
สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 

ผลการวิจัย 
 

สวนท่ี 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา  2550 

1.  สถานภาพการทํางานปจจุบัน จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 6,521 คน เปนผูมีงาน
ทําแลว 4,601 คนหรือรอยละ 70.6  กําลังศึกษาตอ/จะศึกษาตอ 602 คนหรือรอยละ 9.2 และยังไมได
ทํางาน 1,318  คน หรือรอยละ 20.2  ดังตารางที่ 1.1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.1 แสดงภาวะการทํางานของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2550              หนวย : จํานวนคน (รอยละ) 
ระดับ ผูเขารับพระ ผูตอบแบบ รอยละของ     ภาวะการหางานทํา       

 ราชทานฯ สอบถาม ผูตอบ มีงานทํา ศึกษาตอ ยังไมไดทํางาน 
ป.ตรี (4-6 ป) 5,318 5,120 96.3 3,388 (66.2) 569 (11.1) 1,163 (22.7) 

ป.ตรี (ตอเนื่อง) 414 391 94.4 310 (79.3) 2 (0.5) 79 (20.2) 

รวมป.ตรี 5,732 5,511 96.1 3,698 (67.10) 571 (10.4) 1,242 (22.5) 
ป.โท 1,063 968 91.1 868 (89.7) 31 (3.2) 69 (7.1) 
ป. เอก 53 42 79.3 35 (83.3) - 7 (16.7) 
รวม 6,848 6,521 95.2 4,601 (70.6) 602 (9.2) 1,318 (20.2) 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงรอยละของบัณฑิตหลักสูตร 4-6 ป ที่ทํางานแลว ปการศึกษา 2530-2550 
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ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4-6 ป 
จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 5,120 คน เปนบัณฑิตที่ไดงานทํา 3,388 คนหรือคิด

เปนรอยละ 66.2  โดยจําแนกตามกลุมอัตราการไดงานทํา  ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 กลุมคณะที่บัณฑิตไดงานทําเกือบทุกคน มี 4 คณะ  ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะ

พยาบาลศาสตรไดงานทําทุกคนแมไมมีขอผูกพันในการปฏิบัติงานใหกับราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา  และ
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กลุมที่ 2 กลุมคณะที่บัณฑิตมีงานทําต้ังแตรอยละ 72 - 76 มี 5 คณะ ไดแก คณะเทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอม (รอยละ 75.9) คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 71.8) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 

(รอยละ 71.6) คณะอุตสาหกรรมบริการ (รอยละ 71.6) และคณะเศรษฐศาสตร (รอยละ 71.6) 

กลุมที่ 3 กลุมคณะที่บัณฑิตมีงานทําระหวางรอยละ 60-69 มี 7 คณะ ไดแก คณะ

ศึกษาศาสตร (รอยละ 68.8) คณะวิศวกรรมศาสตร (รอยละ 68.3) คณะศิลปศาสตร (รอยละ 64.4) คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 64.1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 63.9) คณะศิลปกรรม

ศาสตร (รอยละ 60.0) และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 59.9)   

กลุมที่ 4 กลุมคณะที่บัณฑิตมีงานทําระหวางรอยละ 52-57 มี 5 คณะ ไดแก คณะ

วิทยาศาสตร  (รอยละ 56.6) วิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 56.2) คณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 52.8)   

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 52.4) และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 52.1) 

กลุมที่ 5 กลุมคณะที่บัณฑิตมีงานทํานอยกวา รอยละ 50 มี 1 คณะ ไดแก  คณะนิติศาสตร  

(รอยละ 47.1) 

เมื่อเทียบอัตราการทํางานของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2548 -2549 กับรุนปการศึกษา 2550 พบวา 

ต้ังแตรุนปการศึกษา 2548-2549 บัณฑิตไดงานทําลดลงจาก รอยละ 69.7 และ 69.4 เปนรอยละ 66.2 

หรือลดลงรอยละ 3.2 จากปที่ผานมา โดยมี 18 คณะที่บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําลดลง และมี 5 คณะที่

บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําเพิ่มข้ึน (ไมรวมคณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะ

พยาบาลศาสตร และคณะที่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 เปนปแรก ไดแก คณะศิลปศาสตร)  

ดังนี้ 
 

 - มี 5 คณะ บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําเพิ่มขึ้น โดยกลุมที่ไดงานทําเพิ่มข้ึนสูงกวารอยละ 20 

มี 1 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร (รอยละ 22.4) และกลุมที่มีงานทําเพิ่มข้ึนสูงกวา รอยละ 5 มี 3 คณะไดแก คณะ

วิทยาศาสตร (รอยละ 7.1) คณะเศรษฐศาสตร  (รอยละ 7.1) และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 4.2) และกลุมที่

มีงานทําเพิ่มข้ึน 0.3 ไดแก คณะวิทยาการจัดการ   

-  มี 12 คณะ บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําลดลง ไดแก 

กลุมที่ 1 คณะที่บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําลดลงเกินรอยละ 20 ไดแก คณะวิทยาการส่ือสาร

(รอยละ 28.3) และคณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 24.0) 
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กลุมที่ 2 คณะท่ีบัณฑิตมีอัตราการไดงานทําลดลงรอยละ 9-17 มี 4 คณะ ไดแก คณะทรัพยากร 

ธรรมชาติ (รอยละ  16.2) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 12.0) คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 10.7) 

และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 9.8)  

กลุมที่ 3 คณะที่บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําลดลงรอยละ 5-7 มี 3 คณะ ไดแก คณะอุตสาหกรรม

บริการ (รอยละ 7.0) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 6.7) และคณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 

4.7) 

กลุมที่ 4  คณะที่บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําลดลงรอยละ 1-5 มี 3 คณะ ไดแก คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ (รอยละ 2.3) คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 1.0) และคณะวิศวกรรมศาสตร (รอยละ 0.9) 

สวนอีก 1 คณะ ไดแก คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2550 เปนปแรกที่มีผูสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีจึงไมมีการเปรียบเทียบ  

รายละเอียดของจํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลว จําแนกตามคณะ/สาขาวิชากับ

ลักษณะงานอาชีพ (ดังตารางที่ 1 หนา 41  และตารางที่ 2 หนา 44) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการมี

งานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2550 กับรุนปการศึกษา 2545-2549 ดังแผนภูมิที่ 2 (2.1 และ 2.2) 
 

แผนภูมิที่ 2 (2.1) เปรียบเทียบอัตราการไดงานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545-2549 กับรุนปการศึกษา 2550 
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แผนภูมิที่ 2 (2.2) การไดงานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2550 จําแนกตามคณะ (ไมรวมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ) 
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เม่ือพิจารณาเปนสาขาวิชา โดยเปรียบเทียบสัดสวน (รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําเม่ือเทียบ

กับจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามในสาขาวิชานั้นๆ) ระหวางสาขาวิชาที่ไดงานทํามากที่สุด กับสาขาวิชา

ที่ไดงานทํานอยที่สุดของแตละคณะ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.2 แสดงรอยละ และจํานวนบัณฑิตสาขาวิชาที่ไดงานทําสูงสุด และสาขาที่ไดงานทําต่ําสุด  
คณะ(1)                       รอยละ
(จํานวน) 

รอยละ (2) รอยละ (2) สาขาที่ไดงานตํ่าสุด สาขาที่ไดงานสูงสุด 
(จํานวนคน) (3) (จํานวนคน) (3) 

วิทยาการจัดการ              71.8 (518) การเงิน 87.1 (81) นโยบายสาธารณะ 38.1 (8) 

พาณิชยศาสตรฯ              71.6 (240)  การบัญชี 81.3 (39) การประกันภัย 67.1 (53) 

อุตสาหกรรมบริการ         71.6 (149) วิเทศธุรกิจ  87.7 (50) จีนศึกษา 55.6 (15) 

เศรษฐศาสตร                  71.6 (68) เศรษฐศาสตร 73.5 (36) เศรษฐศาสตรเกษตร 69.6 (32) 

ศึกษาศาสตร                   68.8 (75) เทคโนโลยีสารสนเทศและฯ 78.6 (22) จิตวิทยาการศึกษาฯ 62.9 (22) 

วิศวกรรมศาสตร              68.3 (341) วิศวกรรมเคร่ืองกล 79.0 (49) วิศวกรรมวัสดุ 37.5 (6) 

อุตสาหกรรมเกษตร          64.1 (66) การจัดการเทคโนโลยีฯ 80.6 (25) เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ 35.0 (7) 

มนุษยศาสตรฯ                63.9 (312) ภาษาญี่ปุน 93.3 (28) ปรัชญา 33.3 (6) 

ศิลปกรรมศาสตร             60.0 (27) ศิลปะการแสดง 71.4 (20) ทัศนศิลป 41.2 (7) 

เทคโนโลยีและการจัดการ    59.9 (217) การจัดการอุตสาหกรรมยาง 70.3 (45) ผลิตกรรมชีวภาพ 51.7 (30) 

วิทยาศาสตร                    56.6 

(339) 

สถิติ 76.5 (26) คณิตศาสตร 27.0 (10) 

วิทยาลัยอิสลาม               56.2 

(131) 

ครุศาสตรอิสลาม 71.2 (47) กฎหมายอิสลาม 43.2 (19) 

วิทยาการส่ือสาร              52.8 (67) นิเทศศาสตร 62.7 (47) เทคโนโลยีสารสนเทศและการฯ 38.5 (20) 

ทรัพยากรธรรมชาติ          52.4 (141) วาริชศาสตร 73.5 (25) ปฐพีศาสตร 30.2 (13) 

วิทยาศาสตรและเทคโนฯ    52.1 (86) คณิตศาสตรประยุกต 60.0 (9) เทคโนโลยีการเกษตร 25.0 (2) 
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หมายเหตุ (1) ไมรวมกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 4 คณะ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

และคณะทันตแพทยศาสตร และไมรวม 3 คณะ ที่มีสาขา 1 สาขาวิชา ไดแก  คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (เทคโนโลยี

สารสนเทศ)  คณะนิติศาสตร (นิติศาสตร)  และคณะศิลปศาสตร (ภาษาเพื่อการพัฒนา) 

                       (2) รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํา เม่ือเทียบกับจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามในสาขาวิชานั้น ๆ  

จํานวนคนที่ไดงานทําในสาขาวิชานั้นๆ       (3) 

2. การสมัครงานและการทํางานของผูมีงานทําแลว 
2.1 ประเภทงานที่ทํา พบวา บัณฑิตทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชนมากกวาประเภทอ่ืนๆ 

(รอยละ 68.7) รองลงมา ทํางานเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ (รอยละ 22.5) และประเภทอ่ืนๆ 

(รอยละ 8.8) โดยมีสัดสวนของผูที่ทํางานในภาคเอกชน : ภาครัฐ : อ่ืนๆ  คิดเปน 6.9 : 2.2 : 0.9  และเมื่อ

เปรียบกับปที่ผานมา พบวา บัณฑิตทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน ทํางานเปนขาราชการ/เจาหนาที่

หนวยงานของรัฐ และดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ เพิ่มข้ึน (รอยละ 2.2, 2.0 และ 0.5) และทํางาน

ประเภทอ่ืนๆ ลดลง รอยละ 4.7  

เมื่อเปรียบเทียบประเภทอาชีพของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2539-2549 กับรุนปการศึกษา 

2550  ดังตารางที่ 1.3 
 

ตารางที่ 1.3 เปรียบเทียบประเภทของอาชีพของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2539-2549 กับป 2550                          

   หนวย : จํานวนคน (รอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลว)   

ป/ประเภท

อาชีพ 

ดําเนินธุรกิจอิสระ/

เจาของกิจการ 

ขาราชการ/จนท.หนวยงาน

ของรัฐ 

พนักงาน

บริษัท/องคกร 

รัฐวิสาหกิจ อื่นๆ รวม 

ป 2550 183 
(5.4) 

763 
(22.5) 

2,326 
(68.7) 

62 
(1.8) 

54 
(1.6) 

3,388 
(66.2) 

ป 2549 154 
(5.0) 

629 
(20.3) 

2,065 
(66.7) 

91 
(2.9) 

155 
(5.0) 

3,094 
(69.4) 

ป/ประเภท

อาชีพ 

กิจการของ

ตัวเอง 

กิจการของ

ครอบครัว 

รับราชการ/ลูกจาง/ 

พนง.ของรัฐ 

พนง./ลูกจาง

เอกชน 

พนง/ลูกจาง 

รัฐวิสาหกิจ 

อื่นๆ รวม 
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สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 

74 
(2.5) 

86 
(2.9) 

623 
(21.1) 

2,012 
(68.0) 

109 
(3.7) 

54 
(1.8) 

2,958 
(69.7) ป 2548 

45  
(1.8) 

67  
(2.6) 

666 
(26.1) 

1,639 
(64.2) 

88 
(3.4) 

47 
(1.8) 

2,552 
(72.1) ป 2547  

41  
(1.9) 

60  
(2.8) 

624 
(28.8) 

1,386 
(64.0) 

40 
(1.8) 

15 
(0.7) 

2,166 
(76.1) ป 2546 

47  
(2.6) 

51   
(2.8) 

520 
(28.3) 

1,166 
(63.5) 

40 
(2.2) 

13 
(0.7) 

1,837 
(71.0) ป 2545  

52 
(2.6) 

52 
(2.6) 

683 
(33.8) 

1,174  
(58.1) 

36 
(1.8) 

25 
(1.2) 

2,022 
[70.3] ป 2544 ** 

ป/ประเภท

อาชีพ 

อาชีพอิสระ รับ ลูกจาง/รับ พนง.

ของรัฐ 

บริษัท เอกชน พ.รัฐวิสาหกิจ อื่นๆ 

ราชการ ราชการ 

รวม 

83 

(4.8) 

271    

(15.6) 

237 

(13.7) 

* 1,025 

(59.2) 

11 

(0.6) 

105 

(6.1) 

1,732 

[67.4] ป 2543 * 

72 

(4.5) 

68    

(4.3) 

207 

(13.0) 

209 

(13.1) 

947   

(59.3) 

16 

(1.0) 

77  

(4.8) 

1,596 

[67.4] ป 2542 

ป 2541 
83 

(5.6) 

306 

(20.7) 

391  

(26.5) 

- 632   

(42.8) 

19 

(1.3) 

47 

(3.2) 

1,478 

[75.0] 

 

ป 2540 

88 

(7.3) 

325 

(27.1) 

179  

(15.0) 

- 553   

(46.1) 

26 

(2.2) 

30 

(2.3) 

1,201 

[66.7] 

 47 

(3.4) 

377 

(27.1) 

127 

(9.1) 

- 780   

(56.0) 

32 

(2.3) 

30 

(2.1) 

1,393 

[79.9] ป 2539 

* ปการศึกษา 2543 พนักงานของรัฐรวมอยูในรับราชการแลว    ** ต้ังแตปการศึกษา 2544  เปนกลุมอาชีพใหมตามท่ีทบวง/สกอ.กําหนด  
 

คณะที่บัณฑิตทํางานในบริษัทเอกชนมากกวารอยละ 80 มี  5 คณะ ไดแก คณะ

วิศวกรรมศาสตร (รอยละ 85.0) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 84.8) คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 81.5) 

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 80.8) และคณะอุตสาหกรรมบริการ (รอยละ 80.5)   

และมี 7 คณะที่บัณฑิตทํางานในบริษัทเอกชน ระหวางรอยละ 70-80 ไดแก คณะเศรษฐศาสตร 

(รอยละ 79.4)  คณะศิลปศาสตร  (รอยละ 78.7) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 77.3) คณะเทคโนโลยีและ

การจัดการ (รอยละ 77.0) คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 76.8) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(รอยละ 76.7)  และคณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 74.1) สวนคณะที่เหลือบัณฑิตทํางานในบริษัทเอกชน 

นอยกวา รอยละ 70 

สําหรับบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ พบวา ในป 2530-2543 มีบัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ
ระหวางรอยละ 2.9-7.3  โดยมีอัตราเพิ่มสูงสุดในป 2540 คือ มีอัตราการประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 7.3 
และเร่ิมลดลงในป 2541, 2542  จากนั้นเพิ่มข้ึนเล็กนอยอยางตอเนื่องถึงปการศึกษา 2545  หลังป

การศึกษา 2545 เร่ิมลดลง จนเพิ่มข้ึนใหมในปการศึกษา 2548  สําหรับปการศึกษา  2550 บัณฑิตดําเนิน

ธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ (รอยละ 5.4) เพิ่มข้ึนรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (โดยแบบสอบถามของ
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สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงรอยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระรุนปการศึกษา 2530-2550 

6.4

4.3
5.6

2.9
4.5

3.6 4.0
3.3 3.1 3.4

7.3

5.5
4.5 4.8 5.2 5.4

4.7 4.4
5.4 5.0 5.4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

รอยละ

ปการศึกษา

 

2.2 ภาคที่ทํางาน จากบัณฑิตที่สํารวจ 5,120 คน เปนบัณฑิตที่มีภูมิลําเนาของบิดา(มารดา)อยู

ในภาคใต 4,390 คนหรือคิดเปนรอยละ 85.7 โดยที่จํานวนนี้เปนบัณฑิตที่ทํางานแลวและทํางานในภาคใต

สูงสุดหรือรอยละ 66.8 รองลงมา ทํางานในกรุงเทพฯและปริมณฑลรอยละ 20.3 และทํางานกระจายอยูใน

ภาคอ่ืนๆ รอยละ 12.9 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา พบวา บัณฑิตทํางานในภาคใตเพิ่มข้ึนรอยละ 9.4  กระจาย

ไปทํางานอยูในภูมิภาคอ่ืนๆ และทํางานในกรุงเทพฯ ในอัตราที่ลดลงรอยละ 6.0 และ 3.4 ตามลําดับ  
(รายละเอียดตารางที่ 10 หนา ผ 40  และตามแผนภูมิที่ 4) 

คณะที่บัณฑิตทํางานในภาคใตมากกวารอยละ 80 มี 4 คณะ ไดแก วิทยาลัยอิสลามศึกษา  

(รอยละ 96.9) คณะพยาบาลศาสตร (รอยละ 96.4) คณะนิติศาสตร (รอยละ 83.6) และคณะแพทยศาสตร 

(รอยละ 83.3)   
สวนคณะที่บัณฑิตทํางานในภาคใตสูงกวารอยละ 70-80 มี 9 คณะ ไดแก คณะศิลปกรรม

ศาสตร (รอยละ 77.8) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 74.2)  คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 73.3) คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ใกลเคียงกัน (รอยละ 71.6 และ 71.4) คณะ

พาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ

วิทยาการจัดการ สูงใกลเคียงกัน (รอยละ 70.8 - 70.1) สวนคณะที่เหลือทํางานในภาคใตนอยกวารอยละ 

70.0 
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สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตท่ีทํางานในภูมิภาคตางๆ รุนปการศึกษา 2540-2550 

 

167218
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1,013
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387

1,015
1,017

436
206

1,281

500
241

1,100
508

229
337

615

1,214
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414

817

1,727 1,776

584734
437

688

2,263

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ภาคใต กรุงเทพฯและปริมณฑล ภูมิภาคอื่นๆ

ป 2540 ป 2541 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545

ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550

จํานวน(คน)

ภูมิภาค

 
เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่ทํางานในภาคใต จํานวน 2,263 คนหรือรอยละ 66.8 ของ

บัณฑิตที่ทํางานแลวทั้งหมด พบวา มีจํานวน 881 คนหรือรอยละ 38.9 ทํางานในจังหวัดสงขลา รองลงมา

รอยละ 20.8 ทํางานในจังหวัดภูเก็ต และทํางานในจังหวัดปตตานี สุราษฎรธานีและตรัง  รอยละ 9.3, 7.9 

และ 4.4 ตามลําดับ สวนที่เหลือ รอยละ 18.7 ทํางานในจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิต

ที่ทํางานในจังหวัดสงขลา พบวา คณะที่บัณฑิตทํางานในจังหวัดสงขลาสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะ

พยาบาลศาสตร (รอยละ 85.0) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 77.6) และคณะนิติศาสตร (รอยละ 72.1)  

สําหรับบัณฑิตที่ทํางานในจังหวัดภูเก็ต พบวา คณะที่บัณฑิตทํางานในจังหวัดภูเก็ตสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก 

คณะอุตสาหกรรมบริการ (รอยละ 85.7) และคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 84.9)   บัณฑิตที่

ทํางานในจังหวัดปตตานีสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก วิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 37.8) และคณะวิทยาการ

ส่ือสาร (รอยละ 26.7) (รายละเอียดตารางที่ 11 หนา ผ 45) 

เม่ือพิจารณาภาคที่ทํางานของบัณฑิตและภูมิลําเนาเดิม พบวา บัณฑิตที่ทํางานแลวทั้งหมด

มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคใตมีจํานวน 2,822 คนหรือคิดเปนรอยละ 83.3 ของบัณฑิตที่ทํางานแลว โดยลดลง
จากปที่ผานมารอยละ 2.9 และในจํานวนนี้เปนบัณฑิตที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคใต และทํางานในภาคใต

จํานวน  2,206  คนหรือคิดเปนรอยละ 78.2  ซึ่งสูงกวาปที่ผานมารอยละ 14.5 (รายละเอียดตารางที่ 18 หนา 

ผ 69) 
  

2.3 เงินเดือน บัณฑิตที่ทํางานแลวไดรับเงินเดือนเฉล่ีย 14,361 บาท  เพิ่มข้ึนจากปที่แลว  

1,625 บาท ในปนี้บัณฑิตคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร ไดรับเงินเดือน

เฉล่ียสูงกวาคณะอ่ืนๆ คือ 34,832, 29,296  และ 24,959 บาท (เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา ในป

นี้บัณฑิตกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพไดรับเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูง คือ คณะแพทยศาสตรเพิ่มข้ึน 

6,356 บาท คณะเภสัชศาสตรเพิ่มข้ึน 3,656 บาท โดยมีคณะทันตแพทยศาสตรที่เปนคณะเดียวในกลุมนี้ที่

ไดรับเงินเดือนเฉล่ียนอยลงกวาปที่ผานมาเล็กนอย 86 บาท) สําหรับคณะที่เหลือคณะนิติศาสตร บัณฑิต
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  กลุมที่มีเงินเดือนเฉล่ีย 14,000-17,000 บาท มี 3 คณะ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(16,581 บาทลดลง 1,124 บาท) คณะอุตสาหกรรมบริการ (15,232 บาทลดลง 93 บาท) คณะพยาบาล

ศาสตร (14,227 บาทลดลง 466 บาท) 

 กลุมที่มีเงินเดือนเฉล่ีย 11,000-13,000 บาท มี 6 คณะ ไดแก คณะเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม (12,593 บาทเพิ่มข้ึน 624 บาท) คณะเศรษฐศาสตร (12,546 บาทเพิ่มข้ึน 1,289 บาท)  คณะ

วิทยาการจัดการ (11,998 บาทเพิ่มข้ึน 221 บาท) คณะศิลปศาสตร (11,937 บาท) คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (11,420 บาท ลดลง 644 บาท) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (11,389 บาทลดลง 476 บาท)  

   กลุมที่มีเงินเดือนเฉล่ีย 10,000-11,000 บาท มี 3 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร (10,607 บาท

ลดลง 225 บาท) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (10,487 บาทเพิ่มข้ึน 396 บาท) คณะศิลปกรรมศาสตร 

(10,227 บาทเพิ่มข้ึน 1,757 บาท) 

 กลุมที่มีเงินเดือนเฉล่ีย 9,000-10,000 บาท มี 5 คณะ ไดแก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (9,874 บาทลดลง 218 บาท) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 9,807 บาทลดลง 239 บาท) คณะ
วิทยาการส่ือสาร (9,624 บาทลดลง 922 บาท) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (9,420 บาทลดลง 319 บาท) 
และคณะศึกษาศาสตร (9,405 บาทเพิ่มข้ึน 1,264 บาท) 

กลุมที่มีเงินเดือนเฉล่ียนอยกวา 8,000 บาท มี 1 คณะ ไดแก วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

(6,977 บาทลดลง 312 บาท) 

เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนเฉล่ียของบัณฑิตแตละคณะกับปที่ผานมา พบวา  สวนใหญหรือมี 

12 คณะที่บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียลดลงรอยละ 8.7-0.3  และมี 9 คณะที่บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึนโดย

คณะนิติศาสตรบัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึนสูงกวาคณะอ่ืนๆ (รอยละ 78.0) รองลงมา กลุมคณะที่

บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึนสูงกวารอยละ 20 ไดแก คณะแพทยศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร 

(เพิ่มข้ึนรอยละ 22.3 และ 20.4) และกลุมที่บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึนระหวางรอยละ 10-20 มี 3 คณะ 

ไดแก คณะเภสัชศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร (รอยละ 17.2 ,15.5 และ 11.5)  สวน

อีก 3 คณะที่เหลือบัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ 1.9-5.2 
 

เมื่อพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตจําแนกตามประเภทอาชีพที่ทํา พบวา บัณฑิต

มีเงินเดือนเฉล่ียอยูระหวาง 16,638-8,958 บาท โดยบัณฑิตที่เปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐมี

เงินเดือนเฉล่ียสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ (16,638 บาท) รองลงมา บัณฑิตที่ดําเนินธุรกิจอิสระ/เปนเจาของกิจการมี

เงินเดือนเฉล่ีย 14,859 บาท พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศมีเงินเดือนเฉล่ีย 12,519 บาท และ
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สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 

  เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนเฉล่ียของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2544-2550 ดังแผนภูมิที่ 5 

 

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบเงินเดือนเฉล่ียของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2544- 2549 และ 2550  
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2.4 ความรูความสามารถพิเศษที่ทําใหไดงาน บัณฑิตคิดวาความรูความสามารถพิเศษที่

ทําใหไดงาน ไดแก การใชคอมพิวเตอร รอยละ 40.6 รองลงมา ภาษาตางประเทศ รอยละ 27.6 กิจกรรม

สันทนาการ รอยละ 9.1 และอ่ืนๆ  รอยละ  22.7  (รายละเอียดตารางที่ 13 หนา ผ 55) 

จากการพิจารณาความรูความสามารถพิเศษดานการใชคอมพิวเตอรที่ทําใหไดงาน พบวา 

มี 6 คณะที่บัณฑิตเห็นวา การมีความรูความสามารถพิเศษดานการใชคอมพิวเตอรทําใหมีงานทํา สูงกวา

รอยละ 70 ไดแก คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 74.1) และกลุมคณะที่บัณฑิตเห็นวา การมี

ความรูความสามารถพิเศษดานการใชคอมพิวเตอรทําใหมีงานทํา ระหวางรอยละ 60-50 มี 5 คณะ ไดแก 

คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 63.5) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 63.3) คณะวิทยาการ

ส่ือสาร (รอยละ 58.2) คณะวิทยาศาสตร (รอยละ 57.4) และคณะวิศวกรรมศาสตร (รอยละ 53.8) สวน

คณะที่เหลือ นอยกวารอยละ 50 เห็นวา การมีความรูความสามารถพิเศษดานการใชคอมพิวเตอรทําใหมี

งานทํา 

ในสวนความรูความสามารถพิเศษดานภาษาตางประเทศ พบวา มี 2 คณะ ที่บัณฑิต

มากกวารอยละ 80 ไดแก คณะอุตสาหกรรมบริการ และคณะศิลปศาสตร (รอยละ 91.9 และ 80.8)  เห็นวา  
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สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 

2.5 การนําความรูไปประยุกตใช พบวา บัณฑิตไดนําความรูไปประยุกตใชในระดับมาก
(คาเฉล่ีย 3.98) โดยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดมากที่สุด (มีคาเฉลี่ย 
4.89-4.85) ไดแก คณะพยาบาลศาสตร (คาเฉล่ีย 4.89) คณะแพทยศาสตร (คาเฉล่ีย 4.87) และคณะทันต
แพทยศาสตร (คาเฉล่ีย 4.85) ยกเวนคณะเภสัชศาสตร บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดมาก 
(คาเฉล่ีย 4.46) 

และมี 17 คณะที่บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดมาก (มีคาเฉลี่ย 4.10-3.50)  
โดยมี 6 คณะที่สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดมากและมีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.00 ไดแก คณะนิติศาสตร 
คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ
อุตสาหกรรมบริการ  (คาเฉลี่ย 4.30, 4.17, 4.16, 4.08, 4.05 และ 4.00) ที่เหลือมี 8 คณะมีคาเฉลี่ย

ระหวาง 3.86 - 3.53 ยกเวนคณะทรัพยากรธรรมชาติ บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.48 (รายละเอียดตารางที่ 9 หนา ผ 35) 
เมื่อพิจารณาการนําความรูไปประยุกตใชกับประงานที่ทํา พบวา สวนใหญบัณฑิต

สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับประเภทงานที่ทําไดมาก โดยบัณฑิตที่ทํางานเปนขาราชการ/เจาหนาที่
หนวยงานของรัฐ และทํางานพนักงานองคกรตางประเทศ/ระหวางประเทศ สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชไดมากโดยมีคาเฉลี่ยสูงใกลเคียงกัน (คาเฉลี่ย 4.39  และ 4.25) รองลงมา ทํางานรัฐวิสาหกิจ 
คาเฉลี่ย 3.81 และเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน คาเฉลี่ย 3.77  และอ่ืนๆ คาเฉลี่ย 3.68-3.57 
(รายละเอียดตารางที่ 17 หนา ผ 67) 

2.6 ระยะเวลาในการหางานทํา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือรอยละ 96.8 ไดงาน
ทําภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสําเร็จการศึกษา ซึ่งสวนใหญหรือรอยละ 84.5 ไดงานทําภายใน 2 เดือนแรก 
โดยรอยละ 38.9 ไดงานทําทันทีที่สําเร็จการศึกษา และไดงานทําภายใน 2 เดือน รอยละ 45.6 

เมื่อพิจารณาการไดงานทําทันทีที่สําเร็จการศึกษา พบวา กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเกือบทุก

คณะไดงานทันทีสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร (รอยละ 97.6) คณะพยาบาลศาสตร (รอยละ 

96.4) และคณะแพทยศาสตร (รอยละ 93.9) ยกเวนคณะเภสัชศาสตรไดงานภายใน 2 เดือนแรกรอยละ 96.0 

(ไดงานทันที รอยละ 49.6 และไดงานภายใน 2 เดือนแรก รอยละ 46.4) (รายละเอียดตารางที่ 12 หนา ผ 50) 

เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการหางานทําใน 6 เดือนเปนรายคณะ พบวา สวนใหญหรือ

เกือบทุกคณะบัณฑิตไดงานทําภายใน 6 เดือนสูงกวารอยละ 90 ยกเวนคณะอุตสาหกรรมบริการ และ
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2.7 ลักษณะงานที่ทํากับสาขาที่สําเร็จการศึกษา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือ
รอยละ 69.1 ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา และรอยละ 30.8 งานที่ทําไมตรงกับสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา  เมื่อพิจารณาบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาเปนรายคณะ (รายละเอียดตารางท่ี 

19 หนา ผ71) จําแนกได 5 กลุม ดังนี้ 
 กลุมที่ 1 มี 4 คณะ บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาเกือบทุกคน ไดแก คณะ

แพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 
กลุมที่ 2 มี 1 คณะ บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 80 ข้ึนไป ไดแก คณะ

วิศวกรรมศาสตร (รอยละ 82.1) 
กลุมที่ 3  มี 5 คณะ บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาระหวาง รอยละ 70-80 ไดแก 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 76.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 74.2) คณะเทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอม (รอยละ 73.2) คณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 73.1) และคณะศึกษาศาสตร (รอยละ 72.0)  
กลุมที่ 4  มี 6 คณะ บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาระหวาง รอยละ 60-70 

ไดแก คณะวิทยาศาสตร (รอยละ 67.3) คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 66.8) วิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอย

ละ 65.6) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 63.8) คณะอุตสาหกรรมบริการ (รอยละ 61.1) และ

คณะนิติศาสตร (รอยละ 60.3)  
กลุมที่ 5  มี 6 คณะ บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาระหวาง รอยละ 50-60 ไดแก 

คณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 59.3) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 58.5) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (รอยละ 54.5) คณะศิลปศาสตร (รอยละ 53.2) คณะเศรษฐศาสตร (รอยละ 53.0) และคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 46.8) 
2.8 ความรูสึกตองานที่ทํา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือรอยละ 83.9 มีความพอใจ

ในงานที่ทํา และรอยละ 16.1 รูสึกไมพอใจในงานที่ทํา  เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่รูสึกไมพอใจในงานที่ทํา

เปนรายคณะ (รายละเอียดตารางที่ 8 และ 16 หนา ผ 30 และ ผ 65) จําแนกได ดังนี้ 
กลุมที่ 1 มี 5 คณะ บัณฑิตรูสึกไมพอใจตองานที่ทําเกินกวารอยละ 20 โดยอยูระหวางรอยละ 

23.4-20.1 ไดแก คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 22.7) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 

21.8)  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 21.7) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 21.3)  และ

คณะอุตสาหกรรมบริการ (รอยละ 20.1)  
กลุมที่ 2 มี  13 คณะ บัณฑิตรูสึกไมพอใจตองาน ระหวางรอยละ 19.4-10.6 โดยที่บัณฑิตรูสึก

ไมพอใจตองานทํางานสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 19.4) คณะเทคโนโลยีและการ
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กลุมที่ 3 มี 4 คณะ บัณฑิตรูสึกไมพอใจตองานนอยกวารอยละ 10 ไดแก กลุมวิทยาศาสตร

สุขภาพทั้งหมด 
เม่ือพิจารณาบัณฑิตที่ทํางานแลวและมีความรูสึกที่ไมพอใจในงานที่ทําโดยมีสาเหตุที่สําคัญ 

ไดแก คาตอบแทนตํ่า (รอยละ 28.7) ไมไดใชความรูที่เรียนมา (รอยละ 19.9) ระบบงานไมดี (รอยละ 16.5) 
และขาดความกาวหนา (รอยละ 12.2) และสาเหตุอ่ืนๆ (รอยละ 22.7 ไดแก ขาดความมั่นคง ผูรวมงานไมดี 

และอ่ืนๆ   
เฉพาะบัณฑิตที่รูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจากคาตอบแทนตํ่า มี 8 คณะที่บัณฑิตรูสึกไม

พอใจในงานที่ทําสาเหตุจากคาตอบแทนตํ่าเกินกวารอยละ 30 (ระหวางรอยละ 52.9-30.0) ไดแก คณะ

แพทยศาสตร  วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาการส่ือสาร คณะวิทยาศาสตร คณะ

เศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร เทากัน และคณะอุตสาหกรรมบริการ (รอยละ 55.6, 52.9, 40.0, 38.5, 33.3, 

33.3, 33.3 และ 30.0) 

สําหรับบัณฑิตที่รูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจากไมไดใชความรูที่เรียนมา มี 1 คณะที่

บัณฑิตรูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจากคาตอบแทนตํ่าเกินกวารอยละ 30 ไดแก คณะเศรษฐศาสตร (รอย

ละ 50.0) สวนคณะอ่ืนๆ  บัณฑิตรูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจากคาตอบแทนตํ่า รอยละ 28.8-7.7 
เมื่อเปรียบเทียบความรูสึกในสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํากับประเภทงานที่ทํา พบวา บัณฑิตที่

เปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ และเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน มีความรูสึกไมพอใจ

ในงานที่ทําสาเหตุจากคาตอบแทนตํ่าสูงถึงรอยละ 42.4  และ 26.4 ตามลําดับ 

3. บัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน จากบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานจํานวน 1,163 คนหรือรอยละ 22.7 

ของบัณฑิตที่สํารวจ มีสาเหตุ ที่ยังไมไดทํางานเนื่องจาก 
- รอฟงคําตอบจากหนวยงานจํานวน 499 คนหรือรอยละ 42.9 
- ยังไมประสงคจะทํางาน  250 คนหรือรอยละ 21.5 

- หางานทําไมไดจํานวน  258 คนหรือรอยละ 22.2 

-   อ่ืน  ๆจํานวน 154 คนหรือรอยละ 13.2 และไมระบุสาเหตุ 2 คนหรือรอยละ 0.2 (รายละเอียด

ตารางที่ 4 หนา ผ 15) 
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แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบจํานวนของสาเหตุของบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน รุนปการศึกษา 2543- 2550 
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ศึกษาตอ รอฟงคําตอบ หางานทําไมได ยังไมประสงคจะทํา อ่ืน ๆ
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จํานวน(คน)

 จากจํานวนบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน 1,163 คนหรือรอยละ 22.7 เปนกลุมคณะที่บัณฑิตยัง
ไมไดทํางาน ดังนี้ 

 กลุมที่ 1 มี 6 คณะ เปนคณะที่บัณฑิตยังมิไดทํางานมากกวารอยละ 30 ไดแก คณะ

วิทยาการส่ือสาร (รอยละ 40.2) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 36.1) วิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 

35.2) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 34.8) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (รอยละ 33.3)  

และคณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 31.1)  

 กลุมที่ 2 มี 8 คณะ เปนคณะที่บัณฑิตยังมิไดทํางานรอยละ 21.6-28.5 ไดแก คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 28.5) คณะศิลปศาสตร (รอยละ 27.4) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(รอยละ 27.2) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 25.1)  คณะเศรษฐศาสตร  (รอยละ 23.2)  

คณะอุตสาหกรรมบริการ (รอยละ 23.1)  คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 22.0)  และคณะวิทยาการจัดการ 

(รอยละ  21.6)   

 กลุมที่ 3 มี 5 คณะ เปนคณะที่บัณฑิตยังมิไดทํางานตํ่ากวารอยละ 5.0-19.2 ไดแก คณะ

วิศวกรรมศาสตร (รอยละ  19.2) คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 16.7) คณะวิทยาศาสตร (รอยละ 

14.4)  คณะนิติศาสตร (รอยละ 6.5) และคณะเภสัชศาสตร (รอยละ 5.0) 

    รายละเอียดของบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานจําแนกตามคณะ/สาขาวิชาและสาเหตุที่ยังมิได
ทํางาน    (ดังแสดงไวในตารางที่ 3 หนา ผ 12  และตารางที่ 4 หนา ผ 15) 
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สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 

แผนภูมิที่ 7 แสดงรอยละของบัณฑิตหลักสูตร 4-6 ป ที่ทํางานแลว ยังมิไดทํางาน และศึกษาตอรุนปการศึกษา 2550 
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ทํางานแลว ศึกษาตอ ยังไมไดทํางานรอยละ

 
4. บัณฑิตที่ศึกษาตอ จากบัณฑิตที่ทํางานแลว พบวา บัณฑิตตองการศึกษาตอ รอยละ 

73.0 และไมตองการศึกษาตอ รอยละ 26.9 และอ่ืนๆ รอยละ 0.1  ซึ่งในจํานวนที่ตองการศึกษาตอ ในปนี้มี

ผูศึกษาตอในอัตราที่ลดลงเล็กนอย (ลดลงรอยละ 0.6) โดยกลุมคณะที่บัณฑิตที่กําลังศึกษาตอ/จะศึกษา

ตอลดลงสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะนิติศาสตร (รอยละ 46.5 ลดลงรอยละ 25.5) คณะวิทยาศาสตร (รอย

ละ 29.0 ลดลงรอยละ 7.2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 14.5 ลดลงรอยละ 5.0) คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 8.7 ลดลงรอยละ 9.6) คณะวิศวกรรมศาสตร (รอยละ 12.4 ลดลงรอยละ 2.3)  

และคณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 11.5 ลดลงรอยละ 0 .1) สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตกําลังศึกษาตอ/จะ

ศึกษาตออยูระหวางรอยละ 8.9-3.3 

เฉพาะบัณฑิตที่ตองการศึกษาตอ จําแนกความตองการศึกษาตอตามระดับการศึกษา สาขาที่
ศึกษาตอ ประเภทสถาบันการศึกษา เหตุผลที่ตองการศึกษาตอ และปญหาที่สําคัญในการศึกษาตอ ดังนี้ 

4.1 ระดับการศึกษา สวนใหญหรือรอยละ 82.9 ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ระดับ
ปริญญาเอก รอยละ 1.4 ที่เหลือระบุสาเหตุอ่ืนๆ รอยละ 15.7  
  เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาตอของแตละคณะ พบวา สวนใหญหรือรอยละ 97.0-58.5

บัณฑิตศึกษาตอในระดับปริญญาโท โดยบัณฑิตศึกษาตอในระดับปริญญาโทสูงกวารอยละ 90  มี 6 คณะ

ไดแก คณะศิลปศาสตร (รอยละ 97.0) คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 96.5) คณะวิทยาการส่ือสาร 
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4.2 สาขาท่ีศึกษาตอ สวนใหญหรือรอยละ 47.7 ตองการศึกษาตอในสาขาวิชาเดิม และ
ศึกษาตอในสาขาวิชาใหมรอยละ 52.2 และที่เหลือระบุสาเหตุอ่ืนๆ  รอยละ 0.1 
  เมื่อพิจารณาการศึกษาตอในสาขาวิชาเดิมของแตละคณะ พบวา รอยละ 96.9–30.0

บัณฑิตศึกษาตอในสาขาวิชาเดิม โดยมีคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  

และคณะนิติศาสตร ที่ศึกษาตอในสาขาวิชาเดิมสูง (รอยละ 96.9, 95.1,  88.8 และ 86.2) สวนที่เหลือ

ศึกษาตอในสาขาวิชาเดิม รอยละ  56.0-30.0 

  สวนการศึกษาตอในสาขาวิชาใหมของแตละคณะ พบวา รอยละ 70.0 – 3.2 

บัณฑิตศึกษาตอในสาขาวิชาใหม โดยมีคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะเทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการ

ส่ือสาร และคณะเศรษฐศาสตร  ที่ศึกษาตอในสาขาวิชาใหมสูงกวาคณะอ่ืนๆ (รอยละ 70.0, 68.3, 64.9, 

64.4, 63.2, 57.8, 55.8 และ 54.2) สวนที่เหลือศึกษาตอในสาขาวิชาใหม รอยละ  48.5-3.2  (รายละเอียด

ตารางที่ 21 หนา ผ 79) 

4.3 ประเภทสถาบันการศึกษา สวนใหญหรือรอยละ 86.7 ตองการศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ และศึกษาตอตางประเทศ รอยละ 10.2 และศึกษาตอในสถาบันเอกชนเพียงรอยละ 
2.9 ที่เหลือระบุสาเหตุอ่ืนๆ  รอยละ 0.2 
  เมื่อพิจารณาการศึกษาตอในสถาบันของรัฐของแตละคณะ พบวา รอยละ 97.5 – 46.2 บัณฑิต 

ศึกษาตอในสถาบันของรัฐ โดยมีคณะที่ศึกษาตอในสถาบันของรัฐสูงกวารอยละ 90.0 ไดแก คณะพยาบาล

ศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร  คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ และคณะนิติศาสตร (รอยละ 97.5, 96.9, 96.9, 96.6, 96.2, 95.0, 93.9, 93.6, 93.8 และ 

90.0) สวนที่เหลือศึกษาตอในสถาบันของรัฐ  รอยละ  88.2-46.2   

  สวนการศึกษาตอในตางประเทศของแตละคณะ พบวา รอยละ 51.9 – 2.2 บัณฑิตศึกษา

ตอตางประเทศ โดยมีคณะอุตสาหกรรมบริการคณะเดียวที่บัณฑิตศึกษาตอตางประเทศสูงถึงรอยละ 51.9 

และคณะเภสัชศาสตร รอยละ 18.7  สวนที่เหลือศึกษาตอในสาขาวิชาใหม รอยละ  14.0-2.2  (รายละเอียด

ตารางที่ 22 หนา ผ 83) 

4.4 เหตุผลที่ตองการศึกษาตอ เหตุผลที่บัณฑิตระบุ พบวา สวนใหญหรือรอยละ 29.1 งานที่
ตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี รองลงมา เปนความตองการของบิดามารดา (รอยละ 25.3) ไมระบุ รอยละ 
0.2 และมีเหตุผลอ่ืนๆ รอยละ 43.8   
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  เม่ือพิจารณาเหตุผลที่งานตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรีของแตละคณะ พบวา รอยละ 

53.5–11.3 บัณฑิตเห็นวา งานที่ตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี โดยมีคณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร ระบุเหตุผลที่ศึกษาตอเนื่องจากงานที่ตองการ

ใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาคณะอ่ืน  ๆ (รอยละ  53.4, 40.4, 39.1 และ 34.7) สวนที่เหลือระบุเหตุผลที่ศึกษา

ตอเนื่องจากงานที่ตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี รอยละ  33.8 -11.3  (รายละเอียดตารางที่ 23 หนา ผ 88) 

4.5 ปญหาท่ีสําคัญในการศึกษาตอ บัณฑิตรอยละ 68.3 ไมมีปญหาในการศึกษาตอ และ
รอยละ 31.7 มีปญหาในการศึกษาตอ โดยมีปญหาที่สําคัญในการศึกษาตอ คือ ขาดแคลนเงินทุน รอยละ 
68.6  รองลงมา มีขอมูลสถานที่ศึกษาตอไมเพียงพอ รอยละ 10.9 และขาดความรูพื้นฐานในการศึกษาตอ
และขาดคุณสมบัติในการสมัครเรียน ใกลเคียงกัน รอยละ 6.6 และ 6.9 และไมระบุและปญหาอ่ืนๆ  รอยละ  
0.6  และ 6.4   

เมื่อพิจารณาปญหาที่สําคัญคือขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตอของแตละคณะ พบวา รอย

ละ 92.7-14.3 บัณฑิตมีปญหาขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตอ โดยมีวิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะพยาบาล

ศาสตร  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระบุปญหาที่สําคัญสูงกวาคณะอ่ืน  ๆ  (รอยละ 92.7, 79.6, 

78.7, 78.6, 77.1, 75.0 และ 74.1)  สวนที่เหลือระบุปญหาขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตอ  รอยละ  65.7-14.3 

(รายละเอียดตารางที่ 24 หนา ผ 93) 

5. ปญหาในการหางานทํา จากบัณฑิตที่สํารวจทั้งหมด 5,120 คน พบวา บัณฑิตสวนใหญ

หรือรอยละ 91.0 ไมมีปญหาในการหางานทํา มีเพียงรอยละ 8.8 ที่มีปญหาในการหางานทํา และไมระบุ

รอยละ 0.3 (รายละเอียดตารางที่ 6 หนา ผ 17) เฉพาะบัณฑิตจํานวน 449 คนหรือรอยละ 8.8 ที่มีปญหา 

พบวา มีปญหาจาก 
- หางานที่ถูกใจไมได จํานวน 169 คนหรือรอยละ 37.6 

- ไมทราบแหลงงาน  83 คนหรือรอยละ 18.5 

- สอบเขาทํางานไมได  75 คนหรือรอยละ 16.7 

- เงินเดือนนอย 38 คนหรือรอยละ 8.5 

- หนวยงานไมตองการ 21 คนหรือรอยละ 4.7   

- และปญหาอ่ืนๆ เชน ขาดคนสนับสนุน ขาดคนหรือเงินคํ้าประกัน และตองสอบจึงไม

อยากสมัคร รวม 63 คน หรือรอยละ 14.0 

สําหรับบัณฑิตที่มีปญหาในการหางานทํา 449 คนหรือคิดเปนรอยละ  8.8  พบวา สวนใหญที่

มีปญหาเกินกวารอยละ 10 มี 8 คณะ โดย 4 คณะแรกที่มีปญหาสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก วิทยาลัยอิสลาม
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สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 

ปญหาสําคัญในการหางานทําในภาพรวม พบวา ใน 3 อันดับแรกเหมือนปที่ผานมา ไดแก หา

งานถูกใจไมได (รอยละ 37.6) ไมทราบแหลงงาน (รอยละ 18.5) และสอบเขาทํางานไมได (รอยละ 16.7) 

สวนปญหาอ่ืนๆ ไดแก เงินเดือนนอย (รอยละ 8.5) หนวยงานไมตองการ และขาดคนสนับสนุนใกลเคียงกัน

(รอยละ 4.7 และ 3.1) 

บัณฑิตที่มีปญหาหางานที่ถูกใจไมได (รอยละ 37.6) พบวา มีคณะที่บัณฑิตหางานที่ถูกใจ

ไมไดสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคณะอ่ืน (รอยละ 60.0-40.0) ไดแก คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 

59.6) คณะเภสัชศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 50 เทากัน) 

คณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตรใกลเคียงกัน (รอยละ 42.9 และ 42.5) คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร และคณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 40 เทากัน) สวนคณะอ่ืนอยูระหวางรอยละ 

26.5-21.4  ยกเวนคณะอุตสาหกรรมบริการ รอยละ 100 ที่บัณฑิตหางานที่ถูกใจไมได   

บัณฑิตที่มีปญหาเนื่องจากไมทราบแหลงงาน (รอยละ 18.5) พบวา คณะที่บัณฑิตมีปญหาไม

ทราบแหลงงานสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 28.6) คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 24.2 และ 23.4) สวนคณะอ่ืนอยูระหวางรอยละ 22.1-8.3 

6. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
จากบัณฑิตที่สํารวจทั้งที่ทํางานแลว ศึกษาตอ และยังไมไดทํางาน พบวา บัณฑิตใหขอเสนอแนะการเพิ่ม

รายวิชาหรือความรูเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพ ดังนี้ (รายละเอียดตารางที่ 25 หนา ผ 98) 

- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ 2,438 คนหรือรอยละ 47.6 
- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง 2,086 คนหรือรอยละ 40.7 
- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร 1,856 คนหรือรอยละ 36.2 
- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานเทคนิควิจัย  714 คนหรือรอยละ 14.0 
- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการใชงานอินเตอรเน็ท 657 คนหรือรอยละ 12.8 
- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานบัญชี 445 คนหรือรอยละ 8.7 

จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 5,120 คน หรือรอยละ 96.3 ของบัณฑิตที่สํารวจ ให

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ ใน 6 ดาน โดย

สรุป 3 ดานหลักที่เสนอแนะใหเพิ่ม ดังนี้ 

6.1 ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ พบวา บัณฑิต 2,438 คนหรือรอยละ 47.6 มี
ขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ  เม่ือพิจารณาในแตละคณะ พบวา รอยละ 83.3-
25.8 บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ โดยมี 5 คณะที่บัณฑิตมีขอเสนอแนะ
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6.2 ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง  บัณฑิต 2,086 คนหรือรอยละ 40.7 มี
ขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง  เมื่อพิจารณาในแตละคณะ พบวา รอยละ 56.8-
22.2 บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตมี
ขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริงสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก  คณะพยาบาลศาสตร คณะ
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และคณะเภสัชศาสตร (รอยละ 56.8, 56.5 และ 56.0)  สําหรับคณะที่มี
ขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริงระหวางรอยละ 50.2-40.0 มี  5 คณะ  ไดแก คณะ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาการ

จัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร (รอยละ 50.2, 46.9, 46.6, 43.8 และ 42.5)   สวนคณะที่เหลือ 15 คณะ

บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง ระหวางรอยละ 39.8-2.2  
6.3 ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร  บัณฑิต 1,856 คนหรือรอยละ 36.3 มี

ขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร  เมื่อพิจารณาในแตละคณะ พบวา รอยละ 48.2-24.4 
บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร โดยมี 7 คณะที่บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่ม
รายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ ระหวางรอยละ 48.2-42.0 ไดแก คณะเภสัชศาสตร คณะทันต
แพทยศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ  และ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  สําหรับคณะที่มีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษนอย
กวารอยละ 40 มี 15 คณะ โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 38.0-24.4 

 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง  
ภาวะการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเน่ือง จากผูตอบแบบสํารวจ

ภาวะการหางานทําของบัณฑิตหลักสูตรตอเนื่องจํานวน 391 คน เปนบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร 127 คน 

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 67 คน  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 82 คน 

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ สาขาวิชาบัญชี 98 คน  คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาศิลปะประยุกต 17 

คน  พบวา เปนบัณฑิตที่ทํางานแลว รอยละ 79.3 ยังไมไดทํางาน รอยละ 20.2 และศึกษาตอ รอยละ 0.5  โดย

คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิตไดงานทําทั้งหมดทุกคน รองลงมา คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ได
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1. บัณฑิตที่ทํางานแลว  มีจํานวน 310 คนหรือรอยละ 79.3 ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวน

ใหญหรือรอยละ  64.3  ทํางานเปนทํางานรับราชการ/ลูกจาง/พนักงานของรัฐและเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน 

สูงใกลเคียงกัน คือ รอยละ 47.7 และ 44.5  โดยดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ รอยละ 4.5 และที่เหลือ

ทํางานอ่ืนๆ   ภาคที่ทํางาน บัณฑิตสวนใหญหรือรอยละ 94.2  ทํางานในภาคใต โดยกวาคร่ึงหรือรอยละ 

53.4 ทํางานในจังหวัดสงขลา  โดยมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,208บาท (เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา 592 บาท) สาเหตุ

ที่ไมพอใจในงานท่ีทํา เนื่องจากขาดความกาวหนา (รอยละ 27.1) รองลงมา คาตอบแทนตํ่า (รอยละ 22.0) 

และระบบงานไมดี และไมไดใชความรูที่เรียนมาเทากัน คือ รอยละ 15.3 ขาดความม่ันคง (รอยละ 13.6) และ

สาเหตุอ่ืนๆ รอยละ 6.7 การนําความรูไปประยุกตใช บัณฑิตเห็นวาสามารถนําความรูไปประยุกตไดมาก 

(คาเฉล่ีย 4.19) โดยบัณฑิตเกือบทุกคณะเห็นวาสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดในระดับมาก (คาเฉล่ีย 

4.00-3.96) ยกเวนบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร เห็นวาสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดในระดับมากที่สุด 

(คาเฉล่ีย 4.93) 

2. บัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน มีจํานวน 79 คนหรือรอยละ 20.2 ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสาเหตุ

สําคัญที่ยังไมไดทํางานเนื่องจาก รอฟงคําตอบจากหนวยงาน 32 คน  ยังไมประสงคจะทํางาน  21 คน หางาน

ทําไมได  15 คน และมีเหตุผลอ่ืน  11 คน  

3. บัณฑิตที่ทํางานแลวและยังไมไดทํางาน สวนใหญหรือรอยละ 96.2 มีภูมิลําเนาของบิดาอยูใน

ภาคใต ปญหาของการหางานทํา พบวา มีเพียง 21 คนหรือคิดเปนรอยละ 5.4 ที่มีปญหาในการหางานทํา โดย     

3 อันดับแรกของปญหา คือ หางานที่ถูกใจไมได (รอยละ 33.3) เงินเดือนนอย (รอยละ 28.6) ไมทราบแหลงงาน 

และขาดคนสนับสนุนเทากันคือ รอยละ 9.5  
4. บัณฑิตที่ศึกษาตอ จากจํานวนบัณฑิตที่สํารวจ 391 คน เปนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 2 คน โดยเปน

บัณฑิตคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 1 คน และคณะศิลปกรรมศาสตร 1 คน 
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

จากบัณฑิตที่สํารวจทั้งที่ทํางานแลว ศึกษาตอ และยังไมไดทํางาน พบวา บัณฑิตใหขอเสนอแนะการเพิ่ม

รายวิชาหรือความรูเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพ ใน 3 ลําดับแรก ไดแก ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดาน
คอมพิวเตอร 167 คนหรือรอยละ 42.7  ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง 167 คนหรือรอยละ 42.7 
และใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ 156 คนหรือรอยละ 39.9 

รายละเอียดของมหาบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานจําแนกตามคณะ/สาขาวิชา และสาเหตุที่ยังมิไดทํางาน (ดังตาราง 
ที่ 1-4 หนา ผ1-ผ15) 
 

-26-
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ระดับปริญญาโท 
ภาวะการหางานทําของมหาบัณฑิต จากผูตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของมหาบัณฑิต 

จํานวน 1,063  คน เปนผูมีงานทําแลว 868 คนหรือรอยละ 89.7 สุรปไดดังนี้ 

1. มหาบัณฑิตที่ทํางานแลว จํานวน 868 คนหรือรอยละ 89.7 พบวา มหาบัณฑิตทํางานใน

สวนราชการ (รับราชการ/ลูกจาง/พนักงานของรัฐ) รอยละ 60.4 (ลดจากปที่ผานมา รอยละ 2.7)  รองลงมา 

ทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชนรอยละ 27.1 (เพิ่มจากปที่ผานมา 4.1) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ

7.7 (ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 4.1) และเปนพนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจและอ่ืนๆ รอยละ 4.0  โดยมี

เงินเดือนเฉลี่ย 20,043 (เพิ่มจากปที่ผานมา 373 บาท) สาเหตุที่ไมพอใจในงานท่ีทํา มีจํานวน 102 คน

หรือคิดเปนรอยละ 11.8 ไมพอใจในงานที่ทําเนื่องจากขาดความกาวหนา (รอยละ 22.5) คาตอบแทนตํ่า (รอย

ละ 17.6) ไมไดใชความรูที่เรียนมา  (รอยละ 15.7)  ระบบงานไมดีและขาดความม่ันคงใกลเคียงกัน (รอยละ 

13.7, และ 12.7) การนําความรูไปประยุกตใช บัณฑิตเห็นวาสามารถนําความรูไปประยุกตไดมาก 

(คาเฉล่ีย 4.43) 

2. มหาบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน พบวา มีจํานวน 69 คนหรือรอยละ 7.1 ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ยัง

ไมไดทํางานเนื่องจาก รอฟงคําตอบจากหนวยงาน  26 คน และหางานทําไมได 22 คน ไมประสงคจะ

ทํางาน 16 คน และอื่นๆ  5 คน จากจํานวนมหาบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน สวนใหญเปนมหาบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม

บริการ และคณะศิลปศาสตร (จํานวน 12, 12, 8, 7, 6 และ 4 คน ตามลําดับ) รองลงมา เปนมหาบัณฑิต

คณะอ่ืนๆ คณะละ 1-3 คน 

3. มหาบัณฑิตที่ทํางานแลวและยังไมไดทํางาน สวนใหญหรือรอยละ 85.7 มีภูมิลําเนาเดิมอยูใน

ภาคใต ปญหาของการหางานทํา พบวา 3 อันดับแรกของปญหายังเหมือนปที่ผานมา คือ หางานที่ถูกใจไมได 

(รอยละ 33.3) ไมทราบแหลงงาน (รอยละ 20.0)  และสอบเขาทํางานไมไดเทากัน  (รอยละ 16.7)  

 4. บัณฑิตที่ศึกษาตอ จากจํานวนบัณฑิตที่สํารวจ 937 คน เปนมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอ 31 

คน เปนมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร 13 คน รองลงมา เปนมหาบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร  เทากันคือคณะละ 5 คนที่เหลือเปนคณะอ่ืนๆ คณะละ 1 คน 

5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

จากบัณฑิตที่สํารวจทั้งที่ทํางานแลว ศึกษาตอ และยังไมไดทํางาน พบวา บัณฑิตใหขอเสนอแนะการเพิ่ม

รายวิชาหรือความรูเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพ ใน 3 ลําดับแรก ไดแก ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดาน
ภาษาอังกฤษ 552 คนหรือรอยละ 57.0 ใหเพิ่มเทคนิคการวิจัย 419 คนหรือรอยละ 43.2 และใหเพิ่ม
รายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร 385 คนหรือรอยละ 39.8 
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ระดับปริญญาเอก 
จากผูตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจํานวน 42 

คน เปนผูมีงานทําแลว 35คนหรือรอยละ 83.3  ประเภทงานท่ีทําเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ 

30 คน พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 2 คน ดําเนินธุรกิจอิสระและอ่ืนๆ  3 คน มีเงินเดือนเฉล่ีย 

22,919 บาท และการนําความรูไปประยุกตใช ไดในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.71) 

สําหรับผูที่ยังไมไดทํางาน 7 คนหรือรอยละ 8.8  ในจํานวนนี้มีสาเหตุที่ยังไมไดทํางานเนื่องจาก

รอฟงคําตอบจากหนวยงาน 6 คน  และหางานทําไมได  สําหรับปญหาในการหางานทํา พบวา มีปญหาใน

การหางานทํา 4 คน โดยมีปญหาเนื่องจากหางานที่ถูกใจไมได 1 คน หนวยงานไมตองการ 1 คน และปญหา

อ่ืนๆ 2 คน  
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สวนที่ 2 : ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550    

สวนที่ 2  ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 

 
 1. การประเมินคุณสมบัติของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา โดยใหบัณฑิตประเมิน  

1.1  คุณสมบัติของบัณฑิต  จากการใหบัณฑิตประเมินคุณสมบัติของตนเองจํานวน 13 ขอ 

พบวา มี 11 ขอ ที่บัณฑิตประเมินคุณสมบัติตนเองอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.45-3.82) โดยเรียงลําดับ

คุณสมบัติในระดับมาก จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ 

ขอที่บัณฑิตเห็นวาคุณสมบัติตนเองอยูในระดับมาก 3 ลําดับแรก ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธ  

สมรรถภาพทางรางกาย และบุคลิกภาพ (คาเฉล่ีย 4.45, 4.27  และ 4.24) 

ขอที่บัณฑิตเห็นวาคุณสมบัติตนเองอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ ไดแก ภาษาอังกฤษ  (คาเฉล่ีย 

3.35)  

ขอที่บัณฑิตเห็นวาคุณสมบัติตนเองอยูในระดับนอย 1 ขอ  ไดแก ภาษาที่ 3(จีน ฝร่ังเศส 

ญ่ีปุน มาเลเซีย) (คาเฉลี่ย 1.46)  

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา ขอที่บัณฑิตเห็นวาคุณสมบัติตนเองอยูในระดับมาก 3

ลําดับแรกยังไมเปล่ียนแปลง ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธ  สมรรถภาพทางรางกาย และบุคลิกภาพ 

สําหรับลําดับที่ 4 ยังคงเปนคุณสมบัติทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ เชนกัน และขออ่ืนๆ ที่บัณฑิตเห็นวา 

คุณสมบัติตนเองอยูในระดับมากยังไมเปล่ียนแปลง ยกเวนทักษะทางการบริหาร ทักษะการวิเคราะหและ

แกปญหา และทักษะทางคอมพิวเตอรในปที่ผานมาบัณฑิตประเมินวามีคุณสมบัติขอนี้อยูในระดับปาน

กลาง แตในปนี้บัณฑิตประเมินวามีคุณสมบัติอยูในระดับมาก สวนขอที่บัณฑิตเห็นวาคุณสมบัติตนเองอยู

ในระดับปานกลาง ไดแก คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ ซึ่งในปแมอยูในระดับปานกลางแตก็มีคาเฉลี่ยสูงข้ึน 

จากคาเฉลี่ย 2.99 เพิ่มข้ึนเปน 3.35 สวนคุณสมบัติภาษาที่ 3 เมื่อปที่ผานมาอยูในระดับคอนขางนอย ปนี้

อยูในระดับนอย (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 หนา ผ101 และตารางที่ 2.1) 
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ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบ คาเฉล่ียและระดับคุณสมบัติของบัณฑิต รุนป 2545-2550 

คุณสมบัติของบัณฑิต 
จํานวน 

คน)  (

ระดับ 

คุณ 

สมบัติ 

คาเเฉล่ีย 

รุนป  

2550 

คาเเฉล่ีย 

รุนป  

2549 

คาเฉล่ีย 

รุนป  

2548 

คาเเฉล่ีย 

รุนป  

2547 

คาเเฉล่ีย 

รุนป 

2546 

คาเเฉล่ีย 

รุนป 

2545 

1. ความมีมนุษยสัมพันธ มาก 5,116 4.45  1 4.21  1 4.20  1 4.16 1 4.09  1 4.09  1 

2. สมรรถภาพทางรางกาย มาก 5,116 4.27  2 3.90  2 3.82 3 3.80 3.77 3 3.81 3 

3. บุคลิกภาพ มาก 5,116 4.24 3 3.81  3 3.80 3.81 3 3.70 3.75 

4. ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ มาก 5,116 4.22   3.90  2 3.95  2 3.93  2 3.84 2 3.83 2 

5. ทักษะการตัดสินใจ มาก 5,116 4.08 3.73 3.76 3.75 3.68 3.69 

6. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา มาก 5,116 4.08 3.73 3.76 3.76 3.70 3.68 

7. ทักษะการประยุกตความรูในการ

ทํางาน 

มาก 5,116 4.08 3.71 3.74 3.74 3.68 3.65 

8. วิชาความรูตามสาขาวิชา/เอก มาก 5,116 3.94 3.61 3.61 3.61 3.60 3.65 

9. ทักษะทางการบริหาร มาก 5,116 3.93 3.44 3.45 3.43 3.37 3.37 

10. ทักษะการวิเคราะหปญหาและ

แกปญหา 

มาก 5,116 3.92 3.58 3.63 3.62 3.56 3.55 

11. ทักษะทางคอมพิวเตอร มาก 5,116 3.82 3.48 3.53 3.50 3.44 3.39 

12. ภาษาอังกฤษ ปาน

กลาง 

5,116 3.35 2.99 3.03 3.03 3.00 3.01 

13. ภาษาท่ี 3 (จีน,ฝร่ังเศส,ญี่ปุน, 
มาเลเซีย) 

นอย 1.46 1.96 2.00 2.05 1.95 2.00 5,116 

 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมบัณฑิตที่ทํางานแลว และกลุมบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน 

ในการประเมินคุณสมบัติของตนเองทั้ง 13 ขอ พบวา เกือบทุกขอที่คาเฉลี่ยของการประเมินของบัณฑิตที่

ทํางานแลวมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของการประเมินของบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน  ยกเวน 2 ขอ คือ ภาษาที่ 

3 (จีน ฝร่ังเศส ญ่ีปุน มาเลย) และขอสมรรถภาพทางรางกาย   และเม่ือทดสอบหาคาความแตกตางของ

คาเฉลี่ยของการประเมินของบัณฑิตที่ทํางานแลวและบัณฑิตที่ยังไมไดทํางานทั้ง 13 ขอ พบวา ไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5 ขอ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5 ขอ ไดแก 

ภาษาอังกฤษ ทักษะการวิเคราะหปญหาและแกปญหา ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ ทักษะการแกปญหา

เฉพาะหนา และทักษะการประยุกตความรูในการทํางาน  และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.5      3  ขอ ไดแก วิชาความรูตามสาขาวิชาเอก ความมีมนุษยสัมพันธ  และบุคลิกภาพ  (ดังรายละเอียด

ในตารางที่ 2 หนา ผ 102) 

เมื่อพิจารณาในรายขอและภาพคณะในคุณสมบัติของบัณฑิตตามที่บัณฑิตประเมินตนเองทั้ง 
13 ขอ สรุปไดดังนี้ 
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1. ความมีมนุษยสัมพันธ มีบัณฑิต 8 คณะ ประเมินตนเองวามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.72-4.50) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะศิลปกรรม

ศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 4.72, 4.61 และ 4.58) สวนที่เหลือ ไดแก 

คณะวิทยาการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 

และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ สวน 14 คณะที่เหลือบัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติใน

ขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.49 – 4.17) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะ

เศรษฐศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (คาเฉลี่ย 4.49 เทากัน) สวน

คณะที่เหลือมีคาเฉลี่ย 4.48 – 4.17 

2. สมรรถภาพทางรางกาย  มีบัณฑิต 1 คณะ ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร บัณฑิตประเมิน

ตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.57) สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองวามี

คุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.42-3.60) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมิน มีคาเฉล่ียสูง ไดแก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะพยาบาลศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ  (คาเฉล่ีย 4.42 เทากัน)   

สวนคณะที่เหลือมีคาเฉล่ีย 4.38-3.60 

3. บุคลิกภาพ มีบัณฑิต 2 คณะ ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 

บัณฑิตประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.54 และ 4.52) สวนที่เหลือ

บัณฑิตเกือบทุกคณะประเมินตนเองวามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.40-3.86) โดย 3 

คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉล่ียสูง ไดแก คณะศิลปศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ และ

คณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 4.40, 4.38 และ 4.35) สวนคณะที่เหลือมีคาเฉล่ีย 4.32-3.86  ยกเวนบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร ประเมินตนเองอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.40)  

4.  ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ  มีบัณฑิต 1 คณะ ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร บัณฑิตประเมิน

ตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.52) สวนคณะที่เหลือบัณฑิตทุกคณะประเมิน

ตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.42-3.96) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมี

คาเฉลี่ยสูง ไดแก  คณะแพทยศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร  (คาเฉลี่ย 4.42, 4.37 

และ 4.35) สวนคณะที่เหลือมีคาเฉล่ีย 4.29-3.96 

5. ทักษะการตัดสินใจ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย 4.43-3.82) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูงไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ

แพทยศาสตร และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉล่ีย 4.43, 4.40 และ 4.26) สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองมี

คาเฉล่ีย 4.21-3.82 

6. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา มีบัณฑิต 1 คณะ ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร บัณฑิต

ประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.57) คณะที่เหลือบัณฑิตทุกคณะ

ประเมินตนเองวา มีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.47-3.80) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิต
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7. ทักษะการประยุกตความรูในการทํางาน มีบัณฑิต 1 คณะ ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร 

บัณฑิตประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.52) คณะที่เหลือบัณฑิตทุก

คณะประเมินตนเองวา มีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.46-3.80) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิต

ประเมินมีคาเฉล่ียสูง ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  และคณะศึกษาศาสตร  (คาเฉลี่ย  

4.46, 4.32 และ 4.27) สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองมีคาเฉลี่ย 4.21-3.80 

8. วิชาความรูตามสาขาวิชา/เอก บัณฑิตเกือบทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.48-3.64) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะพยาบาล

ศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะแพทยศาสตร  (คาเฉลี่ย 4.48, 4.46 และ 4.45) สวนคณะที่เหลือ

ประเมินตนเองอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.26-3.64  และมี 1 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต) 

บัณฑิต ประเมินตนเองอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.80)  

9. ทักษะทางการบริหาร  บัณฑิตเกือบทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.35-3.55) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะศิลปกรรม

ศาสตร  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  และคณะเศรษฐศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะ

แพทยศาสตร มีคาเฉล่ียเทากัน  (คาเฉลี่ย 4.35, 4.12 และ 4.06) สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองอยูใน

ระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.05-3.55  และมี 1 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต) บัณฑิต ประเมินตนเองอยู

ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.20)  

10. ทักษะการวิเคราะหปญหาและแกปญหา บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติ

ในขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.33-3.70) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉล่ียสูง ไดแก คณะ

แพทยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 4.33, 4.33 และ 4.11)  สวนคณะที่

เหลือประเมินตนเองอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.09-3.70 

11. ทักษะทางคอมพิวเตอร บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับ

มาก (มีคาเฉลี่ย 4.26-3.57) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉล่ียสูง ไดแก  คณะศิลปกรรมศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต) (คาเฉล่ีย 4.26, 4.16 และ 4.00) และมี 3 คณะที่มีคาเฉล่ียสูง

เทากัน ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต) คณะเศรษฐศาสตร และคณะแพทยศาสตร (คาเฉล่ีย 3.98 

เทากัน)   สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.95-3.57  ในปนี้ไมมีบัณฑิตคณะใด

ประเมินตนเองอยูในระดับปานกลาง (ปที่ผานมามีบัณฑิต 12 คณะประเมินตนเองอยูในระดับปานกลาง) 

12. ภาษาอังกฤษ มีบัณฑิต 7 คณะที่ประเมินตนเองวา มีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย 4.08-3.60) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉล่ียสูง ไดแก  คณะอุตสาหกรรมบริการ คณะ

แพทยศาสตร และคณะศิลปศาสตร  (คาเฉล่ีย 4.08, 4.06 และ 3.92)  สวนคณะที่เหลือไดแก คณะทันต
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13. ภาษาที่ 3 (จีน,ฝร่ังเศส,ญ่ีปุน,มาเลเซีย) มีบัณฑิต 8 คณะที่ประเมินตนเองวา มี

คุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับคอนขางนอย โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก  คณะ

ศิลปกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร  และคณะอุตสาหกรรมบริการ (คาเฉล่ีย 1.98, 1.94  และ 1.81) และ

คณะที่เหลือ ไดแก  วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต) 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มีคาเฉลี่ย 1.77-1.59  สวนคณะที่เหลือ  16 คณะ 

บัณฑิตประเมินตนเองวามีคุณสมบัตินอย (คาเฉลี่ย 1.47-1.07)   
 

(รายละเอียดของการประเมินตนเองของบัณฑิตจําแนกตามคณะ ในตารางที่ 3-27 หนา ผ 103-ผ 129) 

 

1.2 คุณสมบัติที่องคกรหรือผูจางงานตองการจากบัณฑิต บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกร

หรือผูวาจางตองการจากบัณฑิต ไดแก ตองการใหบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธมากที่สุด (รอยละ 68.2) รองลงมา 

ตองการใหบัณฑิตมีวิชาความรูตามสาขาวิชาชีพ/เอก (รอยละ 58.4 )  และตองการใหมีทักษะการวิเคราะห

และแกปญหา และทักษะดานคอมพิวเตอร สูงใกลเคียงกัน (รอยละ 54.0 และ 53.9)  (ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 28หนา ผ 130 และตารางที่ 2.2)  
 

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละของการประเมินความตองการขององคกรหรือผูวาจางรุนปการศึกษา 2546-2550 

คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง
ตองการ* 

จํานวน รุนป

การศึกษา  

2550 

รอยละ) 

รุนป

การศึกษา 

2549 

รอยละ) 

รุนป

การศึกษา 

2548  

รุนป

การศึกษา 

2547  

รุนป

การศึกษา 

2546 

 (  ( (รอยละ) (รอยละ)  (รอยละ) 
1. ความมีมนุษยสัมพันธ 3,494 68.2 1 59.2 1 59.5 1 61.8 2 61.3 2 
2. วิชาความรูตามสาขาวิชา/เอก 2,989 58.4 2 57.3 2 55.5 2 62.6 1 63.9 1 
3. ทักษะการวิเคราะหปญหาและ

แกปญหา 

2,767 54.0 3 50.6 50.0 3 55.3 3 53.4 

4. ทักษะทางคอมพิวเตอร 2,759 53.9 51.9 3 46.8 53.2 54.2 3 

5. บุคลิกภาพ 2,709 52.9 40.5 38.4 44.8 33.3 

6. ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ 2,678 52.5 47.4 49.3 53.7 51.4 

7. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา 2,563 50.1 47.0 46.0 49.9 48.5 

8. ภาษาตางประเทศ 2,374 46.4 48.1 43.3 47.1 45.0 

9. ทักษะทางการบริหาร 1,296 25.3 21.7 20.7 25.7 25.6 

* เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการ

จากบัณฑิต ใน 2 ลําดับแรกยังคงเปนเชนเดิม ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธ วิชาความรูตามสาขาวิชาชีพ/
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 เม่ือพิจารณารายขอในคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการจากบัณฑิตทั้ง 9 ขอสรุปไดดังนี้ 

1. ความมีมนุษยสัมพันธ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง

ตองการ คิดเปนรอยละ 83.6-47.0  โดยบัณฑิต 3 คณะแรกประเมินวา องคกรหรือผูวาจางตองการความมี

มนุษยสัมพันธสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะศิลปศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  (รอยละ 83.6, 80.3 และ 73.6) สวนคณะอ่ืนๆ รอยละ 73.1-47.0 โดย 3 คณะทายๆ ที่

บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะ

วิศวกรรมศาสตร (รอยละ 46.9, 57.1 และ  59.8) 

2. วิชาความรูตามสาขาวิชาชีพ/เอก บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือ

ผูวาจางตองการ คิดเปนรอยละ 87.3-39.7  โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการ

วิชาความรูตามสาขาวิชาชีพ/เอกสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และ

คณะเภสัชศาสตร (รอยละ 87.4, 85.7 และ 82.3) สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผู

วาจางตองการ รอยละ 75.8-39.7 โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการ ไดแก 

คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต) และคณะเศรษฐศาสตร (รอยละ 39.7, 40.0 และ 41.1) 

3. ทักษะทางคอมพิวเตอร บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง

ตองการ คิดเปนรอยละ 80.0-15.2 โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการทักษะทาง

คอมพิวเตอรสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต) คณะวิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต)   และคณะ

เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 80.0, 78.1 และ 76.9) ซึ่งเหมือนปที่ผานมา สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตคิดวา

คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการ รอยละ 68.5-15.2 และมี 8 คณะที่บัณฑิตคิดวาทักษะทาง

คอมพิวเตอรเปนคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการนอย (นอยกวารอยละ 50) โดย 3 คณะทายๆ ที่

บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการนอย ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และ

คณะเภสัชศาสตร (รอยละ 31.9, 16.7 และ  15.2) 

 4. ทักษะการวิเคราะหและแกปญหา บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกร

หรือผูวาจางตองการ คิดเปนรอยละ 64.1-34.1 โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจาง

ตองการทักษะการวิเคราะหและแกปญหาสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก  คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร (รอยละ 64.1, 61.8 และ 61.6) สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิต

คิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการ รอยละ 61.1 -34.1 โดยมี 7 คณะที่บัณฑิตคิดวาทักษะการ

วิเคราะหและแกปญหาเปนคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการนอย (นอยกวารอยละ 50) โดย 3 คณะ
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5. ภาษาตางประเทศ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง

ตองการ คิดเปนรอยละ 86.1-25.8 โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการทักษะ

ภาษาตางประเทศสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก  คณะอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

(ภูเก็ต) (รอยละ 86.1, 78.1 และ 60.0)  และมีอีก 3 คณะที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการ

ภาษาตางประเทศสูงกวาคณะอ่ืนๆ สูงกวารอยละ 50 ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ

เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และคณะวิทยาการจัดการ  (รอยละ 54.3, 52.8  และ 50.6)  สวนคณะอ่ืนๆ 

บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการนอยกวารอยละ 50 (รอยละ 49.5-25.8)  โดย 3 คณะ

ทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการนอย ไดแก คณะศึกษาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

และคณะแพทยศาสตร (รอยละ 32.1, 26.1 และ 25.8)  

6. ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผู

วาจางตองการ คิดเปนรอยละ 64.1-28.6 โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการ

ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ สูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต) คณะเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม คณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 64.1, 63.9  และ 63.9) สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่

องคกรหรือผูวาจางตองการ รอยละ 63.1-28.6   โดยมีเพียง 7 คณะที่บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผู

วาจางตองการนอยกวารอยละ 50 (รอยละ 48.6-28.6)  โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผู

วาจางตองการนอย ไดแก วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะแพทยศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร (รอยละ 

39.1, 28.8 และ 28.6)  

7. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผู

วาจางตองการ คิดเปนรอยละ 61.6-32.6  โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการ

ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะศิลปศาสตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะ 

วิศวกรรมศาสตร  (รอยละ 61.6, 58.3 และ 56.6) สวนคณะอ่ืนๆ รอยละ 56.5-32.6 โดยมีเพียง 11 คณะที่

บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการนอยกวารอยละ 50 (รอยละ 48.1-32.6)  โดย 3 คณะ

ทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการนอย ไดแก คณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต) คณะศิลปกรรม

ศาสตร และคณะแพทยศาสตร  (รอยละ 40.0, 35.6 และ 32.6)  

8. บุคลิกภาพ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการ คิดเปน

รอยละ 74.0-37.1  โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการบุคลิกภาพสูงกวาคณะอ่ืนๆ  

ไดแก คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร (รอยละ 74.0, 65.1 และ  62.2) สวน

คณะอ่ืนๆ รอยละ 61.7-37.1 โดยมีเพียง 8 คณะท่ีบัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการนอย

กวารอยละ 50 (รอยละ 49.1-37.1)  โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการนอย 
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9. ทักษะทางการบริหาร บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง

ตองการ ทักษะทางการบริหารนอยกวารอยละ 50 (รอยละ 42.9-16.7)   โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมิน

วาองคกรหรือผูวาจางตองการทักษะทางการบริหารสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร และคณะเภสัชศาสตร  (รอยละ 42.9, 35.9 และ 35.5) โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิต

ประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการนอย ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

(ภูเก็ต) และคณะแพทยศาสตร (รอยละ 19.9, 18.7 และ 16.7)  

 1.3 การปรับปรุงคุณสมบัติตนเอง พบวา หลังสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสวนใหญไดปรับปรุง

คุณสมบัติของตนเอง ในดานการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  (รอยละ 61.0) รองลงมา พัฒนาบุคลิกภาพ 

(รอยละ 52.1) และอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชา (รอยละ 51.7)  (ดังรายละเอียดในตาราง

ที่ 29 หนา ผ131 และตารางที่ 2.3) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา ในปนี้หลังสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสวนใหญไดปรับปรุง

คุณสมบัติของตนเอง ตางจากปที่ผานมา กลาวคือ ในปนี้ไดพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เปนลําดับหนึ่ง 

สการปรับปรุงคุณสมบัติตนเองขอพัฒนาบุคลิกภาพ เล่ือนจากลําดับที่หนึ่งของปที่ผานมา เปนลําดับที่สอง

ในปนี้ สําหรับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกบสาขาวิชา เปนลําดับสาม (จากเดิมที่เปนการปรับปรุง

คุณสมบัติของตนเองเปนขอทายๆ ) 
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละของการปรับปรุงคุณสมบัติของตนเองรุนปการศึกษา 2546-2550 

ปการศึกษา 

2550 (รอยละ) 
ปการศึกษา 

2549 (รอยละ) 
ปการศึกษา 

2548 (รอยละ) 

การศึกษา 

2547(รอยละ) 
จํานวน 

(คน) 
การปรับปรุงคุณสมบัติของตนเอง 

การศึกษา 

2546 (รอยละ) 

1. พัฒนาสมรรถภาพทางกาย 3,124 61.0 1 21.1 18.9 21.9 18.2 

2. พัฒนาบุคลิกภาพ 2,665 52.1  2   46.21 44.4 1 46.1 1 49.41 

3. อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรท่ี

เก่ียวกับสาขาวิชา 

2,648 51.7  3  21.6 20.6 21.2 23.6 

4. ใหบิดามารดาหรือญาติชวย

แนะนําให 

2,632 51.4  13.8 13.6 13.1 10.7 

5. เรียนคอมพิวเตอร 2,423 47.3 14.9 14.8 17.3 15.1 

6. ศึกษาขอมูลงานดานอื่นท่ีไมตรง

สาขาวิชา 

1,957 38.2  38.32 36.5 2 39.8 2 37.9 2 

7. มองหาอาชีพอิสระ 1,567 30.6  27.93 24.8 3 30.9 3 28.4 3 

8. เรียนภาษาตางประเทศ 1,313 25.6 27.3 24.3 25.9 25.1 

9. อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรท่ีไม 999 19.5 18.5 18.2 20.2 22.3 
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* เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

เมื่อพิจารณารายขอในการปรับปรุงคุณสมบัติของตนเองของบัณฑิตทั้ง 9 ขอสรุปได ดังนี้ 
1. พัฒนาสมรรถภาพทางกาย บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองพัฒนาสมรรถภาพทาง

กาย คิดเปนรอยละ 84.7-40.0  โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตองอบรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

สูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 

84.7, 77.8  และ 72.1)  สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตประเมินวาตองพัฒนาสมรรถภาพทางกายสูงกวารอยละ 

50 (รอยละ 69.9-50.0) และมี 2 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร(ภูเก็ต) และคณะเภสัชศาสตร  บัณฑิต

ประเมินวาตองพัฒนาสมรรถภาพทางกายนอยกวารอยละ 50 (รอยละ 40.0 และ 48.2) 

2. พัฒนาบุคลิกภาพ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองพัฒนาบุคลิกภาพ คิดเปนรอยละ  
67.6-21.4 โดยมีบัณฑิต 3 คณะแรกที่ประเมินวา ตองพัฒนาบุคลิกภาพเกินกวารอยละ 50 ไดแก  คณะ

พยาบาลศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 67.6, 64.2 และ 59.1) โดยมี  

10 คณะ บัณฑิตประเมินวาตองพัฒนาบุคลิกภาพสูงกวารอยละ 50 (รอยละ 59.1-50.9) และมี  11 คณะ

บัณฑิตประเมินวาตองพัฒนาบุคลิกภาพนอยกวารอยละ 50 (รอยละ 49.2-21.4) โดยมี 3 คณะทายๆ 

ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะวิทยาศาสตร(ภูเก็ต) บัณฑิตประเมินวาตอง

พัฒนาบุคลิกภาพ รอยละ 21.4, 29.6 และ 40.0 
3. อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชา  บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองอบรม

เพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 92.8-20.0 โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตอง

อบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะ

แพทยศาสตร และคณะนิติศาสตร  (รอยละ 92.8, 82.6  และ  76.1) ) โดยมี  8 คณะ บัณฑิตประเมินวา

ตองพัฒนาอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาสูงกวารอยละ 50 (รอยละ 71.1-52.7) และมี  13 

คณะบัณฑิตประเมินวาตองพัฒนาอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชานอยกวารอยละ 50 (รอย

ละ 49.1-20.0) โดยมี 3 คณะทายๆ ไดแก คณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต) คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะ

อุตสาหกรรมบริการ บัณฑิตประเมินวาตองพัฒนาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชา  รอยละ 

20.0, 31.5  และ 35.6 

4. ใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําให บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองใหบิดา

มารดาหรือญาติชวยแนะนําให คิดเปนรอยละ 73.3-20.0 โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตองใหบิดา

มารดาหรือญาติชวยแนะนําใหสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก  คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีและการ

จัดการ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ  73.3, 61.0 และ 60.9) โดยมี  9 คณะ บัณฑิตประเมินวาตอง

ใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําให สูงกวารอยละ 50 (รอยละ 59.7-50.7) และมี  12 คณะบัณฑิต

ประเมินวาตองใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําให นอยกวารอยละ 50 (รอยละ 49.3-20.0) โดยมี 3 
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5. เรียนคอมพิวเตอร บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองเรียนคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 

68.9-7.1  โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตองเรียนคอมพิวเตอรสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะ

ศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะพยาบาลศาสตร (รอยละ 68.9, 63.9  และ 57.7) โดยมี  

5 คณะ บัณฑิตประเมินวาตองเรียนคอมพิวเตอร สูงกวารอยละ 50 (รอยละ 54.7-51.6) ไดแก คณะ

เทคโนโลยีและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต) และมี  16 คณะบัณฑิตประเมินวาตอง

เรียนคอมพิวเตอร นอยกวารอยละ 50 (รอยละ 49.0-7.1) โดยมี 3 คณะทายๆ ไดแก คณะทันต

แพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตประเมินวาตองเรียนคอมพิวเตอร 

รอยละ 7.1, 28.4  และ 29.1 

6. ศึกษาขอมูลงานดานอ่ืนที่ไมตรงกับสาขาวิชา บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองศึกษา

ขอมูลงานดานอ่ืนที่ไมตรงกับสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 80.0-8.1  โดยมีเพียง 3 คณะ ที่บัณฑิตประเมินวาตอง

ศึกษาขอมูลงานดานอ่ืนที่ไมตรงกับสาขาวิชาเกินกวารอยละ 50 ไดแก คณะวิทยาศาสตร(ภูเก็ต) คณะ

ศึกษาศาสตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ  (รอยละ 80.0, 56.0  และ 53.5) สวนคณะอ่ืนๆ  บัณฑิตประเมิน

วาตองศึกษาขอมูลงานดานอ่ืนที่ไมตรงกับสาขาวิชานอยกวา รอยละ 50 (รอยละ 48.2-8.1) โดยมี 3 คณะ

ทายๆ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร บัณฑิตประเมินวาตองศึกษา

ขอมูลงานดานอ่ืนที่ไมตรงกับสาขาวิชา รอยละ 8.1, 8.3 และ 14.2 

7. มองหาอาชีพอิสระ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองมองหาอาชีพอิสระนอยกวารอยละ 50 

(รอยละ 45.7-7.6)   โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตองมองหาอาชีพอิสระสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก 

คณะวิทยาการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ  (รอยละ 45.7, 45.2 และ 43.5) 

สวนที่เหลือรอยละ 40.0-7.6 โดยมี 3 คณะทายๆ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และ

คณะทันตแพทยศาสตร บัณฑิตประเมินวามองหาอาชีพอิสระ รอยละ 7.6, 10.8  และ 11.9 

8. เรียนภาษาตางประเทศ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองเรียนภาษาตางประเทศ

นอยกวารอยละ 50 (รอยละ 41.4-9.9)  โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตองเรียนภาษาตางประเทศสูง

กวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต)   และคณะเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม (รอยละ 41.4, 40.0  และ 38.0) สวนที่เหลือ รอยละ 36.3-9.9 โดยมี 3 คณะทายๆ ไดแก คณะ

พยาบาลศาสตร คณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ บัณฑิตประเมิน

วาเรียนภาษาตางประเทศ รอยละ 9.9, 13.5 และ 15.5 

9. อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ไมเกี่ยวกับสาขาวิชา  บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตอง

อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ไมเกี่ยวกับสาขาวิชา นอยกวา 50 (รอยละ 40.0-10.6) โดยบัณฑิต 3 คณะแรก 
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 2. ความพึงพอใจของบัณฑิตตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมบัณฑิตพึง

พอใจมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 3.99) โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ระดับมากในดานผูสอน (คาเฉลี่ย 4.34) ดานวิธีการสอน (คาเฉล่ีย 4.10) และดานหลักสูตร/สาขาวิชา 

(คาเฉลี่ย 3.99)  และบัณฑิตพึงพอใจดานการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 

3.90)  และหองปฎิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ (คาเฉลี่ย 3.82)    

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนรายคณะในภาพรวม 

พบวา บัณฑิตเกือบทุกคณะพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.38-3.54) โดย 3 คณะแรกที่มีคาเฉลี่ยสูง 

ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะแพทยศาสตร (คาเฉลี่ย 4.38, 4.36 และ 

4.33) สวนที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.22-3.54  โดย 3 คณะทายๆ ที่มีคาเฉลี่ยตํ่า

กวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะอุตสาหกรรมบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต) และคณะวิทยาศาสตร

(ภูเก็ต)  (คาเฉลี่ย 3.54, 3.62 และ 3.70)  สวนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม พึงพอใจตอการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 3.41) 

สําหรับความพึงพอใจของบัณฑิตตอการดําเนินการในแตละดาน สรุปไดดังนี้ 

2.1 ความพึงพอใจตอหลักสูตร/สาขาวิชา  พบวา บัณฑิตพึงพอใจหลักสูตร/สาขาวิชาใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บัณฑิตมีความพึงพอใจมากทุกขอ (คาเฉลี่ย 

4.02-3.91) ในความความทันสมัยของเนื้อหาวิชา การกําหนดเคาโครงรายวิชาและการอธิบาย

วัตถุประสงคของวิชาที่เรียน ความครบถวนของเนื้อหาวิชา  การวัดและประเมินผลการเรียน และรูปแบบ

การเรียนการสอนบัณฑิต (ดังรายละเอียดในตารางที่ 33 หนา ผ 146 และตารางที่ 2.4) 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจของบัณฑิตตอหลักสูตร/สาขาวิชา 
ป 2547

คาเฉล่ีย 

ป 2548

คาเฉล่ีย 

ป 2549

คาเฉล่ีย 

ป 2550

คาเฉล่ีย หลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.46 3.55 3.56 4.02 พึงพอใจมาก 

2. การกําหนดเคาโครงรายวิชาและการอธิบาย

วัตถุประสงคของวิชาท่ีเรียน 

3.53 3.58 3.60 4.02 พึงพอใจมาก 

3. ความครบถวนของเน้ือหาวิชา 3.55 3.62 3.63 4.01 พึงพอใจมาก 
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4. การวัดและประเมินผลการเรียน 3.45 3.54 3.55 4.00 พึงพอใจมาก 

5. รูปแบบการเรียนการสอน 3.37 3.45 3.47 3.91 พึงพอใจมาก 

รวม 3.47 3.55 3.56 3.99 พึงพอใจมาก 

   
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอหลักสูตร/สาขาวิชา เปนรายคณะ พบวา เกือบทุกคณะบัณฑิต 

พึงพอใจหลักสูตร/สาขาวิชาในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43-3.56)  โดย 3 คณะแรกที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะ

ศิลปกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คาเฉลี่ย 4.43, 4.31 และ 

4.28) สวนที่เหลือมีคาเฉลี่ย 4.20-3.56) โดย 3 คณะทายๆ ที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะ

วิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต) คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และคณะอุตสาหกรรมบริการ (คาเฉลี่ย 3.56, 

3.57  และ 3.64) สวนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต) พึงพอใจตอหลักสูตร/สาขาวิชา (คาเฉลี่ย 3.40) 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง
มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร/สาขาวิชาในทุกขอ พบวา ความพึงพอใจของบัณฑิต
ที่ทํางานแลวและบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2.2 ความพึงพอใจตอวิธีการสอน  พบวา บัณฑิตพึงพอใจตอวิธีการสอนในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย 4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.29-4.00) 

(ดังรายละเอียดในตารางที่ 33 หนา ผ 146 และตารางที่ 2.5) 
ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตตอวิธีการสอน 

ป 2547

คาเฉล่ีย 

ป 2548

คาเฉล่ีย 

ป 2549

คาเฉล่ีย 
ป 2550

คาเฉล่ีย วิธีการสอน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การเปดโอกาสใหซักถาม 3.83 3.94 3.91 4.29 พึงพอใจมาก 

2. การเตรียมการสอนที่ดีของอาจารย 3.70 3.78 3.81 4.16 พึงพอใจมาก 

3. การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 3.70 3.77 3.73 4.14 พึงพอใจมาก 

4. การอธิบายใหตรงประเด็นมีการยกตัวอยางประกอบ

ไดชัดเจน 

3.58 3.63 3.63 4.05 พึงพอใจมาก 

5. การใชส่ือ โสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย 3.50 3.55 3.58 4.03 พึงพอใจมาก 

6. การแนะนําหนังสือและแหลงคนควา 3.58 3.61 3.58 4.02 พึงพอใจมาก 

7. การใชเทคนิคการสอน 3.48 3.54 3.58 4.00 พึงพอใจมาก 

รวม 3.61 3.69 3.69 4.10 พึงพอใจมาก 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจตอวิธีการสอน เปนรายคณะ พบวา ทุกคณะบัณฑิตพึงพอใจวิธีการ

สอนในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.42-3.59) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก  โดย 3 คณะ

แรกที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะแพทยศาสตร (คาเฉลี่ย 
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เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง
มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจตอวิธีการสอนในทุกขอ พบวา ความพึงพอใจของบัณฑิตที่ทํางาน
แลวและบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2.3 ความพึงพอใจตอผูสอน  พบวา บัณฑิตพึงพอใจตอผูสอนในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.34) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกขอ (คาเฉลี่ย 4.44- 4.23) (ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 33 หนา ผ 146  และตารางที่ 2.6) 
ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจของบัณฑิตตอผูสอน 

ป 2547

คาเฉล่ีย 

ป 2548

คาเฉล่ีย 

ป 2549

คาเฉล่ีย 

ป 2550

คาเฉล่ีย ผูสอน 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. อาจารยสวนใหญมีความรูความสามารถในการสอน 4.07 4.15 4.17 4.44 พึงพอใจมาก 

2. อาจารยสวนใหญมีความต้ังใจมุงม่ันตอการใหความรู 4.01 4.10 4.10 4.39 พึงพอใจมาก 

3. อาจารยสวนใหญมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 3.90 4.00 4.03 4.38 พึงพอใจมาก 

4. อาจารยสวนใหญมีความรูความสามารถในวิชาชีพอยาง

แทจริง 

3.99 4.07 4.07 4.37 พึงพอใจมาก 

5. อาจารยสวนใหญเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาเต็มช่ัวโมงสอน 3.92 4.00 4.01 4.34 พึงพอใจมาก 

6. อาจารยสวนใหญใหความสนใจและเปนกันเองกับ

ผูเรียน 

3.90 3.97 3.98 4.32 พึงพอใจมาก 

7. อาจารยสวนใหญเอาใจใสดูแลและอบรมใหนักศึกษามี

คุณธรรม จริยธรรม ควบคูไปกับการเรียนการสอนในช่ัวโมงเรียน 

3.78 3.87 3.90 4.27 พึงพอใจมาก 

8. อาจารยสวนใหญมีเวลาใหนักศึกษาเขาพบและให

คําปรึกษา 

3.72 3.81 3.81 4.23 พึงพอใจมาก 

รวม 3.91 4.00 4.34 4.34 พึงพอใจมาก 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจตอผูสอน เปนรายคณะ พบวา มีบัณฑิต 4 คณะ พึงพอใจตอผูสอน

ในระดับมากที่สุด ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร และ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (คาเฉลี่ย 4.67, 4.57, 4.57 และ 4.56)  สวนคณะที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจใน

ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.49-3.85 โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก คณะศิลปกรรม

ศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 4.49, 4.44 และ 4.43)  โดย 3 คณะหลังที่มี

คาเฉลี่ยตํ่ากวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะวิทยาศาสตร (ภูเก็ต) คณะอุตสาหกรรมบริการ และคณะเทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.85, 3.99 และ 4.00) 
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เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง

มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจตอผูสอนในภาพรวมและรายขอ พบวา ไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.4 ความพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  พบวา 

บัณฑิตพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  (คาเฉลี่ย 3.90) เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ทุกขอบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 4.09-3.75) โดย 3 ขอแรกที่บัณฑิตพึงพอใจ

มาก ไดแก  เวลาที่เปดบริการของหองสมุด (คาเฉล่ีย 4.09) การใหบริการของหองสมุด และการใหบริการ

ดานเงินกูเพื่อการศึกษา/ทุนการศึกษาของกองกิจการนักศึกษา (คาเฉล่ีย 4.01 เทากัน) สวนขออ่ืนๆ 

บัณฑิตมีความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.92-3.75 (ดังรายละเอียดในตารางท่ี 33 หนา ผ 146  และตารางที่ 

2.7) 
 
ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตตอการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

ป 2547

คาเฉล่ีย 

ป 2548

คาเฉล่ีย 

ป 2549

คาเฉล่ีย 

ป 2550

คาเฉล่ีย การบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. เวลาท่ีเปดบริการของหองสมุด 3.51 3.54 3.54 4.09 พึงพอใจมาก 

2. การใหบริการของหองสมุด 3.41 3.46 3.50 4.01 พึงพอใจมาก 

3. การใหบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา/ทุนการศึกษา

ของกองกิจการฯ 

3.35 3.39 3.35 4.01 พึงพอใจมาก 

4. การใหบริการของกองอาคารสถานที่  3.15 3.21 3.25 3.92 พึงพอใจมาก 
5. การใหบริการดานการเงินของกองคลัง 3.10 3.19 3.20 3.91 พึงพอใจมาก 
6. เวลาการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร 3.25 3.29 3.32 3.90 พึงพอใจมาก 
7. การใหบริการ Internet ของศูนยคอมพิวเตอร 3.29 3.31 3.34 3.88 พึงพอใจมาก 
8. หองสมุดมีตําราวารสารอุปกรณตรงตามที่นักศึกษา

ตองการ 

3.20 3.30 3.33 3.88 พึงพอใจมาก 

9. หองสมุดมีที่นั่งเพียงพอและจัดที่นั่งอยางเหมาะสม

ในการคนควา 

3.24 3.31 3.30 3.87 พึงพอใจมาก 

10. หองสมุดมีโสตทัศนูปกรณในการใชงาน 3.20 3.29 3.24 3.87 พึงพอใจมาก 
11. การใหบริการดาน Hardware และ Software ของ

ศูนยคอมพิวเตอร 

3.06 3.10 3.15 3.81 พึงพอใจมาก 

12. วิธีการลงทะเบียนเรียน 3.26 3.24 3.35 3.79 พึงพอใจมาก 
13. การใหบริการของงานทะเบียน 3.03 3.13 3.16 3.75 พึงพอใจมาก 
รวม 3.23 3.29 3.31 3.90 พึงพอใจมาก 
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานสนับสนุนเปนรายคณะ พบวา 

บัณฑิตเกือบทุกคณะพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.32-3.51) และมี 3 คณะที่บัณฑิตพึงพอใจ  โดย 3 

คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาล

ศาสตร (คาเฉลี่ย 4.32, 4.31 และ 4.26)  สวนคณะที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.11-

3.51 และอีก 3 คณะท่ีบัณฑิตพึงพอใจและมีคาเฉล่ียนอย ไดแก คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม คณะ

อุตสาหกรรมบริการ  และคณะวิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต) (คาเฉลี่ย 3.11, 3.25 และ 3.38)  

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง

มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกขอ 

พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 2.5 ความพึงพอใจตอหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ พบวา บัณฑิตพึงพอใจตอ

หองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บัณฑิตมี

ความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ (คาเฉลี่ย 3.92-3.63) (ดังรายละเอียดในตารางที่ 33 หนา ผ 146  และ

ตารางที่ 2.8) 
 

ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจของบัณฑิตตอหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ 
ป 2547

คาเฉล่ีย 

ป 2548

คาเฉล่ีย 

ป 2549

คาเฉล่ีย 

ป 2550

คาเฉล่ีย หองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. หองปฏิบัติการและเคร่ืองมืออุปกรณ 3.26 3.32 3.37 3.92 พึงพอใจมาก 

2. สภาพหองเรียนในแตละอาคารมีอุณหภูมิพอเหมาะ 3.24 3.28 3.35 3.89 พึงพอใจมาก 
3. อุปกรณตางๆที่ใชในหองเรียน 3.22 3.27 3.34 3.89 พึงพอใจมาก 
4. สถานที่ขายอาหารสะอาดและราคาเหมาะสม 3.19 3.20 3.21 3.88 พึงพอใจมาก 
5. ทางเดินเทาระหวางอาคารเรียนมีความเหมาะสม 2.99 2.97 3.07 3.88 พึงพอใจมาก 
6. สภาพหอพักของมหาวิทยาลัย 3.12 3.13 3.18 3.84 พึงพอใจมาก 
7. หองน้ําในอาคารเรียนสําหรับนักศึกษาสะอาด 3.08 3.10 3.14 3.77 พึงพอใจมาก 
8. มีรานคาหลากหลายเพียงพอกับความตองการของ

นักศึกษา 

2.95 2.95 3.00 3.75 พึงพอใจมาก 

9. บริเวณอาคารเรียนมีที่นั่งเพียงพอกับการทํางานกลุม

การทําการบาน 

3.01 3.05 3.11 3.71 พึงพอใจมาก 

10. บริเวณอาคารเรียนมีที่นั่งเพียงพอกับการทํางานกลุม

การทําการบาน 

3.01 3.05 3.11 3.71 พึงพอใจมาก 

11. การเดินทางดวยรถสวัสดิการภายในมอ. 2.69 2.72 2.79 3.63 พึงพอใจมาก 
รวม 3.08 3.10 3.15 3.82 พึงพอใจมาก 
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เม่ือพิจารณาความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ เปนรายคณะ พบวา บัณฑิต

เกือบทุกคณะพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.32-3.51) และมี 3 คณะที่บัณฑิตพึงพอใจ  โดย 3 คณะ

แรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะ

แพทยศาสตร (คาเฉลี่ย 4.32, 4.30 และ 4.28)  สวนคณะที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากมีคาเฉลี่ย 

4.06-3.51 และอีก 3 คณะท่ีบัณฑิตพึงพอใจและมีคาเฉลี่ยนอย ไดแก คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

คณะวิทยาการส่ือสาร และคณะอุตสาหกรรมบริการ (คาเฉลี่ย 3.10, 3.35 และ 3.40) 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง
มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ ในทุกขอ พบวา ความพึง

พอใจของบัณฑิตที่ทํางานแลวและบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(รายละเอียดของความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตารางที่  30-33 หนา ผ 134- ผ 148) 
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