บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดสํารวจขอมูลภาวะการหา
งานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2546 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2546 โดยใชแบบสอบถามรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย
สวนหนึ่ง ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานทั่วไป การไดงานทําและสาเหตุที่ยังมิไดทํางาน ปญหาและอุปสรรคใน
การหางาน ลักษณะงานอาชีพที่บัณฑิตทํางาน อัตราเงินเดือน ภาคที่ทํางาน ทัศนคติในการทํางาน การนํา
ความรูมาประยุกตใชกับการทํางาน การไดรับการอบรมทักษะเพิ่มเติมจากหนวยงาน และไดใชแบบสอบถาม
ของมหาวิทยาลัยที่สรางขึ้นใหม ประกอบดวยแบบประเมินคุณสมบัติของบัณฑิตดวยตนเองหลังสําเร็จการ
ศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในดาน
หลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการสอน ผูสอน การบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และความ
พรอมของหอง ปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนบัณฑิตที่ซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ที่วิทยาเขตหาดใหญ จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2546 จํานวน 4,461 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 3,317 คน ปริญญาโท 1,134 คน และ
ระดับปริญญาเอก 10 คน การเก็บรวบรวมขอมูล เจาหนาที่ของกองแผนงานเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล
ในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ การวิเคราะห
ขอมูล ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
นัยสําคัญของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใช t-test ผลการวิจัยสรุปได 2 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว จากบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 4,119 คน (รอยละ 92.5 ของ
บัณฑิตทั้งหมด) เปนระดับปริญญาตรี 4-6 ป 2,848 คน ไดงานทํา 2,166 คน คิดเปนรอยละ 76.1
(เพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 จากปที่แลว) ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 305 คน ไดงานทํา 248 คน คิดเปนรอยละ
81.3 และระดับปริญญาโท 966 คน ไดงานทํา 907 คน คิดเปนรอยละ 93.9 โดยบัณฑิตที่ไดงานทําแลว
ในระดับปริญญาตรี 4-6 ป สรุปไดดังนี้
1.1 ประเภทของอาชีพ มีสัดสวนของผูที่ทํางานในภาคเอกชน : ภาครัฐ : อื่นๆ คิดเปน
6.4 : 2.9 : 0.7 และเมื่อเปรียบกับปที่ผานมา พบวา สัดสวนของผูที่ทํางานในภาคเอกชนและภาครัฐมี
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สัดสวนสูงขึ้นเล็กนอย สวนผูที่ทํางานในอาชีพอื่นๆ ลดลงเล็กนอย
1.2 ภาคที่ทํางาน บัณฑิตทํางานในภาคใตสูงสุดหรือรอยละ 56.0 รองลงมา ทํางานใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลรอยละ 28.47 และทํางานกระจายอยูในภาคอื่นๆ รอยละ 15.6 เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา พบวา บัณฑิตทํางานในกรุงเทพฯ และกระจายไปทํางานอยูในภูมิภาคอื่นๆ ในอัตราที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 4.4 โดยที่บัณฑิตทํางานในภาคใตในอัตราที่ลดลงรอยละ 3.9
1.3 เงินเดือน บัณฑิตที่ทํางานแลวไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 11,118 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว
859 บาท โดยบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด คือ 15,443 บาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา พบวาสวนใหญหรือเกือบทุกคณะมีเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 32.2-2.4 โดยอาชีพ
อิสระที่มีกิจการเปนของตัวเองมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงกวาอาชีพอื่นๆ (15,815 บาท)
1.4 การไดรับการฝกอบรมทักษะเพิ่มเติมจากหนวยงาน พบวา บัณฑิตไมไดรับการ
ฝกอบรมทักษะเพิ่มเติมจากหนวยงาน รอยละ 25.0 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมา รอยละ 7.0
1.5 การนําความรูไปประยุกตใช พบวา บัณฑิตไดนําความรูไปประยุกตใชในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.55) โดยคณะแพทยศาสตรยังคงเปนคณะที่บัณฑิตนําความรูไปประยุกตใชไดสูงสุดกวาคณะ
อื่นๆ (คาเฉลี่ย 4.57)
1.6 ระยะเวลาในการหางานทํา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือรอยละ 93.8 ได
งานทําภายในเวลา 6 เดือนที่สําเร็จการศึกษา
2. บัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน จากบัณฑิตที่ยังไมไดทํางานจํานวน 682 คนคิดเปนรอยละ
23.9ของบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ พบวา สาเหตุที่ยังไมไดทํางาน สวนใหญเปนเพราะกําลังศึกษาตอ/จะ
ศึกษาตอจํานวน 369 คนหรือรอยละ 54.1 เมื่อเทียบกับปที่แลว ในปนี้บัณฑิตศึกษาตอ/จะศึกษาตอลดลง
กวาปที่ผานมารอยละ 0.4 รองลงมา รอฟงคําตอบจากหนวยงาน รอยละ 25.8 และหางานทําไมได รอย
ละ 16.2
3. ปญหาในการหางานทํา จากบัณฑิตทั้งหมดทั้งที่ไดงานทําและไมไดงานทํา พบวา มี
ปญหาในการหางานทําเหมือนปที่ผานมาใน 4 ลําดับแรก คือ หางานถูกใจไมได (รอยละ 33.0) เงินเดือน
นอย (รอยละ 24.0) ไมทราบแหลงงาน (รอยละ 17.3) และหนวยงานไมตองการ (รอยละ 8.1)
สวนที 2 ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. การประเมินตนเองของบัณฑิตใน 3 ประเด็น จากการประเมินตนเองของบัณฑิต
หลังสําเร็จการศึกษา พบวา
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1.1 คุณสมบัติของบัณฑิต บัณฑิตประเมินตนเองวา มีคุณสมบัติสวนใหญอยูในระดับ
มาก ยกเวน ทักษะทางคอมพิวเตอร ทักษะทางการบริหาร และภาษาอังกฤษ ที่บัณฑิตประเมินอยูใน
ระดับปานกลาง และความรูภาษาที่ 3 (จีน,ฝรั่งเศส,ญี่ปุน,มาเลย) ที่บัณฑิตประเมินอยูในระดับคอนขาง
นอย เมื่อเปรียบเทียบของคาเฉลี่ยระหวางกลุมบัณฑิตที่ทํางานแลวและกลุมบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานใน
คุณสมบัติของตนเองทั้ง 13 ขอ พบวา แตกกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ขอ ไดแก ความมี
มนุษยสัมพันธ ทักษะการประยุกตใชความรูในการทํางาน และสมรรถภาพทางรางกาย
1.2 คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการจากบัณฑิต บัณฑิตประเมินวา องคกรหรือ
ผูวาจางตองการความรูความสามารถสาขาวิชาชีพ/เอกในลําดับแรก รองลงมา ตองการความมีมนุษย
สัมพันธ ทักษะทางคอมพิวเตอร และทักษะการวิเคราะหและแกปญ
 หา ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 4 ขอ บัณฑิต
ประเมินตนเองวามีคุณสมบัติอยูในลําดับตนๆ ยกเวนทักษะทางคอมพิวเตอร ที่บัณฑิตประเมินตนเองวา
มีคุณสมบัติอยูในระดับปานกลาง และเปนคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการจากบัณฑิตมากกวา
ภาษาตางประเทศ
1.3 การปรับปรุงคุณสมบัติตนเองหลังสําเร็จการศึกษา ในลําดับแรก บัณฑิตไดพัฒนา
บุคลิกภาพ รองลงมา ไดศึกษาขอมูลงานดานอื่นที่ไมตรงกับสาขาวิชา มองหาอาชีพอิสระ และพัฒนา
ภาษาตางประเทศ ซึ่งยังคงเหมือนในปที่ผานมา
2. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา สวนใหญ
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากในดานผูสอน และวิธีการสอน (คาเฉลี่ย 3.89 และ 3.60) และบัณฑิตพึงพอใจ
หลักสูตร/สาขาวิชา การใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และหองปฏิบัติการ/หองเรียน
และอื่นๆ (คาเฉลี่ย 3.45, 3.22 และ 3.08) โดยดานหลักสูตร/สาขาวิชาที่ในปนี้บัณฑิตพึงพอใจลดลงจาก
เมื่อปที่ผานมาที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานและคณะสรุปไดดังนี้
2.1 ดานผูสอน ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจมากและทั้ง 8 ขอบัณฑิตพึงพอใจมาก เมื่อ
พิจารณาในแตละคณะ พบวา บัณฑิตทุกคณะพึงพอใจตอผูสอนในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.28-3.51) โดย
3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะ
เทคโนโลยีและการจัดการ
2.2 ดานวิธีการสอน ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจมาก โดยมี 5 ขอที่บัณฑิตพึงพอใจใน
ระดับมาก และมี 2 ขอที่บัณฑิตพึงพอใจ เมื่อพิจารณาในแตละคณะ พบวา บัณฑิต 11 คณะพึงพอใจ
วิธีการสอนในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.01-3.61) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากไดแก คณะ
พยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา และมี 5 คณะบัณฑิตพึงพอใจวิธีการสอน
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2.3 ดานหลักสูตร/สาขาวิชา ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจ โดยมี 2 ขอที่บัณฑิตพึงพอใจใน
ระดับมาก และมี 3 ขอที่บัณฑิตพึงพอใจ เมื่อพิจารณาในแตละคณะ พบวา บัณฑิต 9 คณะพึงพอใจ
หลักสูตร/สาขาวิชาในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.82-3.50) โดย 3 คณะแรกที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะพยาบาล
ศาสตร วิทยาลัยอิลสามศึกษา และคณะเภสัชศาสตร และมี 7 คณะบัณฑิตพึงพอใจหลักสูตร/สาขาวิชา
2.4 ดานการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในภาพรวมบัณฑิตพึง
พอใจและทั้ง 13 ขอบัณฑิตพึงพอใจ เมื่อพิจารณาในแตละคณะ พบวา มีบัณฑิต 3 ไดแก คณะพยาบาล
ศาสตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะแพทยศาสตร ที่พึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.70-3.54)
และมี 13 คณะบัณฑิตพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
2.5 ดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจและทั้ง 10 ขอ
บัณฑิตพึงพอใจ เมื่อพิจารณาในแตละคณะ พบวา บัณฑิต 1 คณะ ไดแก คณะพยาบาลศาสตรพึงพอใจ
ในระดับมาก และมี 15 คณะ บัณฑิตพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ
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