนการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสบการณที่ไดรับจากการทํางาน 
    - ที่เหลือจํานวน 1 คนหรือรอยละ 1.3 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการบริหาร
จัดการ 
วา บัณฑิตมีความสามารถในการวางแผนงานไดดี  
  2) กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 58 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  -  จํานวน 10 คนหรือรอยละ 17.2 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทั่วไป อยูใน
เกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 15 คนหรือรอยละ 25.9 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง วาบัณฑิตมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองเรียนรูส่ิงใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใน
งานที่ปฏิบัติ เรียนรูงานไดเร็ว มีความอดทน ขยันฝกฝนหาความรูเพิ่มเติม มีความสามารถในการ
แสดงออก การนําเสนองานและทํางานไดหลากหลาย  

- จํานวน 12 คนหรือรอยละ 20.7 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบการทํางาน วาบัณฑิตประยุกตใชส่ิงที่เรียนมากับหนวยงานไดดี สามารถปรับตัวเขากับงานได
อยางรวดเร็ว การทํางานอยูในเกณฑดี ทํางานดานตางๆ นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบได แตควร
ปรับปรุงเร่ืองการทดสอบงานกอนนําสงและปรับปรุงความเขาใจในเร่ืองของธุรกิจ อยากใหเพิ่ม
หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการตางๆ โดยเช่ือมโยงระหวางการทํางานจริงกับหลักสูตร   
  - จํานวน  11 คนหรือรอยละ  19.0 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ โดยสวนใหญเห็นวาภาษาอังกฤษของบัณฑิตในภาพรวมควรปรับปรุง  เพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  การนําเสนอความคิดอยางเปนระบบ มีบางที่เห็นวา
ภาษาอังกฤษอยูในข้ันพอใจ สามารถแปลเอกสารวิชาการไดดี พูดและส่ือสาร ติดตองานไดดี  
  - จํานวน 7 คนหรือรอยละ 12.1 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสวนใหญเห็นวาบัณฑิตมีความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอรอยูในเกณฑดี แตควรเนนให
นักศึกษาไดคนควาหาขอมูลในอินเตอรเน็ทและหม่ันติดตามเทคโนโลยีดวยตนเอง เพื่อนํามาใชประโยชน
ในการทํางาน   
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 3.4 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน 
ฟง เขียน)   วาบัณฑิตควรเพิ่มทักษะดานการใชภาษาไทย เนนการพูด การเขียน และตองปลูกฝงใหรัก
การอาน ควรใชการสังเกตใหมาก มีไหวพริบปฏิภาณใหเหมาะสมกับวัย  
  - ที่เหลือจํานวน 1 คนหรือรอยละ 1.7 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการทํางานเปน
ทีม วาบัณฑิตสามารถทํางานเปนทีมกับผูอ่ืนไดดีและมีความรับผิดชอบกับงานที่ไดรับมอบหมาย  
  3) กลุมวิศวกรรมศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 7 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทั่วไป อยูใน
เกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 42.9 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  วาควรอบรมหรือฝกงานดานการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปใหมากข้ึน ควรเนนการสอนวิชารอง 
เพื่อสนับสนุนวิชาหลัก เชน คอมพิวเตอร การจัดการ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งความรูดาน Program 
Computer เกี่ยวกับวิชา Quality Control, Work Study, Production Palnning and Control  เปนตน  
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน  วาควรฝกใหบัณฑิตรูจักการทํางานในกรอบความจํากัดและภายใตความกดดันใน
สภาพการทํางานจริง เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับนักศึกษา นอกจากความเกงทางดานวิชาการ
แลวควรฝกใหทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ทั้งในและนอกสถาบันทั้งในงานช้ินเดียวกันและตางกัน 
  4) กลุมเกษตรศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 59 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 10 คนหรือรอยละ 16.9 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทั่วไป อยูใน
เกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว   
  - จํานวน 17 คนหรือรอยละ 28.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง วาบัณฑิตเรียนรูงานไดเร็ว ใหความรวมมือกับบริษัทและนําความรูทาง
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คอมพิวเตอรมาชวยบริษัทไดมาก แตขาดความคิดริเร่ิม ไมกลาเสนอแนะหรือแสดงออก มหาวิทยาลัย
ควรสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ควรเสริมทักษะบางอยาง เชน การพิมพดีด   
  - จํานวน 14 คนหรือรอยละ 23.7 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบการทํางาน วาบัณฑิตขยันทํางาน แตเมื่อเจอปญหาหนักๆ ก็จะทอแทในการทํางาน มีความรู
ความสามารถในการทํางานและสามารถนําความรูมาประยุกตใชทันเหตุการณ  ปรับตัวเขากับ
สถานการณและสภาวะแวดลอม ควรฝกใหนักศึกษามีความรูรอบตัว เนนการศึกษาเชิงศิลปและการ
ทํางานรวมกับภายนอก เรียนรูการเขาสังคม เรียนรูเกี่ยวกับงานในองคกร สถานการณความเปนไปใน
องคกร ดานตนทุนการผลิต สถานการณวัตถุดิบ  การลดตนทุนการผลิต เปนตน   
  - จํานวน 6 คนหรือรอยละ 10.2 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
โดยสวนใหญเห็นวา ควรเนนภาษาอังกฤษที่ตองใชเบ้ืองตน สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิต 
ประจําวัน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับบุคคลภายนอก ทั้งการพูด การอาน การเขียน  
  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 6.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถดานคอมพิวเตอรพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตควร
เพิ่มทักษะดานการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรใหอยูในระดับที่ดีข้ึน   
  - ที่เหลือจํานวน 3 คนหรือรอยละ 5.1 ใหขอเสนอแนะความคิด ริเร่ิม สรางสรรค  วาควร
เพิ่มพูนทักษะดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อหาสาเหตุขอ
ขอสรุปในการแกไขปญหา   
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 3.4 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการบริหารจัดการ วา
สวนใหญบัณฑิตยังขาดวิธีการจัดการในการทํางาน เพื่อความเปนระเบียบและสะดวกกับการทํางานใน
คร้ังตอไป  ควรเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการ 
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 3.4 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การติดตอส่ือสาร โดยควรเนนบัณฑิตอานหนังสือมากๆ สงเสริมใหมีนิสัยรูจักรักการอาน  
  - ที่เหลือจํานวน 1 คน รอยละ 1.7 ใหขอเสนอแนะในเร่ืองความสามารถในการ
วิเคราะห สังเคราะห วาควรฝกฝนในการวิเคราะหเร่ืองราวปญหา เหตุการณตางๆ ใหมาก เพื่อใหรูถึง
ที่มา กระบวนการผลลัพธ การคาดคะเนเหตุการณลวงหนา เพื่อนําไปสูการวางแผนหรือแกไขปญหา
ตางๆ ใหถูกตองและทันทวงที 
  5) กลุมบริหารธุรกิจฯ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 56 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 18 คนหรือรอยละ 32.1 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทั่วไป อยูใน
เกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
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  - จํานวน 10 คนหรือรอยละ 17.9 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบการทํางาน โดยเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาบเปนอยางดี 
เรียนรูงานไดเร็ว สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได  สรางความกระตือรือรน ตรงตอเวลา มีไหวพริบ
และปฏิภาณดี  
  - จํานวน 8 คนหรือรอยละ 14.3 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเห็นวาบัณฑิตสวนใหญมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร การใชอุปกรณสํานักงาน สามารถเรียนรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง สนใจเรื่องขอมูลขาวสาร
และเทคโนโลยีใหมๆ  
  - จํานวน 5 คนหรือรอยละ 8.9 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง วาบัณฑิตสวนใหญสามารถปฏิบัติงานได เรียนรูไดเร็ว แตควรเพิ่มเติมความรูทั่วไป
โดยเฉพาะส่ิงที่ตองใชในงานและตองการการฝกฝน  
  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 7.1 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
วามหาวิทยาลัยควรปลูกฝงทักษะดานภาษาอังกฤษนักศึกษาใหมากๆ เพราะมีความจําเปนใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานมาก และควรเสริมภาษาจีนใหเปนภาษาบังคับดวย  
  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 7.1 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการบริหารจัดการ วา
บัณฑิตไมสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานได ขาดความกระตือรือรนซึ่งคาดวาเกิดจากการขาด
ประสบการณ มหาวิทยาลัยยังมีระบบการฝกงานเพื่อจบมาเปนพนักงานในองคกร   
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 5.4 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การติดตอส่ือสาร วาบัณฑิตไมคอยกลาแสดงออก ควรสงเสริมความสามารถในการแสดงออกในที่
สาธารณะใหมากข้ึน เพิ่มความมั่นใจในตนเองใหกับนักศึกษามากข้ึน  
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 3.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในความสามารถ
วิเคราะห สังเคราะห  วาบัณฑิตมีไหวพริบ แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี และควรใหนักศึกษาไดฝก
วิเคราะห วินิจฉัย เพื่อประโยชนตองานในระดับที่สูงข้ึน เพื่อความกาวหนาของนักศึกษาเอง  
  - ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 3.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการทํางานเปน
ทีมและความมีระเบียบวินัยในการทํางาน บัณฑิตมีความสามารถสูงแตขาดความพยายามนํามาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร หรือชวยพัฒนาบุคลากร/เพื่อนรวมงานในองคกร รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบและรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพไดดี  
  6) กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 5 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
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  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 60.0 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการวิเคราะห
สังเคราะห โดยเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถในการแสวงหาความรูใหมๆ  ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
นอกจากหนาที่ประจํา ไดผลดีและถูกตอง   
  - จํานวน 1 คนหรือรอยละ 20.0 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน วาบัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานทั่วไปได แตขาดความมุงมั่นในการทํางาน   
  - จํานวน 1 คนหรือรอยละ 20.0 ใหขอเสนอแนะความคิดริเร่ิม สรางสรรค ในระดับดี   
  7) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 42 คน ใหความเห็น
เพิ่มเติมดานความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 9.5 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทั่วไป อยูใน
เกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 11 คนหรือรอยละ 26.2 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง พบวาบัณฑิตสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนบัณฑิตใหมีความรูกวาง รูรอบในหลากหลายวิชา และรูทันเหตุการณบานเมือง   
  - จํานวน 11 คนหรือรอยละ 26.2 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบงาน  พบวาบัณฑิตสามารถปรับตัวใหเขากับระบบงานไดดี มีความรูความสามารถโดยนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมตามสถานการณ แตควรหาความรูเพิ่มเติมเพื่อแกไขปญหาการทํางาน ยังขาด
ทักษะและความรูที่นอกเหนือจากงานที่ทํา หรือใหมีการอบรมเสริมความรูอ่ืน ที่สามารถนํามาใชเสริม
วิชาชีพควบคูกันไป   
  - จํานวน 5 คนหรือรอยละ 11.9 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเห็นวาบัณฑิตมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศดี สามารถแนะนํา/ใหคําปรึกษา
แกเพื่อนรวมงานและแกปญหาไดดีพอควร   
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 7.1 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
โดยเห็นวา บัณฑิตสวนใหญควรฝกฝนทางดานภาษาอังกฤษใหมากกวาที่เปนอยู โดยเฉพาะการ
นํามาใชดานการติดตอประสานงาน หนังสือราชการ   
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะความคิด ริเร่ิม สรางสรรค โดยเห็นวา
บัณฑิตไมคอยใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในงานของตนเอง  
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การติดตอส่ือสาร โดยเห็นวาบัณฑิตสามารถส่ือสารกับลูกคาไดดี การใชภาษาไทย วิธีการพูดสามารถ
เปนตัวอยางแกนักเรียนได  
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  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการทํางานเปนทีม 
พบวา บัณฑิตสามารถทํางานเปนทีมไดดี   และสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได  
  - ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการบริหารจัดการ 
และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน โดยเห็นวาบัณฑิตไดรับความรูที่หลากหลาย สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาในอาชีพที่ตนปฏิบัติ เพื่อชวยใหองคกรเจริญกาวหนารวมทั้งมีความรับผิดชอบในการงาน  
  8) กลุมศิลปกรรมศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 8 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 1 คนหรือรอยละ 12.5 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทั่วไป อยูใน
เกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 50.0 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบงาน  พบวาบัณฑิตสามารถชวยเหลืองานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี สามารถติดตอ
ประสานงานและรับรูเร่ืองงานชองเพื่อนรวมงานได แตควรเพิ่มเติมเร่ืองความรูรอบตัวและสอนใหกลา
ตัดสินใจดวยตนเอง    
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 25.0 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง พบวาบัณฑิตแตละคนมีความรูความสามารถตามวิชาที่ไดศึกษามา และควรพัฒนา
เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง     
  - ที่เหลือจํานวน 1 คนหรือรอยละ 12.5 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการบริหาร
จัดการ โดยเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาไดดี  
  9) กลุมสหวิทยาการ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 10 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 1 คนหรือรอยละ 10.0 เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทั่วไป อยูใน
เกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 6 คนหรือรอยละ 60.0 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบงาน พบวาบัณฑิตขาดประสบการณ ตองศึกษาเพิ่มเติมถึงแผนกตางๆ ศึกษาวิธีทํางาน เพื่อความ
สะดวกในการประสานงาน บัณฑิตไมคอยแสวงหาขอมูลใหมๆ ควรเพิ่มเติมใหรอบรูกวางขวางข้ึน ใน
เร่ืองความกาวหนาในระเบียบและวิชาการตลอดเวลา     
  - ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 20.0 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา อยากใหมหาวิทยาลัยเพิ่ม
ความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรมากกวานี้เพราะนักศึกษาจะสามารถนําไปใชงานไดและ
มีความจําเปนสําหรับงาน อีกทั้งมีโปรแกรมใหมๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา  
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4.2.3 ดานบุคลิกภาพ  จากผลการประเมินในเชิงปริมาณ พบวา มี 3 ขอนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด และที่เหลือ 4 ขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยรวม 7.88 
สําหรับขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในดานบุคลิกภาพ พบวา มี 324 คนหรือรอย
ละ 27.5 ของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม โดยเปนขอเสนอแนะของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ของกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  75 คนหรือรอยละ 23.1 รองลงมาเปนกลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 64 คน 
หรือรอยละ 19.7 กลุมเกษตรศาสตร  61 คนหรือรอยละ 18.8  กลุมบริหารธุรกิจ 47 คนหรือรอยละ 
14.5 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  46 คนหรือรอยละ 14.2 กลุมสหวิทยาการ 10 คนหรือรอยละ 
3.1กลุมศิลปกรรมศาสตร 8 คนหรือรอยละ 2.5 กลุมวิศวกรรมศาสตร 7 คนหรือรอยละ 2.2  กลุมครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตร  6 คนหรือรอยละ 1.9 (รายละเอียดภาคผนวก  ก ตารางที่ 55 หนา ผ60) โดยแต
ละกลุมใหขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 
  1) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 75 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานบุคลิกภาพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 37 คนหรือรอยละ 49.3 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวม โดยระบุวา
บัณฑิตมีบุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดี  เรียบรอย เหมาะสมกับอาชีพ เหมาะกับการปฏิบัติงาน 
  - จํานวน 14 คนหรือรอยละ 18.7 ใหขอเสนอแนะความเช่ือมั่นในตนเอง  โดยเห็นวา 
บัณฑิตสวนใหญมีความเช่ือมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ กลาคิด กลาทํา แตมีการซักถามนอย การ
แตงตัวยังไมคอยถูกระเบียบ ควรปรับปรุงเร่ืองการแตงกายใหถูกกาละเทศะ หรือเพิ่มการฝกอบรมหรือ
ฝกฝน การพูดบางคร้ังทําใหเกิดภาพลบ ควรเสริมในดานการนําเสนอ 
  - จํานวน 12 คนหรือรอยละ 16.0 ใหขอเสนอแนะในขอความมีมนุษยสัมพันธ  โดยเห็น
วา บัณฑิตสามารถทํางานเขากับคนอ่ืนๆ ทั้งวิชาชีพเดียวกันและตางวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธดี ออน
นอมถอมตน มีพฤติกรรมการบริการ ทั้งกิริยา ทาทาง และคําพูด มีจิตอาสา หนาตายิ้มแยม มีสัมมา
คารวะกับผูใหญ    
  - จํานวน 6 คนหรือรอยละ 8.0 ใหขอเสนอแนะในขอการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน 
โดยเห็นวาบัณฑิตไมคอยมีความเอ้ืออาทรตอเพื่อนรวมงาน คอนขางมีขอบกพรองอยูบาง แตสามารถ
ปรับพฤติกรรมได บุคลิกภาพโดยรวมคอนขางเรียบรอย ควรใหคําแนะนําเร่ืองการวางตัว และการแตง
กายที่เหมาะสมกับสถานที่   
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.0 ใหขอเสนอแนะในขอความสามารถในการควบคุม
อารมณ วาบัณฑิตมีวาจากริยาสุภาพ ใจเย็น ควบคุมอารมณไดดีในระดับหนึ่ง ขยันทํางานและมีน้ําใจ
กับเพื่อนรวมงาน  
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  -  จํานวน 2 คนหรือรอยละ 2.7 ใหขอเสนอแนะในขอความเปนผูนํา  โดยเห็นวา
บัณฑิตยังขาดในเร่ืองของความเปนผูนําและตองพัฒนาทักษะความเปนผูนํา  
  - ที่เหลือจํานวน 1 คนหรือรอยละ 1.3 ใหขอเสนอแนะในขอการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน โดยเห็นวาบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธดีทั้งกับผูรวมงาน ผูมาขอรับบริการ มีเหตุผลในการรับฟงความ
คิดเห็นของเพื่อรวมงาน   
  2) กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 64 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานบุคลิกภาพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 12 คนหรือรอยละ 18.8 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวม อยูในเกณฑ
ดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 17 คนหรือรอยละ 26.6 ใหขอเสนอแนะในขอความเช่ือมั่นในตนเอง วา
บัณฑิตสวนใหญมีบุคลิกภาพดี มีความคลองแคลว วองไวในการทํางาน สําหรับการพูดจา การแตงตัว 
ซึ่งเปนส่ิงหนึ่งที่เปนเกณฑในการรับคนเขาทํางาน แตสวนใหญขาดความมั่นใจในการพูด การตอบ
คําถาม การแตงกายไมคอยเหมาะสมกับความเปนครู กระโปรงส้ัน ควรเพิ่มประสบการณในเร่ืองความ
กลาแสดงออก การนําเสนองาน การมีบทบาทในองคกรและมีบทบาทในที่ประชุม     
  - จํานวน 15 คนหรือรอยละ 23.4 ใหขอเสนอแนะในขอความมีมนุษยสัมพันธ วาสวน
ใหญบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธดีทั้งกับหัวหนาและเพ่ือนรวมงาน เขากับเพื่อนรวมงานไดดี ตรงตอเวลา 
รักษาความสะอาด  แตงกายสุภาพเรียบรอย การพูดจาสื่อสารมีความนอบนอม มีบางที่เห็นวา
บัณฑิตควรปรับปรุงในเร่ืองการเขาสังคม การพูด การแสดงสีหนาอาการ และควรปลูกฝงใหบัณฑิตยิ้ม
แยมแจมใส 
  - จํานวน 12 คนหรือรอยละ 18.8 ใหขอเสนอแนะในขอการปรับตัวเขากับเพื่อน
รวมงาน วาบัณฑิตสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในสํานักงาน และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปน
อยางดี มีความขยันอดทน มุงมั่นดี แตไมคอยสังคมกับเพื่อนรวมงาน มหาวิทยาลัยควรสงเสริมมารยาท
ในการนําสังคม แตควรเพิ่มเติมทักษะทางดานการสื่อสาร   
  - จํานวน 5 คนหรือรอยละ 7.8 ใหขอเสนอแนะในขอความเปนผูนํา วาบัณฑิตสวน
ใหญยังขาดทักษะการเปนผูนํา  ควรเนนกิจกรรมเสริมสรางความเปนผูนํา กลาพูด กลาแสดงออก การ
วางตัว  
  - ที่เหลือจํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพในขอการรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน ความมีเหตุผล และการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน วาบัณฑิตส่ือสารและ
บางคร้ังไมเขาใจ สุภาพเรียบรอย ออนโยน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  
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  3) กลุมวิศวกรรมศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 7 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ดานบุคลิกภาพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 42.9 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวมอยูในเกณฑดี
มาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 ใหขอเสนอแนะในขอความเช่ือมั่นในตนเอง วา
บัณฑิตควรพัฒนาดานภาษาและการแตงกาย ตองมีการแสดงออก ที่เปนการรวมพัฒนาสรางสรรค
ชุมชน แทนกิจกรรมบันเทิง มีทัศนคติที่ดีตอผูอ่ืนและสังคม 
  - ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 ใหขอเสนอแนะในการปรับตัวเขากับเพื่อน
รวมงาน และความเปนผูนํา วาบัณฑิตมีความสดใส แข็งแรง แตงการสะอาดเรียบรอยเหมาะสมกับ
สังคมไทย มหาวิทยาลัยตองพัฒนาบัณฑิตใหมีความเปนผูนํา ผูจัดการ  
  4) กลุมเกษตรศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 61 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
บุคลิกภาพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 24 คนหรือรอยละ 39.3 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวมอยูในเกณฑ
ดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 11 คนหรือรอยละ 18.0 ใหขอเสนอแนะในขอความเช่ือมั่นในตนเอง วา
บัณฑิตพรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมอารมณและการแสดงออก 
ควรเปดเผยตัวเอง ใหกลาแสดงออกในการนํา ขาดความมั่นใจในการพูดกับตางแผนก    
  - จํานวน 8 คนหรือรอยละ 13.1 ใหขอเสนอแนะในขอความมีมนุษยสัมพันธ วา
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการสอนดานการมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานหรือกลุมเปาหมาย คอนขางเก็บตัว 
ไมเปดเผยตัวเอง ใหกลาแสดงออกถึงความเปนผูนํา ควรสอนเก่ียวกับบุคลิกภาพ การแตงตัว การเขา
สังคม  บางสวนเห็นวาบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธดี เขากับทีมงานไดงายและรวดเร็ว  
  - จํานวน 7 คนหรือรอยละ 11.5 ใหขอเสนอแนะในขอความเปนผูนํา วาควรเสริมสราง
บุคลิกภาพกลาแสดงออก ฝกอบรมความเปนผูนํา ความสามารถในการควบคุมอารมณ ควรรักษา
บุคลิกภาพในการเปนผูนําใหเหมาะสมกับหนวยงานที่ทํา เพื่อรักษาช่ือเสียงสถาบัน 
  - จํานวน 5 คนหรือรอยละ 8.2 ใหขอเสนอแนะในขอการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน 
วาบัณฑิตสามารถวางตัวไดดี เขากับเพื่อนรวมงานและสามารถควบคุมอารมณในการติดตอกับ
บุคคลภายนอก  
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.9 ใหขอเสนอแนะในขอการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
วาบัณฑิตรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีเหตุผล สามารถควบคุมอารมณได 
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  - ที่เหลือจํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.9 ใหขอเสนอแนะในความมีเหตุผล การใหความ
รวมมือกับผูรวมงาน และความสามารถในการควบคุมอารมณ วาบัณฑิตควรฝกเร่ืองความมีระเบียบ
วินัย การมีสัมมาคาราวะ การปฏิบัติตนหรือการวางตัวในสถานการณตางๆ  แตมีความออนนอมตอ
ผูบังคับบัญชา รวมถึงใชวาจาสุภาพกับเพื่อนรวมงาน บุคคลในหนวยงานและลูกคา สวนเร่ือง
ความสามารถในการควบคุมอารมณตองปรับปรุง 
  5) กลุมบริหารธุรกิจฯ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 47 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดานดาน
บุคลิกภาพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 19  คนหรือรอยละ 40.4 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวมอยูในเกณฑ
ดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 14 คนหรือรอยละ 29.8 ใหขอเสนอแนะในขอความเช่ือมั่นในตนเอง วา
บัณฑิตมีความมั่นใจในตัวเอง กลาตัดสินใจ กลาคิด กลาทํา มุงมั่นต้ังใจทํางานหาความรูเพิ่มเติมเสมอ
แตบางคร้ังบัณฑิตมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไป ไมคอยตรงตอเวลา และมีบางสวนที่วาควรสงเสริม
ในเร่ืองความกลาในการตัดสินใจและกลาแสดงออก  
  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 8.5 ใหขอเสนอแนะ ในขอการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน 
วาบัณฑิตมีความคลองตัว เหมาะสมกับงานเม่ือไดฝกฝนและไดรูจักวัฒนธรรมองคกร บุคลิกภาพดี 
แจมใสเขากับเพื่อนรวมงานไดดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทไดดี   
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 6.4 ใหขอเสนอแนะในขอความมีมนุษยสัมพันธ  วาบัณฑิต
มีมุนษยสัมพันธดี เขากับเพื่อนรวมงานและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ตรงตอเวลา กลารับผิดชอบในสิ่งที่
กระทําใหความเห็น ปรึกษา เสนอแนะ และมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม 
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 6.4 ใหขอเสนอแนะในการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
วาบัณฑิตเปนคนราเริงชวยเหลืองานตางๆ อยางเต็มใจ แตยังขาดประสบการณืในการทํางานกับองคกร
จึงเปนสาเหตุใหมีความสับสน การปรับตัวยังไมดีพอ   
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.3 ใหขอเสนอแนะในขอความเปนผูนํา วาบัณฑิตมีความ
เปนผูนํา มั่นใจในตนเอง และกลาที่จะตัดสินใจ  

  - ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.2 ใหขอเสนอแนะในการรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน และความสามารถในการควบคุมอารมณ วาบัณฑิตยอมรับขอผิดพลาด คําสอน เพื่อนําไป
พัฒนาปรับปรุงตัวเอง และควรปรับปรุงในเร่ืองการทํางานภายใตสภาวะความกดดันใหมากกวานี้   
   6) กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 6 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานบุคลิกภาพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
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  - จํานวน 2  คนหรือรอยละ 33.3 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวมอยูในเกณฑดี
มาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 33.3 ใหขอเสนอแนะในขอความมีมนุษยสัมพันธ วามี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพครู ออนนอมถอมตน   
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 33.3 ใหขอเสนอแนะ ในการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน 
วา  เขากับผูอ่ืนไดดีพอสมควร การวางตัว การแตงกาย เหมาะสมในฐานะปฏิบัติหนาที่ครู  
  7) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 46 คน ให
ความเห็นเพิ่มเติมดานบุคลิกภาพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้ 
  - จํานวน 14  คนหรือรอยละ 30.4 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวมอยูในเกณฑ
ดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 16 คนหรือรอยละ 34.82 ใหขอเสนอแนะความเชื่อมั่นในตนเอง วาบัณฑิต
สวนใหญมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีบุคลิกภาพดี บางคร้ังเช่ือมั่นในตัวเองสูงเกินไปจนมองไมเห็น
หรือไมยอมรับในขอดอยหรือความบกพรองของตนเอง ควรลดความมั่นใจในตนเองลง และเพิ่ม
ความสามารถดานการแสดงออก รวมทั้งใหมีบทบาทชัดเจนในที่ชุมชน  
  - จํานวน 7 คนหรือรอยละ 15.2 ใหขอเสนอแนะการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานวามี
ความเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือรน ควรสอนวิชาการปรับบุคลิกภาพเปนผูฟงที่ดี บางสวนยังมี
ความเห็นแกตัวอยูบาง เห็นใจผูอ่ืนนอย  
  - จํานวน 5 คนหรือรอยละ 10.9 ใหขอเสนอแนะความมีมนุษยสัมพันธ วาสวนใหญ
บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ เรียบรอย เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน  
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 6.5 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการควบคุมอารมณ 
วา 
บัณฑิตจบใหมไมมีประสบการณทางดานการควบคุมอารมณ การอยูรวมกับสังคมคนทํางาน  
โดยเฉพาะการควบคุมอารมณในการรับสายลูกคา และในการทํางาน Call Center 
  - ที่เหลือจํานวน 1 คนหรือรอยละ 2.2 ใหขอเสนอแนะความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
วาบุคลิกภาพเปนคนที่เขารวมงานกับบุคคลในแผนกไดดี การพูดจา น้ําเสียง มีความเอาใจใสตอลูกคาดี
มาก  

8) กลุมศิลปกรรมศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 8 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
บุคลิกภาพในภาพรวมและรายขอ สรุปไดดังนี้ 
  - จํานวน 3  คนหรือรอยละ 37.5 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวมอยูในเกณฑดี
มาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
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  - จํานวน 4 คนหรือรอยละ 50.0 ใหขอเสนอแนะความเช่ือมั่นในตนเอง วาบัณฑิตสวน
ใหญเฉยๆ ไมคอยมีความกระตือรือรน ตองกลาทําในส่ิงที่ถูกตอง การแตงกายตองเนนความสุภาพ 
ความเปนระเบียบวินัย  มีบางที่เห็นวามีความมั่นใจในตัวเองไดดี มีบุคลิกภาพดี 

-  ที่เหลือจํานวน 1 คน รอยละ 12.5 ใหขอเสนอแนะในความเปนผูนํา โดยเห็นวา 
บัณฑิตมีความเปนผูนํา นาเช่ือถือ  
  9) กลุมสหวิทยาการ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 10 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
บุคลิกภาพในภาพรวมและรายขอ สรุปไดดังนี้ 
  - จํานวน 3  คนหรือรอยละ 30.0 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวมอยูในเกณฑดี
มาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว 
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 30.0 ใหขอเสนอแนะความเชื่อมั่นในตนเอง วาบัณฑิต
โดยทั่วไปยังสูมหาวิทยาลัยเอกชนไมได ในเร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกายเพื่อสมัครงาน และ
การสรางความมั่นใจใหตัวเอง มีบางที่เห็นวามีความมั่นใจในตัวเองไดดี มีความมั่นใจในสถาบันที่จบ 
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 20.0 ใหขอเสนอแนะการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานวามี
ความเหมาะสมกับงานที่ทํา ทั้งเร่ืองนิสัยและการแตงกาย แตควรบูรณาการความเปนพหุวัฒนธรรม  
  - ที่เหลือจํานวน 2  คนหรือรอยละ 20.0 ใหขอเสนอแนะความมีมนุษยสัมพันธ และ
การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน โดยมีความเห็นวาบัณฑิตคบหาบุคคลเฉพาะกลุม ควรฝกอบรม
ใหเปนคนเปดกวางเขากับคนไดทุกกลุมและรวมกิจกรรมทั่วไป ซึ่งสังเกตจากการไปรวมกิจกรรม
ฝกอบรม สัมมนา ไมคอยเขารวมกิจกรรม และไมชอบทํางานเอกสาร 

4.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  จากผลการประเมินในเชิง
ปริมาณ พบวา ทุกขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม  8.26 สําหรับขอที่นายจาง/
ผูใชบัณฑิตใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบวา มี 269 คน 
หรือรอยละ 22.6 ของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่ใหความเห็นและขอเสนอแนะ โดยเปนขอเสนอแนะของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตของกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 72 คน หรือรอยละ 26.8 รองลงมาเปนกลุม
เกษตรศาสตร 50 คนหรือรอยละ 18.6 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 42 คน หรือรอยละ 15.6 กลุมบริหารธุรกิจ 
41 คนหรือรอยละ 15.2  กลุมมนุษยและสังคมศาสตร 36 คนหรือรอยละ 13.4 กลุมสหวิทยาการ 9 คน     
หรือรอยละ 3.3  กลุมวิศวกรรมศาสตร และกลุมศิลปกรรมศาสตร กลุมละ 7 คนหรือรอยละ 2.6 ตอ
กลุม สวนที่เหลือเปนกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 5 คนหรือรอยละ 1.9  โดยแตละกลุมใหขอเสนอแนะ
ในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้ 

1) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 72 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานคุณธรรมจริยธรรมฯในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้ 
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  - จํานวน 61 คนหรือรอยละ 84.7 เห็นวา บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมดี
มาก ดีอยูแลว เปนจุดเดนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยควรปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมที่สูงข้ึน 
รักศักด์ิศรีตนเอง มีจิตใจเอ้ืออาทร มีสัมมาคาราวะตอผูใหญ รูจักกาลเทศะ อยูในกรอบที่ดีงาม   
  - จํานวน 7 คน หรือรอยละ 9.7 ใหขอเสนอแนะในขอความรับผิดชอบในวิชาชีพ วา
สวนใหญบัณฑิตบริการดวยความเต็มใจ มีจิตสํานึกในการบริการ มีน้ําใจกับเพื่อนรวมงาน ไมเกี่ยงงาน 
รักษาความลับของผูรับบริการดี มีบางที่เห็นวาบัณฑิตแพทย มอ. ความสุภาพไมคอยดี คอนขาง
กาวราวกับผูปวยและเพื่อนรวมงาน   
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 2.8 ใหขอเสนอแนะความตรงตอเวลา วาบัณฑิตความ
รับผิดชอบดี ทัศนคติดี แตควรตรงตอเวลาใหมาก  
  - ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 2.8 ใหขอเสนอแนะขออ่ืนๆ ไดแก ความขยันอดทน 
อุตสาหะ วาบัณฑิตประพฤติคนอยูในศีลธรรมอันดี อดทน อุตสาหะ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบในการ
ทํางาน ความสามารถในการอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ใหความเห็นวาบัณฑิตคอนขางเห็นแกตัวไมมี
ความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  

2) กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 42 คน ให
ความเห็นเพิ่มเติมดานคุณธรรมจริยธรรมฯในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้ 
  - จํานวน 26 คนหรือรอยละ 61.9 เห็นวา บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูใน
ข้ันดีมาก ดี และใชไดแลว และมหาวิทยาลัยควรเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพโดยสอดแทรกในทุกรายวิชา 
  - จํานวน 7 คนหรือรอยละ 16.7 ใหขอเสนอแนะความรับผิดชอบในวิชาชีพ วาบัณฑิต
ปฏิบัติตนเปนคนดี ซื่อสัตยตออาชีพการทํางาน รับผิดชอบตอตนเองและงานสูง ขยัน อดทน  
  - จํานวน 5 คนหรือรอยละ 11.9 ใหขอเสนอแนะขอ ความซ่ือสัตยสุจริต วาบัณฑิตมี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยมาก สามารถเขากับเพื่อรวมงานไดดี  
  - จํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะในขอ ความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข วามหาวิทยาลัยนาจะเพิ่มเติมความรูเร่ืองมารยาทการเขาทํางานกับผูอาวุโสกวาดวยความเคารพ  
  - ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะดานความตรงตอเวลา วาบัณฑิต
ตองปรับปรุงเร่ืองการเขาทํางานสายและรูจักควบคุมอารมณในการทํางานใหมากข้ึน สําหรับขอความเปน
ระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม พบวา บัณฑิตปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของบริษัทเปนอยางดี  
  3) กลุมวิศวกรรมศาสตร มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 7 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม ดาน
คุณธรรมจริยธรรมฯในภาพรวมและรายขอสรุปไดดังนี้ 
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  - จํานวน 6 คนหรือรอยละ 85.7 เห็นวา บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมดีมาก 
มหาวิทยาลัยตองปลูกฝงใหมาก ตลอดที่เรียน 4 ป เพื่อใหมีความพรอมในการออกไปทํางาน 
  - ที่เหลือจํานวน 1 คนหรือรอยละ 14.3 ใหขอเสนอแนะความซ่ือสัตย สุจริต พบวา 
มหาวิทยาลัยตองพัฒนาใหบัณฑิตมีความขยัน ซื่อตรง และเขารวมสัมมนาทางศาสนาใหพอสมควร 
  4) กลุมเกษตรศาสตร มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 50 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม ดาน
คุณธรรมจริยธรรมฯในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้ 
  - จํานวน 32 คนหรือรอยละ 64.0 เห็นวา บัณฑิตสวนใหญมีคุณธรรมจริยธรรมอยูใน
เกณฑที่ดีมาก มหาวิทยาลัยตองรักษาความดีทางดานนี้เอาไว   
  - จํานวน 14 คนหรือรอยละ 28.0 ใหขอเสนอแนะความซื่อสัตย สุจริต วาบัณฑิตมี
ความซ่ือสัตยในวิชาชีพ รักษาวินัยในการทํางานดีมาก มีความจงรักภักดีกับองคกร ไมเอาเปรียบเพ่ือน
รวมงาน มีน้ําใจ  สามารถประพฤติปฏิบัติตนใหเขากับแผนกอ่ืนๆ ได  
  - จํานวน 3 คนหรือรอยละ 6.0 ใหขอเสนอแนะความรับผิดชอบในวิชาชีพ วาบัณฑิตมี
ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี มหาวิทยาลัยควรเสริมสรางความอดทนในการ
ทํางานและการตรงตอเวลา  
  - ที่เหลือจํานวน 1 คนหรือรอยละ 2.0 ใหขอเสนอแนะการประพฤติตนอยูในศีลธรรม
อันดี วาบัณฑิตมีความยุติธรรม  

5) กลุมบริหารธุรกิจ มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 41 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม ดาน
คุณธรรมจริยธรรมฯในภาพรวมและรายขอสรุปไดดังนี้ 

- จํานวน 32 คนหรือรอยละ 78.0 เห็นวา บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมดีมาก 
สามารถเปนคนดีของสังคมได มีความขยันอดทน เพื่อนําไปสูความสําเร็จของงาน ซื่อสัตยสามารถไววางใจ
ได  

- จํานวน 4 คนหรือรอยละ 9.8 ใหขอเสนอแนะความรับผิดชอบในวิชาชีพ วาบัณฑิตมี
ความรับผิดชอบในงานที่ใหมาก ซื่อสัตย อดทน มหาวิทยาลัยนาจะมีแนวทางบางอยางในการฝกจิตใจ 
อารมณของนักศึกษากอนที่จบการศึกษาแลวตองมาปฏิบัติงานจริงๆ ในอาชีพ เพราะในเร่ืองของการ
ยอมรับสภาพความเปนจริงที่จะตองเจอในการทํางานนักศึกษายังปรับสภาพการทํางานที่จะตองมีการย้ํา
คิดย้ําทําของหัวหนางาน เพื่อใหพนักงานมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งบางคร้ังพฤติกรรม การแสดงออกยังมีการ
ตอตาน 

- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 7.3 ใหขอเสนอแนะความซ่ือสัตย สุจริต วาควรเนนใหบัณฑิต
มีความซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบในหนาที่  ความไมตรงตอเวลา  
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- ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะขออ่ืนๆ ไดแก ความขยัน อดทน 
อุตสาหะ พบวา บัณฑิตยังขาดอยูมากชอบ เลนอินเตอรเน็ต โทรศัพทในเวลาทํางาน และความเปน
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกติกาของสังคม พบวา สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทไดเปน
อยางดี  

6) กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 5 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานคุณธรรมจริยธรรมฯในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้ 

- จํานวน 4 คนหรือรอยละ 80.0 เห็นวา บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมนั้นอยูใน
เกณฑที่ดีเหมาะแกการประกอบวิชาชีพครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพครูไดดี ถูกตองและ
ครบถวน  

- ที่เหลือจํานวน  1 คนหรือรอยละ  20.0  ใหขอเสนอแนะความรับผิดชอบในวิชาชีพ วา
บัณฑิตมีความรับผิดชอบในภาระงานที่มอบหมายเปนอยางดี  

7) กลุมมนุษยและสังคมศาสตร  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 36 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานคุณธรรมจริยธรรมฯในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้ 

- จํานวน 21 คนหรือรอยละ 58.3 เห็นวา บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก มีความเหมาะสม สามารถเปนแบบอยางได  

 - จํานวน 6 คนหรือรอยละ 16.7 ใหขอเสนอแนะความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตาม
กติกาของสังคม วาบัณฑิตเคารพกติกาของหนวยงานเปนอยางดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู   

- จํานวน 5 คนหรือรอยละ 13.9 ใหขอเสนอแนะความซ่ือสัตย สุจริต วาบัณฑิตมีความ
ซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายดี   

- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 5.6 ใหขอเสนอแนะความรับผิดชอบในวิชาชีพ วาบัณฑิตมี
ความรับผิดชอบสูง มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน เสียสละตอองคกร  

- จํานวน 1 คนหรือรอยละ 2.8 ใหขอเสนอแนะความตรงตอเวลา วาบัณฑิตมีการ
วางแผนและตรงตอเวลา 

- จํานวน 1 คนหรือรอยละ 2.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข พบวา บัณฑิตมีทุกคนทําใหงายตอการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  

8) กลุมศิลปกรรมศาสตร มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 7 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
คุณธรรมจริยธรรมฯในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้ 

- จํานวน 4 คนหรือรอยละ 57.1 เห็นวา บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก ความประพฤติไมบกพรอง วางตัวเหมาะสมกับสถานการณ  
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- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 ใหความเห็นในเร่ืองความรับผิดชอบในวิชาชีพ วา 
บัณฑิตมีความรักในอาชีพ ไมเลือกงาน มีความพยายามทําใหเกิดผลดีตอหนวยงาน  

- จํานวน 1 คนหรือรอยละ 14.3 ใหความเห็นในเร่ืองความสามารถในการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุข วาควรติดตามดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบใหมากกวานี้ เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน  

9) กลุมสหวิทยาการ  มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 9 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
คุณธรรมจริยธรรมฯ ในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้  

- จํานวน 7 คนหรือรอยละ 77.8 เห็นวาบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูใน
ระดับดี แตบางความเห็นคิดวาปจจุบันคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในตัวบัณฑิตลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับอดีต   

- จํานวน 1 คนหรือรอยละ 11.1 ใหความเห็นในเร่ืองความตรงตอเวลา วาบัณฑิต
บัณฑิตตองมีความตรงตอเวลาในงานที่รับผิดชอบ   

- จํานวน 1 คนหรือรอยละ 11.1 ใหความเห็นในเร่ืองความรับผิดชอบในวิชาชีพ วา
บัณฑิตมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน และปฏิบัติงานไดในระดับดี สามารถควบคุมอารมณไดดี ทั้ง
ในสถานการณปกติและภาวะกดดัน   
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีวัตถุ 
ประสงค  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป ดาน
บุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนตามกลุม
สาขาวิชา สรุปผลไดดังนี้  

1. นายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ 61.0 
และ 39.0) มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 39.5 เปนผูมีอายุการทํางาน 10-19 ป และทํางาน 19 ปข้ึน
ไป ใกลเคียงกันคือรอยละ 29.8 และ 25.0  และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 65.0 ซึ่งสวน
ใหญหรือรอยละ 44.9  ผูประเมินเปนผูบังคับบัญชาโดยสายการบังคับบัญชา และรอยละ 42.5  ผู
ประเมินเปนผูบังคับบัญชาระดับตน  

2. หนวยงานของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน พบวา เปนหนวยงานภาคเอกชน 
รอยละ 64.1 (ประเภทบริษัทจํากัด รอยละ 57.0 และบริษัทมหาชน รอยละ 20.2 และสถานศึกษา/มูลนิธิ
เพื่อการศึกษา  รอยละ 11.5) มีจํานวนบุคลากรในหนวยงานนอยกวา 50 คน รอยละ 34.7 และระหวาง 
101-500 คน รอยละ 22.5 และเปนผูมีตําแหนงเปนหัวหนา/หัวหนาฝาย/หัวหนางานหรือเทียบเทา รอย
ละ 46.7 วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน พบวา หนวยงานใชวิธีการสอบปากเปลา/สอบสัมภาษณรอย
ละ 31.7 และใชทั้งวิธีการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา/สอบสัมภาษณ รอยละ 21.4  จุดเนนที่สําคัญ
ในการพิจารณารับบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน จะพิจารณาจากระดับการศึกษาถึงรอยละ 73.9  
รองลงมา พิจารณาจากบุคลิกภาพ และความรูความสามารถพิเศษ คือ รอยละ 72.9 และ 67.0 
ตามลําดับ 

 3. ผลการประเมินของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เกี่ยวกับ 
คุณลักษณะของบัณฑิต ในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป 
ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.81)  สรุปไดดังนี้ 
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3.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตประเมิน  

9 ขอ ดังนี้ 
1) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานความรู

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.50) และนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากทุกขอเชนกัน (มีคาเฉลี่ย 7.75-7.27)  สําหรับขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียสูงใน 3 ขอแรก ไดแก ความสามารถในการเรียนรูศึกษา คนควา
เพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย   

2) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 
จําแนกเปนรายขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉล่ียสูง 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉล่ียสูง 
ดังนี้   

   

ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ/ 

ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 คาเฉล่ีย 

วิชาชีพ คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย รวม 

1. ความสามารถในการเรียนรูศึกษา 
คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรู
ใหมเพื่อพัฒนางาน 

เภสัช 8.31 การบริการ 
&ทองเท่ียว 

8.29 ทันตะและ
ศึกษาฯ 

8.19 7.75 

2. ความรูเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ ศิลปศาสตร 8.22 เภสัช 8.13 ศิลปกรรมฯ 8.10 7.68 

3. ความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับ

การบริการ  
&ทองเท่ียว 

8.35 
 

ศึกษาฯ 8.26 ศิลปศาสตร 8.15 7.63 

4. ความรูความสามารถในวิชาชีพ เภสัช 8.31 ศึกษาฯ 8.19 การบริการ 
&ทองเท่ียว 

8.15 7.56 

5. ความรูเชิงวิชาการทั่วไป ศึกษาฯ 8.19 เภสัช 8.18 การบริการ 
&ทองเท่ียว 

8.15 7.55 

6. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เภสัช 8.13 ศิลปกรรมฯ 8.10 ศึกษาฯ 8.04 7.38 

7. ความสามารถในการตัดสินใจใน
การแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ 

ศึกษาฯ 8.19 การบริการ  
&ทองเท่ียว 

7.92 ทันตะ 7.86 7.36 

8. ความรูเก่ียวกับงานทั่วไปใน
หนวยงาน 

การบริการ&
ทองเท่ียว 
และศึกษาฯ 

8.00 
 
 

ศิลป
ศาสตร 

 

7.69 
 
 

ทันตะและ
การบริการ 
&ทองเท่ียว 

7.62 
 

 

7.35 

9. ความสามารถในการวางแผนการ
ทํางาน 

ศิลปกรรมฯ 8.00 การบริการ  
&ทองเท่ียว 

7.88 ทันตะ 7.86 7.27 
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3) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 
จําแนก เปนรายขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยใน 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉล่ีย
นอย ดังนี้     
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/ ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 คาเฉล่ีย 

วิชาชีพ คณะ คาเฉล่ีย คณะ รวม คณะ คาเฉล่ีย รวม 

1. ความสามารถในการเรียนรูศึกษา 
คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหม 

อุตฯ 
เกษตร 

7.10 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.19 วิเทศ
ศึกษา 

7.35 7.75 

2. ความรูเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ วิทยาการ
สื่อสาร 

6.96 วิศวะ 
(ภูเก็ต) 

7.15 วิศวะ 7.26 7.68 

3. ความสามารถในการประยุกตใชความรู
ทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย 

วิทยาการ
สื่อสาร 

7.11 วิเทศศึกษา 7.15 เทคโนโลยี   
&การจัดการ 

7.16 7.63 

4. ความรูความสามารถในวิชาชีพ อุตฯ 
เกษตร 

7.00 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.04 เทคโนโลยี   
&การจัดการ 

7.09 7.56 

5. ความรูเชิงวิชาการทั่วไป วิทยาการ
สื่อสาร 

7.04 อุตฯ 
เกษตร 

7.10 วิศว 7.21 7.55 

6. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยี &
การจัดการ 

6.82 อุตฯ 
เกษตร 

6.83 วิเทศ
ศึกษา 

6.90 7.38 

7. ความสามารถในการตัดสินใจในการ
แกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ 

วิทยาการ
สื่อสาร 

6.74 เทคโนโลยี &
การจัดการ 

6.78 วิเทศ
ศึกษา 

6.85 7.36 

8. ความรูเก่ียวกับงานทั่วไปในหนวยงาน วิทยาการ
สื่อสาร 

6.78 วิศวะ 6.92 วิทยาลัย
อิสลามฯ 

6.96 7.35 

9. ความสามารถในการวางแผนการ
ทํางาน 

วิทยาการ
สื่อสาร 

6.56 อุตฯ 
เกษตร 

6.72 วิเทศ
ศึกษา 

6.75 7.27 

4) นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจใน
ระดับมากในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ  และขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจใน
ระดับมาก ใน 3 ขอแรก ดังนี้  

คุณลักษณะบัณฑิตในดานความรูความสามารถทาง นายจางฯภาครัฐ นายจางฯภาคเอกชน 
วิชาการ/วิชาชีพ   
1. ความสามารถในการเรียนรูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและ
แสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน 

7.96 1 7.61 2 

2. ความรูเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ 7.95 2 7.53 1 
3.  ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพ
กับงานที่ไดรับมอบหมาย 

7.84 3 7.50  3 
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คาเฉล่ียของความพึงพอใจ 7.76 7.35 
ระดับความพึงพอใจ พึงพอใจมาก พึงพอใจมาก 

5) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพใน
ภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และทุกขอนายจางนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01   

 

3.2 ดานความรูความสามารถทั่วไป โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตประเมิน 11 ขอ ดังนี้ 
1) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาพรวม ดานความรู

ความสามารถทั่วไปอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 7.59) โดยมี 4 ขอที่นายจางพึงพอใจมากที่สุด (มีคาเฉล่ีย 7.95-
6.88) ไดแก ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถใน
การปรับตัวใหเขากับระบบงาน และความสามารถในการทํางานปนทีม  และนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจใน
ระดับมาก 6 ขอ (มีคาเฉลี่ย 7.74-7.23) และพึงพอใจ 1 ขอ (คะแนนเฉลี่ย 6.88)  สําหรับขอที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงใน 3 ขอแรก ไดแก ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน 

2) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทั่วไป จําแนกเปน  
รายขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉล่ียสูง 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉล่ียสูง ดังนี้   

 

ดานความรูความสามารถท่ัวไป  ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 คาเฉล่ีย 

 คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย รวม 

1. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน เภสัช 8.31 ทันตะ 8.24 นิติ 8.24 7.95 
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศิลปศาสตร 8.54 เภสัช 8.53 การบริการ& 
การทองเท่ียว 

8.46 7.90 

3. ความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบการทํางาน 

ศิลปกรรม 8.40 การบริการ& 
การทองเท่ียว 

8.28 นิติ 8.28 7.86 

4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม ศิลปกรรม 8.40 การบริการ& 
การทองเท่ียว 

8.36 นิติ 8.36 7.86 

5. ความสามารถในการส่ือสาร (พูดอานเขียน) เภสัช 8.29 ทันตะ 8.24 ศึกษาฯ 8.15 7.74 
6. ความสามารถในการใชภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร 

การบริการ&  
การทองเท่ียว 

8.50 ทันตะ 8.33 เภสัช 8.29 7.74 

7. ความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง 

ทันตะ 8.38 ศิลปกรรม 8.30 ศึกษาฯ 8.15 7.60 
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ดานความรูความสามารถท่ัวไป  ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 คาเฉล่ีย 

 คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย รวม 

8. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การบริการ&  
การทองเท่ียว 

8.08 ศิลปกรรม 7.90 ศึกษาฯ 7.89 7.39 

 

ดานความรูความสามารถท่ัวไป  ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 คาเฉล่ีย 

 คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย รวม 

9. ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห ศิลปกรรม 8.20 การบริการ& 
การทองเท่ียว 

7.88 ทันตะ 7.80 7.33 

10. ความสามารถในการบริหารจัดการ ทันตะ 8.10 การบริการ& 
การทองเท่ียว 

7.92 ทันตะ 7.82 7.23 

11. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ การบริการ& 
 การทองเท่ียว 

8.42 ทันตะ 8.10 เภสัช 7.96 6.88 

3) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทั่วไป จําแนกเปนราย
ขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉล่ียนอยใน 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉลี่ยนอย ดังนี้    

  

ดานความรูความสามารถท่ัวไป  ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 คาเฉล่ีย 

 คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย รวม 

1. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน วิทยาการ
สื่อสาร 

7.33 วิเทศ
ศึกษา 

7.35 ศิลปศาสตร 7.54 7.95 

2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวะ 
(ภูเก็ต) 

7.36 เทคโนโลยี& 
การจัดการ 

7.45 วิทย&
เทคโนโลยี 

7.56 7.90 

3. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน 

วิทย& 
เทคโนโลยี 

7.30 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.33 ศิลป
ศาสตร 

7.46 7.86 

4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม วิเทศศึกษา 7.40 วิศวะ 
(ภูเก็ต) 

7.43 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.44 7.86 

5.  ความสามารถในการส่ือสาร (พูดอานเขียน) วิทยาการ
สื่อสาร 

7.15 เทคโนโลยี& 
การจัดการ 

7.40 วิศวะ 7.47 
 

7.74 

6. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 

วิทย& 
เทคโนโลยี 

7.22 วิศวะ 7.34 วิศวะ 
(ภูเก็ต) 

7.36 7.74 

7. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

วิเทศศึกษา 6.75 วิทยาการ
สื่อสาร 

6.85 อุตฯ 
เกษตร 

7.10 7.60 

8. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค อุตฯ 
เกษตร 

6.90 วิทยาการ
สื่อสาร 

6.93 เทคโนโลยี& 
การจัดการ 

7.00 7.39 

9. ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห วิทยาการ
สื่อสาร 

6.52 อุตฯ 
เกษตร 

6.83 วิเทศ
ศึกษา 

6.85 7.33 

10. ความสามารถในการบริหารจัดการ วิทยาการ 6.48 เทคโนโลยี& 6,78 วิศวะ 6.79 7.23 
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สื่อสาร การจัดการ (ภูเก็ต) 

11. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี& 
การจัดการ 

5.96 วิทยากา
รสื่อสาร 

6.22 พาณิชฯ 6.24 6.88 

 

 

4) นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจใน
ระดับมากในดานความรูความสามารถทั่วไป โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ
สูงกวาทุกขอ ซึ่งขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ใน 3 ขอแรก ดังนี้  

คุณลักษณะบัณฑิตในดานความรูความสามารถทั่วไป นายจางฯภาครัฐ นายจางฯภาคเอกชน 
1. ความระเบียบวินัยในการทํางาน 8.16 1 7.82 1 
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 8.07 2 7.80 2 
3. ความสามารถในการทํางานเปนทีม 8.03 3 - 
4. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน - 7.78 3 
คาเฉล่ียของความพึงพอใจ 7.76 7.49 
ระดับความพึงพอใจ พึงพอใจมาก พึงพอใจมาก 

5) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานความรูความสามารถทั่วไป พบวา ในภาพรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจาณารายขอ พบวา ทุกขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

3.3 ดานบุคลิกภาพ โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตประเมิน 8 ขอ ดังนี้ 
1) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาพรวม ดาน

บุคลิกภาพอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.88) โดยมี 3 ขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก 
การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ความมีมนุษยสัมพันธ  (คาเฉลี่ย 
8.20, 8.15 และ 8.10) และอีก 5 ขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.95-7.29) 

2) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานบุคลิกภาพ จําแนกเปนรายขอและราย
คณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉลี่ยสูง ดังนี้ 
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ดานบุคลิกภาพ  ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 คาเฉลี่
ย 

 คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย รวม 

1. การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน ศิลปกรรม 8.80 ศึกษาฯ 8.56 นิติ 8.56 8.20 

2. การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ศิลปกรรม 8.89 การบริการ& 
การทองเท่ียว 

8.65 เภสัช 8.44 8.15 

3. ความมีมนุษยสัมพันธ การบริการ& 
การทองเท่ียว 

8.61 เภสัช 8.49 ศึกษาฯ 8.44 8.10 

4. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทันตะ 8.52 ศิลปกรรม 8.40 เภสัช 8.31 7.95 

5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ ศิลปกรรม 8.40 เภสัช 8.24 นิติ 8.24 7.85 

6. ความเชื่อม่ันในตนเอง เภสัช 8.33 การบริการ& 
การทองเท่ียว 

8.30 ศึกษา 8.30 7.77 

7. ความมีเหตุผล ทันตะ 8.38 ศิลปกรรม 8.30 เภสัช 8.22 7.76 

8. ความเปนผูนํา ศิลปกรรม 8.10 ทันตะ 7.90 นิติ 7.80 7.29 
 

3) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานบุคลิกภาพ จําแนกเปนรายขอและราย
คณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยใน 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉลี่ยนอย ดังนี้    

  

ดานบุคลิกภาพ  ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 คาเฉล่ีย 

 คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย รวม 

1. การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน วิเทศ
ศึกษา 

7.60 วิศวะ
(ภูเก็ต) 

7.71 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.78 8.20 

2. การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน วิทยาการ
สื่อสาร 

7.41 วิเทศ
ศึกษา 

7.60 วทท 7.74 8.15 

3. ความมีมนุษยสัมพันธ วิเทศ
ศึกษา 

7.50 อุตฯ
เกษตร 

7.55 วทท 7.81 8.10 

4. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น วิเทศ
ศึกษา 

7.30 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.46 วิศวะ
(ภูเก็ต) 

7.54 7.95 

5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ วิเทศ
ศึกษา 

7.00 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.19 อุตฯ
เกษตร 

7.52 7.85 

6. ความเชื่อม่ันในตนเอง อุตฯ 
เกษตร 

6.97 วิเทศ
ศึกษา 

7.30 เทคโนฯ&
การจัดการ 

7.33 7.77 



 
บทที่  5 : สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   

 -90-  
 

 

7. ความมีเหตุผล วิเทศ
ศึกษา 

7.05 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.15 วิศวะ
(ภูเก็ต) 

7.29 7.76 

8. ความเปนผูนํา วิเทศ
ศึกษา 

6.55 วิทยาการ
สื่อสาร 

6.70 วทท 6.93 7.29 

 

 
 
4) นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจใน

ระดับมากในดานบุคลิกภาพ โดยคาเฉล่ียความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐสูงกวาทุกขอ 
ซึ่งขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ใน 3 ขอแรก จําแนกตามกลุมสาขา ดังนี้  

 
คุณลักษณะบัณฑิตในดานบุคลิกภาพ นายจางฯภาครัฐ นายจางฯภาคเอกชน 
   
1. การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 8.311 8.121 
2. การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน 8.262 8.072 
3. ความมีมนุษยสัมพันธ 8.213 8.043 
คาเฉล่ียของความพึงพอใจ 8.08 7.77 

ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก 
 

5) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานบุคลิกภาพ พบวา มีความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในภาพรวม และสวนใหญหรือ 5 ขอ มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .01 มี 3 ขอ มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ไดแก การ
ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน และความมีมนุษยสัมพันธ 

 

3.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตประเมิน 
7 ขอ ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาพรวม ดาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.26) โดยทุกขอนายจาง/
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (มีคาเฉลี่ย 8.45-8.11) สําหรับขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงใน 3 ขอแรก ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตน
อยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข  
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2) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ จําแนกเปนรายขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรกของคณะที่มี
คาเฉลี่ยสูง ดังนี้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานคุณธรรมจริยธรรมแลจรรยาบรรณ ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 คาเฉล่ีย 

ในวิชาชีพ คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย รวม 

1. ความซื่อสัตยสุจริต การบริการ&
การทองเท่ียว 

9.04 ศึกษาฯ 8.85 ศิลปกรรม 8.80 8.45 

2. การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ศิลปกรรม 9.10 เภสัช 8.80 การบริการ&
การทองเท่ียว 

8.70 8.41 

3. ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข 

ศิลปกรรม 9.10 การบริการ&
การทองเท่ียว 

8.74 วิทยาลัย
อิสลาม 

8.71 8.32 

4. ความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพ ศิลปกรรม 9.00 การบริการ&
การทองเท่ียว 

8.74 เภสัช 8.64 8.22 

5. ความเปนระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎกติกาของสังคม 

ศิลปกรรม 8.90 เภสัช 8.64 การบริการ&
การทองเท่ียว 

8.48 8.21 

6. ความขยันอดทนอุตสาหะ ศิลปกรรม 9.10 ทันตะ 8.57 นิติ 8.44 8.11 
7. ความตรงตอเวลา การบริการ&

การทองเท่ียว 
8.74 ศิลปกรรม 8.40 พยาบาล 8.37 8.11 

 

3) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
จําแนกเปนรายขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยใน 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉลี่ยนอย 
ดังนี้  

 

ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 คาเฉล่ีย 

ในวิชาชีพ คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย คณะ คาเฉล่ีย รวม 

1. ความซื่อสัตยสุจริต วิเทศศึกษา 7.55 วทท 7.89 แพทย 7.95 8.45 

2. การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี วิเทศศึกษา 7.20 วทท 7.89 แพทย 7.97 8.41 

3. ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข 

วิเทศศึกษา 7.45 วทท 7.78 แพทย 7.82 8.32 
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4. ความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพ วิเทศศึกษา 7.15 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.70 วทท 7.81 8.22 

5. ความเปนระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎกติกาของสังคม 

วิเทศศึกษา 7.45 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.59 แพทย 7.88 8.21 

6. ความขยันอดทนอุตสาหะ วิเทศศึกษา 7.00 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.48 วิศวะ
(ภูเก็ต) 

7.71 8.11 

7. ความตรงตอเวลา วิเทศศึกษา 7.30 วิทยาการ
สื่อสาร 

7.70 เทคโนฯ&
การจัดการ 

7.73 8.11 

 

4) นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐสูงกวาทุกขอ ซึ่งขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ใน 3 ขอ
แรก จําแนกตามกลุมสาขา ดังนี้  

 
คุณลักษณะบัณฑิตในดานคุณธรรมจริยธรรมและ นายจางฯภาครัฐ นายจางฯภาคเอกชน 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ   

1. การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี 8.551 8.312 
2. ความซื่อสัตยสุจริต 8.542 8.381 
3. ความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 8.463 8.243 
คาเฉล่ียของความพึงพอใจ 8.43 8.16 

ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

5) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบวา 
มี 5 ขอ คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 ขอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และมี 1 ขอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต  

4. ความเห็นและขอเสนอแนะ 
4.1 ความเห็นของนายจาง/ผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับบัณฑิตที่ทํางานในหนวยงาน มีดังนี้ 

1) การเร่ิมทํางานของบัณฑิต บัณฑิตรอยละ 70.0 นายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาสามารถ
ทํางานไดทันที ที่เหลือรอยละ 28.3 ตองมีการฝกอบรม/ทดลองงาน และรอยละ 1.7  ไมระบุ ทั้งนี้
หนวยงานใชระยะฝกอบรมเฉล่ีย 36 วันหรือประมาณ 1.2 เดือน ในสวนที่ตองทดลองงาน ใชระยะเวลา
ทดลองงานเฉลี่ย 99 วัน  
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2) การทําประโยชนใหหนวยงาน นายจาง/ผูใชบัณฑิตรอยละ 74.3 เห็นวา บัณฑิตทํา
ประโยชนใหหนวยงานไดในระดับมากและไดมากที่สุด (รอยละ 64.8 และ 9.5) ที่เหลือ ทําประโยชนให
หนวยงานไดในระดับปานกลางและนอย  (รอยละ 22.8  และ 1.5) 

3) ความสามารถในการทํางานของบัณฑิตเมื่อเทียบกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยจํากัดรับของรัฐ 
นายจาง/ผูใชบัณฑิต เห็นวา บัณฑิตมีความสามารถพอๆ กัน (รอยละ 59.0)  รองลงมา เห็นวา บัณฑิตมี
ความสามารถดีกวา (รอยละ 31.7) และดีกวามาก (รอยละ 4.7) ที่เหลือรอยละ 1.8  เห็นวาดอยกวา  

4) ความสามารถในการทํางานของบัณฑิตเมื่อเทียบกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเอกชน 
นายจาง/ผูใชบัณฑิต เห็นวา บัณฑิตมีความสามารถดีกวาและดีกวามาก (รอยละ 58.5)  รองลงมา เห็น
วา บัณฑิตมีความสามารถพอๆ กัน (รอยละ 36.4) ที่เหลือ เห็นวาดอยกวา (รอยละ 1.5) 

4.2  ขอเสนอแนะของนายจาง/ผูใชบัณฑิต มีดังนี้  
4.2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่

ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานนี้ พบวา มี 332 คนหรือรอยละ 28.1  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตในแตละ
กลุมสาขา เนนใหขอเสนอแนะความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในแตละขอแตกตางกัน ไดแก  

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  ในภาพรวมบัณฑิตมีความรูความสามารถในวิชาการ/วิชาชีพ 
อยูในเกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว   รองลงมาใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู
ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน  ความสามารถในการประยุกตใชความรู
ทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย ความรูเชิงวิชาการทั่วไป และความสามารถในการตัดสินใจในการ
แกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ  
รองลงมา เนนความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  ความรูเชิง
วิชาการทั่วไป ใกลเคียงกับความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหม
เพื่อพัฒนางาน    

กลุมวิศวกรรมศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ  
รองลงมา เนนความสามารถในการประยกุตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  

กลุมเกษตรศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะ ความสามารถในการประยุกตใชความรู
ทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  ความรูความสามารถในวิชาชีพ  ความรูเชิงวิชาการทั่วไป 
ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน  และ
ความสามารถในการวางแผนการทํางาน 

 กลุมบริหารธุรกิจฯ สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ  
รองลงมา เนนความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย ความรูเชิง
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วิชาการทั่วไป ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อ             
พัฒนางาน  และความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน 

กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ  
รองลงมา เนนความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  

กลุมมนุษยและสังคมศาสตร  สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความรูความสามารถใน
วิชาชีพ รองลงมา เนนความรูเชิงวิชาการทั่วไป  ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและ
แสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางานใกลเคียงกัน  ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน  ความสามารถ
ในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และ 
ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 

กลุมศิลปกรรมศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป  และ
ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน 

กลุมสหวิทยาการ สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควา
เพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน  รองลงมา เนนความสามารถในการประยุกตใชความรู
ทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย  ความรูความสามารถในวิชาชีพ  และความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปใน
หนวยงาน 

4.2.2 ดานความรูความสามารถทั่วไป   ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่ใหความเห็น
และขอเสนอแนะดานนี้ พบวา มี 321 คนหรือรอยละ 27.2  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตในแตละกลุมสาขา 
เนนใหขอเสนอแนะความรูความสามารถทั่วไป ในแตละขอแตกตางกัน ไดแก  

กลุมวิทยาศาสตร สุขภาพ   สวนใหญ เนนใหขอเสนอแนะภาพรวมดานความรู
ความสามารถทั่วไปวาอยูในเกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานอยูแลว รองลงมา เนนความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบการทํางาน ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  ความสามารถในการใช
ภาษาไทย  และความคิด ริเร่ิม สรางสรรค 

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะภาพรวมความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง รองลงมา เนนความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน 
และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามารถ
ในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน)  และความสามารถในการทํางานเปนทีม 

กลุมวิศวกรรมศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รองลงมา เนนความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน  

กลุมเกษตรศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง  รองลงมา เนนความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน  ความสามารถใน
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การใชภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความคิด ริเร่ิม สรางสรรค  
ความสามารถในการบริหารจัดการ  ความสามารถในการใชภาษาไทย  และความสามารถในการ
วิเคราะห สังเคราะห 

 กลุมบริหารธุรกิจฯ สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะภาพรวมดานความรูความสามารถทั่วไป 
วาอยูในเกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานอยูแลว  รองลงมา เนนความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน รองลงมา เนนความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ความสามารถในการใชภาษาไทย  ความสามารถในความสามารถวิเคราะห สังเคราะห และ
ความสามารถในการทํางานเปนทีมและความมีระเบียบวินัยในการทํางาน   

กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความสามารถในการวิเคราะห
สังเคราะห  รองลงมา เนนความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน  และความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค 

กลุมมนุษยและสังคมศาสตร  สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง  รองลงมา เนนความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบงาน ความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิด ริเร่ิม สรางสรรค  ความสามารถในการใชภาษาไทย  ความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ความสามารถในการบริหารจัดการ และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

กลุมศิลปกรรมศาสตร เนนใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบงานความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  และความสามารถในการบริหารจัดการ 

กลุมสหวิทยาการ เนนใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบงาน 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2.3 ดานบุคลิกภาพ  ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่ใหความเห็นและขอเสนอแนะ
ดานนี้ พบวา มี 324 คนหรือรอยละ 27.5  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตในแตละกลุมสาขา เนนให
ขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพ ในแตละขอแตกตางกัน ไดแก  

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา 
บัณฑิตมีบุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดี เรียบรอย เหมาะกับการปฏิบัติงาน รองลงมา เนนความ
เช่ือมั่นในตนเอง  ความมีมนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานเทากัน และความสามารถใน
การควบคุมอารมณ  ความเปนผูนํา  และการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความเช่ือมั่นในตนเอง  รองลงมา
เนน ความมีมนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ความเปนผูนํา  การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน ความมีเหตุผล และการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
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กลุมวิศวกรรมศาสตร  สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา บัณฑิตมี
บุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว  รองลงมา เนนความเช่ือมั่นในตนเอง การ
ปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน  และความเปนผูนํา 

กลุมเกษตรศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา บัณฑิตมี
บุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว  รองลงมา เนนความเช่ือมั่นในตนเอง ความ
มีมนุษยสัมพันธ  ความเปนผูนํา  การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การ
ใหความรวมมือกับผูรวมงาน และความสามารถในการควบคุมอารมณ 

 กลุมบริหารธุรกิจฯ สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา บัณฑิตมี
บุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว  รองลงมา เนนความเช่ือมั่นในตนเอง การ
ปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน  ความมีมนุษยสัมพันธ  ความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน  ความเปนผูนํา 
การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และความสามารถในการควบคุมอารมณ  

กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา 
บัณฑิตมีบุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว  รองลงมา เนนความมีมนุษย
สัมพันธ และการปรับตัวเขากบัเพื่อนรวมงาน   

กลุมมนุษยและสังคมศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา 
บัณฑิตมีบุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว  รองลงมา เนนความเช่ือมั่นใน
ตนเอง การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน  ความมีมนุษยสัมพันธ ความสามารถในการควบคุมอารมณ 
และความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 

กลุมศิลปกรรมศาสตร  ทั้งหมดที่ใหขอเสนอแนะ เนนดานบุคลิกภาพภาพรวม วา บัณฑิต
มีบุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว  รองลงมา เนนความเช่ือมั่นในตนเอง  และ
ความเปนผูนํา 

กลุมสหวิทยาการ สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะ เนนดานบุคลิกภาพภาพรวม วา บัณฑิตมี
บุคลิกภาพอยูในเกณฑดีอยูแลว  รองลงมาเนนความเช่ือมั่นในตนเอง  การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน  
ความมีมนุษยสัมพันธ และการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 

4.2.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่ให
ความเห็นและขอเสนอแนะดานนี้ พบวา มี 269 คนหรือรอยละ 22.6  โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตในแตละ
กลุมสาขา เนนใหขอเสนอแนะดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในแตละขอแตกตางกัน ไดแก  

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะ เนนดานคุณธรรมจริยธรรมใน
ภาพรวมดีมาก เปนจุดเดนของบัณฑิต รองลงมา เนนความรับผิดชอบในวิชาชีพ ความตรงตอเวลา และ
ความขยันอดทนอุตสาหะ  
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 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพ
รวมอยูในข้ันดีมาก ดี และใชไดแลว รองลงมา เนนความรับผิดชอบในวิชาชีพ ความซ่ือสัตยสุจริต  
ความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  และความตรงตอเวลา 

กลุมวิศวกรรมศาสตร  สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมดี
มาก ดีอยูแลวอยูในเกณฑดี รองลงมา เนนความซื่อสัตย สุจริต 

กลุมเกษตรศาสตร สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูในเกณฑที่
ดีมาก ดี รองลงมา เนนความซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบในวิชาชีพ และการประพฤติตนอยูในศีลธรรม 

 กลุมบริหารธุรกิจฯ สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมดี
มาก ดีอยูแลว สามารถเปนคนดีของสังคมได รองลงมา เนนความรับผิดชอบในวิชาชีพ ความซ่ือสัตย 
สุจริต ความขยัน และอดทน อุตสาหะ  

กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพ
รวมอยูในเกณฑที่ดี เหมาะสมเหมาะกับการประกอบอาชีพครู  รองลงมาเนนความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

กลุมมนุษยและสังคมศาสตร สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมใน
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก  เหมาะสม และสามารถเปนแบบอยางที่ดีได  รองลงมาเนนความเปน
ระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม ความซ่ือสัตย สุจริต ความรับผิดชอบในวิชาชีพ และ
ความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

กลุมศิลปกรรมศาสตร  เนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูในระดับดีมาก  ความ
ประพฤติไมบกพรอง วางตัวเหมาะสมกับสถานการณ  รองลงมา เนน ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  และ
ความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

กลุมสหวิทยาการ เนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูในระดับดีมาก  รองลงมา 
เนนความตรงตอเวลา  และความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยคร้ังนี้มีประเด็นสําคัญที่นาสนใจ ดังนี้ 
1. ผลการการประเมินความพึงพอใจรายดานทั้ง 4 ดาน   สรุปไดวานายจาง/ผูใชบัณฑิตมี

ความพึงพอใจมากที่สุดตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพียงดานเดียว (เปล่ียนแปลงไปจากรุนปการศึกษา 2549 ซึ่งนายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจมากที่สุด 2 ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และดานบุคลิกภาพ) 
สําหรับ 3 ดานที่เหลือ คือ ดานบุคลิกภาพ ดานความรูความสามารถทั่วไป และดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจาง/ผูใชบัณฑิตยังคงพึงพอใจมาก   เมื่อเปรียบเทียบ ผลการประเมินใน
ภาพรวมทั้ง 4 ดานยังอยูในระดับพึงพอใจมากเหมือนปที่ผานมา แตคาเฉล่ียของความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 ลดลงจากปที่ผานมา  0.07  
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และเม่ือเปรียบเทียบยอนหลังคาเฉลี่ยความพึงพอใจ พบวา ต้ังแตรุนปการศึกษา 2545 มีคาเฉล่ียของ
ความพึงพอใจเร่ิมตนที่ 7.59 และเพิ่มข้ึนมาอยางตอเนื่องจนถึงรุนปการศึกษา 2549 ที่มีคาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจสูงกวาทุกรุนป  อยางไรก็ตามสรุปไดวานายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับ
มากตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจระหวาง 7.59-7.88 และ
เปนที่นาสังเกตวา นายจาง/ผูใชบัณฑิตของสถาบันการศึกษาสวนใหญประเมินวามีความพึงพอใจตอ
บัณฑิตอยูในระดับมากเชนกัน และดานที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตของสถาบันการศึกษาประเมินวามีความ
พึงพอใจมากที่สุด สวนใหญเปนดานคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร เชนกัน 

2. ผลการวิจัยที่ใหนายจาง/ผูใชบัณฑิตเปนผูประเมินความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณฑิต 
พบ วา คุณลักษณะบัณฑิตที่กําหนดไว 4 ดาน 35 ขอ นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด 10 ขอ พึงพอใจในระดับมาก 24 ขอ และที่เหลือ 1 ขอ อยูในระดับพึงพอใจ โดย 3 ลําดับแรก
ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยู
ในศีลธรรมอันดี ความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยทั้งสามขออยูในดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ซึ่งเหมือนกับผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ผานมาทั้งทุกรุนปการศึกษา และเปนที่สังเกตไดวาจํานวนขอ
ของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดลดลง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปที่ผาน
มาซึ่งลดลง 3 ขอ โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดทุกขอในดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  สําหรับดานบุคลิกภาพ พึงพอใจมากที่สุด 2 ขอ ไดแก การใหความรวมมือกับ
เพื่อนรวมงาน และการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน นอกจากนี้เมื ่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึง
พอใจรายขอในปที ่ผานมากับปนี ้ สรุปไดวา นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจทุกดานลดลง
เล็กนอย 

3. ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในแตละดาน ที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจตํ่ากวา ขออ่ืนๆ ที่มีคาเฉลี่ยใน 3 ลําดับสุดทายของแตละดาน ไดแก  

3.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการวาง
แผนการทํางาน ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ  ความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาชีพ  

3.2 ดานความรูความสามารถทั่วไป ไดแก ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห  

3.3  ดานบุคลิกภาพ ไดแก ความเปนผูนํา ความมีเหตุผล และความเช่ือมั่นในตนเอง  
3.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไดแก ความตรงตอเวลา ความ

ขยันอดทนอุตสาหะ และความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม  
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ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว เหมือนกับผลการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ผานมาทุกรุนปการศึกษา ดังนั้นอาจสรุปไดวาเมื่อเปรียบเทียบภาพรวม
ของการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน นายจาง/ผูใชบัณฑิตยังคงมีความพึงพอใจบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร เหมือนเดิมไมเปล่ียนแปลง ในสวนที่เปนจุดดอยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร  เพียงแตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยจะพบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยลดลงเล็กนอย 

4. ผลการวิจัย พบวา จุดเนนที่สําคัญในการพิจารณารับบุคคลเขาทํางาน นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ยังคงเห็นวาจุดเนนที่สําคัญ  ไดแก ระดับการศึกษา บุคลิกภาพ 
ความรูความสามารถพิเศษดานตางๆ ไดแก ความรูความสามารถในดานตางประเทศ และความรูใน
ดานคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเอกของผูสําเร็จการศึกษา  ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวยังคงเปนจุดเนนที่
สําคัญในยุคปจจุบัน และเปนที่คาดหวังของนายจางในยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑในการ
คัดสรรคนเขาทํางานของบริษัท เอคเซนเซอร ประเทศไทย โดยคุณอรพงศ เทียนเงิน กรรมการผูจัดการ 
ไดใหสัมภาษณไวใน วารสารกรุงเทพธุรกิจฉบับพิเศษ ประจําเดือนสิงหาคม 2552 “2009 MBA 
CHANGE เปดหลักสูตรทาวิกฤต 27 มหาวิทยาลัย” ไววา เกณฑในการคัดสรรคนเขาทํางาน มีประเด็น
พิจารณา 3 ประเด็นที่สําคัญ คือ 

1) Personal Attribute ความเปนตัวตนของคนๆ นั้น  วาจะมีทักษะชีวิตในเร่ืองของ
กระบวนการคิด “ถูก” “ผิด” ความซื่อสัตยในงาน และความรับผิดชอบ ซึ่งผูวาจางจะคาดหวังในระดับ
หนึ่งวา ระบบการศึกษาจะบมเพาะในเร่ืองนี้ 

2) Professional Attribute ความสามารถในการเรียนรู มีความขวนขวายในการแสวงหา
ความรู มีความสามารถทํางานกับเพื่อนรวมงาน ความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงการวิเคราะหและ
แกไขปญหาซ่ึงสถาบันการศึกษามีสวนชวยในดานนี้ 

3) Functional Competency ความสามารถในการทํางานในหนาที่ ผูใหสัมภาษณเช่ือวา 
เมื่อสรางคนใน 2 แบบแรกได สวนนี้ก็จะตามมาเอง ซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปก็จะมีมุมมองไมแตกตางกันมาก 

และยังคงสอดคลองกับผลการวิจัยความพึงพอใจของนายจาง /ผู ใช บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ผานมา  อยางไรก็ตามผลการวิจัยยังคงสอดคลองกับ ความคิดเห็นจาก
ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหาร  ซึ่งเปนบทสัมภาษณประเด็นหนึ่งของการจัดทําแผนพัฒนา
กําลังคน (Skill Mapping) ที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมในภาคการผลิตและภาคการ
บริการของประเทศในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2548-2552) เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), 2548) พบวา เกณฑการพิจารณาการ
คัดเลือกบุคลากร เปน 1 ใน 4 ประเด็นที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมอาหาร 
โดยผูประกอบการมักมีขอพิจารณาในการรับบุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 
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1)  ดานช่ือเสียงของสถาบัน ซึ่งผูประกอบการเห็นวาบัณฑิตที่จบมาจากสถาบันการศึกษาที่
แตกตางกันจะมีคุณภาพที่แตกตางกัน โดยพิจารณาจากการรับนักเรียนที่จบมัธยมปลายที่เขาศึกษา 
คุณภาพและประสบการณของอาจารยผูสอน กระบวนการเรียนการสอน และงบประมาณ ดังนั้น
ผูประกอบการมักจะเลือกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเปนอันดับแรก 

2)  ผลการเรียน จะพิจารณาควบคูไปกับสถาบันการศึกษาที่จบและพิจารณาจากบุคลิกภาพ 
ในขณะสัมภาษณ 

3)  ประสบการณ จะใหความสําคัญในเร่ืองประสบการณเฉพาะบางตําแหนงเทานั้น 

 ดังนั้น จุดเนนที่สําคัญในการพิจารณารับบุคคลเขาทํางานในทัศนะของผูจางงาน/ผูใช
บัญชา เปนประเด็นที่สําคัญประการหนึ่งและใชเปนแนวทางการวางแผนประกอบการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพเปนที่ตองการของผูประกอบการและตลาดแรงงานตอไป 

 5. ผลการวิจัย พบวา วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน สวนใหญทําใน 3 
ลักษณะ คือ ใชการสอบปากเปลา/สอบสัมภาษณ  ใชพิจารณาจากประวัติ/คุณสมบัติ/ประสบการณ 
และใชการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา/สอบสัมภาษณ ซึ่งผลยังคงใกลเคียงกับการวิจัยเร่ืองความพึง
พอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ผานมาทุกรุนปการศึกษา (กองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) ที่พบวา สวนใหญใชวิธีสอบขอเขียนและสอบปาก
เปลาหรือการสัมภาษณ ใชวิธีการสอบปากเปลาหรือสอบสัมภาษณ และพิจารณาจากประวัติ/
คุณสมบัติ/ประสบการณ วิธีดังกลาวพบวาเปนวิธีที่หนวยงานตางๆ ใชกันมากในการรับสมัครพนักงาน 
ที่นอกเหนือจากความรูความสามารถเฉพาะสาขาของบัณฑิตแลว และพบวาบุคลิกลักษณะสวนตัวของ
ผูสมัครงาน ประสบการณในการทํางาน ความรูความสามารถในดานภาษาตางประเทศ ความรูในดาน
คอมพิวเตอร และดานบุคลิกภาพ นายจาง/ผูใชบัณฑิตจะไดรับขอมูลเหลานี้จากการสอบปากเปลาหรือ
สอบสัมภาษณเปนสวนใหญ  
 

ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรไดทบทวน และนําขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตํ่ากวา

ขออ่ืนๆ ที่มีคาเฉลี่ยใน 3 ลําดับสุดทายของแตละดานมาพิจารณา ดังนี้  
1) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการวาง

แผนการทํางาน ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ  ความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาชีพ  

2) ดานความรูความสามารถทั่วไป ไดแก ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห 

3) ดานบุคลิกภาพ ไดแก ความเปนผูนํา ความมีเหตุผล และความเช่ือมั่นในตนเอง  
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4) ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไดแก ความตรงตอเวลา ความ
ขยันอดทนอุตสาหะ และความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม  

แมวาบางขอจะมีคาเฉล่ียในลําดับสุดทายของแตละดานตางกัน และนายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก และพึงพอใจ แตควรไดมีการพัฒนาและปรับปรุง
ทบทวนขอที่มีคาเฉลี่ยใน 3 ลําดับสุดทายตอไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจ ซึ่งไดแก ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาทุก ๆ ขอ 

2. คณะ/หนวยงานตางๆ ควรไดนํา 3 ลําดับแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
นอยกวาขออ่ืนๆ ซึ่งไดแก ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ความสามารถในการบริหารจัดการ 
และความสามารถในการวางแผนการทํางาน มาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนรวมทั้งควรจัด
กิจกรรมใหนักศึกษาเติมเต็มในสวนที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตตองการใหมีเพิ่มข้ึน ซึ่งนายจาง/ผูใชบัณฑิต
สวนใหญของแตละคณะมีความพึงพอใจในระดับตนๆ เทานั้น 

3. ผลการวิจัยที่พบวา มีความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในคุณลักษณะของบัณฑิตทั้งในภาพรวมและรายขอ 
ดังนั้น ควรไดมีการพิจารณาขอที่มีความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน เพื่อไปเปนประเด็นพิจารณา ทบทวน และปรับปรุง
วิธีการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหนักศึกษามีความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ และ
ความรูความสามารถทั่วไป ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งในมุมมองของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน และเปนที่พึงพอใจของทุกองคกรในตลาดแรงงานตอไป 

4. คณะ/หนวยงานตางๆ ควรปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนใหบัณฑิตคิดเปนทําเปน
และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานความรูความสามารถทั่วไป ที่คณะสวนใหญยัง
ดอยในเร่ืองความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการบริหารจัดการ และ
ความสามารถในการวางแผนการทํางาน  อีกทั้งควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษารูจักแสวงหาความรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในทุกดาน  

5. การศึกษาความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คร้ังนี้
สะทอนใหเห็นวา นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในคาเฉลี่ยของความพึงพอใจแตละขอเกือบทุกขอ โดยผลที่ได
เปนขอมูลที่ชวยสะทอนภาพการทํางานของบัณฑิตทั้งที่ทํางานในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเปนขอมูล
ที่ผูบริหารและผูเกี่ยวของควรจะไดพิจารณาทบทวนและหาแนวทางแกไขตอไป  

6. แมคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาพรวมเปนที่พึงพอใจและ
หลายขอสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงาน  ดวยเหตุวาคุณภาพที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตตองการ
นั้นมีหลากหลายประการมาก การที่จะผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตตองการทุก
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ประการอยางครบถวนสมบูรณคงเปนเร่ืองยาก แตทวาหากผูใดหรือสถาบันใดสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมมากกวากันยอมไดเปรียบคูแขงขัน ดังนั้นทุกคณะ/หนวยงานท่ีมีสวนรวมในการ
ผลิตบัณฑิต ควรตระหนักในประเด็นดังกลาวดวย 
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แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศกึษา 2550 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
คําชี้แจง    

 
1. แบบประเมินนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

รุนปการศึกษา 2548 ประกอบดวย 3  ตอน คือ 
ตอนที่   1   เปนขอคําถามเกี่ยวกับผูประเมินและองคกร 
ตอนท่ี   2   เปนแบบประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

โดยประเมินคุณลักษณะบัณฑิตใน  4 ดาน คือ  1)  ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ  2)  ดาน       
ความรูความสามารถทั่วไป  3)  ดานบุคลิกภาพ  และ 4)  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  

 ตอนท่ี   3   ความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงาน 
 
2. ทานในฐานะผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรุณาประเมินความพึงพอใจที่มีตอ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เร่ิมเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานของทานต้ังแตป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (เปนบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อกันยายน 
2551) ที่กําลังปฏิบัติงานอยูในหนวยงานของทาน หรือมีประวัติการปฏิบัติงานในหนวยงานของทานแลว 
โดยมีคะแนนการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 10-9  หมายถึง  ทานพึงพอใจบัณฑิตในระดับมากที่สุด 
ระดับคะแนน 8-7  หมายถึง  ทานพึงพอใจบัณฑิตในระดับมาก 

 ระดับคะแนน 6-5  หมายถงึ  ทานพึงพอใจบัณฑิตในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 4-3  หมายถงึ  ทานพึงพอใจบัณฑิตในระดับนอย 
 ระดับคะแนน 2-1  หมายถงึ  ทานพึงพอใจบัณฑิตในระดับนอยที่สุด 

 
3.  ใหความเหน็และขอเสนอแนะเก่ียวกับการผลิตบัณฑติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ตอนท่ี 1  : คําถามเกี่ยวกับผูประเมินและองคกร 

คําชี้แจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในชอง หรือเติมคําลงในชองวาง ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
1.1 ขอคําถามเกี่ยวกับผูประเมิน                          สําหรับเจาหนาที ่

1) เพศ                             

  1) ชาย       2) หญิง 

2) อาย…ุ……………….ป                      

3) ระดับการศึกษา                                           

 1) ระดับปริญญาโท/เอก/เทียบเทา   2) ระดับปริญญาตรี 

 3) ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี    4) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………. 

4) ความสัมพนัธกับบัณฑิต เปน                                                                                               

 1) ผูบังคับบัญชาระดับตน   2) ผูบังคับบัญชาโดยสายการบงัคับบัญชา 

 3) ผูรวมงาน     4) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………… 
 

5) อายุการทํางาน………………..ป                                                     
 
1.2 ขอคําถามเกี่ยวกับหนวยงาน 

1) ประเภทของหนวยงาน                           
   1) ภาครัฐ       2) ภาคเอกชน 

 3) รัฐวิสาหกิจ       4) มูลนิธ ิ/ องคกรสาธารณกุศล / อ่ืนๆ 

ในกรณีที่เปนภาคเอกชน  (โปรดระบุประเภทของกิจการ)                       

 1) เจาของคนเดียว     2) หางหุนสวนจํากัด/สามัญ 

 3) บริษัท (จํากัด)     4) บริษัท (มหาชน) 

 5) สถานศึกษา/มูลนิธิการศึกษา    6) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………… 

ในกรณีที่เปนภาคเอกชน มีทุนจดทะเบียนในการจัดต้ังบริษัท                                      

   1) นอยกวา 5 ลานบาท      2) มากกวา 5 –10 ลานบาท 

   3) มากกวา 10  - 100 ลานบาท     4) มากกวา 100 ลานบาท 

   5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………….. 
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2)  จํานวนบุคลากร/พนกังานในหนวยงาน                                
� 1)  นอยกวา 50 คน     2) ต้ังแต 50-100 คน  
� 3)  ต้ังแต 100-500 คน     4) ต้ังแต 501-1,000 คน 
� 5)  มากกวา 1,000 คน    

3)  ทานเกีย่วของกับหนวยงานในฐานะ                               
� 1) เจาของกิจการ  
� 2) กรรมการผูจัดการ   
� 3) ผูอํานวยการกอง/ผูจัดการฝาย/ผูจัดการสาขา หรือเทยีบเทา 
� 4) หัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน หรือเทียบเทา 
� 5) ผูจัดการฝายปฏิบัติการ…………………………………… 
� 6) ผูรับผิดชอบงาน / พนกังานปฏิบัติการ 
� 7) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………….. 

4)  วิธกีารคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน                   
� 1) สอบขอเขียน 
� 2) สอบปากเปลาและสอบสัมภาษณ 
� 3) สอบปฏิบัติ 
� 4) สอบขอเขียน / สอบปากเปลาและสอบสัมภาษณ  
� 5) สอบขอเขียน / สอบปากเปลาและสอบสัมภาษณ / สอบปฏิบัติ 
� 5) ใชทุน / จับฉลาก / เลือกหนวยงาน 
� 6) พิจารณาจากประวัติ / คุณสมบัติ / ประสบการณ 
� 7) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………. 

5)  จุดเนนที่สําคัญในการพจิารณารับบุคลากรเขาทํางานของหนวยงาน                              

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                    
� 1) ระดับการศึกษา                  
� 2) สาขาวิชาเอก   
� 3) สถาบันการศึกษา 
� 4) บุคลิกภาพ 
� 5) ความรูความสามารถพิเศษ 
� 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………….. 
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ตอนท่ี 2   แบบประเมนิความพงึพอใจของทานตอบัณฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร    (10-9= มากที่สุด,  
8-7 = มาก, 6-5 = ปานกลาง, 4-3 = นอย และ 2-1 = นอยที่สุด) 
 
คุณลักษณะบัณฑิต ระดับความพึงพอใจตอบณัฑิต 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
2.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ           
1) ความรูเชิงวิชาการทั่วไป           
2) ความรูความสามารถในวิชาชีพ           
3) ความรูเก่ียวกับงานท่ัวไปในหนวยงาน           
4) ความรูเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ           
5) ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควา 
เพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน 

          

6) ความสามารถในการประยุกตใชความรูทาง
วิชาชีพกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

          

7) ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาใน
งานท่ีรับผิดชอบ 

          

8) ความสามารถในการวางแผนการทํางาน           
9) ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ           
2.2 ดานความรูความสามารถทั่วไป           
10) ความคิด ริเร่ิม สรางสรรค           
11) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ           
12) ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการ
ติดตอส่ือสาร 

          

13) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ           
14) ความสามารถในการบริหารจัดการ           
15) ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน)           
16) ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเน่ือง 

          

17) ความสามารถในการทํางานเปนทีม           
18) ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห           
19) ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบ
การทํางาน 

          

20) ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน           
 



 

 

 

-69- 

คุณลักษณะบัณฑิต ระดับความพึงพอใจตอบณัฑิต 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
2.3 ดานบุคลิกภาพ           
21) การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น           
22) ความเชื่อมั่นในตนเอง           
23) ความมีมนุษยสัมพันธ           
24) ความเปนผูนํา           
25) ความมีเหตุผล           
26) การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน           
27) การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน           
28) ความสามารถในการควบคุมอารมณ           
2.4  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ           
29) ความขยันอดทน อุตสาหะ           

30) ความซื่อสัตย สุจริต           
31) ความตรงตอเวลา           
32) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ           
33) ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม           
34) การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี           
35) ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข           

 

 
ตอนท่ี 3  ความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงาน 

3.1 ทานคิดวาบัณฑิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรที่ทานรับเขาทาํงานในหนวยงาน สามารถทาํงาน    
ไดทันทหีรือไม  

   1) ได       2) ไมได 

กรณีที่บัณฑิตไมสามารถทํางานไดทันที  หนวยงานของทานตองฝกอบรมหรือใหทดลองงานกอน         
     ทํางานจริงหรือไม 

         1) ตอง      2) ไมตอง 

ในกรณีที่ตองฝกอบรม ใชระยะเวลาในการฝกอบรม ………………………….………….วัน                

ในกรณีที่ตองใหทดลองงาน ใชระยะเวลาในการทดลองงาน………………………………วัน               
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3.2 ทานคิดวาบัณฑิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรทําประโยชนตอหนวยงานของทานในระดับใด         

  1) มากทีสุ่ด  2) มาก         3) ปานกลาง     4) นอย      5) นอยที่สุด 

3.3 ทานคิดวาบัณฑิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรมีความสามารถในการทาํงานในระดับใด  เมื่อเทยีบ     
กับมหาวทิยาลัยจํากัดรับอ่ืน ๆ ของรัฐ (เทียบเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวทิยาลัย) 

    1) ดีกวามาก  2) ดีกวา        3) พอ ๆ กัน     4) ดอยกวา  5) ดอยกวามาก 

3.4 ทานคิดวาบัณฑิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรมีความสามารถในการทาํงานในระดับใด                
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน 

  1) ดีกวามาก  2) ดีกวา        3) พอ ๆ กัน     4) ดอยกวา  5) ดอยกวามาก 

3.5 ความเหน็และขอเสนอแนะ          
1) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2) ดานความรูความสามารถทั่วไป…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3) ดานบุคลิกภาพ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชพี……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

5) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………........................ 
……………………………………………………………………………………………………........................ 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อเอกสาร  ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 
 
ที่ปรึกษา รศ.ดร. ธวัช  ชติตระการ  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

นางสาวอารีย  คณาวิวัฒนไชย ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 
ประมวลผล วิเคราะห และรายงาน 

นางมาลี   หงัสพฤกษ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชาํนาญการ 8 
นายบุญสง   มหัทธนาภรณ นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับ 6 
นายเฉลิมพร   วรพนัธกจิ  นักวชิาการอุดมศึกษา 
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