บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจาง/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
ของมหาวิท ยาลัย สงขลานครินทร ที่ใหบัณฑิตบั น ทึก ขอมูลผานระบบออนไลน โดยคัดเลือกเฉพาะ
บัณฑิตที่ ทํางานแลวทั้งหมด (ไมรวมผูประกอบอาชีพอิ สระ) และเปนบั ณฑิ ตมีขอมูลสถานที่ ทํ างาน
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
ของขอมู ล และวิ เคราะหขอมูลเพื่อเปรี ยบเทียบความพึง พอใจของนายจ าง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน โดยใชคาที (t-test) ผลการวิจัย พบวา นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความ
พึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.81) โดยมีความพึงพอใจ
ในระดับมากในดานบุคลิกภาพ ดานความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพ (คาเฉลี่ย 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
การเรี ย นรู ศึ ก ษาค น คว า เพิ่ ม เติ ม และแสวงหาความรู ใ หม เ พื่ อ พั ฒ นางาน ความรู เ กี่ ย วกั บ งานที่
รับผิดชอบ และความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย 3 ขอ
แรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก สวนใหญเปนบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะศิลปะศาสตร และคณะการบริการและการทองเที่ยว และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/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
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ภาคเอกชน พบว า มี ค วามพึ ง พอใจแตกต า งกั น ในภาพรวมและรายข อ ทุ ก ข อ อย า งมี
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
ความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/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 ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และ
ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 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
งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนป
การศึกษา 2550 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่มี
ต อ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร รุ น ป ก ารศึ ก ษา 2550 ในด า นความรู ค วามสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับความพึง
พอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่ง
ผลการวิจัยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตเปนตัวบงชี้ที่สําคัญตัวหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนประเด็นสําคัญที่สะทอนการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการและสภาพการณที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานนี้จะเปนประโยชน
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บัณฑิต ผูใชบัณฑิต คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป
และ ขอขอบพระคุณนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการ
ใหขอมูล ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งขอสังเกตอันเปนประโยชนในการทําใหการวิจัยครั้งนี้
สําเร็จลุลวงไดดวยดี ตลอดจนขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการวิจัยครั้งนี้

กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีนาคม 2553
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สารบัญ
คํานํา
บทที่ 1 บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหา
วัตถุประสงค
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความหมายและแนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย
การตรวจสอบเครื่องมือ
การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
สถานภาพของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
สถานภาพของหนวยงานนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รุนปการศึกษา 2550
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
ดานความรูความสามารถทั่วไป
ดานบุคลิกภาพ
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

1
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3
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12
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31
33
33
33
34
36
36
38
41
42
45
49
52
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาคเอกชนในคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
ดานความรูความสามารถทั่วไป
ดานบุคลิกภาพ
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตอนที่ 4 ความเห็นและขอเสนอแนะของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ความเห็นเกี่ยวกับบัณฑิตที่ทํางานในหนวยงาน
ขอเสนอแนะของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
ดานความรูความสามารถทั่วไป
ดานบุคลิกภาพ
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรมและเอกสารอางอิง
ภาคผนวก ก
แสดงตารางความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จําแนกตามรายขอ กลุมสาขาและคณะ
ภาคผนวก ข
แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา
54
54
55
57
58
59
59
60
60
66
73
78
83
97
100
102
ผ1-ผ64

ผ65-ผ70
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สารบัญ (ตารางประกอบ)
ตารางที่
ตารางที่ 3.1

แสดงประชากร กลุมตัวอยาง และแบบสอบถามที่ไดรับ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
และคณะ
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และรอยละหนวยงานของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน
ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานความรู
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานความรู
ความสามารถทั่วไป
ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานบุคลิกภาพ
ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ยและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานความรูความสามารถทั่วไป
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ยและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานบุคลิกภาพ
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ยและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หนา
32
37
39
42
45
49
52
55
56
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58
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สารบัญตาราง
ตารางที่
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
ตารางที่ 16
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19
ตารางที่ 20
ตารางที่ 21

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ และกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมอายุ และกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาและกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความสัมพันธกับบัณฑิตและกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมอายุงานและกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของประเภทหนวยงาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานในกรณีที่เปนภาคเอกชน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานในกรณีที่เปนภาคเอกชนและมีทุนจดทะเบียน
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนบุคลากร/พนักงานในหนวยงาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของตําแหนงของนายจาง/ผูใชบัณฑิต จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวนและรอยละของจุดเนนที่สําคัญในการพิจารณารับบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความรูเชิงวิชาการ ทั่วไป จําแนกตาม
กลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในความรูความสามารถในเชิงวิชาชีพ
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในความสามารถในการเรียนรู ศึกษา
คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในความสามารถในการประยุกตใชความรู
ทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในความสามารถในการตัดสินใจในการ
แกปญหาในงานที่รับผิดชอบ จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในความสามารถในการวางแผนการทํางาน
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ

หนา
ผ1
ผ2
ผ3
ผ4
ผ5
ผ6
ผ7
ผ8
ผ9
ผ10
ผ11
ผ13
ผ15
ผ16
ผ17
ผ18
ผ19
ผ20
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-จตารางที่ 22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความคิดริเริ่มสรางสรรค จําแนกตามกลุม
สาขา/คณะ
ตารางที่ 23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการ
ติดตอสื่อสาร จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการบริหารจัดการ
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 27 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง
เขียน) จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 28 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 29 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการทํางานเปนทีม
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 30 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 31 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 32 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความมีระเบียบในการทํางาน จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 33 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 34 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความเชื่อมั่นในตนเอง จําแนกตามกลุม
สาขา/คณะ
ตารางที่ 35 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความมีมนุษยสัมพันธ จําแนกตามกลุม
สาขา/คณะ
ตารางที่ 36 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความเปนผูนํา จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 37 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความมีเหตุผล จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 38 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 39 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 40 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถในการควบคุมอารมณ
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
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-ฉตารางที่ 41 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความขยัน อดทน อุตสาหะ จําแนกตาม
กลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 42 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความซื่อสัตยสุจริต จําแนกตามกลุม
สาขา/คณะ
ตารางที่ 43 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความตรงตอเวลา จําแนกตามกลุม
สาขา/คณะ
ตารางที่ 44 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความรับผิดชอบในวิชาชีพ จําแนกตาม
กลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 45 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกา
ของสังคม จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 46 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในการประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี
จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 47 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 48 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต มอ. จําแนก
ตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 49 แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต มอ. ตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในดานตาง ๆ จําแนกตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ประเมิน
ตารางที่ 50 แสดงจํานวนและรอยละความสามารถของบัณฑิตที่ทํางานในหนวยงาน จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 51 แสดงจํานวนวันเฉลี่ยการฝกอบรมและการทดลองงานของบัณฑิตในกรณีที่ไมสามารถทํางานได
ทันที จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 52 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของบัณฑิตตอหนวยงานใน
ภาพรวม จําแนกตามกลุมสาขา/คณะ
ตารางที่ 53 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิตเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยจํากัดรับอื่น ๆ ของรัฐ จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคณะ
ตารางที่ 54 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิตเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคณะ
ตารางที่ 55 แสดงจํานวนการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในภาพรวมและรายขอของดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ
ตารางที่ 56 แสดงจํานวนการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในภาพรวมและรายขอของดานความรูความสามารถ
ทั่วไป จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ
ตารางที่ 57 แสดงจํานวนการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในภาพรวมและรายขอของดานบุคลิกภาพ จําแนก
ตามกลุมสาขาและคณะ
ตารางที่ 58 แสดงจํานวนการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในภาพรวมและรายขอของดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ
ตารางที่ 59 แสดงจํานวนการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ ในภาพรวม จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ
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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
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคกรมหาชนขึ้น
ในป พ.ศ. 2543 ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึ กษา เพื่ อให มี การตรวจสอบคุ ณภาพของสถานศึ กษา โดยที่ ระดั บความพึ งพอใจของนายจ าง/
ผู ประกอบการ/ผู ใช บั ณฑิ ตที่ สํ ารวจภายใน 1 ป ยั งคงเป นตั วบ งชี้ ที่ ประกอบการประเมิ น แม ว าการ
ดําเนินการในภาพรวมดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ แตในสวนของมหาวิทยาลัยเองไดดําเนินการ
ติดตามการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางตอเนื่อง
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นการประเมินมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต โดยที่ตัวบงชี้ความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต เปน 1 ในหลายๆ ตัวบงชี้ของการประเมิน และเปนขอมูลที่ใชรวมกันทั้งในภาพ
ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน ซึ่งกองแผนงานเปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบการสํารวจความ
พึงพอใจของนายจางหรือผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิตในภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการให
นายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต แต ล ะรุ น ป ก ารศึ ก ษาเป น ผู ป ระเมิ น บั ณ ฑิ ต ที่ ทํ า งานในหน ว ยงานและสถาน
ประกอบการนั้นๆ
ในการศึกษาคุณภาพบัณฑิต สามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง อาทิ การใหบัณฑิตประเมิน
ตนเอง และการให ผู จ า งงาน/ผู บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง ที่ ผ า นมา กองแผนงานได มี ก าร
ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินบัณฑิตอยูบาง ไดแก การใหบัณฑิตประเมินตนเอง เปนการศึกษาความคิดเห็น
ของบัณฑิตเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมและกระบวนการจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และการ
ประเมินบัณฑิตโดยใหผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาเปนผูประเมิน เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
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บั ณ ฑิ ต เพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพการผลิ ตบั ณฑิ ตให เป นบัณฑิ ตที่ พึ งประสงค ส วนการประเมิ นบั ณฑิ ตใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ไพฑูรย อิงคสุวรรณ และคณะ, 2535) ไดประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
ในแตละดาน โดยใหผูบังคับบัญชาประเมินคุณภาพการทํางานของบัณฑิตในเรื่องตางๆ ไดแก ความรู
ความสามารถทางดานวิชาการ ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการทํางาน
และความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ โดยผูบังคับบัญชามากกวารอยละ 40 มีความพึงพอใจตอบัณฑิตใน
ระดั บมาก ในด านความรู ความสามารถในสาขาวิ ชา ความกระตื อรื อร นและพร อมที่ จะรั บงาน ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ความซื่อสัตยและความมีวินัย จากผลการประเมินบัณฑิตในมุมมองตางๆ สามารถ
สะทอนคุณภาพของบัณฑิต หรือคุณลักษณะของบัณฑิตที่หนวยงานตองการ ดังนั้นการประเมินความ
พึงพอใจจากผูใชบัณฑิตเปนประเด็นสําคัญที่สะทอนการผลิตบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต ประกอบกับ
หลักเกณฑสําคัญ ไดแก ความรูความสามารถ ความประพฤติและสุขภาพอนามัย และการประเมินผลการ
ทํางานในหนวยงาน เปนเกณทหลักที่นายจางหรือผูใชบัณฑิตสวนใหญใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เขาทํางานในหนวยงาน
(จําเนียร จวงตระกูล, 2540) นอกจากนั้นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่
สะเทือนไปทั่วโลก สงผลกระทบถึงภาวการณจางงานในแบบที่เริ่มเดนชัดขึ้นเรื่อยๆ กลาวคือ ที่สําคัญ
จะสงผลใหการจางงานเปลี่ยนแปลงไป นายจางจะมีมุมมองการคัดคนเขาทํางานจะเขมขนขึ้น ผูสําเร็จ
การศึกษาในกลุม super Quality ซึ่งหมายถึง ผูที่จบในสถาบันชั้นนํา และตองมีเกรดเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป
เทานั้นที่จะมีโอกาสเหนือคนอื่น (อรพงศ เทียนเงิน, 2552) คุณลักษณะดังกลาวเปนเกณฑสําคัญลําดับ
ตนๆ ที่ผูจางงานพึงพอใจและตองการ
ดวยเหตุที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินการทําวิจัยเรื่องความพึง
พอใจของนายจ า ง/ผู ใช บัณฑิต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทรม าอย า งตอเนื่อง โดยเริ่ม ศึก ษาจาก
นายจาง/ผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเมื่อรุนป 2543 เปนครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับกับการ
ประเมิ น คุณ ภาพบั ณฑิตของ สมศ. ตอมาไดทํา การวิจัย ความพึง พอใจของนายจ า ง/ผู ใชบัณฑิ ต
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
มีคุณภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนประเด็นสําคัญที่สะทอนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
และใช เ ป น ข อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการและ
สภาพการณที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในประโยชนอื่นดวย
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ น ทร รุ น ป ก ารศึ ก ษา 2550 ในด า นความรู ค วามสามารถทางวิ ช าการ/วิ ช าชี พ ด า นความรู
ความสามารถทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับความพึงพอใจของนายจาง/
ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2550
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงประเมินความพึงพอใจของนายจาง/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) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
3) ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสาร
4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ความสามารถในการบริหารจัดการ
6) ความสามารถในการสื่อสาร (พูดอานฟงเขียน)
7) ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
8) ความสามารถในการทํางานเปนทีม
9) ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห
10) ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน
11) ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
1.3 ดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย
1) การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2) ความเชื่อมั่นในตนเอง
3) ความมีมนุษยสัมพันธ
4) ความเปนผูนํา
5) ความมีเหตุผล
6) การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
7) การปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงาน
8) ความสามารถในการควบคุมอารมณ
1.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1) ความขยันอดทนอุตสาหะ
2) ความซื่อสัตยสุจริต
3) ความตรงตอเวลา
4) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
5) ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม
6) การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี
7) ความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
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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 และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
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 บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสาร และคณะวิเทศศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนตัวบงชี้ตัวหนึ่งที่สะทอนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเพื่อ
เปนขอมูลสําหรับคณะ/หนวยงานในการรายงานผลการผลิตบัณฑิต
2. เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลลัพธ/ผลกระทบ สําหรับตัวบงชี้ที่ใชในมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิตสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
4. เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหคณะใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม โดย
คณะใชเปนแนวทางในการศึกษาระดับลึกตอไป
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บทที่ 2
แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิ จั ยความพึ งพอใจของนายจ างงาน/ผู ใช บั ณฑิ ตมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร รุ นป
การศึ กษา 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
ในทางที่ดีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน บุคคล กลุมคน หรือสถานการณ เมื่อสิ่งเหลานั้นตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานทั้งทางดานรางกาย และจิตใจของบุคคลนั้น ความพึงพอใจเปนเกณฑอยางหนึ่งที่ใช
สําหรับวัดคุณภาพของการใหบริการของบุคคล หนวยงาน หรือองคการตางๆ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 143) กลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจไว วา การรับรู
ปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจทําใหหนวยงานสามารถนําไปใชในการสรางปจจัยตางๆ
ใหเกิดประโยชนตอการทํางาน และความพึงพอใจในการทํางานเปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคล ทําให
องคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุเปาหมายขององคการได
จากความหมายของความพึงพอใจขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจหมายถึง การแสดงออก
ถึงความรูสึกที่ดีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือการที่บุคคลแสดงทัศนคติตางๆ หรืออีกนัยหนึ่งเปนผลการประเมิน
เปรียบเทียบสิ่งที่ไดเห็นจริงกับสิ่งที่คาดหวังวาสอดคลองกันหรือมีระดับความคาดหวังมากนอยเพียงใด
โดยที่หนวยงานหรือองคกรตางๆ ประกอบดวยบุคลากรจํานวนมากที่สําเร็จการศึกษาจาก
ตาง มหาวิทยาลัยและตางสถาบัน ซึ่งบุคลากรดังกลาวตางก็เปนกําลังสําคัญตอผลการดําเนินงานเปน
อยางมาก และการดําเนินงานจะเปนไปไดดวยดีนั้น ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาจะตองมีความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากรในหนวยงาน ดังนั้นอาจกลาวไดวาความพึงพอใจมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
การดําเนินงานขององคการ เพราะเปนองคประกอบที่สรางความสําเร็จใหองคการประการหนึ่ง และเปน
ตัวสะทอนที่สําคัญประการหนึ่งของการผลิตบัณฑิตแตละมหาวิทยาลัย
เพื่อสงผลถึงการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่องตอไป
2. ความหมายและแนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในยุคปจจุบันองคกรสวนใหญไดนําระบบประกันคุณภาพมาใชในหนวยงาน สวนหนึ่งเพื่อ
ตองการปรับปรุ งคุณภาพ และหลายๆ ส วนตองการทราบความต องการของลู กค าวาอยู ในระดั บใด
แนวคิดในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงครอบคลุมถึงการประเมินผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยซึ่งก็คือบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และตัวแปรที่สําคัญมากตัวแปรหนึ่งในการชี้วัดคุณภาพ
ผลผลิตของมหาวิทยาลัย คือผูใชบัณฑิต ซึ่งหมายถึงผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานที่
บัณฑิตทํางานอยูนั่นเอง ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมแนวคิดในการประเมินผลผลิตขององคกร ดวยการ
สร า งเกณฑ ก ารชี้ วั ด ความพึ ง พอใจของผู จ า งงาน/ผู บั ง คั บ บั ญ ชา โดยอาศั ย ผลการประเมิ น การ
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
เหตุการณที่เกิดขึ้น
การประเมินที่ใชกันมากก็คือ ประเมินจากผลที่ไดโดยการเปรียบเทียบผลงานกับ
วัตถุประสงคของงาน
การประเมิ นผลการปฏิ บัติง านจึ ง เปน เรื่อ งที่เ กี่ย วข องโดยตรงตอคนและองคก าร ในการ
ทํางานปกติประจําวัน ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกันหรือในกลุมเดียวกันมีความเห็นในลักษณะ
ประเมินผูทํางานดวยกันเสมอจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม ผูบังคับบัญชามักใชวิจารณญาณประเมิน
คุณภาพผลงานของผูใตบังคับบัญชา และคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพในการทํางานระหวางผู
บังคับ บัญชาและผูใตบังคับบัญชา และอาจใชผลการประเมินนั้นประกอบการพิจารณาเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับบุคคลนั้น ในขณะเดียวกันผูใตบังคับบัญชาก็ใชวิจารณญาณของตนประเมินผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน งานของตน และหนวยงานที่ตนทําอยู ซึ่งบางเรื่องก็จะเปนเพียงความคิดเห็นสวนตัว
ของบุคคลเทานั้น (สวัสดิ์ สุคนธรังษี, 2517) นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกิจกรรมอยาง
หนึ่งของการบริหารงานบุคคล ที่ใชเปนเครื่องมือในการวัดคาของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรวา
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
ดังนั้นการใหนายจางหรือผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินความพึงพอใจตอบัณฑิต จะสะทอน
คุณภาพของบัณฑิตไดสวนหนึ่งวาบัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ มีความรู
ความ สามารถทั่วไป บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สิ่งตางๆ เหลานี้ผูจาง
งาน/ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในระดับใด เนื่องจากผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาเปนผูใกลชิดบัณฑิต
มากที่สุด และทายสุดจะสงผลใหองคการหรือหนวยงานวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมี
ประสิทธิผล
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3. ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง
Keith Davis (Keith Davis, อางใน วิเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. 2540 : 205) กลาวไววา
องค ก ารเปน ระบบสั ง คม เป น ที่ ร วมของศาสตร วิ ช าการ และความเป น มนุษ ย ดั ง นั้น ทุ ก ๆ ชี วิ ต ใน
องคการไมวาจะเปนนายจางหรือลูกจาง ยอมตองมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอกันและกัน เพื่อไปสู
เปาหมายอันหมายถึงความสําเร็จขององคการ อยางไรก็ตาม โดยธรรมชาติของคนในองคการจะมี
ความตองการแตกตางกันออกไป กลาวคือนายจางตองการอยางหนึ่งในขณะที่ลูกจางตองการอีกอยาง
หนึ่ง
ทัศนคติของนายจางตอผูเปนลูกจาง ปรัชญาของผูเปนนายจางหรือนักบริหารสวนใหญ จะ
ถูกกําหนดขึ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับผูใชแรงงาน กลาวคือ ทัศนคติขั้นพื้นฐานของนายจางจะมีผลตอการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติตนตอผูเปนลูกจาง ในลักษณะแนวคิดตางๆ อาทิเชน
1. ผูใชแรงงานเปนวัสดุอยางหนึ่ง
2. คนงานหรือลูกจางเปนเสมือนเครื่องจักร
3. ลูกจาง คือคนในความปกครอง
4. ลูกจางคือ มนุษยผูใชแรงงาน
5. ลูกจางเปนเสมือนสมาชิกหนึ่งขององคการ
6. ลูกจางเปนเสมือนหุนสวน
อยางไรก็ตาม แมวานายจางจะมีทัศนคติหรือแนวคิดในลักษณะตางๆ แตกตางกัน แตผลการ
ดําเนินงานในองค การและการปฏิ บั ติ ต อผู จ างงานหรื อผูใต บั งคั บบั ญชาก็ จะเปลี่ ยนไป ไม วาในแง ของ
สวัสดิการ การให ผลประโยชน ตอบแทน เชน หากนายจ างยอมรั บทัศนคติ ที่วา ลูกจ างคือคนในความ
ปกครอง นายจางก็จะตระหนักถึงสวัสดิการของลูกจาง ความพึงพอใจในงาน และความสามารถในการ
ทํางานของลูกจาง
ในมุมมองของนายจางและลูกจางมีความตองการไมเหมือนกัน (วิเรืองรอง รัตนวิไลสกุล.
2540 : 206-207) ซึ่ ง ความตองการของนายจา งหรือองคกร ยอมแตกตา งกันกันตามลักษณะการ
บริหารงานของแตละองคการที่มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน แตโดยทั่วๆ ไปแลว องคการจะมีความ
ตองการคลายคลึงกันในเรื่องตอไปนี้
1. ตองการเสียคาใชจายในดานการดําเนินงานใหนอยที่สุด เพื่อหวังกําไรใหไดมากที่สุด
เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินงานมีมากมาย อาทิ เงินเดือน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณตางๆ อาคาร เปน
ตน
2. ตองการประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูง เพราะเมื่อองคการลงทุนดําเนินงานแลว
ยอมหวังจะใหการงานตางๆ สําเร็จลุลวงและไดผลดี มีปริมาณผลงานสูง นั่นยอมจะทําใหองคการไดผล
กําไรมากยิ่งขึ้น
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3. ตองการสรางความสนใจในการทํางานของคนงาน เมื่อองคการสามารถทําใหคนงานเกิด
ความพอใจที่จะทํางานแลว ก็ตองพยายามกระตุนใหคนทํางานมากขึ้นทั้งดูแลและติดตามงานให
ผลงานที่ทําถูกตองและไดผลดีตอองคการ หากสนใจและพอใจในการทํางาน ผลงานยอมมีประสิทธิผลสูง
4. ตองการฝกฝน/อบรมคนในองคการเพื่อความกาวหนายิ่งขึ้นขององคการ
นอกจากความตองการขององคกรที่มีตอลูกจางแลว ยังมีพฤติกรรมที่นายจางปรารถนาให
ลูกจางมีหรือกระทํา มีดังนี้
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่ไดรับ
มอบหมายใหทํา เพราะถาลูกจางขาดคุณสมบัติขอนี้แลวจะทําใหนายจางลําบากใจ
2. มี ค วามเป น มิ ต ร ร า เริ ง เบิก บาน และใหค วามร ว มมื อ ด ว ยดี กล า วคื อ กิ ริ ย า มารยาท
ตลอดจนการพูดจา จะตองรูวาอะไรควรไมควร
3. รักความเจริญกาวหนา มีความคิดริเริ่ม มีเหตุผล กลาวคือ มีการตัดสินใจดี ไมหยิ่งยโสหรือ
อวดดี อวดเดนเกินหนาเกินตา
4. มีความสนใจในงานขององคการสวนรวม ไมสนใจเฉพาะแตงานที่ไดรับมอบหมายและ
อนาคตของตนเองเทานั้น
5. รักและสนใจตอการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม อันเปนประโยชนตองาน แลวนําความรูนั้นๆ
มาใชใหไดผลและเปนประโยชนตองานหรือองคการจริงๆ
6. เมื่อไดรับการฝกอบรมและฝกทํางานโดยใกลชิดนายจางแลว จะตองสามารถปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายตามลําพังได ไมตองคอยควบคุมดูแลหรือสั่งสอนกันอยูเรื่อยๆ อยางไมจบสิ้น
7. สามารถเสนอขอคิดเห็นในทางเสริมสราง เพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการทํางานที่ดีกวาวิธีที่ทําหรือ
วิธีที่ใชอยูในปจจุบัน
8. เคารพในหลักความยุ ติธรรมและปฏิบัติตามกฎเกณฑข ององคการที่วางไว ไมเ ห็ น แก
ประโยชนสวนตนเปนใหญ
การสนองตอบความคาดหวังของผูบังคับบัญชา (จําเนียร จวงตระกูล, 2540 : 80-85)
ในการที่ จ ะจั ด ว า ใครเป น พนั ก งานที่ ดี นั้ น ผู ที่ ตั ด สิ น คื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ดั ง นั้ น ความคาดหวั ง ของ
ผูบังคับบัญชาที่มีตอผูปฏิบัติงาน ไดแก การที่ตองมีความรูดี มีความสามารถดี มีความประพฤติดี และ
มีสุขภาพดี สรุปไดวาองคประกอบสําคัญมีสองประการคือ ปฏิบัติงานดี และประพฤติดี โดยมีแนวทาง
ประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานดีและประพฤติดีดังนี้
1. แนวทางการปฏิบัติงานดี มีลักษณะดังนี้
1.1 มีความขยันหมั่นเพียรดี เอาจริงเอาจังในเวลาทํางาน ตั้งใจทํางานใหเสร็จ
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1.2 มีผลงานที่มีคุณภาพดี โดยสามารถปฏิบัติงานใหไดปริมาณและมาตรฐานหรือเกิน
กวา และมีคุณภาพดี โดยดูจากความถูกตอง สมบูรณตามที่ตองการ
1.3 มีความรับผิดชอบเปนที่ไวใจไดดี รับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูบังคับ
บัญชา และตอหนวยงาน
1.4 มีความรูความเขาใจงานเปนอยางดี จะตองรูขั้นตอนและขอบเขตของการปฏิบัติเปน
อยางดีและสามารถทําไดอยางดีดวย
1.5 มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ดี เรี ย นรู สิ่ ง ใหม ๆ ได เ สมอ เพื่ อ ช ว ยปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
1.6 มีความคิดริเริ่มดี พยายามที่จะสรางสรรค คิดคนหาวิธีการทํางานที่ดีขึ้น สะดวกขึ้น
ประหยัด และปลอดภัยมากขึ้น
1.7 มีดุลยพินิจและสามัญสํานึกดี มีไหวพริบ มีการคิดอยางเปนเหตุเปนผล และตัดสินใจ
อยางเปนเหตุเปนผล
1.8 มีมนุษยสัมพันธดีสามารถเขากับบุคคลอื่นไดเปนอยางดี ทั้งกับเพื่อนรวมงาน ผูบังคับ
บัญชา และบุคคลอื่นๆ รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
1.9 มีความรวมมือดี ใหความสําคัญของการรวมมือและประสานงานกัน มีการทํางานเปน
ทีม มีการสื่อสารที่ดี
1.10 มีเจตนคติที่ดีตองานและองคการ ซึ่งจะตองมีเจตคติที่ดีตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน
ตอผูบังคับบัญชา ตอลูกคา และผูอื่นตลอดทั่วทั้งองคการ
2. แนวทางการประพฤติตนใหดี มีลักษณะดังนี้
2.1 การมาทํางาน ตองมาทํางานตรงตามเวลาอยางปกติและสม่ําเสมอ และปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางเครงครัด
2.2 การปฏิบัติหนาที่ ตองไมประมาทเลินเลอในการทํางาน ตองเอาใจใสงานอยูเสมอ ไม
หนีงาน ใชเวลาในการทํางานใหเปนประโยชนตองานอยางเต็มที่ และตองใหขอเท็จจริงที่ถูกตองชัดเจน
2.3 การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ตองรับผิดชอบ มีวินัยใหความรวมมืออยางเต็มที่แก
ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน และทํ า งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายให แ ล ว เสร็ จ ได ทั น เวลา ไม ขั ด คํ า สั่ ง
ผูบังคับบัญชา
2.4 การรักษาความลับของงานและขาวสารองคการ เพื่อประโยชนขององคการ
2.5 การรักษาผลประโยชนขององคการ ทั้งทางตรงและทางออม
2.6 การใชและการระวังรักษาทรัพยสินขององคการ ทั้งในแงระวังรักษา และปองกันไมให
คนอื่นทําใหทรัพยสินในองคกรเสียหาย
2.7 ความซื่อสัตยสุจริต ตองซื่อสัตยสุจริต และมีความจงรักภักดีตอองคการ
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2.8 ความประพฤติและพฤติกรรม ตองประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เปนที่ตองการขององคการ
2.9 การแตงกายและการปรากฏกาย ตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามความนิยมของสังคม
2.10 การมีหนี้สิน ตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตนมีอยางเครงครัด ไมวาเปนทางการเงิน
หรืออยางอื่นใดก็ตาม
ดังนั้นจึงอาจกลาวสรุปไดวา มุมมองและความตองการของนายจางที่มีตอลูกจางหรือ
ผูบั งคั บบั ญชาต อผู ใต บั งคั บบั ญชา โดยทั่วไปจะเกี่ ยวข องกั บความสามารถในการทํ างาน และการ
ประพฤติตนของลูกจาง/ผูใตบังคับบัญชา ความพึงพอใจของนายจางจึงครอบคลุมอยูในประเด็นความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพและวิชาการทั่วไป บุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ซึ่งเปนกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยเสนอในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2539 เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 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 มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) หมายถึงการอาน การเขียน การฟง
การพูด และการสรุปเปน และโดยเฉพาะเนนภาษาตางประเทศ
1.3 มีทักษะในการใชเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Competence) มีทักษะในการ
ลําดับขอมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร
1.4 มีทักษะดาน Information Literacy
1.5 มีทักษะในการจัดการ (Management Skill)
1.6 มีทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะห
1.7 มีความสามารถในการศึกษา คนควา ดวยตนเอง
1.8 มีความสามารถในการดํารงชีวิตอยางที่ตนเองและผูอื่นมีความสุข
2. ความสามารถทางสังคม ประกอบดวย
2.1 มีวินัย ปฏิบัติตามกติกาของสังคม
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2.2 มีความรับผิดชอบ
2.3 มี Accountability
2.4 มีความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
2.5 มีความหวงใยและเสียสละเพื่อสังคม
2.6 มีความเขาใจในวิถีชีวิตในชนบท
2.7 มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น
2.8 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี
3. ความสามารถทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยไดใหแตละคณะพิจารณากําหนด
จากแนวทางการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และการ
กํ าหนดมาตรฐานและตั วบ งชี้ สํ าหรั บการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกระดั บอุ ดมศึ กษาของสํ านั กงาน
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 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
8. มีจิตสํานึกและศักยภาพในการสรางงาน
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9. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
5. เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กองวิจัยและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (2550 : 35-37) ศึกษาเรื่อง
"ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2548- 2549"
พบวาดานความรูความสามารถทางวิชาการ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจระดับมาก 3 อันดับแรก
ไดแก ความสามารถนําความรูมาใชในการพัฒนางาน คาเฉลี่ย 3.68 พื้นฐานความรูในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับงานที่ทํา คาเฉลี่ย 3.65 และความสามารถในการถายทอดขอมูลระหวางบุคคลและหนว ยงาน
คาเฉลี่ย 3.60 สวนความสนใจในการศึกษาคนควาความรูใหม ๆ มาพัฒนางาน และความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.46 และ คาเฉลี่ย 2.95 ตามลําดับ
สวนดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น คาเฉลี่ย 4.19 ความรับผิดชอบตอหนาที่ คาเฉลี่ย 4.00 เขา
ปฏิบัติงานสม่ําเสมอไมหลบหลีก คาเฉลี่ย 3.95 รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานในการแกปญหาที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 3.92 และมีความกระตือรือรนตอบทบาทและหนาที่ของตนเอง คาเฉลี่ย 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) ศึกษาเรื่อง
“ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2550” พบวาคุณสมบัติ
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาพรวม โดยคาเฉลี่ย 4.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามี
คุณสมบัติดานคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.23 รองลงมาคือ ดาน
บุคลิกภาพ คาเฉลี่ย 4.07 ดานความสามารถพื้นฐานในการทํางาน คาเฉลี่ย 3.98 และดานความรู
ความสามารถทางวิชาการ คาเฉลี่ย 3.98 หากเปรียบเทียบการสํารวจความพึงพอใจฯ รุนป 2550 กับป
2549 ซึ่งสํารวจโดยใชขอคําถามเดียวกัน พบวา คาเฉลี่ยคุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรในภาพรวม ป 2550 ต่ํากวาป 2549 เทากับ 0.02 (ป 2549 มีคาเฉลี่ย 4.07)
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2550 : 37) ศึกษาเรื่อง
“ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุนปการศึกษา 2548 - 2549” โดยภาพรวม
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ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามส ว นใหญ มี ค วามพึ ง พอใจในการใช บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน และรายคณะ ผลปรากฎไดดังนี้
1. เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตดาน
บุคลิกภาพ มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ ดานเจตคติตอหนวยงาน คาเฉลี่ย 3.86 ดานการ
พัฒนาตนเอง คาเฉลี่ย 3.71 ดานความสามารถ/ทักษะ คาเฉลี่ย 3.66 และดานความรู คาเฉลี่ย 3.60
2. เมื่อพิจารณาเปนรายคณะ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97 รองลงมา 3 ลําดับแรก คือมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93 คณะเภสัชศาสตรเทากับคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91 และคณะแพทยศาสตร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.82
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ (2552 : 8) ศึกษาเรื่อง “ความพึง
พอใจของผูประกอบการในการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2551”
พบวาโดยภาพรวมผูประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแมโจในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 3.91 คิดเปนรอยละ 78.20 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตจําแนกในแต
ละดาน พบวาดานที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุด คือดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 คิดเปนรอยละ 82.60 รองลงมาคือความรู
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90 คิดเปนรอยละ 78.00 และ
ดานความรูความสารถทางวิชาการ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.70 คิดเปนรอยละ 74.00
งานนโยบายและแผน ฝายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยโยนก (2545) ศึกษาเรื่อง “ความพึง
พอใจของนายจางที่มีตอการทํางานของผูสําเร็จจากวิทยาลัยโยนก ปการศึกษา 2543” พบวา กลุมตัวอยาง
ผูประกอบการหรือนายจางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 50.9 เพศชาย รอยละ 49.1 โดยประกอบการ
ประเภทธุรกิจ รอยละ 47.4 สูงกวาประเภทอื่น และทํางานอยูในสถานประกอบการตางๆ เปนระยะเวลาต่ํา
กวา 1 ป รอยละ 59.6 มากที่สุด รองลงมา ไดแก 1 ป – 2 ป รอยละ 26.3 และ 5 ปขึ้นไป รอยละ 15.8
ตามลําดับ สวนปจจัยที่ผูประกอบการหรือนายจางเลือกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยโยนกเขาทํางาน
มากที่สุด คือ สาขาวิชาที่สําเร็จตรงกับตําแหนงงานที่ตองการ รอยละ 63.2 รองลงมา ไดแก มีอัธยาศัยดี
และมีมนุษยสัมพันธดี รอยละ 49.1 และมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคฉลาดและมีไหวพริบ รอยละ 47.4
ตามลําดับ
1. ดานความเขาใจ รูจัก บทบาทหนาที่ และลักษณะงาน โดยรวมแลวผูประกอบการเห็นวา
ผูสําเร็จฯ มีความเขาใจในบทบาทหนาที่เปนอยางมาก (คาเฉลี่ย = 3.72) ทั้งนี้การใหความสําคัญและ
ตระหนักในบทบาท หนาที่ ภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00 ซึ่งมากกวาดานอื่นๆ
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 พอใจในกรณีที่เชื่อฟง และใหความเคารพผูบังคับบัญชาเปนอยางดี
มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.16 ซึ่งมากกวาดานอื่นๆ รองลงมาไดแก การเรียนรูและปรับตัวเองเขากับวัฒนธรรม
ของหนวยงานไดดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.04 และมีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน ตลอดเวลา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.02 ตามลําดับ แสดงวา นายจาง/ผูประกอบการพอใจในลักษณะนิสัยทั้ง 3 ประการดังกลาวเปน
อยางมาก
ในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา โดยรวมแลวนายจาง/ผูประกอบการมีความพอใจเปน
อยางมาก (คาเฉลี่ย = 3.68) โดยพอใจในการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย
และมีความรับผิดชอบตอหนาที่การทํางานมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.02 ซึ่งมากกวาการปฏิบัติงานอื่นๆ
รองลงมาไดแก มีความซื่อสัตย และจริงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ตลอดจนมีความตั้งใจและพยายามสูงในการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 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 ปรับตัวเขากับผูอื่นไดงาย มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทํางาน
รับผิดชอบในการทํางาน มีความเอื้ออาทรกับเพื่อนรวมงาน ซื่อสัตย และเปนคนมีเหตุผล
งานรายงานและเผยแพร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551 : 136) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนายจาง /ผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รุนปการศึกษา 2549”, พบวาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตทุกคณะในภาพรวมอยูในระดับ
ดี หรือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คิดเปนรอยละ 75.90 ทั้งนี้นายจางมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดาน
การอุทิศตนตอองคกรมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.14 ดานความรูความสามารถในงาน คาเฉลี่ย 3.80 ดานการ
ทํางานรวมกับองคกรและผูอื่น 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)
ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนายจาง /ผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุนป
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การศึกษา 2550”, พบวานายจาง/ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณลักษณะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะการทํางานของ
บัณฑิตพบวานายจาง/ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณลักษณะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 4.07 และเมื่อพิจารณาในรายดานพบวาดานการอุทิศตนตอ
องคกรอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณารายขอในจํานวน 30 ขอ พบวานายจาง/
ผูบังคับบัญชาสวนใหญเห็นวาคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมที่มี
ความพึงพอใจอยูในระดับสูง โดยบัณฑิตมีสัมมาคารวะและออนนอมถอมตนมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.48
รองลงมามีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 4.46 และมีมนุษยสัมพันธที่ดี คาเฉลี่ย 4.42
งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บทคัดยอ : 2546) ศึกษา
เรื่อง “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
ได รับมอบหมาย เมื่ อเปรี ยบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจา ง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชนในเรื่องความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และความสามารถ ในการตัดสินใจแกปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวาง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเรื่องความรูความสามารถในวิชาชีพ
และความรู เชิงวิชาการทั่วไป และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันรายข อ
ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเรื่องความรูความสามารถใน
วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก โดย
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก 9 ขอ และระดับพึงพอใจ 2 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการ
ปรั บตัวใหเข ากับระบบการทํ างาน และความสามารถในการทํางานเป นที ม เมื่ อเปรียบเที ยบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
แตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวาง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเรื่องความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถ ในการวิเคราะหสังเคราะห ความสามารถในการ
บริหารจัดการ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
ในเรื่องความ 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
วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ มี ค วามพึ ง พอใจแตกต า งกั น รายข อ ระหว า งนายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ภาครั ฐ กั บ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเรื่องการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน การรับฟงความคิดเห็น
ของผู อื่น ความเชื่อมั่ น ในตนเอง ความมีเ หตุผล ความเปน ผู นํา และความสามารถในการควบคุม
อารมณ กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ค วามพึ ง พอใจแตกต า งกั น รายข อ ระหว า ง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเรื่องการใหความรวมมือกับเพื่อน
รวมงาน การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 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 ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถอยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพและกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวาง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเรื่องความขยันอดทนอุตสาหะ และ
กลุมสาขา วิชาสังคมศาสตร มีความพึงพอใจไมแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ
กับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บทคัดยอ : 2548)
ศึกษาเรื่อง “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 เฉลี่ยของความ
พึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจ าง/ผู ใช บั ณฑิ ตภาคเอกชน ในเรื่ อ งความรู เ ชิ ง วิ ช าการทั่ ว ไป ความเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าชี พ
ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน
ความรูความสามารถในวิชาชีพ และความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหา
ความรูใหมเพื่อพัฒนางาน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอ
ทุกขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน และ กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร
มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอเกือบทุกขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาคเอกชน ยกเวนเรื่องความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน ดานความรูความสามารถทั่วไป
ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก 10
ขอ และระดับพึงพอใจ 1 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก
ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถใน
การปรั บตั ว ใหเ ข า กั บระบบการทํางาน เมื่อเปรียบเที ยบความแตกตางของคาเฉลี่ ยความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ มีความแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชนในเรื่องความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยาง
ต อเนื่ อง ความสามารถในการใช ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร ความสามารถในการวิ เคราะห สั งเคราะห
ความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีความแตกตางกันรายขอทุกขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชน และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร มีความแตกตางกันรายขอเกือบทุกขอระหวางนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ยกเวนเรื่องความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในเรื่องความเชื่อมั่นในตนเอง
ความมีเหตุผล และความเปนผูนํา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกัน
รายขอทุกขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน และกลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาคเอกชน เรื่องการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ ความมี
เหตุผล และความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุด 6 ขอ และพึง
พอใจมาก 1 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก ความ
ซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนแตละกลุมสาขา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความพึงพอใจไม
แตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจแตกตางกันรายขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ในเรื่องการประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ความสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม และความตรงตอเวลา และกลุม
สาขาวิชาสังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันเกือบทุกขอระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ยกเวนเรื่องความขยันอดทนอุตสาหะ
งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บทคัดยอ : 2549) ศึกษาเรื่อง
”ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2547” พบวา ใน
ภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตในระดับมาก (คาเฉลี่ย
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
ของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
พบว า มี ความพึ งพอใจแตกต างกั นในภาพรวมและรายข อ ระหว างนายจ าง/ผู ใช บั ณฑิ ตภาครั ฐกั บ
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
ของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
พบว า มี ความพึ งพอใจแตกต างกั นในภาพรวมและรายข อ ระหว างนายจ าง/ผู ใช บั ณฑิ ตภาครั ฐกั บ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวม
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 7 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด สวนใหญเปน
บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะพยาบาลศาสตร และ
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต างของค าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจ าง/ผู ใชบัณฑิตภาครั ฐและ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกั นในภาพรวมและรายขอ ระหวาง
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บทคัดยอ : 2551) ศึกษา
เรื่อง “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) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ และนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาค เอกชน พบวา มีความ
พึงพอใจแตกตางกันในภาพรวม และรายขอ ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชน ยกเวนขอความสามารถในการเรียนรู ศึกษาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน
มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานความรูความสามารถทั่วไป 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 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/
ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวม
และรายข อ ระหว า งนายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ภาครั ฐ กั บ นายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ภาคเอกชน ยกเว น ข อ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสาร 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 และความสามารถอยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด สวนใหญเปนบัณฑิตคณะ
อุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาศาสตร(ภูเก็ต) วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวิทยาศาสตร และคณะทันต
แพทยศาสตร และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ
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ระหวางนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ยกเวนขอความซื่อสัตยสุจริต มี
ความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บทคัดยอ : 2552)
ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนายจา ง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร รุ นปการศึ กษา
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
และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ กับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวม และรายขอทุกขอ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานความรูความสามารถทั่วไป 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 คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะนิติศาสตร และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มี
ความพึงพอใจแตกตางกันในภาพรวมและรายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
ยกเวนขอความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสาร 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 คณะวิทยาการสื่อสาร
และคณะเศรษฐศาสตร และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ของความพึง พอใจของ
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นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันใน
ภาพรวมและรายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ยกเวนขอความมีมนุษยสัมพันธ
มี ค วามพึ ง พอใจไม แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ขณะที่ ด านคุ ณธรรมจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 7 ขอ ซึ่ง 3 ขอแรก
ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ความ
ซื่อสัตยสุจริต และความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข โดย 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมากที่สุด สวนใหญเปนบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาการ
สื่อสาร และคณะเศรษฐศาสตร และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันใน
ภาพรวมและรายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ยกเวนขอความซื่อสัตยสุจริต มี
ความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ฉลวย ชีวกิดาการ และคณะ (บทคัดยอ : 2540) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร” พบวา
1. คุณภาพบัณฑิตจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต พบวา ในการศึกษาเชิง
ปริมาณ ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับดีทั้ง 14 ปจจัย โดย
ปจจัยที่ผลการประเมินสูงกวาปจจัยอื่นๆ 4 ปจจัยไดแก ความประพฤติบุคลิกลักษณะ ความมีมนุษย
สัมพันธ การพัฒนาตนเอง และความอดทนในการปฏิบัติงาน และปจจัยที่ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชา
ประเมิ น ต่ํ า กว า ป จ จั ย อื่ น ๆ 4 ป จ จั ย ได แ ก คุ ณ ภาพของงาน ความสามารถในการบั ง คั บ บั ญ ชา
ความสามารถในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา และประสิทธิภาพของงาน และจากการศึกษาเชิงคุณภาพ
เป นการสั มภาษณ ผู จ างงาน/ผู บั งคั บบั ญชาเพื่ อเสริ มและอธิ บายป จจั ยแต ละป จจั ยให ชั ดเจนยิ่ งขึ้ น
โดยปจจัยที่ผลการประเมินสูงกวาปจจัยอื่นๆ พบวา ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาสวนใหญเห็นดวยวาบัณฑิตมี
คุ ณภาพอยู ในระดั บสู งจริ ง แต ในป จจั ยที่ ผลการประเมิ นเชิ งปริ มาณต่ํ ากว าป จจั ยอื่ นๆ ผู จ างงาน/
ผูบังคับบัญชาสวนใหญไมเห็นดวย เนื่องจากบัณฑิตสวนใหญสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุณภาพของงานเปนที่พอใจของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชา
2. คุณภาพบัณฑิตกับประเภทหนวยงาน พบวา ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของหนวยงาน
เอกชน หนวยงานราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ แตกตางกัน 8 ปจจัย และเกือบทุกปจจัยที่ผลการประเมิน
แตกตางกัน ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาในหนวยงานราชการ มีผลการประเมินดีกวาผลการประเมินของผูจางงาน/
ผูบังคับบัญชา ในหนวยงานเอกชน ไดแก ความประพฤติบุคลิกลักษณะ ความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ
การสื่อขอความ คุณภาพของงาน ประสิทธิภาพของงาน ความสามารถในการบังคับบัญชา ความสามารถใน
การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา และสําหรับปจจัยการควบคุมงาน ไมมีความแตกตางกันเปนรายคู
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3. คุ ณลั กษณะของบั ณฑิตตามความตองการของผูจางงาน/ผู บังคับบัญชา 15 ขอ พบว า
หนวยงานเอกชน หนวยงานราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความตองการในคุณลักษณะของบัณฑิต
อยูในระดับมาก 10 ขอ ระดับปานกลาง 5 ขอ โดย 3 ลําดับแรกที่แตละหนวยงานตองการในระดับมาก
เหมือนกัน ไดแก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และความขยัน
อดทนในการปฏิบัติงาน รองลงไปไดแก ความรูความสามารถในการประยุกตความรูใหเกิดประโยชน
ความรูความสามารถในการวิเคราะหและการแกปญหา ความมีมนุษยสัมพันธ ความรูความสามารถ
เฉพาะสาขา ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรูความสามารถในการถายทอดความรู และความเปนผูนํา
4. คุณลักษณะของบัณฑิตกับประเภทหนวยงาน พบวา ผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
เอกชน หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตองการคุณลักษณะของบัณฑิตตางกัน 7 ขอ โดยที่หนวยงาน
ราชการมีความตองการสูงกวาหนวยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในคุณลักษณะความรูความสามารถ
เฉพาะสาขา ความรูความสามารถในการถายทอดความรู การมีประสบการณรวมกิจกรรมขณะที่ศึกษา
และความรูความสามารถพิเศษในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ สวนคุณลักษณะความขยันอดทนใน
การปฏิบัติงานหนวยงานราชการต องการคุณลักษณะนี้ มากกว าหน วยงานเอกชน
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
เรื่องการประยุกตความรูใหเกิดประโยชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค การถายทอดความรู และการพูดจา
ฝายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
(2550 : 14-18) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการทํางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวงรุนปการศึกษา 2549 ” พบวาในภาพรวมนายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย แม
ฟาหลวงอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนายจางในแตละดานของบัณฑิต พบวา
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
บัณฑิตมากที่สุด สวนใหญนายจางมีความพึงพอใจบัณฑิตในประเด็นมีความสุภาพ ออนนอม มีสัมมา
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คารวะ รูจักกาลเทศะมากที่สุด รองลงมาคือมีความซื่อสัตยสุจริต สวนประเด็นที่นายจางมีความพึง
พอใจตอบัณฑิตนอยที่สุด คือ ประเด็นมีความเปนผูนําและผูตามที่ดี สําหรับดานความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน นายจางมีความพึงพอใจในดานนี้อยูในระดับมาก สวนใหญนายจางมี
ความพึงพอใจในประเด็นความสามารถในการทํางานเปนทีม และความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมาคือ ความสามารถในการใชอุปกรณสํานักงาน สวนประเด็นที่นายจางมีความพึง
พอใจตอบัณฑิตนอยที่สุด คือ ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ภาษาตางประเทศ ขณะที่ดานความรู
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจในดานนี้อยูในระดับมาก สวนใหญนายจาง
มีความพึงพอใจในประเด็นความสามารถในการนําความรู มาประยุก ตใชในการปฏิบัติงานมากที่สุด
รองลงมาคือ ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ สวนประเด็นที่นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตนอย
ที่สุด คือ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพตามสายงานที่รับผิดชอบ
พนม วงศไชย (2550 : 29-41) ศึกษาเรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอ
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2550” พบวาหนวยงานที่บัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม รวมทํา งานสว นใหญมี ความพึง พอใจในระดั บมากและไม มี
หนวยงานใดที่มีความพึงพอใจในระดับนอยหรือนอยที่สุด รวมทั้งไดใหขอคิดเห็นและเสนอแนะแกคณะ
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน นอกจากนั้นยังพบวาคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ตอการทํางานของบัณฑิตดวย โดยมีคุณสมบัติที่มีความสัมพันธมากก็คือสถานที่ตั้งและประเภทของ
สถานประกอบการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค (2550 : 66-74) ศึกษาเรื่อง
“ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ป 2548-2549" พบวาความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ปการศึกษา 2548-2549 อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 โดยดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.38
รองลงมาดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.16 และดานความรูความสามารถทางวิชาการอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาผูใชบัณฑิตสวนใหญมีความตองการรับบัณฑิตที่จบ
จากมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎนครสวรรค ในสาขาวิ ชา 3 อั นดั บแรก ได แก สาขาการเงิ นและการบั ญชี
คอมพิวเตอรและบริหารธุรกิจ ตามลําดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (2550 : 36-40) ศึกษาเรื่อง “ความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2548 - 2549” พบวาในภาพรวมผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจตอการทํางานของบัณฑิตที่เขาปฏิบัติงานในหนวยงานในระดับมาก ทั้งบัณฑิต
ภาคปกติ และภาค กศ.บป. เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดาน พบวาดานความรูความสามารถทางวิชาการ
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ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะในดานความมุงมั่นในการปฏิบัติงานให
สําเร็จ การใฝรูใฝเรียนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับในเรื่องเชิงวิชาการ ดานความรูความสามารถพื้นฐาน ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความสามารถปรับตัวในการทํางานกับ
เพื่อนรวมงานและการทํางานเปนทีม ลักษณะของการเปนผูตามที่ดี สวนดานทักษะในการใชภาษาต
างประเทศมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดานความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความซื่อสัตย ความ
มีน้ําใจ ตอผูรวมงานและผูอื่น และการรูจักกาลเทศะ
สุกัลยา ธรรมรักษา (2542). ศึกษาเรื่อง “ภาวะการมีงาน ภาวะการทํางานของบัณฑิตและ
ความพึ ง พอใจของนายจา งที่ มีตอ บั ณฑิต คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิท ยาลั ย หอการคา ไทย” พบว า
ในภาพรวมนายจางมีความพึงพอใจบัณฑิตดานความรูความสามารถ และดานทั่วไปในระดับดี และ
นายจางสวนใหญใหความสําคัญระหวางความรูความสามารถในการทํางาน และความสามารถดาน
ทั่วไปพอๆ กัน เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา
1. ดานความรูความสามารถ ในภาพรวมนายจางประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตอยูใน
ระดับดี ไดแก ความรูเชิงวิชาการทั่วไป ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น
ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมเกี่ยวกับงาน ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา ความสามารถ
ในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสารในการทํางาน และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยความรูความสามารถที่นายจางประเมินใหต่ํากวาความรูความสามารถอื่นๆ คือ ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ
2. ดานทั่วไป ในภาพรวมนายจางประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตอยูในระดับดี ไดแก
ความรับผิดชอบในการทํางาน ความใฝรู อัธยาศัย มารยาท การตรงตอเวลา ความมีสัมมาคารวะ
ความซื่อสัตยในการทํางาน การควบคุมอารมณ การชวยเหลือเกื้อกูลผูรวมงาน ความมีมนุษยสัมพันธ
ความขยันอดทน และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
สวนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (2548 : 20-22) ศึกษา
เรื่อง“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) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจ
ตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจตอบทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ประจํา ป
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
คิ ด เป น ร อ ยละ 84.00 และ83.60 ตามลํ า ดั บ ส ว นความพึ ง พอใจต อ บทบาทของจุ ฬาลงกรณ
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
เรื่อง “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
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 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 บัณฑิตรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น บัณฑิตมีความสามารถ
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ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตนเพื่อการปฏิบัติงาน
บัณฑิตกระตือรือรนสนใจศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง และบัณฑิตสามารถใชสื่อสิ่งพิมพในการสืบคน
ขอมูล และ โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.84 – 3.66 ยกเวนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการ
ทํางานและการติดตอสื่อสาร 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 เอกอิ่มผล (2535). ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของตลาดแรงงานตอบัณฑิตคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง” พบวา
1. ความคาดหวังของตลาดแรงงานตอบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พบวา สาขาที่ตองการมากที่สุด คือ สาขาการบัญชี รองลงมาคือ สาขาการตลาด สาขาการบริหารทั่วไป
สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ และสาขาอุตสาหกรรมบริการ
2. การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สิ่งที่สําคัญมีดังนี้
2.1 ดานสถานภาพสวนตัวของบัณฑิตที่สําคัญมากคือ พันธะการรับราชการทหาร รองลงมา
คือเรื่อง อายุ เพศ สถานภาพสมรส
2.2 ด า นความรู ค วามสามารถทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ สํ า คั ญ สู ง สุ ด คื อ ความรู
ความสามารถในการใชทฤษฎีมาประยุกตงาน รองลงมา คือ ความรูความสามารถในสาขาวิชาที่เรียน
มา ความสามารถพิ เ ศษด า นภาษาต า งประเทศและคอมพิ ว เตอร ผลการเรี ย น ระยะเวลาเรี ย น
ความสามารถขับขี่รถยนต และจักรยานยนต
2.3 ดานบุคลิกภาพ ที่สําคัญสูงสุดคือ มีความเหมาะสมกับงาน รองลงมา คือ มนุษย
สัมพันธที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก พูดจาฉะฉาน ชัดถอยชัดคํา มีภาวะการเปนผูนํา
และแตงกายดี
3. ดานการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่สําคัญสูงสุด คือ มีความขยันอดทน สูงานและเสียสละ รองลงมา คือมีทัศนคติที่ดีตองาน มีความ
ซื่อสัตยจริงใจ ออนนอมถอมตน มีความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบตางๆ ในการแกปญหาเฉพาะหนา
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น สามารถทํางานเปนทีมได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสุขุม
รอบคอบ สามารถอยูไดนานไมเปลี่ยนงานบอยๆ มีประสบการณในการทํางาน มีความรูเกี่ยวกับ
หนวยงานที่สมัคร มีความรูเกี่ยวกับขาวสารการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เคยรวมกิจกรรมระหวาง
ศึกษาอยู ลายมือของผูสมัคร เงินเดือนที่เรียกรอง มีผูรับรองค้ําประกัน และออกตางจังหวัดได
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4. ขอเสนอแนะสําหรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ควรปรับปรุงมาก
ที่สุด คือ ความรูความสามารถในการใชทฤษฎีมาประยุกตกับงาน รองลงมา คือ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา ความเปนผูนํา การตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย ความ
กลาแสดงออก การรักษาผลประโยชนของหนวยงาน ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความอดทน ความ
ซื่อสัตย ความขยันหมั่นเพียร การเคารพและเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
5. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในเรื่องคุณสมบัติดานสถานภาพสวนตัว ความรูความสามารถ
ทางวิชาการและวิชาชีพ บุคลิกภาพ คุณสมบัติอื่นๆ และสิ่งที่ตองปรับปรุง โดยจําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศ อายุ งานในหนาที่และขนาดของบริษัทที่ตางกัน มีความเห็นในเรื่อง
คุณสมบัติของบัณฑิตไมแตกตางกัน สวนตําแหนงที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นในเรื่องสถานภาพสวนตัว
ของบัณฑิตตางกันในระดับนัยสําคัญ .05 คือ ตําแหนงหัวหนาสวนใหความสําคัญตอสถานภาพสวนตัว
ของบัณฑิตมากกวาตําแหนงผูจัดการ นอกนั้นไมแตกตางกัน
อารีย คณาวิวัฒนไชย และมาลี หังสพฤกษ (2546) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนายจาง/
ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2543” พบวา
1. ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต พบวา ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดย 3 ลําดับแรกที่นายจาง/
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ความรูความสามารถใน
วิชาชีพ และความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย ดานความรู
ความสามารถทั่วไป 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
ปรั บตั วเข ากั บเพื่ อนร วมงาน ด านคุ ณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิ ชาชี พ ในภาพรวม
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดย 3 ลําดับแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในระดับมาก ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
2. ความต อ งการในคุ ณลั ก ษณะของบั ณฑิ ต พบว า ด า นความรู ค วามสามารถทาง
วิชาการ/วิ ชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความตองการในระดับมาก โดย 3 ลําดับแรกที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความตองการในระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ความสามารถใน
การประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย และความสามารถในการตัดสินใจในการ
แกปญหาในงานที่รับผิดชอบ ดานความรูความสามารถทั่วไป ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความ
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ต องการในระดั บมาก โดย 3 ลํ าดั บแรกที่ นายจ าง/ผู ใช บั ณฑิ ตมี ความต องการในระดั บมาก ได แก
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. เมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต างของค าเฉลี่ ยระหว างค าเฉลี่ ยของความพึ งพอใจกั บ
คาเฉลี่ย ของความตองการในคุณลักษณะของบัณฑิตของนายจาง/ผูใชบัณฑิต พบวา ทุกดานและทุก
ขอมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตตอ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2550 ในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย
3. การตรวจสอบเครื่องมือ
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 ที่มีสถานที่ตั้งชัดเจนจํานวน 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

รวมทั้งมหาวิทยาลัย
1. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
ทันตแพทยศาสตร
พยาบาลศาสตร
แพทยศาสตร
เภสัชศาสตร
2. กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
3. กลุมวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต)
4. กลุมเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีและการจัดการ
5. กลุมบริหารธุรกิจฯ
วิทยาการจัดการ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ
คณะการบริการและการทองเที่ยว
เศรษฐศาสตร
6. กลุมศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตร
7. กลุมสังคมศาสตรฯ
นิติศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมฯ
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
8. กลุมศิลปกรรมศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร
9. กลุมสหวิทยาการ
วิทยาการสื่อสาร

บัณฑิต บัณฑิตที่มีที่อยูของนายจาง
ที่ไดงานทํา ชัดเจน (ที่สงแบบสอบถาม)
3,501
529
41
233
132
123
522
364
83
75
317
286
31
401
131
65
205
992
542
294
94
62
71
71
523
62
289
45
127
33
33
113
65

3,092
517
41
228
128
120
454
312
77
10
284
255
29
349
107
64
178
857
466
260
82
49
64
64
449
48
243
41
117
26
26
92
60
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แบบสอบถามที่
ไดรับคืน
1,180
263
21
132
65
45
177
124
27
26
54
40
14
110
25
29
56
323
186
84
26
27
27
27
169
25
83
13
48
10
10
47
27

รอยละของ
แบบสอบถามที่ไดรับ
เทียบกับที่สง
38.2
50.9
51.2
57.9
50.8
37.5
39.0
39.7
35.1
40.0
19.0
15.7
48.3
31.5
23.4
45.3
31.5
37.7
39.9
32.3
31.7
55.1
42.2
42.2
37.6
52.1
34.2
31.7
41.0
38.5
38.5
51.1
45.0
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วิเทศศึกษา

48

32

20

62.5

* ไมรวมบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระจํานวน 197 คน (รวมบัณฑิตที่ทํางานแลวทั้งหมด 3,698)

เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย
การศึกษายังคงใชรูปแบบการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2545 เปนหลัก และในรุนปการศึกษา 2550 ไดปรับปรุงแบบสอบถาม
โดยได ตั ด ทอนบางส วนให กระชั บและชั ดเจนขึ้ น ลั กษณะของเครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ย ยั งคงเป น
แบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อวัดระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรของนายจาง/
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 และมีความชัดเจนขึ้น
การรวบรวมขอมูล
1. รวบรวมสถานที่ทํางานของนายจาง/ผูใชบัณฑิตจากแบบสอบถามภาวะการหางานทําของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 จากการที่ใหบัณฑิตที่เขาซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรบั นทึ กและพิ มพขอมูลเบื้ องตนเพื่ อใชประกอบการรายงานตัวเพื่ อเข ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในชวงสิงหาคม-กันยายนกอนวันที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรจริงเมื่อวันที่ 20-21
กันยายน 2551 โดยคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีสถานที่ทํางานที่มีรายละเอียดสมบูรณ ถูกตอง
และชัดเจน จํานวน 3,092 คนหรือคิดเปนรอยละ 88.3 ของบัณฑิตที่ทํางานแลว (ไมรวมบัณฑิตที่
ประกอบอาชีพอิสระจํานวน 197 คน)
2. สง แบบสอบถามทางไปรษณีย ถ ึง นายจา ง/ผู ใ ชบ ัณ ฑิต ตามสถานที ่ทํ า งานในขอ 1
ในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2552 พรอมทั้งไดแนบซองซึ่งติดแสตมปและจาหนาซองถึงผูวิจัยทุก
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ฉบับ เพื่อใหนายจาง/ผูใชบัณฑิตสงแบบสอบถามกลับ โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาในชวงเดือน
กั น ยายน -ตุ ล าคม 2552 และติ ด ตามรอบสองในช ว งเดื อ น พฤศจิ ก ายน –ธั น วาคม ซึ่ ง ได รั บ
แบบสอบถามทั้งหมดรวมจํานวน 1,180 ฉบับคิดเปนรอยละ 38.2 ของแบบสอบถามที่สงทั้งหมด
3. สําหรับแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา เนื่องจากการเปลี่ยนที่อยูหรือไมถึงมือผูรับ และบาง
คณะมีนายจาง/ผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามมานอย ในกรณีนี้จะใชการสงแบบสอบถามใหมอีกรอบ
โดยไดจาหนาที่อยูใหมใหชัดเจนอีกครั้งและสงถึงนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหม
โดยเปนนายจาง/ผูใชบัณฑิตของทุกคณะ ในการติดตามแบบสอบถามบางสวน ผูศึกษาไดดําเนินการ
ตามแบบสอบถามโดยไดโทรศัพทติดตอไปยังนายจาง/ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุน
ปการศึกษา 2550 โดยตรงเพื่อสอบถามที่อยูที่ชัดเจน หลังจากนั้นไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมดในชวง
ปลายเดือนธันวาคม 2552
การวิเคราะหขอมูล
ไดดําเนินการจัดระเบียบขอมูลใหสมบูรณถูกตอง แลวใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5 for
Windows ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ใชสถิติแบบพรรณนา เพื่อใชบรรยายลักษณะของขอมูล ไดแก รอย
ละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( x , Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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
หนวยงานไดรับประโยชนในระดับมากที่สุด
5
ความหมายเทากับ
4
ความหมายเทากับ
หนวยงานไดรับประโยชนในระดับมาก
3
ความหมายเทากับ
หนวยงานไดรับประโยชนในระดับปานกลาง
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2
1

ความหมายเทากับ
หนวยงานไดรับประโยชนในระดับนอย
ความหมายเทากับ
หนวยงานไดรับประโยชนในระดับนอยที่สุด
5.
การวิเคราะหขอมูลในสวนที่เปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นที่มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ไดกําหนดระดับการเปรียบเทียบไว 5 ระดับ ดังนี้
5
ความหมายเทากับ
บัณฑิตมอ. มีความสามารถดีกวามาก
4
ความหมายเทากับ
บัณฑิตมอ. มีความสามารถดีกวา
3
ความหมายเทากับ
บัณฑิตมอ. มีความสามารถพอๆ กัน
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
สํ า หรั บ ข อ มู ล ในส ว นตารางแสดงผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทุ ก ตารางได แ สดงข อ มู ล ทั้ ง ใน
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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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การเสนอผลการวิจัยเรื่อง 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

ตอนที่ 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 ปขึ้นไป 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 ปขึ้นไป 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
การศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (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 และอื่นๆ (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4 ภาคผนวก ก )
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน
สถานภาพของผูประเมิน

จํานวน

รอยละ

(N=1,180)

(100.00)

หญิง

720

61.0

ชาย

460

39.0

นอยกวา 30 ป

263

22.3

31-40 ป

466

39.5

41-50 ป

312

26.4

มากกวา 50 ป

134

11.4

5

0.4

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

61

5.2

ปริญญาโท/เอก/เทียบเทา

364

30.8

ปริญญาตรี

767

65.0

49

4.2

502
530
148

42.5
44.9
12.5

1. เพศ

2. อายุของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน

ไมระบุ
3. อายุการทํางาน

ไมระบุ
4. ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือต่ํากวา

5. ความสัมพันธกับบัณฑิต
ผูบังคับบัญชาระดับตน
ผูบังคับบัญชาโดยสายการบังคับบัญชา
ผูรวมงานและอื่นๆ
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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 (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 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 ดําเนินการในรูปแบบอื่น (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.2 และตารางที่ 7 ภาคผนวก ก)
2.3 ประเภทของทุนจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทกรณีอยูในภาคเอกชน พบวา สวนใหญหรือรอยละ
34.1 เปนหนวยงานที่มีทุนจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท 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 (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 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 ตั้งแต 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
ตําแหนงอื่น (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 อื่นๆ 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
1. ประเภทหนวยงานของผูประเมิน
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
มูลนิธิ/องคกรสาธารณกุศล
รัฐวิสาหกิจ
2. ประเภทของกิจการ (กรณีเปนภาคเอกชน)
บริษัท(จํากัด)
บริษัท(มหาชน)
สถานศึกษา/มูลนิธิการศึกษา
เจาของคนเดียว
หางหุนสวนจํากัด/สามัญ
องคกรพัฒนาชุมชน/องคกรสาธารณะ
3. ประเภทของทุนจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัท (กรณีเปนภาคเอกชน)
นอยกวา 5 ลานบาท
มากกวา 5-10 ลานบาท
มากกวา 10-100 ลานบาท
มากกวา 100-200 ลานบาท
มากกวา 200 ลานบาท
ไมระบุ
4. จํานวนบุคลากร/พนักงานในหนวยงาน
นอยกวา 50 คน
ตั้งแต 51-100 คน
ตั้งแต 101-500 คน
มากกวา 1,000 คน
ตั้งแต 501-1,000 คน
ไมระบุ
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จํานวน
(N=1,180)
756
388
22
14
(N=756)
431
153
87
47
26
12
(N=756)
132
102
158
258
28
78
(N=1,180)
409
241
265
190
72
3

รอยละ
64.1
32.9
1.9
1.2
57.0
20.2
11.5
6.2
3.4
1.6
17.5
13.5
20.9
34.1
3.7
10.3
34.7
20.4
22.5
16.1
6.1
0.3
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และรอยละหนวยงานของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน
สถานภาพของหนวยงานของผูประเมิน

จํานวน
(N=1,180)

รอยละ
(100.0)

หัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย/หัวหนางานหรือเทียบเทา

551

46.7

ผูอํานวยการกอง/ผูจัดการฝาย/ผูจัดการสาขาหรือเทียบเทา

213

18.1

ผูรับผิดชอบงาน/พนักงานปฏิบัติการ

154

13.1

ผูจัดการฝายปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

91

7.7

เจาของกิจการ

60

5.1

กรรมการผูจัดการ

34

2.9

อื่นๆ

77

6.5

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

7

0.6

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

5. ตําแหนงของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่เปนผูประเมิน

6. วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน

สอบปฏิบัติ
7. จุดเนนที่สําคัญในการพิจารณารับบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน
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ตอนที่ 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
เพื่ อ พั ฒ นางาน ความสามารถในการประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ท างวิ ช าชี พ กั บ งานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาที่รับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน
และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2. ดานความรูความสามารถทั่วไป ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย
7.59) โดยเปนการประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานนี้ 11 ขอยอย ไดแก ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอ
สื่ อ สาร ความสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ
ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน) ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ความสามารถในการทํางานเปนทีม ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห ความสามารถในการ
ปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
3. ดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.88) โดยเปน
การประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานนี้ 8 ขอยอย ไดแก การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีมนุษยสัมพันธ ความเปนผูนํา ความมีเหตุผล การใหความ
รวมมือกับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงาน และความสามารถในการควบคุมอารมณ
4. ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.26) โดยเปนการประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานนี้
7 ขอยอย ไดแก ความขยันอดทนอุตสาหะ ความซื่อสัตยสุจริต ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และ
ความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
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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 (ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานความรูความสามารถ
(N=1,180)
ทางวิชาการ/วิชาชีพ
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
1. ความสามารถในการเรียนรูศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหา
ความรูใหมเพื่อพัฒนางาน
2. ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
3. ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. ความรูเชิงวิชาการทั่วไป
5. ความรูความสามารถในวิชาชีพ
6. ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน
7. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
8. ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ
9. ความสามารถในการวางแผนการทํางาน
เฉลี่ยรวมดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

7.75

1.39

พึงพอใจมาก

7.68
7.63

1.33
1.35

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

7.56
7.55
7.38
7.36
7.35
7.27

1.20
1.29
1.27
1.37
1.39
1.41

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

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 (คาเฉลี่ย 8.31, 8.29, 8.19 และ 8.19) ที่เหลือมีคาเฉลี่ย 8.008.15 สําหรับคณะที่เหลือที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากมีคาเฉลี่ย 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 (คาเฉลี่ย 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) สําหรับคณะวิทยาการสื่อสาร 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 คณะที่เหลือ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.96-7.11) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะนิติศาสตร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 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 (คาเฉลี่ย 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 (คาเฉลี่ย
7.90-7.00) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร (คาเฉลี่ย 7.90, 7.88 และ 7.86)
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 14)
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2.1.6 ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจวา
บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ (คาเฉลี่ย 7.36 S.D=1.37) โดยมี 3 คณะที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 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 (คาเฉลี่ย 7.76, 7.73 และ
7.64) และมี 4 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 6.96, 6.90, 6.83 และ 6.82) ไดแก
คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิเทศศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 21)
2.1.7 ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 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 (คาเฉลี่ย 7.92-7.00) โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิต
คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะทันตแพทยศาสตร และคณะนิติศาสตร (คาเฉลี่ย 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
วิทยาการสื่อสาร (รายละเอียด ในภาคผนวก ก ตารางที่ 19)
2.1.8 ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
วา บัณฑิตมีความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน (คาเฉลี่ย 7.38 S.D=1.27) โดยมีเพียง 2 คณะ ที่
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจระดับมากที่สุด (ทั้ง 2 คณะคาเฉลี่ย 8.00) ไดแก คณะการบริการและการ
ทองเที่ยว และคณะศึกษาศาสตร สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอมาก (คาเฉลี่ย
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 และคณะวิทยาการสื่อสาร (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 (คาเฉลี่ย 8.00) ไดแก บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร
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คณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.88-7.04) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะการบริการและการทองเที่ยว คณะทันตแพทยศาสตร
และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 7.88, 7.86 และ 7.70) ที่เหลือบัณฑิตคณะอื่นๆ นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.64-7.04) สวนอีก 7 คณะนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 6.96,
6.93, 6.90, 6.76, 6.75, 6.72 และ 6.56) ไดแก คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
(ภูเก็ต) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะวิเทศศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาการสื่อสาร (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 (คาเฉลี่ย 6.88) (ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง
ที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานความรูความสามารถทั่วไป
(N
=1,180)

ดานความรูความสามารถทั่วไป
1. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน
4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม
5. ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน)
6. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
9. ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห
10. ความสามารถในการบริหารจัดการ
11. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
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คะแนน
เฉลี่ย
7.95
7.90
7.86
7.86
7.74
7.74
7.60
7.39
7.33
7.23
6.88

S.D.
1.47
1.25
1.43
1.39
1.32
1.32
1.40
1.40
1.38
1.35
1.59

ระดับความพึง
พอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
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เฉลี่ยรวมดานความรูความสามารถทั่วไป

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 (คาเฉลี่ย 7.90 S.D=1.25)
โดยมี 9 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.54-8.01) โดยคณะที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดใน 3 ลําดับแรก ไดแก คณะศิลปศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะการบริการ
และการทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 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)
ส ว นบั ณ ฑิ ต คณะอื่ น ๆ นายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต พึ ง พอใจมาก (ค า เฉลี่ ย 7.79-7.36) (รายละเอี ย ดใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ 25)
2.2.3 ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน ในภาพรวมนายจาง/
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน (คาเฉลี่ย
7.86 S.D=1.43) โดยมี 6 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 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 (คาเฉลี่ย 8.18-8.01) และมี 18 คณะ นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก
(คาเฉลี่ย 7.99-7.30) โดยคณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะเศรษฐศาสตร และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย
7.99, 7.96, 7.96 และ 7.93) สวนบัณฑิตคณะอื่นๆ นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.897.30) (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 (คาเฉลี่ย 7.96-7.40) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะเศรษฐศาสตร
(คาเฉลี่ย 7.96, 7.88 และ 7.85) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.84-7.40)
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 29)
2.2.5 ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน) ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน) (คาเฉลี่ย 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 (คาเฉลี่ย 7.90-7.15) โดย
บัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร (คาเฉลี่ย 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 วาบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสาร (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 (คาเฉลี่ย 8.50, 8.33 และ 8.29) ที่เหลือ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.12-8.04) และมี 18 คณะนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึง
พอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.85-7.22) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก
บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะศิลปศาสตร (ทั้ง 3 คณะมี
คาเฉลี่ย 7.85) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.83-7.22) (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ 24)
2.2.7 ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ในภาพรวมนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 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 บัณฑิตคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะนิติศาสตร และ
คณะวิทยาการจัดการ (คาเฉลี่ย 7.92, 7.88 และ 7.77) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก
(คาเฉลี่ย 7.73-7.10) และมี 2 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 7.85-6.75) ไดแก คณะ
วิทยาการสื่อสาร และคณะวิเทศศึกษา (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 28)
2.2.8 ความคิดริเริ่มสรางสรรค ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วา
บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (คาเฉลี่ย 7.39 S.D=1.40) โดยมีเพียง 1 คณะ ที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก บัณฑิตคณะการบริการและการทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 8.08) คณะที่เหลือ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.90-7.00) โดยบัณฑิตที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
มากใน 3 ลําดับแรก ไดแก บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร และนิติศาสตร (คาเฉลี่ย
7.90, 7.89 และ 7.80) คณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.77-7.00) ยกเวน
คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 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 (คาเฉลี่ย 7.88, 7.80, 7.80 และ 7.74) ที่เหลือนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.64-7.00) ยกเวน คณะวิเทศศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาการสื่อสาร 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
(คาเฉลี่ย 7.92, 7.82 และ 7.80) ที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.74-7.08)
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และมี 8 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 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 (คาเฉลี่ย 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
คาเฉลี่ยรายขอระหวาง 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 การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีเหตุผล ความเปนผูนํา (คาเฉลี่ย 7.95, 7.85, 7.77, 7.76 และ 7.29)
(ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานความบุคลิกภาพ
(N=1,180)
คะแนน
เฉลี่ย
8.20
8.15
8.10
7.95
7.85

ดานบุคลิกภาพ
1. การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
2. การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน
3. ความมีมนุษยสัมพันธ
4. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ
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S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1.31
1.32
1.32
1.28
1.47

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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6. ความเชื่อมั่นในตนเอง
7. ความมีเหตุผล
8. ความเปนผูนํา
รวมเฉลี่ยดานบุคลิกภาพ

7.77
7.76
7.29
7.88

1.33
1.34
1.42
1.18

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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 (คาเฉลี่ย 8.80,
8.56 และ 8.56) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.50-8.00)
และมี 6 คณะที่ น ายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ตมี ความพึ ง พอใจมาก (ค า เฉลี่ ย 7.93-7.60) (รายละเอี ย ดใน
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 8.298.00)
และมี 5 คณะ นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิ เทศศึกษา และคณะวิทยาการสื่อสาร
(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)
คณะวิทยาการสื่อสาร (คาเฉลี่ย 7.96, 7.93 และ 7.89) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 35)
2.3.4 การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก
ที่สุด ในการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (คาเฉลี่ย 7.95 S.D=1.28) มี 12 คณะ ที่นายจาง/ผูใช
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บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.52-8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจมากที่สุดไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะเภสัชศาสตร
(คาเฉลี่ย 8.52, 8.40 และ 8.31) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย
8.22-8.00) และมี 12 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 7.99-7.30) โดย
บัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/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 (คาเฉลี่ย 8.40-8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ได แ ก บั ณ ฑิ ต คณะศิ ล ปกรรมศาสตร คณะเภสั ช ศาสตร 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 (คาเฉลี่ย 7.98, 7.96 และ 7.96) ที่เหลือนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 7.88-7.00) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 40)
2.3.6 ความเชื่อมั่นในตนเอง ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก วาบัณฑิตมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง (คาเฉลี่ย 7.77 S.D=1.33) มี 7 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 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
(คาเฉลี่ย 7.76 S.D=1.34) มี 5 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก คณะ
ทันตแพทยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะนิติศาสตร
(คาเฉลี่ย 8.38, 8.30, 8.22, 8.04 และ 8.00) และมี 19 คณะ ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก
(คาเฉลี่ย 7.92-7.05) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก คณะศิลป
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ศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 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 (คาเฉลี่ย 7.29 S.D=1.42) มีเพียง 1 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก
คณะศิลปกรรมศาสตร (คาเฉลี่ย 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 คณะวิทยาการสื่อสาร
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 8.458.11 โดย 4 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด เรียงลําดับความคิดเห็นจากคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ความสามารถอยูรวมกับผูอื่น
อยางเปนสุข และความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพ (คาเฉลี่ย 8.45, 8.41, 8.32 และ 8.22) (ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในดานคุณธรรมจริยธรรมและ
(N=1,180)
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1. ความซื่อสัตย สุจริต
2. การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี
3. ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
4. ความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพ
5. ความเปนระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม
6. ความขยัน อดทน อุตสาหะ
7. ความตรงตอเวลา
รวมเฉลี่ยดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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คะแนน
เฉลี่ย
8.45
8.41
8.32
8.22
8.21
8.11
8.11
8.26

S.D.
1.28
1.34
1.41
1.33
1.34
1.44
1.47
1.22

ระดับความ
พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
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เมื่อพิจารณาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เปนรายขอและรายคณะ
พบวา
2.4.1 ความซื่อสัตยสุจริต 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 ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมากที่สุด วาบัณฑิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (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) ยกเวนคณะวิทยาการสื่อสาร 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 (คาเฉลี่ย 9.00-8.01) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว และคณะ
เภสัชศาสตร (คาเฉลี่ย 9.00, 8.74 และ 8.64) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก
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ที่สุด (คาเฉลี่ย 8.50-8.01) และมี 6 คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก ไดแก คณะ
แพทยศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการสื่อสาร 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 (คาเฉลี่ย 8.908.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะเภสัชศาสตร และคณะการบริการและการทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 8.90, 8.64 และ 8.48) สวนคณะที่
เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.41-8.00) และมี 5 คณะที่นายจาง/
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจมาก ได แ ก คณะวิ ศ วกรรมศาสตร คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ คณะ
แพทยศาสตร คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะวิเทศศึกษา (คาเฉลี่ย 7.97, 7.96, 7.88, 7.59 และ 7.45)
(รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 45)
2.4.6 ความขยันอดทนอุตสาหะ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดวา
บัณฑิตมีความขยันอดทนอุตสาหะ (คาเฉลี่ย 8.11 S.D.= 1.44) โดยมี 14 คณะ ที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 9.10-8.00) โดยบัณฑิต 3 คณะแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจมากที่สุด ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะนิติศาสตร (คาเฉลี่ย
9.10, 98.57 และ 8.44) สวนคณะที่เหลือนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย
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 7.857.30) (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 43)

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/
ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ผลการเปรี ยบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจา ง/ผูใช บัณฑิ ต
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 อ พิ จ ารณาค า เฉลี่ ย ของนายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ภาครั ฐ พบว า ในด า นความรู
ความสามารถทางวิชาชีพ 3 อันดับแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐประเมินและมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก
ความสามารถในการเรี ย นรูศึกษาคน ควา เพิ่มเติมและแสวงหาความรู ใ หมเ พื่อพัฒ นางาน ความรู
เกี่ ย วกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และความสามารถในการประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ท างวิ ช าชี พ กั บ งานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ความรูความสามารถในวิชาชีพ ในขณะที่ 3 ขอแรกที่นายจางผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
ประเมินและมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความสามารถในการเรียนรูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรู
ใหมเพื่อพัฒนางาน ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และความสามารถในการประยุกตใชความรูทาง
วิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย (ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ยและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตในภาคเอกชนดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ

นายจางฯภาครัฐ
คาเฉลี่ย S.D.

1. ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควา
เพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน
2. ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
3. ความสามารถในการประยุกตใชความรูทาง
วิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ความรูความสามารถในวิชาชีพ
5. ความรูเชิงวิชาการทั่วไป
6. ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาใน
งานที่รับผิดชอบ
7. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
8. ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน
9. ความสามารถในการวางแผนการทํางาน
รวม
** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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นายจางฯภาคเอกขน
คาเฉลี่ย
S.D.

t

7.961
7.952

1.29
1.17

7.611
7.532

1.43
1.38

4.19**
5.35**

7.843
7.843
7.74

1.29
1.19
1.16

7.503
7.38
7.46

1.37
1.32
1.19

4.22**
5.86**
3.77**

7.69
7.66
7.59
7.55
7.76

1.24
1.27
1.17
1.28
1.09

7.16
7.19
7.26
7.12
7.35

1.45
1.40
1.31
1.46
1.20

4.22**
5.44**
4.33**
4.99**
5.63**
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เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ในภาพรวม พบว า แตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 ดานความรูความสามารถทั่วไป ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.76 S.D.=1.12 และ 7.49 S.D.=1.17)
และคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/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 อ พิ จ ารณาค า เฉลี่ ย ของนายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ภาครั ฐ พบว า ในด า นความรู
ความสามารถทั่วไป 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐประเมินและมีคาเฉลี่ยสูง 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 แสดงคาเฉลี่ยและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานความรูความสามารถทั่วไป
ดานความรูความสามารถทั่วไป
1. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน

นายจางฯภาครัฐ
คาเฉลี่ย
S.D.
1
8.16
1.32
2
8.07
1.22

นายจางฯภาคเอกขน
คาเฉลี่ย
S.D.
1
7.82
1.52
2
7.80
1.25

t
3.72**
3.43**

8.033

1.31

7.76

1.48 3.19**

4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม

7.98

1.32

7.783

1.42 2.41**

5. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการ
ติดตอสื่อสาร
6. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยาง ตอเนื่อง

7.90

1.54

7.66

1.38

7.84

1.31

7.47

1.44 4.39**
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3.11**
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7. ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน)

7.82
7.54
7.53
7.43
7.09
7.76

8. ความคิด ริเริ่ม สรางสรรค
9. ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห
10. ความสามารถในการบริหารจัดการ
11. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
รวม
** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1.29
1.34
1.29
1.33
1.46
1.12

7.69
7.30
7.23
7.12
6.77
7.49

1.32 1.56**
1.43 2.70**
1.41 3.47**
1.34 3.81**
1.64 3.35**
1.17 3.81**

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ในภาพรวม พบว า แตกต า งกั น อย า งมี
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 สวนขออื่นๆ นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของนายจาง/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
1. การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
2. การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน
3. ความมีมนุษยสัมพันธ
4. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ
6. ความเชื่อมั่นในตนเอง

นายจางฯภาครัฐ
คาเฉลี่ย
S.D.
8.311
1.27
8.262
1.24
3
8.21
1.25
8.15
1.19
8.12
1.29
8.02
1.19
-57-

นายจางฯภาคเอกชน
คาเฉลี่ย
S.D.
8.121
1.32
8.072
1.36
3
8.04
1.34
7.84
1.31
7.70
1.55
7.64
1.37

t
2.31*
2.32*
2.04*
3.95**
4.88**
4.79**
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7. ความมีเหตุผล
8. ความเปนผูนํา
รวม
* * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8.00
7.56
8.08

1.23
1.34
1.14

7.63
7.14
7.77

1.38
1.45
1.19

4.59**
4.82**
4.25**

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ในภาพรวม พบว า แตกต า งกั น อย า งมี
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) โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐอยูในระดับพึง
พอใจมากที่สุดและสูงกวาทุกขอ
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ พบวา ในดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 3 ขอแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐประเมินและมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การ
ประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ความซื่อสัตยสุจริต และความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และ
เปน 3 ขอแรกที่นายจางผูใชบัณฑิตภาคเอกชนประเมินและมีคาเฉลี่ยสูงเชนกัน (ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ยและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

นายจางฯภาครัฐ
คาเฉลี่ย S.D.

นายจางฯภาคเอกชน
คาเฉลี่ย
S.D.

t

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
* * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8.43

1.17

8.16

1.24

3.54**

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ในภาพรวม พบว า แตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา มี 5 ขอ นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
มี 1 ขอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข และอีก 1 ขอ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความซื่อสัตย สุจริต
ตอนที่ 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/ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตสามารถทํางานไดทันทีนอยกวาคณะอื่นๆ 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 ใชระยะเวลาฝกอบรมเฉลี่ย 36 วันหรือประมาณ 1.2 เดือน ซึ่งคณะ
ที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาตองใชเวลาฝกอบรมเฉลี่ยสูงกวาคณะอื่นๆ ได คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต) คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะ
พยาบาลศาสตร ใชเวลา 138, 65, 61, 56 และ 49 วัน ตามลําดับ สวนคณะอื่นๆ ตองใชเวลาฝกอบรม
เฉลี่ยระหวาง 46-6 วัน (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 51)
2) กรณีที่ตองทดลองงาน ใชระยะเวลาทดลองงานเฉลี่ย 99 วัน หรือประมาณ 3.3 เดือน ซึ่ง
คณะที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาตองใชเวลาทดลองงานเฉลี่ยสูงกวาคณะอื่นๆ ไดแก คณะ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาการสื่ อ สาร คณะ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต) และคณะวิทยาการจัดการ (เฉลี่ย 148,
137, 118, 111, 110 และ 110 วัน) ที่เหลือสวนใหญนายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาตองใชเวลาทดลอง
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งานเฉลี่ย 108-92 วัน สําหรับคณะที่ผูจางงาน/ผูใชบัณฑิตเห็นวาตองใชเวลาทดลองงานต่ํากวา 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 ความสามารถในการทํางานของบัณฑิตเมื่อเทียบกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยจํากัด
รับของรัฐ นายจาง/ผูใชบัณฑิต เห็นวา บัณฑิตมีความสามารถพอๆ กัน (รอยละ 59.0) รองลงมา เห็น
วา บัณฑิตมีความสามารถดีกวา (รอยละ 31.7) และดีกวามาก (รอยละ 4.7) ที่เหลือรอยละ 1.8 เห็นวา
ด อ ยกว า -ด อ ยกว า มาก และไม ร ะบุ ร อ ยละ 2.7 ซึ่ ง คณะที่ น ายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต เห็ น ว า บั ณ ฑิ ต มี
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
ควรสรางใหบัณฑิตมีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพใหมากขึ้น 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 ฝกทักษะเพิ่มมากขึ้น 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
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การทํางาน การปฏิบัติงานไมไดใชความรูทางวิชาการโดยตรงอยางเดียว ตองอาศัยการประยุกตใช
ดัง นั้น จึ ง ตองใช เ วลาในการทดลองงานวา มีแ นวโน ม ปฏิบัติง านได ห รื อไม สรา งความตระหนั กใน
ความสําคัญของการใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
- จํานวน 8 คนหรือรอยละ 9.9 ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป วาบัณฑิตสวน
ใหญ มีความรู ท างวิชาการดีม าก แตขาดทักษะการทํ างานควรเพิ่ มชั่ วโมงการฝก ทักษะปฏิบัติง าน
โดยเฉพาะการฝกงานในโรงพยาบาลชุมชน
- ที่เหลือจํานวน 3 คนหรือรอยละ 3.6 เห็นวาขาดทักษะการประสานงานและทักษะ
การตัดสินใจ ควรเพิ่มเติมความมั่นใจในการแกไขปญหางานที่รับผิดชอบ
2) กลุ ม วิ ท ยาศาสตร ก ายภาพและชี ว ภาพ มี น ายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต 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
- จํ านวน 8 คนหรือรอยละ 13.1 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยเห็นวา บัณฑิตสวนใหญมีความรูกวางขวางสามารถ
ประยุกตใชกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบไดดี สามารถเชื่อมโยงความรูใชกับงานไดอยางเต็มที่
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.9 ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป วาบัณฑิตสวน
ใหญ มีค วามรู ท างด า นเทคโนโลยีใ นวงกวา ง มีค วามรูเ ชิง วิช าการคอ นข า งสู ง สว นใหญ จ ะลืม 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
เห็ น ว า หลั ก สู ต รการสอนควรเน น วิ ช าหลั ก ของแต ล ะรายวิ ช า ให ต รงกั บ ตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งปจจุบันและอนาคต ใหไดมาตรฐานตามที่กฏหมายกําหนด จัดอบรมและฝกงาน
เพิ่มขึ้น
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกต ใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย วาบัณฑิตที่จบออกมาถือไดวามีความสามารถทางวิชาการ
ดีอยูแลว สถาบันควรฝกสอนเรื่องการประยุกตใชความรูทางวิชาการกับเทคโนโลยีหรือระบบการทํางาน
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
ไดจากชั้นเรียน และควรมีชองทางใหมีการอภิปรายทางวิชาชีพ แตยังขาดการเชื่อมโยงความรู การ
บูรณาการความรูที่ศึกษามาประยุกตใชในหลายๆ
- จํานวน 19 คนหรือรอยละ 29.2 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ โดย
สวนใหญบัณฑิตมีความเขมแข็งในเชิงวิชาการ การคํานวณคลอง มีความรูทัดเทียมกับมหาวิทยาลัย
ของรัฐทั่วไป ควรเนนการปฏิบัติทางดานวิชาชีพเพื่อนํามาใชงาน การสอนวิชาการแบบนักศึกษามีสวน
รวม ใหบัณฑิตมีความรูจริง เขาใจเรื่องที่เรียนและที่สําคัญนําความรูไปใชประโยชนไดจริงเมื่อประกอบ
อาชี พ และฝ ก ทั ก ษะในการทํ า งาน ควรปรั บ หลั ก สู ต รให ทั น ต อ ความก า วหน า ของเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ครอบคลุมทุกสาขาของอุตสาหกรรมดานการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องปูนิ่ม แช
เยือกแข็ง
- จํานวน 9 คนหรือรอยละ 13.8 ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป โดยเห็นวา
บัณฑิตมีความรูเชิงวิชาการทั่วไปอยูในเกณฑดี แตไมคอยแสวงหาในสิ่งใหมๆ ควรมีความขยันหา
ความรูในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ไมคอยจะมีความรูพื้นฐานที่จําเปน เชน ดานคอมพิวเตอร หรือทักษะการ
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บริหารงานของตนเอง แบบมีขั้นตอน รวมถึงการวางแผน ภาษาอังกฤษเนื่องจากปจจุบันสวนมากธุรกิจ
ที่ลงทุนในประเทศเปนชาวตางชาติ
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู ศึกษา
คนควาเพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน
โดยเห็นวาบัณฑิตมีความกระตือรือรน
แสวงหาความรูใหมๆ เพื่อพัฒนางาน
- จํ า นวน 3 คนหรื อรอยละ 4.6 ให ขอ เสนอแนะความสามารถในการวางแผนการ
ทํางานวาขอใหทางมหาวิทยาลัยฝกฝนทักษะนักศึกษาใหรูจักวางแผน คิดอยางมีขั้นตอนใหมากขึ้น
- 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
ขาดความมั่นใจในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ
- 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 เคารพและเชื่อฟงในคําสั่งผูบังคับบัญชา 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
ว า บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ค วามสามารถในระดั บ ดี ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามวิ ช าเอกที่ ไ ด เ รี ย นมา เมื่ อ เที ย บกั บ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 33.4 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย และความรูเชิงวิชาการทั่วไป วาบัณฑิตสวนใหญสามารถ
ประยุกตใชความรูกับงานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับงาน
7) กลุ ม มนุ ษ ยแ ละสัง คมศาสตร มี น ายจ า ง/ผู ใช บัณ ฑิ ต 40 คน ให ค วามเห็ น
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
เขากับวิชาอื่นๆ ไดดี ผลงานออกมามีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายขององคกร แตควรเนนในเรื่อง
การนําเสนอ และการถายทอดความรู ควรสนับสนุนใหศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพครูดวย
- จํานวน 10 คนหรือรอยละ 25.0 ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป โดยเห็นวา
บัณฑิตสวนใหญมีความรูเชิงวิชาการทั่วไปอยูในเกณฑดี สอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมาย ความรู
กวางขวางดี สามารถใชเทคโนโลยีได มีทักษะทางการสอน แตไมคอยแสดงออก ควรเนนประสบการณ
วิชาชีพเพื่อเวลาออกมาทํางานจะไดรูระบบงานมากขึ้น
- จํานวน 7 คนหรือรอยละ 17.5 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู ศึกษา
คนควาเพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางานวาบัณฑิตมีความรูความสามารถเรียนรูงานได
ดี เรียนรูงานไดรวดเร็ว ควรเนนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเกงยิ่งขึ้น
- 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
กฎหมายมาปรับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น และควรเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพใหมากขึ้น
- 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
แตควรเพิ่มทักษะและประสบการณใหมากขึ้นกวาเดิม
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 ใหขอเสนอแนะความรูเชิงวิชาการทั่วไป โดยเห็นวา
บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาการดีมาก มีความคิดและมีความตั้งใจในการทํางาน
- ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 28.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรู
ศึกษา คนควาเพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน และความสามารถในการตัดสินใจใน
การแกปญ หาในงานที่รับ ผิดชอบ โดยเห็น ว า บั ณ ฑิต สามารถอบรมเพิ่ม เติม หรื อพัฒ นาได รวมทั้ ง
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบไดดี
9) กลุมสหวิทยาการ มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 11 คน ใหความเห็น เพิ่มเติมดา น
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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ใชประโยชนปรับเปลี่ยนใหเขากับการทํางานไดดี แตตองใชเวลาทําความเขาใจกับงานที่มอบหมายให
และควรบูรณาการงานใหครอบคลุมทุกภาคสวน
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 18.2 ใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ วา
บัณฑิตควรใหมีการฝกฝนในสายวิชาชีพใหมาก กอนที่จะเนนเฉพาะดานหรือวิชาเอก ซึ่งหากมีการเพิ่ม
ภาคปฏิบัตินักศึกษาก็จะสามารถนําไปใชกับงานได
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 18.2 ใหขอเสนอแนะความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปใน
หน ว ยงาน ว า บั ณ ฑิ ต ต อ งพยายามศึ ก ษาหาข อ มู ล จากบริ ษั ท ต า งๆ ให ม าก โดยฝ ก การวิ เ คราะห
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
โดยส ว นใหญ เ ห็ น ว า ควรเพิ่ ม ความรู ด า นศั พ ท เ ฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ และทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งควรเนนความรูทางภาษาอังกฤษใหเพิ่มขึ้น
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- จํานวน 7 คนหรือรอยละ 9.2 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน โดยควรเนนใหบัณฑิตสามารถทํางานรวมกับแผนงานของฝายอื่นใหมาก ไมควรตี
กรอบการทํางาน ทําใหขาดความรูในวงกวาง อีกทั้งควรเพิ่มทักษะของหัตถการในโรงพยาบาลชุมชน
- จํานวน 6 คนหรือรอยละ 7.9 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง โดยสวนใหญเห็นวาบัณฑิตมีความขยันหมั่นเพียร คนควา เรียนรูเรื่องใหมๆ ไดดี มีการ
ติดตามขาวสารดานการเมือง การสาธารณสุข การศึกษา แตควรอบรมบัณฑิตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชรหัส
โรค
- จํานวน 4 คนหรือรอยละ 5.3 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การติดตอสื่อสาร โดยควรเพิ่มทักษะการสื่อสาร รวมถึงทักษะในการนําเสนอ
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 3.9 ใหขอเสนอแนะความคิด ริเริ่ม สรางสรรค วาบัณฑิตมี
คอนขางนอย ควรเพิ่มเติมใหมากกวานี้ หรือเพิ่มเติมในสวนการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสบการณที่ไดรับจากการทํางาน
- ที่ เหลือจํ านวน 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 วาบัณฑิตมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใน
งานที่ปฏิบัติ เรียนรูงานไดเร็ว มีความอดทน ขยันฝกฝนหาความรูเพิ่มเติม มีความสามารถในการ
แสดงออก การนําเสนองานและทํางานไดหลากหลาย
- จํานวน 12 คนหรือรอยละ 20.7 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบการทํางาน วาบัณฑิตประยุกตใชสิ่งที่เรียนมากับหนวยงานไดดี สามารถปรับตัวเขากับงานได
อยางรวดเร็ว การทํางานอยูในเกณฑดี ทํางานดานตางๆ นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบได แตควร
ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งการทดสอบงานก อ นนํ า ส ง และปรั บ ปรุ ง ความเข า ใจในเรื่ อ งของธุ ร กิ จ อยากให เ พิ่ ม
หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการตางๆ โดยเชื่อมโยงระหวางการทํางานจริงกับหลักสูตร
- จํ า นวน 11 คนหรื อ ร อ ยละ 19.0 ให ข อ เสนอแนะความสามารถในการใช
เพื่อเพิ่ม
ภาษาอังกฤษ โดยสวนใหญเห็นวาภาษาอังกฤษของบัณฑิตในภาพรวมควรปรับปรุง
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ประสิทธิภาพในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอความคิดอยางเปนระบบ มีบางที่เห็นวา
ภาษาอังกฤษอยูในขั้นพอใจ สามารถแปลเอกสารวิชาการไดดี พูดและสื่อสาร ติดตองานไดดี
- จํานวน 7 คนหรือรอยละ 12.1 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสวนใหญเห็นวาบัณฑิตมีความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอรอยูในเกณฑดี แตควรเนนให
นักศึกษาไดคนควาหาขอมูลในอินเตอรเน็ทและหมั่นติดตามเทคโนโลยีดวยตนเอง 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 วาบัณฑิตสามารถทํางานเปนทีมกับผูอื่นไดดีและมีความรับผิดชอบกับงานที่ไดรับมอบหมาย
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 วาควรอบรมหรือฝกงานดานการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปใหมากขึ้น 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
แลวควรฝกใหทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น ทั้งในและนอกสถาบันทั้งในงานชิ้นเดียวกันและตางกัน
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
ตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง ว า บั ณ ฑิ ต เรี ย นรู ง านได เ ร็ ว ให ค วามร ว มมื อ กั บ บริ ษั ท และนํ า ความรู ท าง
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คอมพิวเตอรมาชวยบริษัทไดมาก แตขาดความคิดริเริ่ม ไมกลาเสนอแนะหรือแสดงออก มหาวิทยาลัย
ควรสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ควรเสริมทักษะบางอยาง เชน การพิมพดีด
- จํานวน 14 คนหรือรอยละ 23.7 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบการทํางาน วาบัณฑิตขยันทํางาน แตเมื่อเจอปญหาหนักๆ ก็จะทอแทในการทํางาน มีความรู
ความสามารถในการทํ า งานและสามารถนํ า ความรู ม าประยุ ก ต ใ ช ทั น เหตุ ก ารณ ปรั บ ตั ว เข า กั บ
สถานการณและสภาวะแวดลอม ควรฝกใหนักศึกษามีความรูรอบตัว เนนการศึกษาเชิงศิลปและการ
ทํางานรวมกับภายนอก เรียนรูการเขาสังคม เรียนรูเกี่ยวกับงานในองคกร สถานการณความเปนไปใน
องคกร ดานตนทุนการผลิต สถานการณวัตถุดิบ การลดตนทุนการผลิต เปนตน
- จํานวน 6 คนหรือรอยละ 10.2 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
โดยสวนใหญเห็นวา ควรเนนภาษาอังกฤษที่ตองใชเบื้องตน สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจําวัน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ทั้งการพูด การอาน การเขียน
- จํานวน 4 คนหรือรอยละ 6.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถดานคอมพิวเตอรพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตควร
เพิ่มทักษะดานการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรใหอยูในระดับที่ดีขึ้น
- ที่เหลือจํานวน 3 คนหรือรอยละ 5.1 ใหขอเสนอแนะความคิด ริเริ่ม สรางสรรค วาควร
เพิ่มพูนทักษะดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อหาสาเหตุขอ
ขอสรุปในการแกไขปญหา
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 3.4 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการบริหารจัดการ วา
สวนใหญบัณฑิตยังขาดวิธีการจัดการในการทํางาน เพื่อความเปนระเบียบและสะดวกกับการทํางานใน
ครั้งตอไป ควรเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการ
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 3.4 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การติดตอสื่อสาร โดยควรเนนบัณฑิตอานหนังสือมากๆ สงเสริมใหมีนิสัยรูจักรักการอาน
- ที่ เ หลื อ จํ า นวน 1 คน ร อ ยละ 1.7 ให ข อ เสนอแนะในเรื่ อ งความสามารถในการ
วิเคราะห สังเคราะห วาควรฝกฝนในการวิเคราะหเรื่องราวปญหา 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
โดยเฉพาะสิ่งที่ตองใชในงานและตองการการฝกฝน
- จํานวน 4 คนหรือรอยละ 7.1 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ว า มหาวิ ท ยาลั ย ควรปลู ก ฝ ง ทั ก ษะด า นภาษาอั ง กฤษนั ก ศึ ก ษาให ม ากๆ เพราะมี ค วามจํ า เป น ใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานมาก และควรเสริมภาษาจีนใหเปนภาษาบังคับดวย
- จํานวน 4 คนหรือรอยละ 7.1 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการบริหารจัดการ วา
บัณฑิตไมสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานได ขาดความกระตือรือรนซึ่งคาดวาเกิดจากการขาด
ประสบการณ มหาวิทยาลัยยังมีระบบการฝกงานเพื่อจบมาเปนพนักงานในองคกร
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 5.4 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การติดตอสื่อสาร วาบัณฑิตไมคอยกลาแสดงออก ควรสงเสริมความสามารถในการแสดงออกในที่
สาธารณะใหมากขึ้น เพิ่มความมั่นใจในตนเองใหกับนักศึกษามากขึ้น
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 3.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในความสามารถ
วิเคราะห สังเคราะห วาบัณฑิตมีไหวพริบ แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี และควรใหนักศึกษาไดฝก
วิเคราะห วินิจฉัย เพื่อประโยชนตองานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อความกาวหนาของนักศึกษาเอง
- ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 3.6 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการทํางานเปน
ทีมและความมีระเบียบวินัยในการทํางาน บัณฑิตมีความสามารถสูงแตขาดความพยายามนํามาใชให
เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ องค ก ร หรื อ ช ว ยพั ฒ นาบุ ค ลากร/เพื่ อ นร ว มงานในองค ก ร รวมทั้ ง มี ค วาม
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 ใหขอเสนอแนะความคิดริเริ่ม 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
ตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง พบว า บั ณ ฑิ ต สามารถเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย ควร
สนับสนุนบัณฑิตใหมีความรูกวาง รูรอบในหลากหลายวิชา และรูทันเหตุการณบานเมือง
- จํานวน 11 คนหรือรอยละ 26.2 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบงาน พบวาบัณฑิตสามารถปรับตัวใหเขากับระบบงานไดดี มีความรูความสามารถโดยนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมตามสถานการณ แตควรหาความรูเพิ่มเติมเพื่อแกไขปญหาการทํางาน ยังขาด
ทักษะและความรูที่นอกเหนือจากงานที่ทํา หรือใหมีการอบรมเสริมความรูอื่น ที่สามารถนํามาใชเสริม
วิชาชีพควบคูกันไป
- จํานวน 5 คนหรือรอยละ 11.9 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเห็นวาบัณฑิตมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศดี สามารถแนะนํา/ใหคําปรึกษา
แกเพื่อนรวมงานและแกปญหาไดดีพอควร
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 7.1 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
โดยเห็ นวา บัณฑิตสวนใหญควรฝกฝนทางดานภาษาอังกฤษใหมากกวา ที่เป นอยู โดยเฉพาะการ
นํามาใชดานการติดตอประสานงาน หนังสือราชการ
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะความคิด ริเริ่ม สรางสรรค โดยเห็นวา
บัณฑิตไมคอยใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในงานของตนเอง
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การติดตอสื่อสาร โดยเห็นวาบัณฑิตสามารถสื่อสารกับลูกคาไดดี การใชภาษาไทย วิธีการพูดสามารถ
เปนตัวอยางแกนักเรียนได
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- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการทํางานเปนทีม
พบวา บัณฑิตสามารถทํางานเปนทีมไดดี และสามารถชวยเหลือผูอื่นได
- 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 พบว า บั ณ ฑิ ต สามารถช ว ยเหลื อ งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายได เ ป น อย า งดี สามารถติ ด ต อ
ประสานงานและรับรูเรื่องงานชองเพื่อนรวมงานได แตควรเพิ่มเติมเรื่องความรูรอบตัวและสอนใหกลา
ตัดสินใจดวยตนเอง
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 25.0 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง พบวาบัณฑิตแตละคนมีความรูความสามารถตามวิชาที่ไดศึกษามา และควรพัฒนา
เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
- ที่เหลือจํานวน 1 คนหรือรอยละ 12.5 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการบริหาร
จัดการ โดยเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาไดดี
9) กลุ ม สหวิ ท ยาการ มี น ายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต 10 คน ให ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ด า น
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 ควรเพิ่มเติมใหรอบรูกวางขวางขึ้น ใน
เรื่องความกาวหนาในระเบียบและวิชาการตลอดเวลา
- ที่ เ หลื อ จํ า นวน 2 คนหรื อ ร อ ยละ 20.0 ให ข อ เสนอแนะความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา อยากใหมหาวิทยาลัยเพิ่ม
ความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรมากกวานี้เพราะนักศึกษาจะสามารถนําไปใชงานไดและ
มีความจําเปนสําหรับงาน อีกทั้งมีโปรแกรมใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา
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4.2.3 ดานบุคลิกภาพ จากผลการประเมินในเชิงปริมาณ พบวา มี 3 ขอนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุด และที่เหลือ 4 ขอนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยรวม 7.88
สําหรับขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานบุคลิกภาพ 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 ใหขอเสนอแนะความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเห็นวา
บัณฑิตสวนใหญมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ กลาคิด กลาทํา แตมีการซักถามนอย การ
แตงตัวยังไมคอยถูกระเบียบ ควรปรับปรุงเรื่องการแตงกายใหถูกกาละเทศะ หรือเพิ่มการฝกอบรมหรือ
ฝกฝน การพูดบางครั้งทําใหเกิดภาพลบ ควรเสริมในดานการนําเสนอ
- จํานวน 12 คนหรือรอยละ 16.0 ใหขอเสนอแนะในขอความมีมนุษยสัมพันธ โดยเห็น
วา บัณฑิตสามารถทํางานเขากับคนอื่นๆ ทั้งวิชาชีพเดียวกันและตางวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธดี ออน
นอมถอมตน มีพฤติกรรมการบริการ ทั้งกิริยา ทาทาง และคําพูด มีจิตอาสา หนาตายิ้มแยม มีสัมมา
คารวะกับผูใหญ
- จํานวน 6 คนหรือรอยละ 8.0 ใหขอเสนอแนะในขอการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน
โดยเห็นวาบัณฑิตไมคอยมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน คอนขางมีขอบกพรองอยูบาง แตสามารถ
ปรับพฤติกรรมได บุคลิกภาพโดยรวมคอนขางเรียบรอย ควรใหคําแนะนําเรื่องการวางตัว 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
บัณฑิตยังขาดในเรื่องของความเปนผูนําและตองพัฒนาทักษะความเปนผูนํา
- ที่เหลือจํานวน 1 คนหรือรอยละ 1.3 ใหขอเสนอแนะในขอการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น 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 คนหรื อรอยละ 26.6 ใหขอเสนอแนะในขอความเชื่อมั่นในตนเอง วา
บัณฑิตสวนใหญมีบุคลิกภาพดี มีความคลองแคลว วองไวในการทํางาน สําหรับการพูดจา การแตงตัว
ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่เปนเกณฑในการรับคนเขาทํางาน แตสวนใหญขาดความมั่นใจในการพูด การตอบ
คําถาม การแตงกายไมคอยเหมาะสมกับความเปนครู กระโปรงสั้น ควรเพิ่มประสบการณในเรื่องความ
กลาแสดงออก การนําเสนองาน การมีบทบาทในองคกรและมีบทบาทในที่ประชุม
- จํานวน 15 คนหรือรอยละ 23.4 ใหขอเสนอแนะในขอความมีมนุษยสัมพันธ วาสวน
ใหญบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธดีทั้งกับหัวหนาและเพื่อนรวมงาน เขากับเพื่อนรวมงานไดดี ตรงตอเวลา
รักษาความสะอาด แตง กายสุภ าพเรีย บรอ ย การพูด จาสื่อ สารมีค วามนอบนอ ม มีบา งที่เ ห็น วา
บัณฑิตควรปรับปรุงในเรื่องการเขาสังคม การพูด การแสดงสีหนาอาการ และควรปลูกฝงใหบัณฑิตยิ้ม
แยมแจมใส
- จํ า นวน 12 คนหรื อ ร อ ยละ 18.8 ให ข อ เสนอแนะในข อ การปรั บ ตั ว เข า กั บ เพื่ อ น
รวมงาน วาบัณฑิตสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในสํานักงาน และทํางานรวมกับผูอื่นไดเปน
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
ความคิดเห็นของผูอื่น ความมีเหตุผล และการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน วาบัณฑิตสื่อสารและ
บางครั้งไมเขาใจ สุภาพเรียบรอย ออนโยน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
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3) กลุมวิศวกรรมศาสตร มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 7 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดาน
ดานบุคลิกภาพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 42.9 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวมอยูในเกณฑดี
มาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว
- จํ า นวน 2 คนหรื อ ร อ ยละ 28.6 ให ข อ เสนอแนะในขอ ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ว า
บัณฑิตควรพัฒนาดานภาษาและการแตงกาย ตองมีการแสดงออก ที่เปนการรวมพัฒนาสรางสรรค
ชุมชน แทนกิจกรรมบันเทิง มีทัศนคติที่ดีตอผูอื่นและสังคม
- 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 ใหขอเสนอแนะในขอความเชื่อมั่นในตนเอง ว า
บัณฑิตพรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมอารมณและการแสดงออก
ควรเปดเผยตัวเอง ใหกลาแสดงออกในการนํา ขาดความมั่นใจในการพูดกับตางแผนก
- จํ า นวน 8 คนหรื อ ร อ ยละ 13.1 ให ข อ เสนอแนะในข อ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ว า
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการสอนดานการมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานหรือกลุมเปาหมาย คอนขางเก็บตัว
ไมเปดเผยตัวเอง ใหกลาแสดงออกถึงความเปนผูนํา ควรสอนเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การแตงตัว การเขา
สังคม บางสวนเห็นวาบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธดี เขากับทีมงานไดงายและรวดเร็ว
- จํานวน 7 คนหรือรอยละ 11.5 ใหขอเสนอแนะในขอความเปนผูนํา วาควรเสริมสราง
บุคลิกภาพกลาแสดงออก ฝกอบรมความเปนผูนํา ความสามารถในการควบคุมอารมณ ควรรักษา
บุคลิกภาพในการเปนผูนําใหเหมาะสมกับหนวยงานที่ทํา เพื่อรักษาชื่อเสียงสถาบัน
- จํานวน 5 คนหรือรอยละ 8.2 ใหขอเสนอแนะในขอการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน
ว า บั ณ ฑิ ตสามารถวางตั ว ได ดี เขา กั บ เพื่ อนร ว มงานและสามารถควบคุม อารมณ ใ นการติ ด ตอ กั บ
บุคคลภายนอก
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.9 ใหขอเสนอแนะในขอการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
วาบัณฑิตรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีเหตุผล สามารถควบคุมอารมณได
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- ที่เหลือจํานวน 3 คนหรือรอยละ 4.9 ใหขอเสนอแนะในความมีเหตุผล การใหความ
รวมมือกับผูรวมงาน และความสามารถในการควบคุมอารมณ วาบัณฑิตควรฝกเรื่องความมีระเบียบ
วินัย การมีสัมมาคาราวะ การปฏิบัติตนหรือการวางตัวในสถานการณตางๆ แตมีความออนนอมตอ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา รวมถึ ง ใช ว าจาสุ ภ าพกั บ เพื่ อ นร ว มงาน บุ ค คลในหน ว ยงานและลู ก ค า ส ว นเรื่ อ ง
ความสามารถในการควบคุมอารมณตองปรับปรุง
5) กลุมบริหารธุรกิจฯ มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 47 คน ใหความเห็นเพิ่มเติมดานดาน
บุคลิกภาพในภาพรวม และรายขอสรุปได ดังนี้
- จํานวน 19 คนหรือรอยละ 40.4 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวมอยูในเกณฑ
ดีมาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว
- จํานวน 14 คนหรื อรอยละ 29.8 ใหขอเสนอแนะในขอความเชื่อมั่นในตนเอง ว า
บัณฑิตมีความมั่นใจในตัวเอง กลาตัดสินใจ กลาคิด กลาทํา มุงมั่นตั้งใจทํางานหาความรูเพิ่มเติมเสมอ
แตบางครั้งบัณฑิตมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไป ไมคอยตรงตอเวลา และมีบางสวนที่วาควรสงเสริม
ในเรื่องความกลาในการตัดสินใจและกลาแสดงออก
- จํานวน 4 คนหรือรอยละ 8.5 ใหขอเสนอแนะ ในขอการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน
วาบัณฑิตมีความคลองตัว เหมาะสมกับงานเมื่อไดฝกฝนและไดรูจักวัฒนธรรมองคกร บุคลิกภาพดี
แจมใสเขากับเพื่อนรวมงานไดดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทไดดี
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 6.4 ใหขอเสนอแนะในขอความมีมนุษยสัมพันธ วาบัณฑิต
มีมุนษยสัมพันธดี เขากับเพื่อนรวมงานและทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 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
ของผูอื่น และความสามารถในการควบคุมอารมณ วาบัณฑิตยอมรับขอผิดพลาด คําสอน เพื่อนําไป
พัฒนาปรับปรุงตัวเอง และควรปรับปรุงในเรื่องการทํางานภายใตสภาวะความกดดันใหมากกวานี้
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 ใหขอเสนอแนะในขอความมี มนุษยสัมพัน ธ วา มี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพครู ออนนอมถอมตน
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 33.3 ใหขอเสนอแนะ ในการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน
วา เขากับผูอื่นไดดีพอสมควร การวางตัว การแตงกาย เหมาะสมในฐานะปฏิบัติหนาที่ครู
7) กลุ ม มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มี น ายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต 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 บางครั้งเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปจนมองไมเห็น
หรื อ ไม ย อมรั บ ในข อ ด อยหรื อ ความบกพร อ งของตนเอง ควรลดความมั่ น ใจในตนเองลง และเพิ่ ม
ความสามารถดานการแสดงออก รวมทั้งใหมีบทบาทชัดเจนในที่ชุมชน
- จํานวน 7 คนหรือรอยละ 15.2 ใหขอเสนอแนะการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานวามี
ความเฉื่อยชา ขาดความกระตือรื อรน ควรสอนวิชาการปรั บบุ คลิก ภาพเปนผูฟง ที่ดี บางสว นยัง มี
ความเห็นแกตัวอยูบาง เห็นใจผูอื่นนอย
- จํานวน 5 คนหรือรอยละ 10.9 ใหขอเสนอแนะความมีมนุษยสัมพันธ วาสวนใหญ
บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ เรียบรอย เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 6.5 ใหขอเสนอแนะความสามารถในการควบคุมอารมณ
วา
บั ณ ฑิ ต จบใหม ไ ม มี ป ระสบการณ ท างด า นการควบคุ ม อารมณ การอยู ร ว มกั บ สั ง คมคนทํ า งาน
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 ใหขอเสนอแนะความเชื่อมั่นในตนเอง วาบัณฑิตสวน
ใหญเฉยๆ ไมคอยมีความกระตือรือรน ตองกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง การแตงกายตองเนนความสุภาพ
ความเปนระเบียบวินัย มีบางที่เห็นวามีความมั่นใจในตัวเองไดดี มีบุคลิกภาพดี
- ที่เหลือจํานวน 1 คน รอยละ 12.5 ใหขอเสนอแนะในความเปนผูนํา โดยเห็นวา
บัณฑิตมีความเปนผูนํา นาเชื่อถือ
9) กลุ ม สหวิ ท ยาการ มี น ายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต 10 คน ให ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ด า น
บุคลิกภาพในภาพรวมและรายขอ สรุปไดดังนี้
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 30.0 เห็นวา บัณฑิตมีบุคลิกภาพในภาพรวมอยูในเกณฑดี
มาก/ดี และไดมาตรฐานดีอยูแลว
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 30.0 ใหขอเสนอแนะความเชื่อมั่นในตนเอง วาบัณฑิต
โดยทั่วไปยังสูมหาวิทยาลัยเอกชนไมได ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกายเพื่อสมัครงาน และ
การสรางความมั่นใจใหตัวเอง มีบางที่เห็นวามีความมั่นใจในตัวเองไดดี มีความมั่นใจในสถาบันที่จบ
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 20.0 ใหขอเสนอแนะการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานวามี
ความเหมาะสมกับงานที่ทํา ทั้งเรื่องนิสัยและการแตงกาย แตควรบูรณาการความเปนพหุวัฒนธรรม
- ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 20.0 ใหขอเสนอแนะความมีมนุษยสัมพันธ และ
การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน โดยมีความเห็นวาบัณฑิตคบหาบุคคลเฉพาะกลุม ควรฝกอบรม
ใหเ ป น คนเปด กวา งเข า กับ คนได ทุ ก กลุม และรว มกิ จ กรรมทั่วไป ซึ่ง สัง เกตจากการไปร ว มกิ จ กรรม
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
นายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ของกลุ ม วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ 72 คน หรื อ ร อ ยละ 26.8 รองลงมาเป น กลุ ม
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 จริยธรรมที่สูงขึ้น
รักศักดิ์ศรีตนเอง มีจิตใจเอื้ออาทร มีสัมมาคาราวะตอผูใหญ รูจักกาลเทศะ อยูในกรอบที่ดีงาม
- จํานวน 7 คน หรือรอยละ 9.7 ใหขอเสนอแนะในขอความรับผิดชอบในวิชาชีพ วา
สวนใหญบัณฑิตบริการดวยความเต็มใจ มีจิตสํานึกในการบริการ มีน้ําใจกับเพื่อนรวมงาน ไมเกี่ยงงาน
รัก ษาความลับของผู รับบริการดี มี บา งที่เ ห็น วา บัณฑิ ต แพทย มอ. ความสุ ภาพไมคอ ยดี คอ นขา ง
กาวราวกับผูปวยและเพื่อนรวมงาน
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 2.8 ใหขอเสนอแนะความตรงตอเวลา วาบัณฑิตความ
รับผิดชอบดี ทัศนคติดี แตควรตรงตอเวลาใหมาก
- ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 2.8 ใหขอเสนอแนะขออื่นๆ ไดแก ความขยันอดทน
อุตสาหะ วาบัณฑิตประพฤติคนอยูในศีลธรรมอันดี อดทน อุตสาหะ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบในการ
ทํางาน ความสามารถในการอยูกับผูอื่นอยางมีความสุข ใหความเห็นวาบัณฑิตคอนขางเห็นแกตัวไมมี
ความเอื้ออาทรตอผูอื่น
2) กลุ ม วิ ท ยาศาสตร ก ายภาพและชี ว ภาพ มี น ายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต 42 คน ให
ความเห็นเพิ่มเติมดานคุณธรรมจริยธรรมฯในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้
- จํานวน 26 คนหรือรอยละ 61.9 เห็นวา บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูใน
ขั้นดีมาก ดี และใชไดแลว และมหาวิทยาลัยควรเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพโดยสอดแทรกในทุกรายวิชา
- จํานวน 7 คนหรือรอยละ 16.7 ใหขอเสนอแนะความรับผิดชอบในวิชาชีพ วาบัณฑิต
ปฏิบัติตนเปนคนดี ซื่อสัตยตออาชีพการทํางาน รับผิดชอบตอตนเองและงานสูง ขยัน อดทน
- จํานวน 5 คนหรือรอยละ 11.9 ใหขอเสนอแนะขอ ความซื่อสัตยสุจริต วาบัณฑิตมี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยมาก สามารถเขากับเพื่อรวมงานไดดี
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะในขอ ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข วามหาวิทยาลัยนาจะเพิ่มเติมความรูเรื่องมารยาทการเขาทํางานกับผูอาวุโสกวาดวยความเคารพ
- ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะดานความตรงตอเวลา วาบัณฑิต
ตองปรับปรุงเรื่องการเขาทํางานสายและรูจักควบคุมอารมณในการทํางานใหมากขึ้น 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 ใหขอเสนอแนะความซื่อสัตย 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
ความซื่อสัตยในวิชาชีพ รักษาวินัยในการทํางานดีมาก มีความจงรักภักดีกับองคกร ไมเอาเปรียบเพื่อน
รวมงาน มีน้ําใจ สามารถประพฤติปฏิบัติตนใหเขากับแผนกอื่นๆ ได
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 6.0 ใหขอเสนอแนะความรับผิดชอบในวิชาชีพ วาบัณฑิตมี
ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี มหาวิทยาลัยควรเสริมสรางความอดทนในการ
ทํางานและการตรงตอเวลา
- ที่เหลือจํานวน 1 คนหรือรอยละ 2.0 ใหขอเสนอแนะการประพฤติตนอยูในศีลธรรม
อันดี วาบัณฑิตมีความยุติธรรม
5) กลุ ม บริห ารธุ ร กิ จ มี น ายจ า ง/ผูใ ช บั ณฑิ ต 41 คน ให ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ด า น
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 เพราะในเรื่องของการ
ยอมรับสภาพความเปนจริงที่จะตองเจอในการทํางานนักศึกษายังปรับสภาพการทํางานที่จะตองมีการย้ํา
คิดย้ําทําของหัวหนางาน เพื่อใหพนักงานมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งบางครั้งพฤติกรรม การแสดงออกยังมีการ
ตอตาน
- จํานวน 3 คนหรือรอยละ 7.3 ใหขอเสนอแนะความซื่อสัตย สุจริต วาควรเนนใหบัณฑิต
มีความซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบในหนาที่ ความไมตรงตอเวลา
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- ที่เหลือจํานวน 2 คนหรือรอยละ 4.8 ใหขอเสนอแนะขออื่นๆ ไดแก ความขยัน อดทน
อุตสาหะ พบวา บัณฑิตยังขาดอยูมากชอบ เลนอินเตอรเน็ต โทรศัพทในเวลาทํางาน และความเป น
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกติกาของสังคม พบวา สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทไดเปน
อยางดี
6) กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มีนายจาง/ผูใชบัณฑิต 5 คน ใหความเห็นเพิ่มเติม
ดานคุณธรรมจริยธรรมฯในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้
- จํานวน 4 คนหรือรอยละ 80.0 เห็นวา บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมนั้นอยูใน
เกณฑที่ดีเหมาะแกการประกอบวิ ชาชี พครู ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณในวิ ชาชี พครู ได ดี ถูกต องและ
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 ใหขอเสนอแนะความซื่อสัตย สุจริต วาบัณฑิตมีความ
ซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายดี
- จํานวน 2 คนหรือรอยละ 5.6 ใหขอเสนอแนะความรับผิดชอบในวิชาชีพ วาบัณฑิตมี
ความรับผิดชอบสูง มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน เสียสละตอองคกร
- จํ านวน 1 คนหรื อร อยละ 2.8 ให ข อเสนอแนะความตรงต อเวลา ว าบั ณฑิ ตมี การ
วางแผนและตรงตอเวลา
- จํานวน 1 คนหรือรอยละ 2.8 ใหขอเสนอแนะความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข พบวา บัณฑิตมีทุกคนทําใหงายตอการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
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 ใหความเห็นในเรื่องความรับผิดชอบในวิชาชีพ วา
บัณฑิตมีความรักในอาชีพ ไมเลือกงาน มีความพยายามทําใหเกิดผลดีตอหนวยงาน
- จํานวน 1 คนหรือรอยละ 14.3 ใหความเห็นในเรื่องความสามารถในการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข วาควรติดตามดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบใหมากกวานี้ เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน
9) กลุ ม สหวิ ท ยาการ มี น ายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต 9 คน ให ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ด า น
คุณธรรมจริยธรรมฯ ในภาพรวม และรายขอสรุปไดดังนี้
- จํานวน 7 คนหรือรอยละ 77.8 เห็นวาบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูใน
ระดับดี แตบางความเห็นคิดวาปจจุบันคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในตัวบัณฑิตลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับอดีต
- จํานวน 1 คนหรือรอยละ 11.1 ใหความเห็นในเรื่องความตรงตอเวลา วาบัณฑิต
บัณฑิตตองมีความตรงตอเวลาในงานที่รับผิดชอบ
- จํานวน 1 คนหรือรอยละ 11.1 ใหความเห็นในเรื่องความรับผิดชอบในวิชาชีพ วา
บัณฑิตมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน และปฏิบัติงานไดในระดับดี สามารถควบคุมอารมณไดดี ทั้ง
ในสถานการณปกติและภาวะกดดัน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีวัตถุ
ประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ น ทร ด า นความรู ค วามสามารถทางวิ ช าการ/วิ ช าชี พ ด า นความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป ด า น
บุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ภาครั ฐ กั บ ความพึ ง พอใจของนายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ภาคเอกชนตามกลุ ม
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 ปขึ้น
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) ความพึงพอใจของนายจา ง/ผู ใชบัณฑิตมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ น ทร ดา นความรู
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.50) และนายจาง/ผูใช
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากทุกขอเชนกัน (มีคาเฉลี่ย 7.75-7.27) สําหรับขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยสูงใน 3 ขอแรก ไดแก ความสามารถในการเรียนรูศึกษา คนควา
เพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
จําแนกเปนรายขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉลี่ยสูง
ดังนี้
คาเฉลี่ย
ดานความรูความสามารถทาง
ลําดับ 1
ลําดับ 2
ลําดับ 3
วิชาการ/
คณะ คาเฉลี่ย
คณะ
คาเฉลี่ย
คณะ
คาเฉลี่ย รวม
วิชาชีพ
เภสัช
8.31 การบริการ 8.29 ทันตะและ 8.19
7.75
1. ความสามารถในการเรียนรูศึกษา
&ทองเทีย่ ว
ศึกษาฯ
คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรู
ใหมเพื่อพัฒนางาน
เภสัช
8.13 ศิลปกรรมฯ 8.10
7.68
2. ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ศิลปศาสตร 8.22

3. ความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับ
4. ความรูความสามารถในวิชาชีพ
5. ความรูเชิงวิชาการทั่วไป

การบริการ 8.35
&ทองเที่ยว

ศึกษาฯ

8.26

ศิลปศาสตร 8.15

7.63

การบริการ
&ทองเที่ยว
การบริการ
&ทองเที่ยว
ศึกษาฯ
ทันตะ

8.15

7.56

8.15

7.55

8.04
7.86

7.38
7.36

7.62

7.35

7.86

7.27

เภสัช

8.31

ศึกษาฯ

8.19

ศึกษาฯ

8.19

เภสัช

8.18

ศิลปกรรมฯ
การบริการ
&ทองเที่ยว

8.10
7.92

ศิลป
ศาสตร

7.69

การบริการ
&ทองเที่ยว

7.88

เภสัช
8.13
6. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
ศึกษาฯ 8.19
7. ความสามารถในการตัดสินใจใน
การแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ
การบริการ& 8.00
8. ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปใน
ทองเทีย่ ว
หนวยงาน
และศึกษาฯ
9. ความสามารถในการวางแผนการ ศิลปกรรมฯ 8.00

ทํางาน
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3) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
จําแนก เปนรายขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยใน 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉลี่ย
นอย ดังนี้
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/
ลําดับ 1
วิชาชีพ
คณะ คาเฉลี่ย
7.10
1. ความสามารถในการเรียนรูศึกษา อุตฯ
เกษตร
คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหม
วิทยาการ 6.96
2. ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
สื่อสาร
3. ความสามารถในการประยุกตใชความรู วิทยาการ
สื่อสาร
ทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย
อุตฯ
4. ความรูความสามารถในวิชาชีพ
เกษตร
วิทยาการ
5. ความรูเชิงวิชาการทั่วไป
สื่อสาร
เทคโนโลยี &
6. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
การจัดการ
7. ความสามารถในการตัดสินใจในการ วิทยาการ
สื่อสาร
แกปญหาในงานที่รับผิดชอบ

7.11
7.00
7.04
6.82
6.74

ลําดับ 2
คณะ
รวม

คาเฉลี่ย
ลําดับ 3
คณะ คาเฉลี่ย รวม

วิทยาการ
สื่อสาร

7.19

วิเทศ
ศึกษา

7.35

7.75

วิศวะ
(ภูเก็ต)
วิเทศศึกษา

7.15

วิศวะ

7.26

7.68

7.15

เทคโนโลยี
&การจัดการ

7.16

7.63

เทคโนโลยี
&การจัดการ
7.10
วิศว

7.09

7.56

7.21

7.55

6.83

6.90

7.38

6.85

7.36

6.96

7.35

6.75

7.27

วิทยาการ
สื่อสาร
อุตฯ
เกษตร
อุตฯ
เกษตร
เทคโนโลยี &
การจัดการ

7.04

6.78

8. ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน วิทยาการ

6.78

วิศวะ

6.92

สื่อสาร
9. ความสามารถในการวางแผนการ วิทยาการ
สื่อสาร
ทํางาน

6.56

อุตฯ
เกษตร

6.72

วิเทศ
ศึกษา
วิเทศ
ศึกษา
วิทยาลัย
อิสลามฯ
วิเทศ
ศึกษา

4) นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจใน
ระดับมากในดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ และขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจใน
ระดับมาก ใน 3 ขอแรก ดังนี้
คุณลักษณะบัณฑิตในดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
1. ความสามารถในการเรียนรูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและ
แสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน
2. ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
3. ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพ
กับงานที่ไดรับมอบหมาย
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นายจางฯภาครัฐ

นายจางฯภาคเอกชน

7.96 1

7.61 2

7.95 2
7.84 3

7.53 1
7.50 3
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คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

7.76
พึงพอใจมาก

7.35
พึงพอใจมาก

5) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐ และนายจา ง/ผูใช บัณฑิ ต ภาคเอกชน ในดา นความรู ค วามสามารถทางวิ ช าการ/วิช าชีพ ใน
ภาพรวม พบวา ค า เฉลี่ย ความพึ ง พอใจของนายจา ง/ผู ใ ชบัณฑิตภาครั ฐ และนายจา ง/ผูใชบัณฑิ ต
ภาคเอกชน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทุกขอนายจางนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3.2 ดานความรูความสามารถทั่วไป โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตประเมิน 11 ขอ ดังนี้
1) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาพรวม ดานความรู
ความสามารถทั่วไปอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.59) โดยมี 4 ขอที่นายจางพึงพอใจมากที่สุด (มีคาเฉลี่ย 7.956.88) ไดแก ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถใน
การปรับตัวใหเขากับระบบงาน และความสามารถในการทํางานปนทีม และนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจใน
ระดับมาก 6 ขอ (มีคาเฉลี่ย 7.74-7.23) และพึงพอใจ 1 ขอ (คะแนนเฉลี่ย 6.88) สําหรับขอที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงใน 3 ขอแรก ไดแก ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน
2) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทั่วไป จําแนกเปน
รายขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉลี่ยสูง ดังนี้
ดานความรูความสามารถทั่วไป
1. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบการทํางาน
4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม

ลําดับ 1

ลําดับ 2

ลําดับ 3

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

รวม

เภสัช

8.31
8.54

ทันตะ
เภสัช

8.24
8.53

นิติ

8.24
8.46

7.95
7.90

ศิลปศาสตร

การบริการ&
การทองเที่ยว

ศิลปกรรม

8.40 การบริการ&
การทองเที่ยว

8.28

นิติ

8.28

7.86

ศิลปกรรม

8.40 การบริการ&
การทองเที่ยว
8.29
ทันตะ
8.50
ทันตะ

8.36

นิติ

8.36

7.86

8.24
8.33

ศึกษาฯ
เภสัช

8.15
8.29

7.74
7.74

8.30

ศึกษาฯ

8.15

7.60

เภสัช
5. ความสามารถในการสื่อสาร (พูดอานเขียน)
6. ความสามารถในการใชภาษาไทย การบริการ&
การทองเทีย่ ว
เพื่อการสื่อสาร
ทันตะ
8.38
7. ความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง
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ดานความรูความสามารถทั่วไป
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ดานความรูความสามารถทั่วไป

ลําดับ 1

ลําดับ 2

ลําดับ 3

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

รวม

การบริการ&
การทองเที่ยว

8.08

ศิลปกรรม

7.90

ศึกษาฯ

7.89

7.39

ลําดับ 1

ลําดับ 2

คณะ

คาเฉลี่ย

9. ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห

ศิลปกรรม

8.20

10. ความสามารถในการบริหารจัดการ

ทันตะ

11. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

การบริการ&
การทองเที่ยว

คณะ

คาเฉลี่ย

การบริการ& 7.88
การทองเที่ยว
8.10 การบริการ& 7.92
การทองเที่ยว
8.42
ทันตะ
8.10

ลําดับ 3

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

รวม

ทันตะ

7.80

7.33

ทันตะ

7.82

7.23

เภสัช

7.96

6.88

3) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานความรูความสามารถทั่วไป จําแนกเปนราย
ขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยใน 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉลี่ยนอย ดังนี้
ดานความรูความสามารถทั่วไป
1. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
2. ความสามารถในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน
4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม
5. ความสามารถในการสื่อสาร (พูดอานเขียน)
6. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร
7. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
9. ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห
10. ความสามารถในการบริหารจัดการ

ลําดับ 1

ลําดับ 2

คณะ

คาเฉลี่ย

วิทยาการ
สื่อสาร
วิศวะ
(ภูเก็ต)

7.33

วิทย&
เทคโนโลยี

7.30

วิเทศศึกษา

7.40

คณะ

ลําดับ 3

คาเฉลี่ย

วิเทศ
7.35
ศึกษา
7.36 เทคโนโลยี& 7.45
การจัดการ

วิทยาการ
สื่อสาร
วิทย&
เทคโนโลยี

วิทยาการ
สื่อสาร

7.33

วิศวะ
7.43
(ภูเก็ต)
7.15 เทคโนโลยี& 7.40
การจัดการ
7.22
วิศวะ
7.34

วิเทศศึกษา

6.75

อุตฯ
เกษตร
วิทยาการ
สื่อสาร
วิทยาการ

6.90

วิทยาการ
สื่อสาร

6.85

คณะ

คาเฉลี่ย

รวม

ศิลปศาสตร

7.54

7.95

วิทย&
เทคโนโลยี

7.56

7.90

ศิลป
ศาสตร

7.46

7.86

วิทยาการ
สื่อสาร
วิศวะ

7.44

7.86

7.47

7.74

วิศวะ
(ภูเก็ต)

7.36

7.74

อุตฯ
เกษตร

7.10

7.60

7.00

7.39

6.85

7.33

6.79

7.23

วิทยาการ 6.93 เทคโนโลยี&
สื่อสาร
การจัดการ
6.52
อุตฯ
6.83
วิเทศ
เกษตร
ศึกษา
6.48 เทคโนโลยี& 6,78
วิศวะ
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คาเฉลี่ย
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11. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

สื่อสาร
เทคโนโลยี&
การจัดการ

5.96

การจัดการ
วิทยากา 6.22
รสื่อสาร

(ภูเก็ต)
พาณิชฯ

6.24

6.88

4) นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจใน
ระดับมากในดานความรูความสามารถทั่วไป โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ
สูงกวาทุกขอ ซึ่งขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ใน 3 ขอแรก ดังนี้
คุณลักษณะบัณฑิตในดานความรูความสามารถทั่วไป
1. ความระเบียบวินัยในการทํางาน
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความสามารถในการทํางานเปนทีม
4. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

นายจางฯภาครัฐ
8.16 1
8.07 2
8.03 3
7.76
พึงพอใจมาก

นายจางฯภาคเอกชน
7.82 1
7.80 2
7.78 3
7.49
พึงพอใจมาก

5) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/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

1. การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
2. การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน

ลําดับ 1

ลําดับ 2

คณะ

คาเฉลี่ย

ศิลปกรรม
ศิลปกรรม

8.80
8.89

3. ความมีมนุษยสัมพันธ

การบริการ&
การทองเที่ยว
ทันตะ
4. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ ศิลปกรรม
เภสัช
6. ความเชื่อมั่นในตนเอง

8.61
8.52
8.40
8.33

7. ความมีเหตุผล
8. ความเปนผูนํา

8.38
8.10

ทันตะ
ศิลปกรรม

คณะ

ลําดับ 3
คณะ

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่
ย
รวม

นิติ
เภสัช

8.56
8.44

8.20
8.15

ศึกษาฯ

8.44

8.10

8.40
8.24
8.30

เภสัช
นิติ
ศึกษา

8.31
8.24
8.30

7.95
7.85
7.77

8.30
7.90

เภสัช
นิติ

8.22
7.80

7.76
7.29

คาเฉลี่ย

ศึกษาฯ
8.56
การบริการ& 8.65
การทองเที่ยว
เภสัช
8.49
ศิลปกรรม
เภสัช
การบริการ&
การทองเที่ยว
ศิลปกรรม
ทันตะ

3) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานบุคลิกภาพ จําแนกเปนรายขอและราย
คณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยใน 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉลี่ยนอย ดังนี้
ดานบุคลิกภาพ
1. การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
2. การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน
3. ความมีมนุษยสัมพันธ
4. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ
6. ความเชื่อมั่นในตนเอง

ลําดับ 1

ลําดับ 2

ลําดับ 3

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

รวม

วิเทศ
ศึกษา
วิทยาการ
สื่อสาร
วิเทศ
ศึกษา
วิเทศ
ศึกษา
วิเทศ
ศึกษา
อุตฯ
เกษตร

7.60

วิศวะ
(ภูเก็ต)
วิเทศ
ศึกษา
อุตฯ
เกษตร
วิทยาการ
สื่อสาร
วิทยาการ
สื่อสาร
วิเทศ
ศึกษา

7.71

7.78

8.20

7.60

วิทยาการ
สื่อสาร
วทท

7.74

8.15

7.55

วทท

7.81

8.10

วิศวะ
7.54
(ภูเก็ต)
อุตฯ
7.52
เกษตร
เทคโนฯ& 7.33
การจัดการ

7.95

7.41
7.50
7.30
7.00
6.97
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7. ความมีเหตุผล
8. ความเปนผูนํา

วิเทศ
ศึกษา
วิเทศ
ศึกษา

7.05
6.55

วิทยาการ
สื่อสาร
วิทยาการ
สื่อสาร

7.15
6.70

วิศวะ
(ภูเก็ต)
วทท

7.29

7.76

6.93

7.29

4) นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจใน
ระดับมากในดานบุคลิกภาพ โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐสูงกวาทุกขอ
ซึ่งขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ใน 3 ขอแรก จําแนกตามกลุมสาขา ดังนี้
คุณลักษณะบัณฑิตในดานบุคลิกภาพ

นายจางฯภาครัฐ

นายจางฯภาคเอกชน

1. การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
2. การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน
3. ความมีมนุษยสัมพันธ
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

8.311
8.262
8.213

8.121
8.072
8.043

8.08
มากที่สุด

7.77
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
พึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงใน 3 ขอแรก ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตน
อยูในศีลธรรมอันดี และความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางเปนสุข
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2) ความพึ งพอใจของนายจ าง/ผู ใช บัณฑิ ตดานคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ จํา แนกเป น รายข อ และรายคณะ โดยสรุป รายขอที่ มีคา เฉลี่ย สู ง 3 ลํ า ดับแรกของคณะที่ มี
คาเฉลี่ยสูง ดังนี้

ลําดับ 1
ดานคุณธรรมจริยธรรมแลจรรยาบรรณ
คาเฉลี่ย
คณะ
ในวิชาชีพ
การบริการ& 9.04
1. ความซื่อสัตยสุจริต

ลําดับ 2

ลําดับ 3

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

รวม

ศึกษาฯ

8.85

ศิลปกรรม

8.80

8.45

เภสัช

8.80

8.41

การบริการ&
การทองเที่ยว

8.74

การบริการ& 8.70
การทองเที่ยว
วิทยาลัย 8.71
อิสลาม

9.00

การบริการ&
การทองเที่ยว
8.90
เภสัช

8.74

5. ความเปนระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม ศิลปกรรม
กฎกติกาของสังคม
ศิลปกรรม 9.10
6. ความขยันอดทนอุตสาหะ
การบริการ& 8.74
7. ความตรงตอเวลา

8.64

2. การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี

การทองเที่ยว
ศิลปกรรม 9.10

3. ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี ศิลปกรรม
ความสุข
ศิลปกรรม
4. ความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพ

9.10

ทันตะ
ศิลปกรรม

8.57
8.40

8.32

8.64

8.22

การบริการ& 8.48
การทองเที่ยว

8.21

เภสัช

นิติ
พยาบาล

8.44
8.37

8.11
8.11

การทองเที่ยว

3) ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จําแนกเปนรายขอและรายคณะ โดยสรุปรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยใน 3 ลําดับแรกของคณะที่มีคาเฉลี่ยนอย
ดังนี้
ลําดับ 1
ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
คาเฉลี่ย
คณะ
ในวิชาชีพ
วิเทศศึกษา 7.55
1. ความซื่อสัตยสุจริต
2. การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี วิเทศศึกษา 7.20
3. ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี วิเทศศึกษา 7.45
ความสุข
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ลําดับ 2

ลําดับ 3

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

คณะ

คาเฉลี่ย

รวม

วทท
วทท
วทท

7.89
7.89
7.78

แพทย
แพทย
แพทย

7.95
7.97
7.82

8.45
8.41
8.32
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4. ความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพ

วิเทศศึกษา

7.15

5. ความเปนระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม วิเทศศึกษา
กฎกติกาของสังคม
วิเทศศึกษา
6. ความขยันอดทนอุตสาหะ

7.45

7. ความตรงตอเวลา

7.30

วิเทศศึกษา

7.00

วิทยาการ
สื่อสาร
วิทยาการ
สื่อสาร

7.70

วทท

7.81

8.22

7.59

แพทย

7.88

8.21

วิทยาการ
สื่อสาร
วิทยาการ
สื่อสาร

7.48

วิศวะ
7.71
(ภูเก็ต)
เทคโนฯ& 7.73
การจัดการ

8.11

7.70

8.11

4) นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐสูงกวาทุกขอ ซึ่งขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ใน 3 ขอ
แรก จําแนกตามกลุมสาขา ดังนี้
คุณลักษณะบัณฑิตในดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
1. การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี
2. ความซื่อสัตยสุจริต
3. ความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

นายจางฯภาครัฐ

นายจางฯภาคเอกชน

8.551
8.542
8.463

8.312
8.381
8.243

8.43
มากที่สุด

8.16
มากที่สุด

5) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบวา
มี 5 ขอ คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 ขอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และมี 1 ขอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต
4. ความเห็นและขอเสนอแนะ
4.1 ความเห็นของนายจาง/ผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับบัณฑิตที่ทํางานในหนวยงาน มีดังนี้
1) การเริ่มทํางานของบัณฑิต บัณฑิตรอยละ 70.0 นายจาง/ผูใชบัณฑิตเห็นวาสามารถ
ทํางานไดทันที ที่เหลือรอยละ 28.3 ตองมีการฝกอบรม/ทดลองงาน และรอยละ 1.7 ไมระบุ ทั้งนี้
หนวยงานใชระยะฝกอบรมเฉลี่ย 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
กลุ ม วิ ศ วกรรมศาสตร ส วนใหญ เน นให ข อ เสนอแนะความรู ค วามสามารถในวิ ช าชี พ
รองลงมา เนนความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย
กลุมเกษตรศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะ ความสามารถในการประยุกตใชความรู
ทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย ความรูความสามารถในวิชาชีพ
ความรูเชิงวิชาการทั่วไป
ความสามารถในการเรี ย นรู ศึ ก ษา ค น คว า เพิ่ ม เติ ม และแสวงหาความรูใ หมเ พื่ อพัฒ นางาน และ
ความสามารถในการวางแผนการทํางาน
กลุ ม บริ ห ารธุ ร กิ จ ฯ ส ว นใหญ เ น น ให ข อ เสนอแนะความรู ค วามสามารถในวิ ช าชี พ
รองลงมา เนนความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย ความรูเชิง
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วิ ช าการทั่ ว ไป ความสามารถในการเรี ย นรู ศึ ก ษา ค น คว า เพิ่ ม เติ ม และแสวงหาความรู ใ หม เ พื่ อ
พัฒนางาน และความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน
กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความรูความสามารถในวิชาชีพ
รองลงมา เนนความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย
กลุ ม มนุ ษ ย แ ละสั ง คมศาสตร ส วนใหญ เน นให ข อ เสนอแนะความรู ค วามสามารถใน
วิชาชีพ รองลงมา เนนความรูเชิงวิชาการทั่วไป ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและ
แสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางานใกลเคียงกัน ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน ความสามารถ
ในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และ
ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ
กลุ ม ศิ ล ปกรรมศาสตร ส ว นใหญ เ น น ให ข อ เสนอแนะความรู เ ชิ ง วิ ช าการทั่ ว ไป 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
กลุ ม วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ส ว นใหญ เ น น ให ข อ เสนอแนะภาพรวมด า นความรู
ความสามารถทั่วไปวาอยูในเกณฑดีมาก/ดี และไดมาตรฐานอยูแลว รองลงมา เนนความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับระบบการทํางาน ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ความสามารถในการใช
ภาษาไทย และความคิด ริเริ่ม 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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การใช ภ าษาอั ง กฤษ ความสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
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
กลุ มครุศาสตร/ศึ กษาศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความสามารถในการวิเคราะห
สังเคราะห รองลงมา เน นความสามารถในการปรั บตั วให เข ากั บระบบการทํ างาน และความคิ ดริ เริ่ ม
สรางสรรค
กลุมมนุษยและสังคมศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง รองลงมา เนนความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบงาน ความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิด ริเริ่ม สรางสรรค ความสามารถในการใชภาษาไทย ความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ความสามารถในการบริหารจัดการ และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
กลุ ม ศิ ล ปกรรมศาสตร เน น ให ข อ เสนอแนะความสามารถในการปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
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
กลุ ม วิ ท ยาศาสตร สุขภาพ สว นใหญเ นน ใหขอ เสนอแนะดา นบุ คลิก ภาพภาพรวม ว า
บัณฑิตมีบุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดี เรียบรอย เหมาะกับการปฏิบัติงาน รองลงมา เนนความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความมีมนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานเทากัน และความสามารถใน
การควบคุมอารมณ ความเปนผูนํา และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะความเชื่อมั่นในตนเอง รองลงมา
เนน ความมีมนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ความเปนผูนํา การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น ความมีเหตุผล และการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
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กลุมวิศวกรรมศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา บัณฑิตมี
บุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว รองลงมา เนนความเชื่อมั่นในตนเอง การ
ปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน และความเปนผูนํา
กลุมเกษตรศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา บัณฑิตมี
บุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว รองลงมา เนนความเชื่อมั่นในตนเอง ความ
มีมนุษยสัมพันธ ความเปนผูนํา การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การ
ใหความรวมมือกับผูรวมงาน และความสามารถในการควบคุมอารมณ
กลุมบริหารธุรกิจฯ สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา บัณฑิตมี
บุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว รองลงมา เนนความเชื่อมั่นในตนเอง การ
ปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ความมีมนุษยสัมพันธ ความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน ความเปนผูนํา
การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และความสามารถในการควบคุมอารมณ
กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา
บัณฑิตมีบุคลิ กภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดม าตรฐานดีอยูแลว รองลงมา เนนความมีม นุษ ย
สัมพันธ และการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน
กลุมมนุษยและสังคมศาสตร สวนใหญเนนใหขอเสนอแนะดานบุคลิกภาพภาพรวม วา
บัณฑิตมีบุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว รองลงมา เนนความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ความมีมนุษยสัมพันธ ความสามารถในการควบคุมอารมณ
และความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
กลุมศิลปกรรมศาสตร ทั้งหมดที่ใหขอเสนอแนะ เนนดานบุคลิกภาพภาพรวม วา บัณฑิต
มีบุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก/ดีและไดมาตรฐานดีอยูแลว รองลงมา เนนความเชื่อมั่นในตนเอง และ
ความเปนผูนํา
กลุมสหวิทยาการ สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะ เนนดานบุคลิกภาพภาพรวม วา บัณฑิตมี
บุคลิกภาพอยูในเกณฑดีอยูแลว รองลงมาเนนความเชื่อมั่นในตนเอง การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน
ความมีมนุษยสัมพันธ และการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
4.2.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่ให
ความเห็นและขอเสนอแนะดานนี้ พบวา มี 269 คนหรือรอยละ 22.6 โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตในแตละ
กลุมสาขา เนนใหขอเสนอแนะดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในแตละขอแตกตางกัน ไดแก
กลุมวิ ทยาศาสตรสุขภาพ ส วนใหญที่ให ขอเสนอแนะ เนนดานคุณธรรมจริยธรรมใน
ภาพรวมดีมาก เปนจุดเดนของบัณฑิต รองลงมา เนนความรับผิดชอบในวิชาชีพ ความตรงตอเวลา และ
ความขยันอดทนอุตสาหะ
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กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพ
รวมอยูในขั้นดีมาก ดี และใชไดแลว รองลงมา เนนความรับผิดชอบในวิชาชีพ ความซื่อสัตยสุจริต
ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และความตรงตอเวลา
กลุมวิศวกรรมศาสตร สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมดี
มาก ดีอยูแลวอยูในเกณฑดี รองลงมา เนนความซื่อสัตย สุจริต
กลุมเกษตรศาสตร สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูในเกณฑที่
ดีมาก ดี รองลงมา เนนความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบในวิชาชีพ และการประพฤติตนอยูในศีลธรรม
กลุมบริหารธุรกิจฯ สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมดี
มาก ดีอยูแลว สามารถเปนคนดีของสังคมได รองลงมา เนนความรับผิดชอบในวิชาชีพ ความซื่อสัตย
สุจริต ความขยัน และอดทน อุตสาหะ
กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพ
รวมอยูในเกณฑที่ดี เหมาะสมเหมาะกับการประกอบอาชีพครู รองลงมาเนนความรับผิดชอบในวิชาชีพ
กลุมมนุษยและสังคมศาสตร สวนใหญที่ใหขอเสนอแนะเนนดานคุณธรรมจริยธรรมใน
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก เหมาะสม และสามารถเป นแบบอยางที่ดีได รองลงมาเนนความเป น
ระเบี ย บวิ นั ย ปฏิ บั ติ ต ามกติ ก าของสั ง คม ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ความรั บ ผิ ด ชอบในวิ ช าชี พ และ
ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
กลุมศิลปกรรมศาสตร เนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ความ
ประพฤติไมบกพรอง วางตัวเหมาะสมกับสถานการณ รองลงมา เนน ความรับผิดชอบในวิชาชีพ และ
ความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
กลุมสหวิทยาการ เนนดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูในระดับดีมาก รองลงมา
เนนความตรงตอเวลา และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญที่นาสนใจ ดังนี้
1. ผลการการประเมินความพึงพอใจรายดานทั้ง 4 ดาน สรุปไดวานายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ต อ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ใ นด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพียงดานเดียว (เปลี่ยนแปลงไปจากรุนปการศึกษา 2549 ซึ่งนายจาง/ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจมากที่สุด 2 ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และดานบุคลิกภาพ)
สําหรับ 3 ดานที่เหลือ คือ ดานบุคลิกภาพ ดานความรูความสามารถทั่วไป และดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจาง/ผูใชบัณฑิตยังคงพึงพอใจมาก เมื่อเปรียบเทียบ ผลการประเมินใน
ภาพรวมทั้ง 4 ดานยังอยูในระดับพึงพอใจมากเหมือนปที่ผานมา แตคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 ลดลงจากปที่ผานมา 0.07
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และเมื่อเปรียบเทียบยอนหลังคาเฉลี่ยความพึงพอใจ พบวา ตั้งแตรุนปการศึกษา 2545 มีคาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจเริ่มตนที่ 7.59 และเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่องจนถึงรุนปการศึกษา 2549 ที่มีคาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจสูงกวาทุกรุนป อยางไรก็ตามสรุปไดวานายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับ
มากตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจระหวาง 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 ความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข โดยทั้งสามขออยูในดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งเหมือนกับผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ผานมาทั้งทุกรุนปการศึกษา และเปนที่สังเกตไดวาจํานวนขอ
ของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดลดลง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปที่ผาน
มาซึ่งลดลง 3 ขอ โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดทุกขอในดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สําหรับดานบุคลิกภาพ พึงพอใจมากที่สุด 2 ขอ ไดแก การใหความรวมมือกับ
เพื่อ นรว มงาน และการปรับตัว เขา กับเพื่อ นรว มงาน นอกจากนี้เ มื่อเปรีย บเทีย บคา เฉลี่ย ความพึง
พอใจรายขอ ในปที ่ผ า นมากับ ปนี ้ สรุป ไดว า นายจา ง/ผูใ ชบัณ ฑิต มีค วามพึง พอใจทุก ดา นลดลง
เล็กนอย
3. ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตในแตละดาน ที่นายจาง/ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจต่ํากวา ขออื่นๆ ที่มีคาเฉลี่ยใน 3 ลําดับสุดทายของแตละดาน ไดแก
3.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการวาง
แผนการทํางาน ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
3.2 ดานความรูความสามารถทั่วไป ไดแก ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห
3.3 ดานบุคลิกภาพ ไดแก ความเปนผูนํา ความมีเหตุผล และความเชื่อมั่นในตนเอง
3.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไดแก ความตรงตอเวลา ความ
ขยันอดทนอุตสาหะ และความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม
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ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว เหมือนกับผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ผานมาทุกรุนปการศึกษา ดังนั้นอาจสรุปไดวาเมื่อเปรียบเทียบภาพรวม
ของการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน นายจาง/ผูใชบัณฑิตยังคงมีความพึงพอใจบัณฑิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เหมือนเดิม ไมเปลี่ ยนแปลง ในสวนที่เ ปนจุ ดด อยของบัณฑิตมหาวิทยาลั ยสงขลา
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 วาจะมีทักษะชีวิตในเรื่องของ
กระบวนการคิด “ถูก” “ผิด” ความซื่อสัตยในงาน และความรับผิดชอบ ซึ่งผูวาจางจะคาดหวังในระดับ
หนึ่งวา ระบบการศึกษาจะบมเพาะในเรื่องนี้
2) Professional Attribute ความสามารถในการเรียนรู มีความขวนขวายในการแสวงหา
ความรู มีความสามารถทํางานกับเพื่อนรวมงาน ความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงการวิเคราะหและ
แกไขปญหาซึ่งสถาบันการศึกษามีสวนชวยในดานนี้
3) Functional Competency ความสามารถในการทํางานในหนาที่ ผูใหสัมภาษณเชื่อวา
เมื่อสรางคนใน 2 แบบแรกได สวนนี้ก็จะตามมาเอง ซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปก็จะมีมุมมองไมแตกตางกันมาก
และยั ง คงสอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ความพึ ง พอใจของนายจ า ง/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ผานมา อยางไรก็ตามผลการวิจัยยังคงสอดคลองกับ ความคิดเห็นจาก
ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนบทสัมภาษณประเด็นหนึ่งของการจัดทําแผนพัฒนา
กําลังคน (Skill Mapping) ที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมในภาคการผลิตและภาคการ
บริการของประเทศในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2548-2552) เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศในภาพรวม (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), 2548) พบวา เกณฑการพิจารณาการ
คัดเลือกบุคลากร เปน 1 ใน 4 ประเด็นที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมอาหาร
โดยผูประกอบการมักมีขอพิจารณาในการรับบุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
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1) ดานชื่อเสียงของสถาบัน ซึ่งผูประกอบการเห็นวาบัณฑิตที่จบมาจากสถาบันการศึกษาที่
แตกตางกันจะมีคุณภาพที่แตกตางกัน โดยพิจารณาจากการรับนักเรียนที่จบมัธยมปลายที่เขาศึกษา
คุ ณภาพและประสบการณ ของอาจารย ผู สอน กระบวนการเรี ยนการสอน และงบประมาณ ดั งนั้ น
ผูประกอบการมักจะเลือกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเปนอันดับแรก
2) ผลการเรียน จะพิจารณาควบคูไปกับสถาบันการศึกษาที่จบและพิจารณาจากบุคลิกภาพ
ในขณะสัมภาษณ
3) ประสบการณ จะใหความสําคัญในเรื่องประสบการณเฉพาะบางตําแหนงเทานั้น
ดังนั้น จุดเนนที่สําคัญในการพิจารณารับบุคคลเขาทํางานในทัศนะของผูจางงาน/ผูใช
บัญชา เปนประเด็นที่สําคัญประการหนึ่งและใชเปนแนวทางการวางแผนประกอบการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพเปนที่ตองการของผูประกอบการและตลาดแรงงานตอไป
5. ผลการวิจัย พบวา วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน สวนใหญทําใน 3
ลักษณะ คือ ใชการสอบปากเปลา/สอบสัมภาษณ ใชพิจารณาจากประวัติ/คุณสมบัติ/ประสบการณ
และใชการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา/สอบสัมภาษณ ซึ่งผลยังคงใกลเคียงกับการวิจัยเรื่องความพึง
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/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจต่ํากวา
ขออื่นๆ ที่มีคาเฉลี่ยใน 3 ลําดับสุดทายของแตละดานมาพิจารณา ดังนี้
1) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการวาง
แผนการทํางาน ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
2) ดานความรูความสามารถทั่วไป ไดแก ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห
3) ดานบุคลิกภาพ ไดแก ความเปนผูนํา ความมีเหตุผล และความเชื่อมั่นในตนเอง
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4) ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไดแก ความตรงตอเวลา ความ
ขยันอดทนอุตสาหะ และความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม
แมวาบางขอจะมีคาเฉลี่ยในลําดับสุดทายของแตละดานตางกัน และนายจาง/ผูใช
บัณฑิตมี ความพึ งพอใจมากที่สุด พึง พอใจมาก และพึงพอใจ แตควรไดมี การพัฒนาและปรั บปรุง
ทบทวนขอที่มีคาเฉลี่ยใน 3 ลําดับสุดทายตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งขอที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจ ซึ่งไดแก ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาทุก ๆ ขอ
2. คณะ/หนวยงานตางๆ ควรไดนํา 3 ลําดับแรกที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
นอยกวาขออื่นๆ ซึ่งไดแก ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ความสามารถในการบริหารจัดการ
และความสามารถในการวางแผนการทํ า งาน มาปรับปรุ ง หลัก สู ตรและวิ ธี ก ารสอนรวมทั้ ง ควรจั ด
กิจกรรมใหนักศึกษาเติมเต็มในสวนที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตตองการใหมีเพิ่มขึ้น ซึ่งนายจาง/ผูใชบัณฑิต
สวนใหญของแตละคณะมีความพึงพอใจในระดับตนๆ เทานั้น
3. ผลการวิจัยที่พบวา มีความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนในคุณลักษณะของบัณฑิตทั้งในภาพรวมและรายขอ
ดังนั้น ควรไดมีการพิจารณาขอที่มีความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน เพื่อไปเปนประเด็นพิจารณา ทบทวน และปรับปรุง
วิธีการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหนักศึกษามีความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ และ
ความรูความสามารถทั่วไป ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งในมุมมองของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน และเปนที่พึงพอใจของทุกองคกรในตลาดแรงงานตอไป
4. คณะ/หนวยงานตางๆ ควรปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนใหบัณฑิตคิดเปนทําเปน
และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานความรูความสามารถทั่วไป ที่คณะสวนใหญยัง
ด อ ยในเรื่ อ งความสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษ ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ และ
ความสามารถในการวางแผนการทํางาน อีกทั้งควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษารูจักแสวงหาความรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในทุกดาน
5. การศึกษาความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งนี้
สะทอนใหเห็นวา นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐและนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในคาเฉลี่ยของความพึงพอใจแตละขอเกือบทุกขอ โดยผลที่ได
เปนขอมูลที่ชวยสะทอนภาพการทํางานของบัณฑิตทั้งที่ทํางานในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเปนขอมูล
ที่ผูบริหารและผูเกี่ยวของควรจะไดพิจารณาทบทวนและหาแนวทางแกไขตอไป
6. แมคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาพรวมเปนที่พึงพอใจและ
หลายขอสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงาน ดวยเหตุวาคุณภาพที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตตองการ
นั้นมีหลากหลายประการมาก การที่จะผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติที่นายจาง/ผูใชบัณฑิตตองการทุก
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ประการอยางครบถวนสมบูรณคงเปนเรื่องยาก แตทวาหากผูใดหรือสถาบันใดสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมมากกวากันยอมไดเปรียบคูแขงขัน ดังนั้นทุกคณะ/หนวยงานที่มีสวนรวมในการ
ผลิตบัณฑิต ควรตระหนักในประเด็นดังกลาวดวย
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แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2550
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รุนปการศึกษา 2548 ประกอบดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับผูประเมินและองคกร
ตอนที่ 2 เปนแบบประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยประเมินคุณลักษณะบัณฑิตใน 4 ดาน คือ 1) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 2) ดาน
ความรูความสามารถทั่วไป 3) ดานบุคลิกภาพ และ 4) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
ตอนที่ 3 ความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงาน
2. ทานในฐานะผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรุณาประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เริ่มเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานของทานตั้งแตป 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 หมายถึง ทานพึงพอใจบัณฑิตในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 4-3 หมายถึง ทานพึงพอใจบัณฑิตในระดับนอย
ระดับคะแนน 2-1 หมายถึง ทานพึงพอใจบัณฑิตในระดับนอยที่สุด
3. ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ตอนที่ 1 : คําถามเกี่ยวกับผูประเมินและองคกร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง หรือเติมคําลงในชองวาง ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
1.1 ขอคําถามเกี่ยวกับผูประเมิน
สําหรับเจาหนาที่
1) เพศ
1) ชาย

2) หญิง

2) อายุ………………….ป
3) ระดับการศึกษา
1) ระดับปริญญาโท/เอก/เทียบเทา

2) ระดับปริญญาตรี

3) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี

4) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….

4) ความสัมพันธกับบัณฑิต เปน
1) ผูบังคับบัญชาระดับตน

2) ผูบังคับบัญชาโดยสายการบังคับบัญชา

3) ผูรวมงาน

4) อื่น ๆ (ระบุ)……………………………

5) อายุการทํางาน………………..ป
1.2 ขอคําถามเกี่ยวกับหนวยงาน
1) ประเภทของหนวยงาน
1) ภาครัฐ

2) ภาคเอกชน

3) รัฐวิสาหกิจ

4) มูลนิธิ / องคกรสาธารณกุศล / อื่นๆ

ในกรณีที่เปนภาคเอกชน (โปรดระบุประเภทของกิจการ)
1) เจาของคนเดียว

2) หางหุน สวนจํากัด/สามัญ

3) บริษัท (จํากัด)

4) บริษัท (มหาชน)

5) สถานศึกษา/มูลนิธิการศึกษา

6) อื่น ๆ (ระบุ)……………………………

ในกรณีที่เปนภาคเอกชน มีทุนจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัท
1) นอยกวา 5 ลานบาท

2) มากกวา 5 –10 ลานบาท

3) มากกวา 10 - 100 ลานบาท

4) มากกวา 100 ลานบาท

5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………..
-66-

2) จํานวนบุคลากร/พนักงานในหนวยงาน
1) นอยกวา 50 คน
3) ตั้งแต 100-500 คน
5) มากกวา 1,000 คน

2) ตั้งแต 50-100 คน
4) ตั้งแต 501-1,000 คน

3) ทานเกีย่ วของกับหนวยงานในฐานะ
1) เจาของกิจการ
2) กรรมการผูจ ัดการ
3) ผูอํานวยการกอง/ผูจัดการฝาย/ผูจัดการสาขา หรือเทียบเทา
4) หัวหนากลุม งาน/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน หรือเทียบเทา
5) ผูจัดการฝายปฏิบัติการ……………………………………
6) ผูรับผิดชอบงาน / พนักงานปฏิบัติการ
7) อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………..
4) วิธกี ารคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน
1) สอบขอเขียน
2) สอบปากเปลาและสอบสัมภาษณ
3) สอบปฏิบัติ
4) สอบขอเขียน / สอบปากเปลาและสอบสัมภาษณ
5) สอบขอเขียน / สอบปากเปลาและสอบสัมภาษณ / สอบปฏิบัติ
5) ใชทุน / จับฉลาก / เลือกหนวยงาน
6) พิจารณาจากประวัติ / คุณสมบัติ / ประสบการณ
7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………….
5) จุดเนนที่สาํ คัญในการพิจารณารับบุคลากรเขาทํางานของหนวยงาน
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1) ระดับการศึกษา
2) สาขาวิชาเอก
3) สถาบันการศึกษา
4) บุคลิกภาพ
5) ความรูความสามารถพิเศษ
6) อื่น ๆ (ระบุ)………………………………..
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของทานตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (10-9= มากที่สุด,
8-7 = มาก, 6-5 = ปานกลาง, 4-3 = นอย และ 2-1 = นอยที่สุด)
คุณลักษณะบัณฑิต
10

9

2.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
1) ความรูเชิงวิชาการทั่วไป
2) ความรูความสามารถในวิชาชีพ
3) ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน
4) ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
5) ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควา
เพิ่มเติม และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน
6) ความสามารถในการประยุกตใชความรูทาง
วิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย
7) ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาใน
งานที่รับผิดชอบ
8) ความสามารถในการวางแผนการทํางาน
9) ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2 ดานความรูความสามารถทั่วไป
10) ความคิด ริเริ่ม สรางสรรค
11) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
12) ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการ
ติดตอสื่อสาร
13) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
14) ความสามารถในการบริหารจัดการ
15) ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน)
16) ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง
17) ความสามารถในการทํางานเปนทีม
18) ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห
19) ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบ
การทํางาน
20) ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
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ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
8 7 6 5 4 3

2

1

คุณลักษณะบัณฑิต
10

9

ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
8 7 6 5 4 3

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

ตอนที่ 3 ความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงาน
3.1 ทานคิดวาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ทา นรับเขาทํางานในหนวยงาน สามารถทํางาน
ไดทันทีหรือไม
1) ได

2) ไมได

กรณีที่บัณฑิตไมสามารถทํางานไดทันที หนวยงานของทานตองฝกอบรมหรือใหทดลองงานกอน
ทํางานจริงหรือไม
1) ตอง

2) ไมตอง

ในกรณีที่ตองฝกอบรม ใชระยะเวลาในการฝกอบรม ………………………….………….วัน
ในกรณีที่ตองใหทดลองงาน ใชระยะเวลาในการทดลองงาน………………………………วัน
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2

1

3.2 ทานคิดวาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทําประโยชนตอหนวยงานของทานในระดับใด
1) มากทีส่ ุด

2) มาก

3) ปานกลาง

4) นอย

5) นอยที่สุด

3.3 ทานคิดวาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีความสามารถในการทํางานในระดับใด เมื่อเทียบ
กับมหาวิทยาลัยจํากัดรับอืน่ ๆ ของรัฐ (เทียบเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)
1) ดีกวามาก

2) ดีกวา

3) พอ ๆ กัน

4) ดอยกวา

5) ดอยกวามาก

3.4 ทานคิดวาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีความสามารถในการทํางานในระดับใด
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน
1) ดีกวามาก

2) ดีกวา

3) พอ ๆ กัน

4) ดอยกวา

5) ดอยกวามาก

3.5 ความเห็นและขอเสนอแนะ
1) ดานความรูค วามสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2) ดานความรูค วามสามารถทั่วไป……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3) ดานบุคลิกภาพ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5) ขอเสนอแนะอื่นๆ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
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ชื่อเอกสาร

ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
นางสาวอารีย คณาวิวัฒนไชย ผูอํานวยการกองแผนงาน

ประมวลผล วิเคราะห และรายงาน
นางมาลี หังสพฤกษ
นายบุญสง มหัทธนาภรณ
นายเฉลิมพร วรพันธกิจ
เลขทีเ่ อกสาร กผ 115 / 2553
ปที่พิมพ

2553

จํานวน

250 เลม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 8
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 6
นักวิชาการอุดมศึกษา

