
  

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดสํารวจขอมูลภาวะการ

หางานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2545 และเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2545 โดยใชแบบสอบถาม

รวมกับทบวงมหาวิทยาลัยสวนหนึ่ง ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานทั่วไป การไดงานทําและสาเหตุที่ยังมิได

ทํางาน ปญหาและอุปสรรคในการหางาน ลักษณะงานอาชีพที่บัณฑิตทํางานอัตราเงินเดือน ภาคที่ทํางาน  

ทัศนคติในการทํางาน การนําความรูมาประยุกตใชกับหนาที่การงาน การไดรับการอบรมทักษะเพิ่มเติม

จากหนวยงาน  และแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยที่สรางขึ้นใหม ประกอบดวยแบบประเมินคุณสมบัติ

ของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ในดานหลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการสอน ผูสอน การบริการของหนวยงานสนับสนุน     

การเรียนการสอน และความพรอมของหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ ประชากรและกลุมตัวอยาง  

เปนบัณฑิตที่ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 กันยายน 2546 ที่วิทยาเขตปตตานี จาก

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2545 จํานวน 3,785 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 2,879 คน 

ปริญญาโท 899 คน และระดับปริญญาเอก 7 คน  การเก็บรวบรวมขอมูล เจาหนาที่ของกองแผนงาน

เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 กันยายน 2546 ที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจง

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใช  t-test ผลการวิจัยสรุปได 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1    ภาวะการหางานทําของบัณฑิต 

 1. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว จากบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 3,470 คน (รอยละ 91.8 ของ

บัณฑิตทั้งหมด) เปนระดับปริญญาตรี 4-6 ป 2,589 คน ไดงานทํา 2,645 คน คิดเปนรอยละ 71.0 (เพิ่มข้ึน

รอยละ 0.7 จากปที่แลว) ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 139 คน ไดงานทํา 92 คน คิดเปนรอยละ 66.2 และ

ระดับปริญญาโท 742 คน ไดงานทํา 716 คน คิดเปนรอยละ 96.5 โดยบัณฑิตที่ไดงานทําแลวในระดับ

ปริญญาตรี 4-6 ป สรุปไดดังนี้ 

1.1  ประเภทของอาชีพ มีสัดสวนของผูที่ทํางานในภาคเอกชน : ภาครัฐ : อ่ืนๆ  คิดเปน 

6.3 : 2.8 : 0.9    และเมื่อเปรียบกับปที่ผานมา พบวา สัดสวนของผูที่ทํางานในภาคเอกชนมีสัดสวนสูงขึ้น 

สวนผูที่ทํางานในภาครัฐมีสัดสวนลดลง และอาชีพอื่นๆ มีสัดสวนใกลเคียงกัน   โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ทํางานในบริษัทเอกชนทั้งหมด รองลงมาคณะวิศวกรรมศาสตร 

1.2 ภาคที่ทํางาน บัณฑิตทํางานในภาคใตสูงสุดหรือรอยละ 59.9 รองลงมา ทํางานใน

กรุงเทพฯและปริมณฑลรอยละ 27.7 และทํางานกระจายอยูในภาคอื่นๆ รอยละ 11.9 เมื่อเทียบกับปที่

ผานมา พบวา บัณฑิตทํางานในกรุงเทพฯ และกระจายไปทํางานอยูในภูมิภาคอื่นๆ ในอัตราที่เพิ่มข้ึน  

โดยที่บัณฑิตทํางานในภาคใตลดลง  

1.3 เงินเดือน บัณฑิตที่ทํางานแลวไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 10,259 บาท เพิ่มข้ึนจากปที่แลว 

199 บาท โดยบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด คือ 14,072 บาท 

1.4  การไดรับการฝกอบรมทักษะเพิ่มเติมจากหนวยงาน   พบวา บัณฑิตไดรับการ

ฝกอบรมทักษะเพิ่มเติมจากหนวยงาน รอยละ 67.8 ซึ่งลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 1.3 

1.5  การนําความรูไปประยุกตใช พบวา บัณฑิตไดนําความรูไปประยุกตใชในระดับมาก

(คาเฉลี่ย 3.59) โดยคณะแพทยศาสตร บัณฑิตนําความรูไปประยุกตใชไดสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.52) 

1.6  ระยะเวลาในการหางานทํา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือรอยละ 90.2 ได

งานทําภายในเวลา 6 เดือนที่สําเร็จการศึกษา 

2. บัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน จากบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานจํานวน 752 คนคิดเปนรอยละ 

29.0ของบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ พบวา สาเหตุที่ยังมิไดทํางาน สวนใหญเปนเพราะกําลังศึกษาตอ/จะ

ศึกษาตอจํานวน 348 คนหรือรอยละ 46.3 เมื่อเทียบกับปที่แลว ในปนี้ลดลงกวาปที่ผานมา รองลงมา 

รอฟงคําตอบจากหนวยงาย รอยละ 26.3  และหางานทําไมได รอยละ 16.2 

3. ปญหาในการหางานทํา จากบัณฑิตทั้งหมดทั้งที่ไดงานทําและไมไดงานทํา พบวา มี

ปญหาในการหางานทําเหมือนปที่ผานมาใน 4 ลําดับแรก คือ หางานถูกใจไมได (รอยละ 33.0) 

เงินเดือนนอย (รอยละ 24.0) ไมทราบแหลงงาน (รอยละ 17.3) และหนวยงานไมตองการ (รอยละ 8.1)  

สวนที 2 ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 1. การประเมินตนเองของบัณฑิตใน 3 ประเด็น จากการประเมินตนเองของบัณฑิต

หลังสําเร็จการศึกษา พบวา  

   1.1 คุณสมบัติของบัณฑิต บัณฑิตประเมินตนเองวา มีคุณสมบัติสวนใหญอยูในระดับมาก 

ยกเวน ทักษะทางคอมพิวเตอร ทักษะทางการบริหาร และภาษาอังกฤษ ที่บัณฑิตประเมินอยูในระดับ

ปานกลาง และความรูภาษาที่ 3 (จีน,ฝร่ังเศส,ญี่ปุน,มาเลย) ที่บัณฑิตประเมินอยูในระดับคอนขางนอย 

เมื่อเปรียบเทียบของคาเฉลี่ยระหวางกลุมบัณฑิตที่ทํางานแลว กับกลุมบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานใน 

คุณสมบัติของตนเองทั้ง 13 ขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 6 ขอ ไดแก ภาษาที่ 3 (จีน,

ฝร่ังเศส,ญี่ปุน,มาเลย) ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา ทักษะการประยุกตใชความรูในการทํางาน 
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ความมีมนุษยสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหและแกปญหา และทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ  

1.2 คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการจากบัณฑิต บัณฑิตประเมินวา องคกรหรือ

ผูวาจางตองการความรูความสามารถสาขาวิชาชีพ/เอกในลําดับแรก  รองลงมา ตองการความมีมนุษย      

สัมพันธ  ตองการทักษะการวิเคราะหและการแกปญหา และทักษะทางคอมพิวเตอร ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 4 ขอ 

บัณฑิตประเมินตนเองวามีคุณสมบัตอิยูในลําดับตนๆ อยางไรก็ตาม บัณฑิตประเมินวา ทักษะทาง

คอมพิวเตอร เปนคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการจากบัณฑิตมากกวาภาษาตางประเทศ 

1.3 การปรับปรุงคุณสมบัติตนเองหลังสําเร็จการศึกษา  ในลําดับแรก บัณฑิตไดพัฒนา

บุคลิกภาพ รองลงมา ไดศึกษาขอมูลงานดานอื่นที่ไมตรงกับสาขาวิชา  มองหาอาชีพอิสระ  และพัฒนา

ภาษาตางประเทศ  

 2. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา สวน

ใหญบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากในดานผูสอน วิธีการสอน และหลักสูตร/สาขาวิชา (คาเฉลี่ย 3.87, 

3.59 และ 3.50) และบัณฑิตพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และ

หองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ (มีคาเฉลี่ย 3.24 และ 3.15) เมื่อพิจารณาในแตละดานและคณะสรุปไดดังนี้  

 ดานผูสอน  พบวา บัณฑิตเกือบทุกคณะพึงพอใจตอผูสอนในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.37-

3.65) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ และเภสัชศาสตร ยกเวนคณะอุตสาหกรรมบริการที่บัณฑิตพึงพอใจ  

  ดานวิธีการสอน พบวา บัณฑิต 12 คณะที่พึงพอใจหลักสูตร/สาขาวิชาในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.04-3.56) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากไดแก  คณะพยาบาลศาสตร คณะ

เภสัชศาสตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ และมี 4 คณะ บัณฑิตพึงพอใจ  

 ดานหลักสูตร/สาขาวิชา พบวา บัณฑิต 9 คณะที่พึงพอใจหลักสูตร/สาขาวิชาในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 3.88-3.50)  โดย 3 คณะแรกที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัช

ศาสตร และคณะศึกษาศาสตร  และบัณฑิต 7 คณะ บัณฑิตพึงพอใจ  

 ดานการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน พบวา บัณฑิตคณะ

พยาบาลศาสตรพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) คณะที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจตอการบริการของ

หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 3.46-2.90) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจ ไดแก 

คณะพยาบาลศาสตร คณะศึกษาศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา  

ดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ พบวา บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตรพึงพอใจใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.80) คณะที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ (คาเฉลี่ย 

3.80-2.63)  โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจ ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร และ

 
 ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2545 และความพึงพอใจของบัณฑิต 

 
 
 



  

อุตสาหกรรมเกษตร  

 
 ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2545 และความพึงพอใจของบัณฑิต 

 
 
 


