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กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดสํารวจขอมูลภาวะการหา
งานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  สําหรับปนี้เปนปที่สองที่ไดใช
ระบบฐานขอมูลภาวะการหางานทําของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรผานระบบออนไลน ซึ่งไดพัฒนาระบบ
แลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2551 สําหรับป 2552 นี้ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบางสวนใหสมบูรณ
ข้ึน และเปดระบบใหบัณฑิตบันทึกขอมูลไดจนถึงวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือนกันยายน  
เพื่อใหบัณฑิตบันทึกขอมูลและพิมพขอมูลเบ้ืองตนเพื่อใชประกอบการรายงานตัวเพื่อเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนป
การศึกษา 2551  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 
2551  ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับดัชนีชี้วัดของการรายงานผล และความตองการขอมูลของหนวยงานตางๆ 
เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซึ่ง
จะตองใชขอมูลทุกปการศึกษา  กอปรกับการรายงานผลของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการทําขอตกลง
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ที่ใหมหาวิทยาลัยทุกแหงตองรายงานขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิตผานเว็บไชตของสกอ.   

สําหรับขอมูลในสวนแรกที่ใชขอคําถามรวมกับ สกอ. ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานทั่วไป การ
สมัครงานและการทํางานของผูมีงานทํา เกี่ยวกับประเภทงานที่ทํา ภาคที่ทํางาน อัตราเงินเดือน ความรู
ความสามารถพิเศษที่ทําใหไดงาน การนําความรูไปประยุกตใช  ระยะเวลาในการหางานทํา  ปญหาใน
การหางานทํา และลักษณะงานกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา การสมัครงานและการทํางานของผูที่ยังไมได
งานทํา และการศึกษาตอ  และขอมูลในสวนที่สองที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน ประกอบดวยแบบประเมิน
คุณสมบัติของบัณฑิตดวยตนเองหลังสําเร็จการศึกษา การประเมินคุณสมบัติที่องคกรหรือผูจางงาน
ตองการจากบัณฑิต  การปรับปรุงตนเองหลังสําเร็จการศึกษา และการประเมินความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในดานหลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการสอน ผูสอน การบริการของ
หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และความพรอมของหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ ประชากร
และกลุมตัวอยาง  เปนบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 22-23 กันยายน 2552  ที่วิทยา
เขตหาดใหญ  จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551  ที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
จํานวน 7,452 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี  6,478 คน ปริญญาโท 925 คน และระดับปริญญาเอก 49 
คน  การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการเปดระบบฐานขอมูลภาวะการหางานทําของมหาวิทยาลัยให
บัณฑิตบันทึกขอมูลผานระบบออนไลนต้ังแตกลางเดือนสิงหาคม-กันยายน 2552 และการติดตามบัณฑิตที่
ยังไมไดมีงานทําในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2553   การวิเคราะหขอมูล  ใชสถิติพื้นฐาน  ไดแก  การ
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แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยใช  t-test  ผลการวิจัยสรุปได  2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
1. สถานภาพปจจุบัน จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม 7,032 คน เปนผูมีงานทํา

แลว 4,870 คนหรือรอยละ 82.7  และยังไมไดทํางาน 1,016 คน หรือรอยละ 17.3 (ไมนับรวมผูศึกษาตอ 
จํานวน 1,146 คน) สรุปแตละระดับการศึกษา ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี เปนผูมีงานทําแลว 4,133 คนหรือรอยละ 81.3 และยังไมไดทํางาน 950  
คน หรือรอยละ 18.4 (ไมนับรวมผูศึกษาตอจํานวน 1,110 คน) เมื่อเทียบกับปที่ผานมาอัตราการไดงานทํา
(ไมรวมผูศึกษาตอ) เพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 และสวนใหญหรือเกือบทุกคณะบัณฑิตไดงานทําเพิ่มข้ึนระหวาง
รอยละ 30.8-0.5  สวนคณะที่มีอัตราการไดงานทําเพิ่มข้ึนสูงกวาคณะอ่ืนๆ (เพิ่มข้ึนกวารอยละ 20) ไดแก 
คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนคณะอ่ืนเพิ่มข้ึนรอยละ 22.0-7.9   มีเพียง 
2 คณะที่บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําลดลงเล็กนอย ไดแก คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และคณะ
พยาบาลศาสตร (รอยละ 0.9 และ 0.8) 

ระดับปริญญาโท มีมหาบัณฑิตที่ทํางานแลว 699 คนหรือรอยละ 91.4 สวนใหญหรือรอย
ละ 70.5 ทํางานในสวนราชการ (เพิ่มจากปที่ผานมา รอยละ 10.1)  และรอยละ 17.3 ทํางานเปนพนักงาน/
ลูกจางเอกชน มีเงินเดือนเฉล่ีย 20,349 บาท (เพิ่มจากปที่ผานมา 306 บาท)  สาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา 
เนื่องจากระบบงานไมดี ขาดความมั่นคง และขาดความกาวหนา การนําความรูไปประยุกตใช บัณฑิตเห็น
วาสามารถนําความรูไปประยุกตไดมาก สําหรับมหาบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน พบวา มีจํานวน 66 คนหรือ
รอยละ 9.4 ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ยังไมไดทํางานเนื่องจาก รอฟงคําตอบจากหนวยงาน หางานทําไมได และ
ไมประสงคจะทํางาน  

ระดับปริญญาเอก  มีจํานวน 38 คน เปนผูมีงานทําแลวทั้งหมด ประเภทงานท่ีทํา เปน
ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ 34 คน พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 2 คน และอ่ืนๆ  2 คน  มี
เงินเดือนเฉล่ีย 24,468 บาท การนําความรูไปประยุกตใช ไดในระดับมากที่สุด มีขอเสนอแนะใหเพิ่ม
รายวิชาหรือความรูเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพที่ สําคัญคือ ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดาน
ภาษาอังกฤษ และใหเพิ่มเทคนิคการวิจัย 

2. การสมัครงานและการทํางานของผูมีงานทํา  บัณฑิตที่ไดงานทํา 4,133 คนหรือรอยละ 
81.3  มีประเภทงานที่ทําสวนใหญเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชนมากกวาประเภทอ่ืนๆ และมีสัดสวนของผูที่
ทํางานในภาคเอกชน : ภาครัฐ : อ่ืนๆ คิดเปน 6.1 : 3.2 : 0.9  ภาคที่ทํางาน ทํางานในภาคใตสูงสุดหรือ
รอยละ 79.2  รองลงมา ทํางานในกรุงเทพฯและปริมณฑลรอยละ 15.5 และทํางานกระจายอยูในภาคอื่นๆ 
รอยละ 5.3  เฉพาะบัณฑิตที่ทํางานในภาคใต 3,273 คนหรือรอยละ 79.2  เปนบัณฑิตที่ทํางานในจังหวัด
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สงขลา รอยละ 37.3 ทํางานในจังหวัดภูเก็ต รอยละ 15.5 และทํางานในจังหวัดปตตานี รอยละ 11.1 โดย
บัณฑิตที่ทํางานแลวทั้งหมดมีภูมิลําเนาเดิมอยูภาคใตจํานวน 3,907 คนหรือรอยละ 94.5 ของบัณฑิตที่
ทํางานแลว ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 11.2  เงินเดือน ในภาพรวมบัณฑิตที่ทํางานแลวไดรับ
เงินเดือนเฉล่ีย 12,114 บาท ลดลงจากปที่แลว 2,247 บาท  ในปนี้บัณฑิตคณะนิติศาสตร ยังคงไดรับ
เงินเดือนเฉล่ียสูงกวาคณะอ่ืนๆ (เฉล่ีย 20,287 บาท และเพิ่มข้ึนจากปที่แลว 2,794 บาท) ยกเวนคณะ
ทันตแพทยศาสตร  คณะแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร ที่ไดเงินเดือนเฉล่ียสูงกวาคณะอ่ืนๆ  สวน
ใหญเกือบทุกคณะบัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียลดลงรอยละ 21.7-0.3 ยกเวนคณะนิติศาสตร และวิทยาลัย
อิสลามศึกษา ที่มีเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน (รอยละ 12.1 และ 3.9)  ความรูความสามารถพิเศษที่ทําใหได
งาน ไดแก การใชคอมพิวเตอร และภาษาตางประเทศ  ซึ่งคณะที่เห็นวาการใชคอมพิวเตอรเปนความรู
ความสามารถที่ทําใหไดงานเกินกวารอยละ  70 ไดแก  คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  และ
ภาษาตางประเทศเปนความรูความสามารถพิเศษที่ทําใหไดงานเกินกวารอยละ 80 ไดแก คณะการจัดการ
บริการและการทองเที่ยว คณะวิเทศศึกษา และคณะศิลปศาสตร การนําความรูไปประยุกตใช บัณฑิต
ไดนําความรูไปประยุกตใชในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.88) โดยมีเพียง 3 คณะที่บัณฑิตสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชไดมากที่สุด ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร 
ระยะเวลาในการหางานทํา สวนใหญหรือรอยละ 95.7 บัณฑิตไดงานทําภายในเวลา 6 เดือนหลังจาก
สําเร็จการศึกษา สวนบัณฑิตที่ไดงานทําทันทีที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพที่
เกือบทุกคณะไดงานทันทีสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ลักษณะงานที่ทํากับสาขาที่สําเร็จการศึกษา สวนใหญ
หรือรอยละ 85.2 ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (เพิ่มข้ึนรอยละ 16.1 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา) 
และรอยละ 14.8 งานที่ทําไมตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา  โดยคณะในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพทุก
คณะไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  

3. บัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน จากบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานจํานวน 950 คนหรือรอยละ 18.7 ของ
บัณฑิตที่สํารวจ (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) สวนใหญมีสาเหตุที่ยังไมไดทํางานเนื่องจาก รอฟงคําตอบจาก
หนวยงาน  หางานทําไมได และยังไมประสงคจะทํางาน  โดยคณะที่ยังไมไดงานทําสูงกวาคณะอ่ืนๆ และสูง
กวารอยละ 40 ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คณะวิทยาการส่ือสาร  และคณะทรัพยากรธรรมชาติ    

4. บัณฑิตที่ศึกษาตอ รอยละ 71.3 บัณฑิตตองการศึกษาตอ  ในภาพรวมการศึกษาตอลดลง
เล็กนอย  โดยกลุมคณะที่บัณฑิตตองการศึกษาตอสูงกวาคณะอ่ืนๆ (รอยละ 90.7-85.0) ไดแก คณะทันต
แพทยศาสตร คณะนิติศาสตร  คณะแพทยศาสตร คณะการแพทยแผนไทย และคณะวิเทศศึกษา  ซึ่ง
บัณฑิตที่ตองการศึกษาตอหรือรอยละ 82.7 ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และตองการศึกษาตอใน
สาขาวิชาใหมและสาขาวิชาเดิมใกลเคียงกัน และมีเหตุผลที่ตองการศึกษาตอ เนื่องจากงานที่ทําตองการ
ใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี ปญหาที่สําคัญในการศึกษาตอ คือ ขาดแคลนเงินทุน และมีขอมูลสถานที่ศึกษา
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ไมเพียงพอ และมีปญหาในเร่ืองคุณสมบัติในการสมัครเรียน 
5. ปญหาในการหางานทํา  จากบัณฑิตที่สํารวจทั้งหมด 6,193 คน พบวา  มีเพียง 914 คน

หรือรอยละ 14.8 ที่มีปญหาในการหางานทํา  โดยในภาพรวมมีปญหาในการหางานทํา 3 ลําดับแรกไม
เหมือนปที่ผานมา โดยในปนี้บัณฑิตมีปญหาที่สําคัญในลําดับแรก ไดแก ไมทราบแหลงงาน (รอยละ 62) 
ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาถึงรอยละ 44 และปญหาใหมในปนี้คือ ตองสอบจึงไมอยากสมัคร (รอยละ 12.3) และ
ตกจากลําดับที่หนึ่งของปที่ผานมาเปนลําดับที่สามในปนี้คือ หางานที่ถูกใจไมได (รอยละ 8.0) ลดลงจาก
ปที่ผานมา รอยละ 29.6   

 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
1. การประเมินตนเองของบัณฑิตใน 3 ประเด็น จากการประเมินตนเองของบัณฑิตหลัง

สําเร็จการศึกษา พบวา  
 1.1 คุณสมบัติของบัณฑิต บัณฑิตประเมินตนเองวา มีคุณสมบัติสวนใหญอยูในระดับมาก 

เกือบทุกขอ ยกเวน 1) ความมีมนุษยสัมพันธ ที่บัณฑิตประเมินวา อยูในระดับมากที่สุด 2) ภาษาอังกฤษ 
ที่บัณฑิตประเมินอยูในระดับปานกลาง และความรูภาษาที่ 3 (จีน,ฝร่ังเศส,ญ่ีปุน,มาเลย) ที่บัณฑิต
ประเมินอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางกลุมบัณฑิตที่ทํางานแลวและกลุมบัณฑิตที่ยัง
มิไดทํางานในคุณสมบัติของตนเองทั้ง 13 ขอ พบวา สวนใหญคาเฉล่ียของการประเมินบัณฑิตที่ทํางาน
แลวมีคาเฉลี่ยนอยกวาคาเฉล่ียของการประเมินตนเองของบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน ยกเวนภาษาอังกฤษ 
และทักษะการประยุกตความรูในการทํางาน เมื่อทดสอบหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ย พบวา เกือบทุก
ขอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนขอภาษาที่สาม ขอยอยเร่ืองภาษาอ่ืนๆ ที่ แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

1.2 คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการจากบัณฑิต บัณฑิตประเมินวา องคกรหรือผู
วาจางตองการลําดับแรก ตองการความมีมนุษยสัมพันธ ลําดับที่สอง ตองการความรูความสามารถสาขา
วิชาชีพ/เอก และลําดับสาม ตองการทักษะทางคอมพิวเตอร ซึ่งตางจากปที่ผานมาที่ลําดับที่สามตองการ
ทักษะการวิเคราะหและแกปญหา 

1.3 การปรับปรุงคุณสมบัติตนเองหลังสําเร็จการศึกษา  ในลําดับแรก บัณฑิตสวนใหญ
ปรับปรุงคุณสมบัติของตนเองดานการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ลําดับที่สอง อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชา และอันดับสามใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําให เมื่อเปรียบเทียบกับปผานมา บัณฑิต
ประเมินตนเองตางไปในลําดับที่สองและลําดับที่สาม กลาวคือ จากเดิมที่ควรปรับปรุงการพัฒนา
บุคลิกภาพ และอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา เปนการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่
เกี่ยวกับสาขาวิชา และใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําให  

2. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา ในภาพรวม
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บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.23)  และทั้ง 5 ดานบัณฑิตพึงพอใจมากเชนกัน ในดานผูสอน  
วิธีการสอน   หลักสูตร /สาขาวิชา  การใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน   และ
หองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ   เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก
เพิ่มข้ึนทั้งในภาพรวมและทุกดาน และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละดานเพิ่มข้ึนทุกดาน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยังมิได
ทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  พบวา ทั้ง 5 ดาน 43 ขอ ความ
พึงพอใจของบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาในแตละดานและแตละคณะ สรุปไดดังนี้ 

2.1 ดานผูสอน  ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 4.48) และมี 4 ขอจาก 8 ขอบัณฑิต
พึงพอใจในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.58-4.50) ไดแก อาจารยสวนใหญมีความรูความสามารถในการ
สอน อาจารยสวนใหญมีความต้ังใจมุงมั่นตอการใหความรู อาจารยสวนใหญมีความรูความสามารถใน
วิชาชีพอยางแทจริง และอาจารยสวนใหญมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม ที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายคณะ พบวา มีบัณฑิต 8 คณะพึงพอใจตอผูสอนในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 
4.55-4.50)  ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ
วิทยาการส่ือสาร คณะที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.49-4.33) โดย 3 คณะหลังที่มี
คาเฉลี่ยตํ่ากวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะการแพทยแผนไทย คณะทันตแพทยศาสตร และคณะนิติศาสตร  

2.2 ดานวิธีการสอน  ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 4.28) และทุกขอบัณฑิตพึง
พอใจในระดับมากเชนกัน (คาเฉล่ีย 4.45-4.18)  เมื่อพิจารณารายคณะ พบวา บัณฑิตทุกคณะพึงพอใจ
วิธีการสอนในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.39-4.17) สําหรับ 3 คณะแรกที่บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก
และมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก  คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ
แพทยศาสตร และมี 3 คณะหลังที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะการแพทยแผนไทย คณะ
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และคณะวิเทศศึกษา  

2.3 ดานหลักสูตร/สาขาวิชา ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 4.19) และทุกขอ
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากเชนกัน (คาเฉลี่ย 4.22-4.12) เมื่อพิจารณารายคณะ พบวา บัณฑิตทุกคณะ
พึงพอใจหลักสูตร/สาขาวิชาในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19-4.08) และมี 3 คณะแรกที่มีความพึงพอใจมาก
และมีคาเฉล่ียสูง ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะพยาบาล
ศาสตร  และมี 3 คณะหลังที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะการแพทยแผนไทย คณะการบริการ
และการทองเที่ยว และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ  

2.4 ดานการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในภาพรวมบัณฑิตพึง
พอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.15) และทุกขอบัณฑิตพึงพอใจมากเชนกัน (คาเฉลี่ย 4.32-3.99) เมื่อพิจารณาราย
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คณะ พบวา บัณฑิตเกือบทุกคณะพึงพอใจดานการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.28-3.95) สําหรับ 3 คณะแรกที่บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูง 
ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 
และมี 3 คณะหลังที่มีคาเฉล่ียนอยกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะการแพทยแผนไทย คณะศิลปกรรมศาสตร 
และคณะทันตแพทยศาสตร   

2.5 ดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 
4.05) และทุกขอบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากเชนกัน (คาเฉลี่ย 4.13-3.85) เมื่อพิจารณารายคณะ พบวา 
บัณฑิตทุกคณะพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.21-3.87) 
สําหรับ 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะการ
จัดการส่ิงแวดลอม และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมี 3 คณะหลังที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาคณะ
อ่ืนๆ ไดแก  คณะทันตแพทยศาสตร คณะการแพทยแผนไทย และคณะวิเทศศึกษา   
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ความพึงพอใจตอหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ       45 

สรุปผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 ภาวะการหางานทําของบัณฑิต มอ. รุนปการศึกษา 2551      47 
 สวนที่ 2 ความพึงพอใจของบัณฑิต มอ. รุนปการศึกษา 2551         52 
บรรณานุกรมและเอกสารอางอิง                     57 
แสดงตารางประมวลผล : สวนที่ 1                      ผ1 – ผ87 
แสดงตารางประมวลผล : สวนที่ 2                  ผ88 - ผ140 
ระบบฐานขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต มอ. รุนปการศึกษา 2551                     ผ141 - ผ149 

                                                                          

สวนที่ 1 : แสดงตารางประมวลผลภาวะการหางานทําของบัณฑิต มอ. รุนปการศึกษา 2551 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลว ศึกษาตอ และยังไมทํางาน จําแนกตาม

ระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 
ผ1 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลว ศึกษาตอ และยังไมทํางาน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา กลุมสาขา คณะ และสาขาวิชา 

ผ4 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของประเภทอาชีพที่ทํางานของบัณฑิต จําแนกตามระดับ
การศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ13 

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของสาเหตุของบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ15 

                                                                                                      



 

 

 

 
 

          หนา 
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่มีภูมิลําเนาของบิดา(มารดา) จําแนกตามระดับ

การศึกษา กลุมสาขา และคณะ 
ผ17 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่มีปญหาการหางานทํา จําแนกตามระดับ
การศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ21 

ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของระดับเงินเดือนและเงินเดือนเฉล่ียของบัณฑิตที่ทํางาน
แลว จําแนกตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ25 

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของสาเหตุที่บัณฑิตที่ทํางานแลวไมพอใจในงานที่ทํา จําแนก
ตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ29 

ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของการนําความรูไปประยุกตใชของบัณฑิตที่ทํางานแลว 
จําแนกตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ33 

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของภาคที่ทํางานของบัณฑิต จําแนกตามระดับการศึกษา 
กลุมสาขา และคณะ 

ผ37 

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานในจังหวัดของภาคใต จําแนกตามระดับ
การศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ41 

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่มีระยะเวลาของการไดงานทํา จําแนกตามระดับ
การศึกษา กลุมสาขา และคณะ  

ผ45 

ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของความรูความสามารถที่ชวยใหบัณฑิตมีงานทํา จําแนก
ตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ  

ผ49 

ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของระดับเงินเดือน และเงินเดือนเฉล่ีย ของบัณฑิตที่ทํางาน
แลว จําแนกตามระดับการศึกษา และประเภทอาชีพที่ทํางาน 

ผ53 

ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของระดับเงินเดือน และเงินเดือนเฉล่ีย ของบัณฑิตที่ประกอบ
อาชีพอิสระ  จําแนกตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ54 

ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลว มีสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา 
จําแนกตามระดับการศึกษา และประเภทงานที่ทํา 

ผ58 

ตารางที่ 17 จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของการนําความรูไปประยุกตใช จําแนกตามระดับ
การศึกษาและประเภทงานท่ีทํา 

ผ59 

ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของภาคที่ทํางานของบัณฑิต จําแนกตามระดับการศึกษา 
และภูมิลําเนาของบิดา 

ผ60 

ตารางที่ 19  จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขารับฯ  บัณฑิตที่ตอบแบบ
สํารวจ บัณฑิตที่ไดงานทํา และบัณฑิตที่ไดงานทํางานตรงสาขาและไมตรงสาขา 
 จําแนกตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ62 



 

 

 

 
 

                                                                                                                                                 หนา 
ตารางที่ 20  จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําแลวที่ตองการศึกษาตอ  จําแนกตาม

ระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 
ผ65 

ตารางที่ 21  จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําแลวที่ตองการศึกษาตอในสาขาวิชาที่
ตองการ  จําแนกตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ69 

ตารางที่ 22  จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําแลวที่ตองการศึกษาตอและประเภท
ของสถาบันการศึกษา  จําแนกตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ73 

ตารางที่ 23 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําแลวที่ตองการศึกษาตอและเหตุผลที่
ตองการศึกษาตอ  จําแนกตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ77 

ตารางที่ 24 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําแลว และปญหาในการศึกษาตอ  
จําแนกตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ81 

ตารางที่ 25 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อ
เอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ จําแนกตามระดับการศึกษา กลุมสาขา และคณะ 

ผ85 

 
สวนที่ 2 : แสดงตารางประมวลผลความพึงพอใจของบัณฑิต มอ. รุนปการศึกษา 2551 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย จํานวน และรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี 4-6 ปในภาพรวม เกี่ยวกับคุณสมบัติบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ89 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จ 
การศึกษาระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลวกับบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน 

ผ90 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของการประเมินตนเองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
ปการศึกษา 2544-2548 จําแนกตามคณะและคุณสมบัติ 

ผ91 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย จํานวน และรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะทันตแพทยศาสตรเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ94 

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตรเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ95 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตรเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ96 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะเภสัชศาสตรเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ97 

ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
โครงการจัดต้ังคณะแพทยแผนไทยเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จ
การศึกษา 

ผ98 



 

 

 

 
 

                                                                                                                                                 หนา                          
ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 
ผ99 

ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตรเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ100 

ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ101 

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลัง
สําเร็จการศึกษา 

ผ102 

ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะการจัดการส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ103 

ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร เกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ104 

ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ105 

ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ106 

ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ107 

ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะการบริการและการทองเที่ยวเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จ
การศึกษา 

ผ108 

ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต คณะ 
พาณิชยศาสตรและการจัดการเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ109 

ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต      
คณะวิทยาการจัดการเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ110 

ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ย จํานวน และรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ111 

ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ย จํานวน และรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร เกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ112 



 

 

 

 
 

                                                                                                                                               หนา 
ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ย จํานวน และรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร เกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 
ผ113 

ตารางที่ 24 แสดงคาเฉลี่ย จํานวน และรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต คณะมนุษย- 
ศาสตรและสังคมศาสตร เกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ114 

ตารางที่ 25 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต คณะ
ศิลปศาสตร ของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ115 

ตารางที่ 26 แสดงคาเฉลี่ย จํานวน และรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัย 
อิสลามศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ116 

ตารางที่ 27 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต คณะ
ศิลปกรรมศาสตรเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ117 

ตารางที่ 28 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต คณะ
วิทยาการส่ือสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ118 

ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับการประเมินตนเองของบัณฑิต คณะ
วิเทศศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผ119 

ตารางที่ 30 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ จําแนกตามคณะและคุณสมบัติที่องคกรหรือ 
ผูจางงานตองการจากบัณฑิต 

ผ120 

ตารางที่ 31 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ จําแนกตามคณะและการปรับปรุง 
คุณสมบัติของตนเอง 

ผ123 

ตารางที่ 32 แสดงคาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจของบัณฑิตในภาพรวม  
ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผ126 

ตารางที่ 33 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตที่ทํางานแลวกับบัณฑิต 
ที่ยังมิไดทํางานเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผ129 

ตารางที่ 34 แสดงคาเฉลี่ย ของความพึงพอใจของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2546-2551 ตอ
การดําเนินงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จําแนกตามคณะ และ
การดําเนินงาน 

ผ132 

ตารางที่ 35 แสดงคาเฉลี่ย ของความพึงพอใจของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2551 ตอการดําเนินงาน 
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จําแนกตามคณะ และการดําเนินงาน 

ผ138 
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ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และความพึงพอใจของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รุนปการศึกษา  2551 

 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเร่ิมดําเนินการสํารวจขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต

รวมกับสกอ. (ทบวงมหาวิทยาลัย) ต้ังแตป พ.ศ. 2520 โดยสกอ.ไดขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยตางๆ 
รวมกันจัดทําโครงการวิจัยเร่ืองภาวะการหางานทําของบัณฑิต ใชแบบสํารวจของสกอ. เปนเครื่องมือ
สํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต และการวางงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละป สําหรับการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใชแบบสํารวจของสกอ. และแบบสํารวจที่มหาวิทยาลัย
จัดทําข้ึน  โดยสวนที่หนึ่ง ตามรูปแบบคําถามที่สกอ. กําหนด เกี่ยวกับภาวะการหางานทําของบัณฑิต   และ
สวนที่สอง เปนแบบสํารวจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับดัชนีชี้วัดของการรายงานผล และความตองการขอมูลของหนวยงานตางๆ เชน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งจะ
ดําเนินการรวบรวมขอมูลทุกปการศึกษา โดยแจกใหบัณฑิตกรอกในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ตามปกติจะดําเนินการในชวงอาทิตยสุดทายของเดือนกันยายนของทุกป  ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร 

 สําหรับปนี้ เปนปที่สองที่มหาวิทยาลัยไดใชระบบฐานขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิตใน
ระบบออนไลน  เพื่อใหมีการบันทึกขอมูล และรายงานขอมูลผานระบบออนไลนได สวนหนึ่งเพื่อเปนไปตาม
ขอตกลงท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อใหมหาวิทยาลัยทุกแหงตองรายงานขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิตผานเว็บไชต
ของสกอ.  ในสวนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลภาวะการหางานทําของ
มหาวิทยาลัยข้ึน เพื่อใหมีระบบที่บัณฑิตสามารถบันทึกขอมูลออนไลนที่มีความถูกตองชัดเจน ไมมีความ
เส่ียงในเร่ืองความครบถวน ถูกตอง และความนาเช่ือถือของขอมูล  รวมทั้งสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ในเบ้ืองตน และมีขอมูลสําหรับเก็บไวอางอิงตอไป  นอกจากนั้นสามารถเช่ือมโยงกับระบบรายงานขอมูล
ภาวะการหางานทําของบัณฑิตในระบบออนไลนที่ สกอ. ไดมอบหมายใหทีมงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
พัฒนาเพื่อรายงานขอมูลผานระบบออนไลน   สําหรับระบบรายงานขอมูลภาวะการหางานทําของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรผานระบบออนไลน  ไดพัฒนาแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2551 ซึ่งไดเปด
ระบบฐานขอมูลใหบัณฑิตรุนปการศึกษา 2550 บันทึกขอมูลไปแลว สําหรับในป 2552 ไดมีการปรับปรุง
และพัฒนาไปเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2552 และไดเปดระบบฐานขอมูลภาวการณหางานทําฯ เมื่อ
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กลางเดือนสิงหาคม 2552 เปนตนมาเพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2551 บันทึกขอมูลและ
พิมพขอมูลเบ้ืองตนเพื่อใชประกอบการรายงานตัวเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันซอมยอยของ
คณะ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ทั้งนี้กองแผนงานไดดําเนินการประชาสัมพันธและจัดทําลิงคไวในเว็บ
หนาแรกของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต/เขตการศึกษาตางๆ กอนลวงหนาเปนเวลา 2 เดือน 

ในการรายงานขอมูล จะดําเนินการทั้งสองสวนควบคูกันไป  โดยสวนแรก สงขอมูลใหสกอ. ตาม
แบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2551 ที่เปนโครงการของสกอ.รวมดําเนินการกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ  2553  และสวนที่
สองเปนการรายงานความพึงพอใจของบัณฑิตเกี่ยวกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในเร่ืองตางๆ อาทิ 
ในดานหลักสูตร/สาขาวิชา ดานวิธีการสอน ดานผูสอน ดานการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน และดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ    ซึ่งผลการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
และความพึงพอใจของบัณฑิตเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ แตละรุนปการศึกษา  
จะเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญตัวหนึ่งในการรายงานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ตองเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  และการตรวจการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกจากนี้ได
ใชเปนขอมูลที่มีประโยชนในการวางแผนการผลิตบัณฑิต   และการบริหารดานการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551
โดยจําแนกการศึกษาได ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาสถานภาพปจจุบันของบัณฑิต/มหาบัณฑิต 
1.2 เพื่อศึกษาการสมัครงานและการทํางานของผูมีงานทําแลว ตามประเภทงานที่ทํา ภาค

ที่ทํางาน อัตราเงินเดือน ความรูความสามารถพิเศษที่ทําใหไดงาน การนําความรูไปประยุกตใช  ระยะเวลา
ในการหางานทํา  ปญหาในการหางานทํา และลักษณะงานกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

1.3 เพื่อศึกษาบัณฑิตที่ยังไดทํางาน ตามสาเหตุที่ยังไมไดทํางาน 
1.4 เพื่อศึกษาการศึกษาตอของบัณฑิต ตามระดับการศึกษา สาขาที่ศึกษาตอ ประเภท

สถาบันการศึกษา เหตุผลที่ตองการศึกษาตอ และปญหาที่สําคัญในการศึกษาตอ 
1.5 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการ

ประกอบอาชีพ  
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2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551 
ในดานหลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการสอน ผูสอน การบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และดาน
หองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ  

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เปนการศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เครื่องมือในการวิจัย  

1) เปนแบบสอบถามของสกอ. ประกอบดวย 
   ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป   
   ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทํางานของผูมีงานทําแลว เกี่ยวกับประเภทงานที่ทํา ภาคที่
ทํางาน อัตราเงินเดือน ความรูความสามารถพิเศษท่ีทําใหไดงาน การนําความรูไปประยุกตใช  ระยะเวลา
ในการหางานทํา  ปญหาในการหางานทํา และลักษณะงานกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา  
  ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทํางานของผูที่ยังไมไดงานทํา เกี่ยวกับสาเหตุที่ยังไมได
ทํางาน 
  ตอนที่ 4 การศึกษาตอ เกี่ยวกับระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเภทสถาบันการศึกษา/
มหาวทิยาลัยในการศึกษาตอ  ปญหาและสาเหตุที่สําคัญในการศึกษาตอ และเหตุผลในการศึกษาตอ 
  ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อ
เอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

2) เปนแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยที่สรางข้ึนใหม ประกอบดวย 
ตอนที่ 1   แบบประเมินคุณสมบัติของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา 
ตอนที่ 2   แบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ในดานหลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการสอน ผูสอน การบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และดาน
หองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ 

ตอนที่ 3   ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  เปนบัณฑิตที่ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 22 
กันยายน 2552  จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 ที่มีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
จําแนกเปนระดับปริญญาตรี  6,478 คน ปริญญาโท 925 คน และระดับปริญญาเอก 49 คน รวมทั้งหมด 
7,452 คน ในการศึกษาคร้ังนี้ใชประชากรทั้งหมดไมมีการสุมตัวอยาง  สําหรับการศึกษาความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลุมประชากรที่ใชเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท ที่มีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 6,179 คน 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละรุนปการศึกษา ไดนําปจจัยตางๆ 
เชน งบประมาณ ระยะเวลา จํานวนและประชากรเปาหมาย  และการใชขอมูลรวมกันของคณะ/หนวยงานใน
มหาวิทยาลัยมาพิจารณารวม ดังนั้นในปนี้การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการดังนี้ 

3.1 การใชระบบออนไลน โดยใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 ที่เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เปนผูใหขอมูลโดยบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลภาวะการหางานทําของ
บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึน โดยเปดระบบฐานขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิตในชวงกอนรับ
ปริญญาต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 21 กันยายน  2552 (วันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรของ
คณะ)  

3.2 การติดตามบัณฑิต ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบัณฑิตทางโทรศัพท 
โดยมีชวงของการรวบรวมขอมูล เมื่อเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2553 ซึ่งติดตามเฉพาะบัณฑิตที่ยังไมได
ทํางาน จํานวน  1,282 คน  
 4. การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ใช    t-test  การวิเคราะห
ขอมูลแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนการรายงานผลการ
สํารวจตามแบบสอบถามที่รวมมือกับสกอ. โดยวิเคราะหในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กลุมสาขาวิชา (ตาม
การจัดกลุมของสมศ.) และรายคณะ ดังนี้ 

1) วิเคราะหการสมัครงานของบัณฑิตที่ไดงานทําแลว เกี่ยวกับประเภทงานที่ทํา ภาคที่
ทํางาน อัตราเงินเดือน ความรูความสามารถพิเศษท่ีทําใหไดงาน การนําความรูไปประยุกตใช  ระยะเวลา
ในการหางานทํา  ปญหาในการหางานทํา และลักษณะงานกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
  2)  วิเคราะหการสมัครงานของบัณฑิตที่ยังไมไดงานทํา เกี่ยวกับสาเหตุที่ยังไมไดทํางาน  
  3) วิเคราะหการศึกษาตอของบัณฑิต เกี่ยวกับระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเภท
สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยในการศึกษาตอ  ปญหาและสาเหตุที่สําคัญในการศึกษาตอ และเหตุผลใน
การศึกษาตอ 
  4) วิเคราะหปญหาในการหางานทํา และปญหาที่สําคัญในการหางานทํา 

ในการกําหนดคะแนนการนําความรูไปประยุกตใชกับงานในหนาที่ไดกําหนดระดับคะแนน
เปน 5 ระดับคือ นําความรูไปประยุกตใชกับงานในหนาที่ไดมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
โดยกําหนดคะแนนการนําความรูไปประยุกตใช ดังนี้ 

มากที่สุด   = 5 คะแนน   
มาก    =  4  คะแนน  
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ปานกลาง   =  3  คะแนน   
นอย    =  2  คะแนน  
นอยที่สุด   =  1  คะแนน 

โดยกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของการนําความรูไปประยุกตใชกับงานเปนดังนี้ 
คาเฉลี่ยมากกวา 4.49  แสดงวา บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับงานในหนาที่

ไดมากที่สุด 
คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ถึง 4.49  แสดงวา บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับงานใน

หนาที่ไดมาก 
คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50  ถึง 3.49  แสดงวา บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับงานใน

หนาที่ปานกลาง 
คาเฉลี่ยต้ังแต  1.50  ถึง 2.49  แสดงวา  บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับงานใน

หนาที่ไดนอย 
 คาเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50 แสดงวา บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับงานในหนาที่ได

นอยที่สุด 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนการรายงานผลตาม
แบบสอบถามที่กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดทําข้ึน  

1) เพื่อใหบัณฑิตประเมินคุณสมบัติของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา โดยใหบัณฑิต
ประเมินคุณสมบัติของตนเองในดานตางๆ คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการ และการปรับตัวหลัง
สําเร็จการศึกษา 

 2) เพื่อใหบัณฑิตประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ในดานหลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการสอน อาจารยผูสอน การใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน และหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ 

 การประเมินคุณสมบัติของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา  โดยการใหบัณฑิตประเมิน
คุณสมบัติตนเอง 13 ขอ ในแตละขอประเมินเปน 5 ระดับ คือ มีคุณสมบัติในขอนั้นมากที่สุด มาก ปานกลาง 
คอนขางนอย และนอย  และไดกําหนดคะแนนแสดงการประเมินไว 5 ระดับ ดังนี้ 

มีคุณสมบัติมากที่สุด   = 5  คะแนน   
มีคุณสมบัติมาก    =  4  คะแนน  
มีคุณสมบัติปานกลาง   =  3  คะแนน   
มีคุณสมบัติคอนขางนอย  =  2  คะแนน  
มีคุณสมบัตินอย    =  1  คะแนน 
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และกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของระดับการแสดงประเมิน ดังนี้ 

คาเฉลี่ยมากกวา 4.49    แสดงวา   บัณฑิตมีคุณสมบัติมากที่สุด 
คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ถึง 4.49   แสดงวา   บัณฑิตมีคุณสมบัติมาก 
คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 ถึง 3.49   แสดงวา   บัณฑิตมีคุณสมบัติ 
คาเฉลี่ยต้ังแต  1.50  ถึง 2.49   แสดงวา   บัณฑิตมีคุณสมบัติคอนขางนอย 
คาเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50   แสดงวา   บัณฑติมีคุณสมบัตินอย 
 สวนการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใหบัณฑิตแสดงความ

พึงพอใจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 5 ดาน 43 ขอ แตละขอประเมินเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ พึงพอใจนอย และพึงพอใจนอยที่สุด  และไดกําหนดคะแนนแสดงความพึง
พอใจไว 5 ระดับ ดังนี้  

 พึงพอใจมากที่สุด    = 5  คะแนน   
 พึงพอใจมาก   =  4  คะแนน  
พึงพอใจ     =  3  คะแนน   
พึงพอใจนอย   =  2  คะแนน  
พึงพอใจนอยที่สุด    =  1  คะแนน 

และกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจไว ดังนี้ 
คาเฉลี่ยมากกวา 4.49    แสดงวา   พึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ถึง 4.49   แสดงวา   พึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 ถึง 3.49   แสดงวา   พึงพอใจ 
คาเฉลี่ยต้ังแต  1.50  ถึง 2.49   แสดงวา   พึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50   แสดงวา    พึงพอใจนอยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
 

สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา  2551 

1.  สถานภาพการทํางานปจจุบัน จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 7,452 คน เปนผูมีงาน
ทําแลว 4,870 คนหรือรอยละ 69.3  กําลังศึกษาตอ/จะศึกษาตอ 1,146 คนหรือรอยละ 16.3 และยังไมได
ทํางาน 1,016  คน หรือรอยละ 14.5  ดังตารางที่ 1.1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงภาวะการทํางานของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2551              หนวย : จํานวนคน (รอยละ) 

ระดับ ผูเขารับพระ ผูตอบแบบ รอยละของ     ภาวะการหางานทํา       

 ราชทานฯ สอบถาม ผูตอบ มีงานทํา ศึกษาตอ ยังไมไดทํางาน 
ป.ตรี 6,478 6,193 95.6 4,133 (66.7) 1,110 (17.9) 950 (15.3) 
ป.โท 925 801 86.6 699 (87.3) 36 (4.5) 66 (8.2) 
ป.เอก 49 38 77.6 38 (100.0) - - 
รวม 7,452 7,032 94.4 4,870 (69.3) 1,146 (16.3) 1,016 (14.5) 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงรอยละของบัณฑิตหลักสูตร 4-6 ป ที่ทํางานแลว ปการศึกษา 2530-2551 (รวมศึกษาตอ) 

  

 ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนมา ประเด็นการประเมินผล : มาตรฐานดานบัณฑิต ตามตัวช้ีวัดที่กําหนด     ให
เปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษานั้นเทียบกับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้จะไมนับรวมผูที่มีงานทําหรือประกอบ 

อาชีพอิสระกอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ซึ่งสามารถสรุป
ภาวะการหางานทําในปการศึกษา 2549-2551 ตามประเด็นการประเมินผลตามตัวช้ีวัด ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.2 ภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2551         หนวย : จํานวนคน (รอยละ) 

 ผูสําเร็จ บัณฑิตที่ ภาวการณทํางานของบัณฑิต 

ปการศึกษา การศึกษา 
ที่ตอบแบบฯ 

ศึกษาตอ บัณฑิตที่สําเร็จฯ  
ไมรวมศึกษาตอ 

มีงานทํา ยังไมไดทํางาน 

2549 4,716 639 4,077 3,290 (80.7) 787 (19.3) 
2550 5,511 571 4,940 3,698 (74.9) 1,242 (25.1) 
2551 6,193 1,110  5,083 4,133 (81.3) 950 (18.4) 

 

 แผนภูมิที่ 2 แสดงรอยละของบัณฑิตหลักสูตร 4-6 ป ที่ทํางานแลว ปการศึกษา 2540-2551 (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) 

 
ระดับปริญญาตรี  

จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 5,083 คน เปนบัณฑิตที่ไดงานทํา 4,133 คนหรือคิด
เปนรอยละ 81.3 (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) โดยจําแนกตามกลุมอัตราการไดงานทํา  ดังนี้ 

กลุมที่ 1 กลุมคณะที่บัณฑิตไดงานทําเกือบทุกคนหรือระหวางรอยละ 100-90 มี 7 คณะ โดย
มี  2 คณะที่ไดงานทําทุกคน ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  และรองลงมามี  5 คณะที่
บัณฑิตไดงานทําสูง ไดแก คณะพยาบาลศาสตร (รอยละ 99.2) คณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 95.7) 
คณะวิเทศศึกษา (รอยละ 95.2) คณะเภสัชศาสตร (รอยละ 95.0) และคณะนิติศาสตร (รอยละ 90.9)  

กลุมที่ 2 กลุมคณะที่บัณฑิตมีงานทําต้ังแตรอยละ 89-80 มี 11 คณะ ไดแก คณะการแพทย
แผนไทย (รอยละ 88.9) คณะศิลปศาสตร (รอยละ 87.1) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 86.8) คณะการ
บริการและการทองเที่ยว (รอยละ 85.7) คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 84.1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(รอยละ 83.0) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 81.4) คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 
81.1) คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 80.9) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 80.6) และคณะ
วิทยาศาสตร (รอยละ 80.2) 
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กลุมที่ 3 กลุมคณะที่บัณฑิตมีงานทําระหวางรอยละ 80-70 มี 5 คณะ ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตร (รอยละ 79.5) คณะเศรษฐศาสตร (รอยละ 79.3) วิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 72.4) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 70.7) และคณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 70.4)    

กลุมที่ 4 กลุมคณะที่บัณฑิตมีงานทํานอยกวา รอยละ 70 มี 2 คณะ ไดแก  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอยละ 69.9) และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 
69.7) 

เมื่อเทียบอัตราการทํางานของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2549-2551 โดยใชเกณฑการประเมิน
ตาม ประเด็นการประเมินผล : มาตรฐานดานบัณฑิต (ตามตัวชี้วัดที่กําหนดใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษานั้นเทียบกับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด และไมนับรวมผูที่มีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษาและผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยใหนําเสนอในรูปรอย
ละ สําหรับการเปรียบเทียบขอมูลปที่ผานมา  พบวา สวนใหญหรือเกือบทุกคณะ บัณฑิตไดงานทําเพิ่มข้ึน
ระหวาง รอยละ 30.8-0.3  (ดังรายละเอียดตารางที่ 1.3) สรุปไดดังนี้  

1) กลุมที่บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 31-20  มี 2 คณะ  ไดแก 
คณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 30.8) และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 22.0) 

2) กลุมที่บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 20-10  มี 7 คณะ  ไดแก 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 18.1) คณะศิลปศาสตร (รอยละ 17.0) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(รอยละ 16.6) คณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 13.6) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 11.5) วิทยาลัย
อิสลามศึกษา (รอยละ 10.9) และคณะการบริการและการทองเที่ยว (รอยละ 10.1) 

3) กลุมที่บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 10-5  มี 2 คณะ ไดแก 
คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 8.3) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 7.9)  

4) กลุมที่บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําเพิ่มขึ้นนอยกวารอยละ 5 มี 7 คณะ  ไดแก คณะ
วิทยาการจัดการ (รอยละ 4.7) คณะเศรษฐศาสตร (รอยละ 3.7)  คณะนิติศาสตร (รอยละ 2.9) คณะวิศวกรรม 
ศาสตร (รอยละ 1.5)  คณะวิทยาศาสตร (รอยละ 1.3)  คณะมุนษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 0.5)  
และคณะเภสัชศาสตร (รอยละ 0.3) 

สําหรับคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร บัณฑิตมีงานทําทุกคน ยกเวนคณะ
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และคณะพยาบาลศาสตร ที่อัตราการไดงานทําลดลงเล็กนอย คือ รอยละ 0.9 
และ 0.8 ตามลําดับ 
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รายละเอียดของจํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลว จําแนกตามคณะ/สาขาวิชากับ
ลักษณะงานอาชีพ (ดังตารางที่ 1 หนา ผ 1  และตารางที่ 2 หนา ผ 4) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการมี
งานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2549-2551 ดังแผนภูมิที่ 2 (2.1 และ 2.2) 

ตารางที่ 1.3 เปรียบเทียบอัตราการไดงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2549-2551 และรุนป
การศึกษา 2550 กับปการศึกษา 2551         

คณะ ปการศึกษา 2549 การศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 อัตราเพิ่ม/ลด 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ ปที่ผานมา 

ทันตแพทยศาสตร 36 100.0 41 100.0 43 100.0 - 
แพทยศาสตร 115 100.0 111 100.0 153 100.0 - 
พยาบาลศาสตร 108 100.0 238 100.0 132 99.2 - 0.8 
ศิลปกรรมศาสตร 25 96.1 37 64.9 23 95.7 30.8 

วิเทศศึกษา * 1 - - - - 84 95.2 - 

เภสัชศาสตร 85 97.7 125 94.7 141 95.0 0.3 
นิติศาสตร 23 88.5 73 88.0 66 90.9 2.9 

การแพทยแผนไทย * 2 - - - - 45 88.9 - 

ศิลปศาสตร - - 47 70.1 101 87.1 17.0 
อุตสาหกรรมเกษตร 64 84.2 66 70.2 76 86.8 16.6 

การบริการและการทองเที่ยว * 3 121 82.9 149 75.6 126 85.7 10.1 

ศึกษาศาสตร 298 87.9 75 75.8 422 84.1 8.3 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 130 76.9 86 61.0 106 83.0 22.0 
เทคโนโลยีและการจัดการ 161 77.8 217 63.3 102 81.4 18.1 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 50 79.4 82 82.0 127 81.1 - 0.9 
วิทยาการจัดการ 481 78.7 576 76.2 769 80.9 4.7 
พาณิชยศาสตรและการจัดการ 288 78.9 306 72.7 571 80.6 7.9 
วิทยาศาสตร 334 77.3 388 78.9 506 80.2 1.3 
วิศวกรรมศาสตร 297 80.7 341 78.0 376 79.5 1.5 
เศรษฐศาสตร 20 74.1 68 75.6 82 79.3 3.7 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 90 58.4 131 61.5 156 72.4 10.9 
ทรัพยากรธรรมชาติ 131 77.5 141 59.2 208 70.7 11.5 
วิทยาการส่ือสาร 30 83.3 67 56.8 135 70.4 13.6 

วิทยศาสตรและเทคโนโลยีอุตฯ  * 4 - - - - 143 69.9 - 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 309 75.4 312 69.2 390 69.7 0.5 

หมายเหตุ  * 1   เปนคณะท่ีมีบัณฑิตเปนปแรก แยกตัวจากคณะอุตสาหกรรมบริการ 
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  * 2   เปนคณะท่ีมีบัณฑิตเปนปแรก 
* 3   เปนคณะท่ีเปล่ียนช่ือจากคณะอุตสาหกรรมบริการ 
* 4   เปนคณะท่ีมีบัณฑิตเปนปแรกและเปล่ียนช่ือจากคณะเทคโนโลยีและการจัดการ 
 

แผนภูมิที่ 2 (2.1) เปรียบเทียบอัตราการไดงานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2549-2551  
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แผนภูมิที่ 2 (2.2) การไดงานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2551 จําแนกตามคณะ (ไมรวมกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ) 
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เมื่อพิจารณาเปนสาขาวิชา โดยเปรียบเทียบสัดสวน (รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําเมื่อเทียบ
กับจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามในสาขาวิชานั้นๆ) ระหวางสาขาวิชาที่ไดงานทํามากที่สุด กับสาขาวิชา
ที่ไดงานทํานอยที่สุดของแตละคณะ สรุปดังนี้ 

 
 
 
 

ตารางที่ 4  แสดงรอยละ และจํานวนบัณฑิตสาขาวิชาที่ไดงานทําสูงสุด และสาขาที่ไดงานทําต่ําสุด  
คณะ(1)                       รอยละ
(จํานวน) 

สาขาที่ไดงานสูงสุด รอยละ (2) 
(จํานวนคน) 

(3) 

สาขาที่ไดงานตํ่าสุด รอยละ (2) 
(จํานวนคน) (3) 

ศิลปกรรมศาสตร              95.7 (22) ทัศนศิลป 100.0 (10) ศิลปะประยุกต 85.7 (6) 
วิเทศศึกษา                      95.2 (80) ไทยศึกษา 100.0 (5) จีนศึกษา 93.3 (28) 
ศิลปศาสตร                          87.1 (88) ภาษาจีนเพ่ือสื่อสาร  88.4 (38) ภาษาเพ่ือการพัฒนา 86.2 (50) 
อุตสาหกรรมเกษตร          86.8 (66) การจัดการเทคโนโลยีฯ 91.7 (22) อุตสาหกรรมเกษตร 83.8 (31) 
ศึกษาศาสตร                   84.1 (355) ฟสิกส 100.0 (19) เทคโนโลยีการศึกษา 51.1 (24) 
วิทยาศาสตรและเทคโนฯ    83.0 (88) คณิตศาสตรประยุกต 100.0 (13) เทคโนโลยีการเกษตร 50.0 (2) 
เทคโนโลยีและการจัดการ    81.4 (83) เศรษฐศาสตรธุรกิจ  87.5 (7) ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 78.3 (18) 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม81.1 (103) เทคโนโลยีสารสนเทศ 89.1 (49) ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 69.7 (23) 
วิทยาการจัดการ              80.9 (622) การบัญชี 90.5 (105) นโยบายสาธารณะ 68.2 (15) 
พาณิชยศาสตรฯ              80.6 (460)  การจัดการการทองเทียว 86.8 (46) การจัดการสารสนเทศและคอมฯ 75.4 (89) 
วิทยาศาสตร                   80.2 (406) เทคโนโลยีชีวภาพ 94.1 (16) วิทยาศาสตรท่ัวไป(เคมี-ชีว) 61.8 (21) 
วิศวกรรมศาสตร              79.5 (299) วิศวกรรมคอมพิวเตอร(ภูเก็ต) 92.7 (38) วิศวกรรมวัสดุ 46.2 (6) 
เศรษฐศาสตร                  79.3 (65) เศรษฐศาสตร 80.9 (38) เศรษฐศาสตรเกษตร 77.1 (27) 
วิทยาลัยอิสลาม               72.4 
(113) 

ครุศาสตรอิสลาม 85.4 (35) ตะวันออกกลางศึกษา 60.0 (9) 

ทรัพยากรธรรมชาติ          70.7 (147) วาริชศาสตร 78.8 (26) ปฐพีศาสตร 55..6 (15) 
วิทยาการสื่อสาร              70.4 (95) นิเทศศาสตร 76.7 (46) เทคโนโลยีสารสนเทศและการฯ 58.3 (7) 
วิทยาศาสตรและอุตฯ        69.9 (100) การจัดการอุตสาหกรรมยาง 78.6 (22) การจัดการสิ่งแวดลอมอุตฯ 50.0 (3) 
มนุษยศาสตรฯ                69.7 (272) ภาษาอาหรับ 100.0 (16) ภาษาญี่ปุน 37.5 (3) 

 

หมายเหตุ (1) ไมรวมกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 5 คณะ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
คณะทันตแพทยศาสตร และคณะแพทยแผนไทย และไมรวม 2 คณะ ที่มีสาขา 1 สาขาวิชา ไดแก   คณะการบริการและการ
ทองเที่ยว (การจัดการโรงแรม) และคณะนิติศาสตร (นิติศาสตร)  
                       (2) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา เม่ือเทียบกับจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามในสาขาวิชานั้น ๆ  

      (3) จํานวนคนที่ไดงานทําในสาขาวิชานั้นๆ 

2. การสมัครงานและการทํางานของผูมีงานทําแลว 
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2.1 ประเภทงานที่ทํา พบวา บัณฑิตทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชนมากกวาประเภทอ่ืนๆ 
(รอยละ 61.1) รองลงมา ทํางานเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ (รอยละ 29.7) และประเภทอ่ืนๆ 
(รอยละ 9.2) โดยมีสัดสวนของผูที่ทํางานในภาคเอกชน : ภาครัฐ : อ่ืนๆ  คิดเปน 6.1 : 3.0 : 0.9  และเมื่อ
เปรียบกับปที่ผานมา พบวา บัณฑิตทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชนลดลง รอยละ 7.6 ทํางานเปน
ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ และดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ เพิ่มข้ึน (รอยละ 7.2 และ 1.4 
ตามลําดับ) และทํางานประเภทอ่ืนๆ ลดลง รอยละ  1.0 

เปรียบเทียบประเภทอาชีพของบัณฑิตต้ังแตรุนปการศึกษา 2539-2551 ดังรายละเอียดตารางที่ 1.5 
 

ตารางที่ 1.5 เปรียบเทียบประเภทของอาชีพของบัณฑิต ตั้งแตรุนปการศึกษา 2539-2551  
   หนวย : จํานวนคน (รอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลว)   

ป/ประเภท
อาชีพ 

ดําเนินธุรกิจอิสระ/
เจาของกิจการ 

ขาราชการ/จนท.หนวยงาน
ของรัฐ 

พนักงาน
บริษัท/องคกร 

รัฐวิสาหกิจ อื่นๆ รวม 

ป 2551 279 
(6.8) 

1,226 
(29.7) 

2,525 
(61.1) 

79 
(1.9) 

24 
(0.5) 

4,133 
(81.3) 

ป 2550 183 
(5.4) 

763 
(22.5) 

2,326 
(68.7) 

62 
(1.8) 

54 
(1.6) 

3,388 
(74.4) 

ป 2549 154 
(5.0) 

629 
(20.3) 

2,065 
(66.7) 

91 
(2.9) 

155 
(5.0) 

3,094 
(80.8) 

ป/ประเภท
อาชีพ 

กิจการของ
ตัวเอง 

กิจการของ
ครอบครัว 

รับราชการ/ลูกจาง/ 
พนง.ของรัฐ 

พนง./ลูกจาง
เอกชน 

พนง/ลูกจาง 
รัฐวิสาหกิจ 

อื่นๆ รวม 

ป 2548 
74 

(2.5) 
86 

(2.9) 
623 

(21.1) 
2,012 
(68.0) 

109 
(3.7) 

54 
(1.8) 

2,958 
(69.7) 

ป 2547  
45  

(1.8) 
67  

(2.6) 
666 

(26.1) 
1,639 
(64.2) 

88 
(3.4) 

47 
(1.8) 

2,552 
(72.1) 

ป 2546 
41  

(1.9) 
60  

(2.8) 
624 

(28.8) 
1,386 
(64.0) 

40 
(1.8) 

15 
(0.7) 

2,166 
(76.1) 

ป 2545  
47  

(2.6) 
51   

(2.8) 
520 

(28.3) 
1,166 
(63.5) 

40 
(2.2) 

13 
(0.7) 

1,837 
(71.0) 

ป 2544 ** 
52 

(2.6) 
52 

(2.6) 
683 

(33.8) 
1,174  
(58.1) 

36 
(1.8) 

25 
(1.2) 

2,022 
(70.3) 

ป/ประเภท
อาชีพ 

อาชีพอิสระ รับ 
ราชการ 

ลูกจาง/รับ 
ราชการ 

พนง.
ของรัฐ 

บริษัท เอกชน พ.รัฐวิสาหกิจ อื่นๆ รวม 
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ป 2543 * 
83 

(4.8) 
271    

(15.6) 
237 

(13.7) 
* 1,025 

(59.2) 
11 

(0.6) 
105 
(6.1) 

1,732 
[67.4] 

ป 2542 
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 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] 

 
ป 2539 

47 
(3.4) 

377 
(27.1) 

127 
(9.1) 

- 780   
(56.0) 

32 
(2.3) 

30 
(2.1) 

1,393 
[79.9] 

หมายเหตุ 

1) *  ปการศึกษา 2543 พนักงานของรัฐรวมอยูในรับราชการแลว    
2) ** ต้ังแตปการศึกษา 2544  เปนกลุมอาชีพใหมตามท่ีทบวง/สกอ.กําหนด  
3)  ต้ังแตปการศึกษา 2549 เกณฑการไดงานทํา จะไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอ 

คณะที่บัณฑิตทํางานในบริษัทเอกชนมากกวารอยละ 80 มี  4 คณะ ไดแก คณะการบริการและ
การทองเที่ยว (รอยละ 92.6) คณะวิศวกรรมศาสตร (รอยละ 87.6) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 86.4) 
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอยละ 81.0)   

และมี 5 คณะที่บัณฑิตทํางานในบริษัทเอกชน ระหวางรอยละ 80-70 ไดแก คณะวิเทศศึกษา 
(รอยละ 77.5) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (รอยละ 76.7) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 
74.7) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 73.7) และคณะศิลปศาสตร  (รอยละ 70.5)  

และมี 9 คณะท่ีบัณฑิตทํางานในบริษัทเอกชน ระหวางรอยละ 70-50 ที่เหลือทํางานใน
บริษัทเอกชนนอยกวารอยละ 50  

สําหรับบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ พบวา ต้ังแตรุนปการศึกษา 2530-2543 มีบัณฑิต
ประกอบอาชีพอิสระระหวางรอยละ 2.9-7.3  โดยมีอัตราเพิ่มสูงสุดในปการศึกษา 2540 คือ มีอัตราการ
ประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 7.3 และเร่ิมลดลงในปการศึกษา 2541 และ 2542  จากนั้นเพิ่มข้ึนเล็กนอย
อยางตอเนื่องถึงปการศึกษา 2545  หลังปการศึกษา 2545 เร่ิมลดลง จนเพิ่มข้ึนใหมในปการศึกษา 2548  
และหลังจากนั้นมาต้ังแตปการศึกษา  2549 บัณฑิตดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
สําหรับปการศึกษา 2551 นี้เพิ่มข้ึนรอยละ 1.4  เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (โดยแบบสอบถามของสกอ.ใหม 
ไดกําหนดกลุมประเภทอาชีพที่บัณฑิตทํากิจการของตัวเองและกิจการของครอบครัวเขาดวยกันเปนดําเนิน
ธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ) (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3) 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงรอยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ ต้ังแตรุนปการศึกษา 2530-2551 

 

2.2 ภาคที่ทํางาน  จากบัณฑิตที่สํารวจ 6,193 คน เปนบัณฑิตที่มีภูมิลําเนาของบิดา
(มารดา)    อยูในภาคใต  5,879 คนหรือคิดเปนรอยละ  94.9   โดยที่จํานวนนี้เปนบัณฑิตที่ทํางานแลว 
4,133 คนและทํางานในภาคใตสูงสุด 3,273 คนหรือรอยละ 79.2  รองลงมา ทํางานในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลรอยละ 15.5  และทํางานกระจายอยูในภาคอื่นๆ รอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
บัณฑิตทํางานในภาคใตเพิ่มข้ึนรอยละ 10.1  และกระจายไปทํางานอยูในภูมิภาคอ่ืนๆ และทํางานใน
กรุงเทพฯ ในอัตราที่ลดลงรอยละ  6.9 และ 3.2 ตามลําดับ  (รายละเอียดตารางท่ี 10 หนา ผ 37  และ
แผนภูมิที่ 4) 

คณะที่บัณฑิตทํางานในภาคใตมากกวารอยละ 90 มี 5 คณะ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร 
(รอยละ 99.2) คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 94.1)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  (รอยละ 92.0) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 91.2) และคณะการแพทยแผนไทย (รอยละ 90.0)   

สวนคณะที่บัณฑิตทํางานในภาคใตสูงกวารอยละ 80-90 มี 9 คณะ ไดแก คณะการบริการ
และการทองเที่ยว (รอยละ 88.9) คณะทันตแพทยศาสตร (รอยละ 88.4) คณะแพทยศาสตร (รอยละ 85.6) 
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 84.3) คณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 84.2) คณะนิติศาสตร 
(รอยละ 83.3) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 83.1) คณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 81.8) และ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 80.7)  สวนคณะที่เหลือทํางานในภาคใตนอยกวารอยละ 80.0 
(ขอสังเกต สวนใหญหรือเกือบทุกคณะบัณฑิตทํางานในภาคใตสูงข้ึน รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่
บัณฑิตทํางานในภาคใตในอัตราที่เพิ่มข้ึนรอยละ 19.7 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา  
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แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตท่ีทํางานในภูมิภาคตางๆ รุนปการศึกษา 2540-2551 
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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 ป 2551

จํานวน(คน)

ภูมิภาค

 
เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่ทํางานในภาคใต จํานวน 3,273 คนหรือรอยละ 79.2 ของ

บัณฑิตที่ทํางานแลวทั้งหมด พบวา มีจํานวน 1,220 คนหรือรอยละ 37.3 ทํางานในจังหวัดสงขลา 
รองลงมารอยละ 15.5 ทํางานในจังหวัดภูเก็ต และทํางานในจังหวัดปตตานี สุราษฎรธานี และตรัง  รอยละ 
11.1, 6.7 และ 5.2 ตามลําดับ และทํางานในจังหวัดนครศรีธรรมราช รอยละ  5.2 สวนที่เหลือ รอยละ 19.0 
กระจายทํางานในจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต   เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่ทํางานในจังหวัดสงขลา พบวา 
คณะที่บัณฑิตทํางานในจังหวัดสงขลาสูงกวาคณะอ่ืนๆ (ระหวางรอยละ 82.4-51.1) ไดแก คณะอุตสาหกรรม
เกษตร (รอยละ 82.4) คณะพยาบาลศาสตร (รอยละ 79.2) คณะนิติศาสตร (รอยละ 58.0) คณะศิลปศาสตร 
(รอยละ 53.0)  คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 52.2) คณะวิทยาศาสตรและคณะแพทยศาสตรเทากัน คือ รอย
ละ 51.1  สําหรับบัณฑิตที่ทํางานในจังหวัดภูเก็ต พบวา คณะที่บัณฑิตทํางานในจังหวัดภูเก็ตสูงกวาคณะ
อ่ืนๆ ไดแก คณะการบริการและการทองเที่ยว (รอยละ 93.8) คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 
78.9) และคณะวิเทศศึกษา (รอยละ 59.6) บัณฑิตที่ทํางานในจังหวัดปตตานีสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะ
ศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 61.1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 39.5)  วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา (รอยละ 34.6) และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 31.0) (รายละเอียดตารางที่ 11 หนา ผ 
41) 

เม่ือพิจารณาภาคที่ทํางานของบัณฑิตและภูมิลําเนาเดิม พบวา บัณฑิตที่ทํางานแลว
ทั้งหมดมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคใตมีจํานวน 3,907 คนหรือคิดเปนรอยละ 94.5 ของบัณฑิตที่ทํางานแลว 
โดยเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 11.2  และในจํานวนนี้เปนบัณฑิตที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคใต และ
ทํางานในภาคใตจํานวน 3,187  คนหรือคิดเปนรอยละ 97.4 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมารอยละ 19.2 

(รายละเอียดตารางท่ี 18 หนา ผ 60) 
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2.3 เงินเดือน บัณฑิตที่ทํางานแลวไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 12,114 บาท  ลดลงจากปที่ผานมา
2,247 บาท  ในปนี้บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร ไดรับ
เงินเดือนเฉล่ียสูงกวาคณะอ่ืนๆ คือ 34,203, 31,352  และ 26,026 บาท ตามลําดับ (เมื่อเปรียบเทียบกับป
ที่ผานมา พบวา ในปนี้บัณฑิตคณะดังกลาว ไดรับเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร 
เพิ่มข้ึน 4,907 บาท คณะเภสัชศาสตรเพิ่มข้ึน 1,067 บาท ลดลง โดยมีคณะแพทยศาสตรที่เปนคณะเดียวใน
กลุมนี้ที่ไดรับเงินเดือนเฉล่ียนอยลงกวาปที่ผานมา 3,480 บาท   สําหรับคณะที่เหลือ คณะนิติศาสตร 
บัณฑิตไดรับเงินเดือนเฉล่ีย 23,081 บาทซ่ึงสูงกวาคณะอ่ืนๆ และสูงกวาปที่ผานมา 2,794 บาท  โดยสรุป
บัณฑิตแตละคณะมีเงินเดือนเฉล่ียโดยเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ดังนี้ (รายละเอียดตารางที่ 7 หนา ผ 25) 

  กลุมที่มีเงินเดือนเฉล่ีย 12,000-15,000 บาท มี 4 คณะ โดยทุกคณะในกลุมนี้มีเงินเดือน
เฉล่ียลดลง ยกเวนคณะวิเทศศึกษาที่เปนคณะใหม ไดแก คณะวิเทศศึกษา (14,495 บาท) คณะ
วิศวกรรมศาสตร (13,931 บาทลดลง 2,650 บาท) คณะพยาบาลศาสตร (13,774 บาทลดลง 453 บาท 
และคณะการบริการและการทองเที่ยว (คณะอุตสาหกรรมบริการ) (12,853 บาทลดลง 2,379 บาท)  

 กลุมที่มีเงินเดือนเฉล่ีย 10,000-12,000 บาท มี 6 คณะ ทุกคณะในกลุมนี้มีเงินเดือนเฉล่ีย
ลดลง ไดแก คณะศิลปศาสตร (11,660 บาท ลดลง 277) คณะวิทยาการจัดการ (11,321 บาทลดลง 677 
บาท) คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (11,314 บาทลดลง 1,279 บาท) คณะเศรษฐศาสตร (11,145 บาท
ลดลง 1,401 บาท) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (10,300 บาทลดลง 1,089 บาท) คณะวิทยาศาสตร (10,237 
บาทลดลง 370 บาท) 

   กลุมที่มีเงินเดือนเฉล่ีย 9,000-10,000 บาท มี 6 คณะ ทุกคณะในกลุมนี้มีเงินเดือนเฉล่ีย
ลดลง ยกเวนคณะการแพทยแผนไทยที่เปนคณะใหม ไดแก คณะทรัพยากรธรรมชาติ 9,775 บาทลดลง 32 
บาท) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9,386 บาท ลดลง 2,034 บาท) คณะศิลปกรรมศาสตร (9,236 
บาทลดลง 992 บาท) คณะการแพทยแผนไทย (9,193) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (9,157 บาทลดลง 
263 บาท) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (9,013 บาทลดลง 1,474 บาท)  

 กลุมที่มีเงินเดือนเฉล่ีย 8,000-9,000 บาท มี 4 คณะ ทุกคณะในกลุมนี้มีเงินเดือนเฉล่ีย
ลดลง ยกเวนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เปนคณะใหม  ไดแก คณะศึกษาศาสตร 
(8,992 บาทลดลง 413 บาท) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (8,660 บาท) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (8,213 บาทลดลง 1,661 บาท) และคณะวิทยาการส่ือสาร (8,004 บาทลดลง 
1,620 บาท)  

กลุมที่มีเงินเดือนเฉล่ียนอยกวา 8,000 บาท มี 1 คณะ ไดแก วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
(7,258  บาทเพิ่มข้ึน 281 บาท) 
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เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนเฉล่ียของบัณฑิตแตละคณะกับปที่ผานมา พบวา  สวนใหญหรือ
เกือบทุกคณะ บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียลดลงรอยละ 21.7-0.3 ยกเวนคณะนิติศาสตร และวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษาที่บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึน (เพิ่มข้ึนรอยละ 12.1 และรอยละ 3.9)  

สําหรับคณะที่บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียลดลงสูงกวารอยละ 20 มี 3 คณะ ไดแก คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 21.7) คณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 20.2) และคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (รอยละ 20.2)  รองลงมา กลุมคณะที่บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียลดลงระหวางรอยละ 20-10 
มี 7 คณะ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะพาณิชยศาสตรและการ
จัดการ คณะเศรษฐศาสตร คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม คณะศิลปกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร (ลดลงรอยละ 19.0, 18.5, 16.4, 12.6, 11.3, 10.7 และ 10.6) สวนคณะที่เหลือบัณฑิตมีเงินเดือน
เฉล่ียลดลงระหวางรอยละ 6.0-0.3  

เม่ือพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตจําแนกตามประเภทอาชีพที่ทํา พบวา บัณฑิต
มีเงินเดือนเฉล่ียอยูระหวาง 25,000-7,788 บาท โดยบัณฑิตที่เปนพนักงานองคการตางประเทศ/ระหวาง
ประเทศมีเงินเดือนเฉล่ียสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ (25,000 บาท) รองลงมา บัณฑิตที่ดําเนินธุรกิจอิสระ/เปนเจาของ
กิจการมีเงินเดือนเฉล่ีย 16,369 บาท และบัณฑิตที่เปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐมีเงินเดือน
เฉล่ีย 13,268 บาท  และบัณฑิตที่ทํางานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน มีเงินเดือน
เฉลี่ยใกลเคียงกันคือ 11,860 บาทและ 11,005 บาท (รายละเอียดตารางที่ 14 หนา ผ 53) 

       เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนเฉล่ียของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545-2551 ดังแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบเงินเดือนเฉล่ียของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545-2551 

2.4 ความรูความสามารถพิเศษท่ีทําใหไดงาน บัณฑิตคิดวาความรูความสามารถพิเศษที่
ทําใหไดงาน ไดแก การใชคอมพิวเตอร รอยละ 43.2 รองลงมา ภาษาตางประเทศ รอยละ 23.7 กิจกรรม
สันทนาการ รอยละ 8.3 และอ่ืนๆ  รอยละ  24.8  (รายละเอียดตารางที่ 13 หนา ผ 49) 

จากการพิจารณาความรูความสามารถพิเศษดานการใชคอมพิวเตอรที่ทําใหไดงาน พบวา 
มีเพียง 1 คณะที่บัณฑิตเห็นวา การมีความรูความสามารถพิเศษดานการใชคอมพิวเตอรทําใหมีงานทํา สูง
กวารอยละ 70 ไดแก คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 76.1) รองลงมา ระหวางรอยละ 60-50 มี 4
คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร (รอยละ 65.0) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 64.3) คณะ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 57.3) และคณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 52.1) สวนคณะที่เหลือ 
นอยกวารอยละ 50 เห็นวา การมีความรูความสามารถพิเศษดานการใชคอมพิวเตอรทําใหมีงานทํา 

ความรูความสามารถพิเศษดานภาษาตางประเทศ พบวา มี 3 คณะ ที่บัณฑิตมากกวารอย
ละ 80 เห็นวา การมีความรูความสามารถพิเศษดานภาษาตางประเทศทําใหมีงานทํา ไดแก คณะการ
จัดการบริการและการทองเที่ยว (รอยละ 89.5) คณะวิเทศศึกษา (รอยละ 87.8)  และคณะศิลปศาสตร 
(รอยละ 80.7)  และมีเพียง 1 คณะ ที่บัณฑิตรอยละ 40-50 เห็นวา การมีความรูความสามารถพิเศษดาน
ภาษาตางประเทศทําใหมีงานทํา ไดแก คณะเภสัชศาสตร (รอยละ 46.6) สวนคณะที่เหลืออยูระหวางรอย
ละ 38.6-10.0 

2.5 การนําความรูไปประยุกตใช พบวา บัณฑิตไดนําความรูไปประยุกตใชในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.88) โดยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดมากที่สุด (มี
คาเฉล่ีย 4.88-4.70) ไดแก คณะแพทยศาสตร (คาเฉล่ีย 4.88) คณะพยาบาลศาสตร (คาเฉล่ีย 4.82) และ

14,495

7,258

9,775
9,386 9,236 9,157 9,013 8,992 8,660

8,004
8,213

11,321 11,314 11,145
10,300 10,237

13,931

11,660
12,853

23,081

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

นิต
ิ

วิเท
ศฯ วิศ
ว

อุต
ฯบ
ริก
าร

ศิล
ปศ
าส
ตร


วจ
ก

เทค
+ส
วล

เศร
ษฐ
ฯ

อุต
ฯเก
ษต
ร

วิท
ย

ทรั
พย


วิท
ย&
เทค

โน
ศิล
ปก
รรม

เทค
โน&

จัด
กา
ร

พา
ณิช
ยฯ

ศึก
ษา

วิท
ย+
เทค

โน
ฯอ
ุตฯ

มน
ุษย


วิท
ยสื่
อส
าร

อิส
ลา
ม

ปการศึกษา 2545 ปการศึกษา 2546 ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548

ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551

เงินเดือน(บาท)



สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551 

-20- 

คณะทันตแพทยศาสตร (คาเฉลี่ย 4.70) ยกเวนคณะเภสัชศาสตร และคณะการแพทยแผนไทย บัณฑิต
สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดมาก (คาเฉลี่ย 4.43 เทากัน) 

คณะที่บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดมาก มี 17 คณะ โดยมีคาเฉล่ีย 4.40-
3.50  โดย 3 คณะแรกที่สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดมากและมีคาเฉล่ียสูงกวา 4.00 ไดแก คณะ
ศึกษาศาสตร (คาเฉลี่ย 4.40) คณะนิติศาสตร (คาเฉล่ีย 4.10) และคณะการบริการและการทองเที่ยว 
(คาเฉลี่ย 4.06) ที่เหลือมี 14 คณะมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.92 - 3.51 

คณะที่บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดในระดับปานกลางมี 3 คณะ โดยมีคาเฉลี่ย 
3.49-3.31 ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คาเฉลี่ย 3.49) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
(คาเฉลี่ย 3.41) และคณะเศรษฐศาสตร (คาเฉลี่ย 3.31) (รายละเอียดตารางที่ 9 หนา ผ 33) 

เม่ือพิจารณาการนําความรูไปประยุกตใชกับงานที่ทํา พบวา สวนใหญบัณฑิตสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชกับประเภทงานที่ทําไดมาก โดยบัณฑิตที่ทํางานพนักงานองคกรตางประเทศ/
ระหวางประเทศ และทํางานเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ สามารถนําความรูไปประยุกตใช
ไดมาก โดยมีคาเฉล่ียสูงใกลเคียงกัน (คาเฉลี่ย 4.32  และ 4.15) รองลงมา เปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจ
เอกชน คาเฉล่ีย 3.76 ทํางานรัฐวิสาหกิจ คาเฉล่ีย 3.71  และอ่ืนๆ คาเฉล่ีย 3.40 (รายละเอียดตารางท่ี 17 
หนา ผ 59) 

2.6 ระยะเวลาในการหางานทํา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือรอยละ 95.7 ไดงาน
ทําภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสําเร็จการศึกษา  ซึ่งสวนใหญหรือรอยละ 82.2 ไดงานทําภายใน 2 เดือนแรก 
มีเพียงรอยละ 38.2 ไดงานทําทันทีที่สําเร็จการศึกษา และไดงานทําภายใน 2 เดือน รอยละ 44.0 

เมื่อพิจารณาการไดงานทําทันทีที่สําเร็จการศึกษา พบวา กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเกือบ
ทุกคณะไดงานทันทีสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร (รอยละ 96.2) คณะทันตแพทยศาสตร 
(รอยละ 93.0) และคณะแพทยศาสตร (รอยละ 85.6) ยกเวนคณะเภสัชศาสตรไดงานภายใน 2 เดือนแรก
รอยละ 88.1 (ไดงานทันที รอยละ 40.3 และไดงานภายใน 2 เดือนแรก รอยละ 47.8) และคณะการแพทย
แผนไทย ไดงานภายใน 2 เดือนแรกรอยละ 87.2 (ไดงานทันที รอยละ 59.0 และไดงานภายใน 2 เดือนแรก 
รอยละ 28.2)  (รายละเอียดตารางท่ี 12 หนา ผ 45) 

เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการหางานทําใน 6 เดือนเปนรายคณะ พบวา สวนใหญหรือเกือบ
ทุกคณะบัณฑิตไดงานทําภายใน 6 เดือนสูงกวารอยละ 90 ยกเวนคณะพยาบาลศาสตร คณะการแพทยแผน
ไทย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะการบริการและการทองเที่ยว ที่บัณฑิตไดงานทําภายใน 6 เดือน รอย
ละ 100   

2.7 ลักษณะงานที่ทํากับสาขาที่สําเร็จการศึกษา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือ
รอยละ 85.2 ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา และรอยละ 14.8 งานที่ทําไมตรงกับสาขาที่สําเร็จ
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การศึกษา  เมื่อพิจารณาบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาเปนรายคณะ (รายละเอียดตารางที่ 
19 หนา ผ 62) จําแนกได 5 กลุม ดังนี้ 

 กลุมที่ 1 มี 4 คณะ บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาเกือบทุกคน ไดแก คณะ
แพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 

กลุมที่ 2 มี 6 คณะ บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 90 ข้ึนไป ไดแก คณะ
การแพทยแผนไทย (รอยละ 95.0) คณะการบริการและการทองเที่ยว (รอยละ 93.5) คณะวิศวกรรมศาสตร 
(รอยละ 93.3) คณะวิเทศศึกษา (รอยละ 91.3) คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 90.4) และคณะนิติศาสตร (รอยละ 
90.0)  

กลุมที่ 3  มี 8 คณะ บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาระหวาง รอยละ 80-90 ไดแก 
คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 87.9) คณะศิลปศาสตร (รอยละ 87.5)คณะเศรษฐศาสตร (รอยละ 86.2) 
คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอยละ 85.4) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 84.1) คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 84.8) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 84.3) คณะศิลปกรรมศาสตร 
(รอยละ 81.8)   

กลุมที่ 4  มี 5 คณะ บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาระหวาง รอยละ 70-80 
ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 79.5) คณะวิทยาศาสตร (รอยละ 76.8) วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา (รอยละ 75.2) คณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 71.6) และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 
70.2) 

กลุมที่ 5  มี 2 คณะ บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาระหวาง รอยละ 60-70 ไดแก 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอยละ 68.0)  และคณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 68.0) 

2.8 ความรูสึกตองานที่ทํา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือรอยละ 73.4 มีความพอใจ
ในงานที่ทํา และรอยละ 26.6 รูสึกไมพอใจในงานที่ทํา  เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่รูสึกไมพอใจในงานที่ทํา
เปนรายคณะ (รายละเอียดตารางท่ี 8 และ 16 หนา ผ 29 และ ผ 58) จําแนกได ดังนี้ 

กลุมที่ 1 มี 10 คณะ บัณฑิตรูสึกไมพอใจตองานที่ทําเกินกวารอยละ 30 โดยอยูระหวางรอยละ 
45.5-30.0  ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 45.5) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  (รอยละ 36.1)  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 35.4) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 35.2) คณะวิทยาศาสตร 
(รอยละ 34.2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 32.0) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (รอยละ 31.0) คณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 30.5) คณะวิเทศศึกษาและคณะการแพทยแผน
ไทยเทากันคือ รอยละ 30.0 

กลุมที่ 2 มี  8 คณะ บัณฑิตรูสึกไมพอใจตองาน ระหวางรอยละ 20-30 โดยท่ีบัณฑิตรูสึกไม
พอใจตองานที่ทํางานสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 28.6) คณะเศรษฐศาสตร 
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(รอยละ 27.7) คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 27.5) คณะวิศวกรรมศาสตร (รอยละ 27.4) คณะศิลปศาสตร 
(รอยละ 26.1) คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  (รอยละ 25.2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 
25.0) คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 21.7)  

กลุมที่ 3  บัณฑิตรูสึกไมพอใจตองานนอยกวารอยละ 15.0-8.4   มี 7 คณะ  
เมื่อพิจารณาบัณฑิตที่ทํางานแลวและมีความรูสึกที่ไมพอใจในงานที่ทําโดยมีสาเหตุที่สําคัญ 

ไดแก ระบบงานไมดี (รอยละ 24.7) ขาดความมั่นคง (รอยละ 21.0)  ผูรวมงานไมดี (รอยละ 14.5)
คาตอบแทนตํ่า (รอยละ  11.3) ขาดความกาวหนา (รอยละ 9.8) ไมไดใชความรูที่เรียนมา (รอยละ 2.6)  และ
สาเหตุอ่ืนๆ (รอยละ 16.1)  
 
แผนภูมิที่ 6   แสดงรอยละของบัณฑิตที่ไมพอใจในงานที่ทํา โดยมีสาเหตุตางๆ ตามรุนปการศึกษา 2550-2551 
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ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551
รอยละ

 
บัณฑิตที่รูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจากระบบงานไมดีมีจํานวน 272 คนหรือรอยละ 24.7 

ของบัณฑิตที่ไมพอใจในงานที่ทํา  ในจํานวนนี้มี 5 คณะที่บัณฑิตรูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจาก
ระบบงานไมดี เกินกวา 20 คนหรือเกินกวารอยละ 7.7 (ระหวางรอยละ 15.4-7.7) ไดแก คณะพาณิชยศาสตร
และการจัดการ (รอยละ 15.1) คณะวิทยาศาสตร (รอยละ 13.6) คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 12.5) คณะ
วิศวกรรมศาสตร (รอยละ 9.9) และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 7.7) สวนคณะท่ีเหลือ
จํานวน 12-1 คน หรือระหวางรอยละ 4.4-0.4 

บัณฑิตที่รูสึกไมพอใจในงานท่ีทําสาเหตุจากคาตอบแทนตํ่า จํานวน 124 คน หรือรอยละ 
11.3 ของบัณฑิตที่ไมพอใจในงานท่ีทํา ในจํานวนนี้มี 4 คณะที่บัณฑิตรูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจาก
คาตอบแทนตํ่า เกินกวา 10 คนหรือเกินกวารอยละ 10 (ระหวางรอยละ 19.4-11.3) ไดแก คณะ
วิทยาศาสตร (รอยละ 19.4) คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 15.3) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 
(รอยละ 14.5) และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 11.3) สวนคณะที่เหลือจํานวน 9-1 คน 
หรือระหวางรอยละ 7.3-0.8 
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เมื่อเปรียบเทียบความรูสึกในสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํากับประเภทงานที่ทํา พบวา บัณฑิตที่
เปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน และเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ  มีความรูสึกไมพอใจ
ในงานที่ทํา รอยละ 65.4 และ 28.2 ตามลําดับ โดยเฉพาะบัณฑิตที่เปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน
จํานวน 720 คนหรือรอยละ 65.4 ไมพอใจในงานท่ีทําเนื่องจากระบบงานไมดี รอยละ 24.7 ขาดความม่ันคง
รอยละ 22.6 และผูรวมงานไมดี รอยละ 15.3   

3. บัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน จากบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานจํานวน 950 คนหรือรอยละ 18.7 
ของบัณฑิตที่สํารวจ (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) มีสาเหตุ ที่ยังไมไดทํางานเนื่องจาก 

- รอฟงคําตอบจากหนวยงานจํานวน 354 คนหรือรอยละ 34.8 
- ยังไมประสงคจะทํางาน  229 คนหรือรอยละ 22.5 
- หางานทําไมไดจํานวน  289 คนหรือรอยละ 28.4 
-   อ่ืนๆ จํานวน 78 คนหรือรอยละ 7.7  (รายละเอียดตารางที่ 4 หนา ผ 15) 

 

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบจํานวนของสาเหตุของบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานตั้งแตรุนปการศึกษา 2543- 2551 

 จากจํานวนบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน 950 คนหรือรอยละ 18.7 เปนกลุมคณะที่บัณฑิตยัง
ไมไดทํางาน ดังนี้ 

 กลุมที่ 1 มี 5 คณะ เปนคณะที่ บัณฑิตยังมิไดทํางานมากกวารอยละ 30 ไดแก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 43.4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอยละ 43.0) คณะ
วิทยาการส่ือสาร (รอยละ 42.1) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 41.5) และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 38.1)   

 กลุมที่ 2 มี 8 คณะ เปนคณะที่บัณฑิตยังมิไดทํางานรอยละ 20.5-26.2 ไดแก คณะ
เศรษฐศาสตร (รอยละ 26.2) คณะวิศวกรรมศาสตร (รอยละ 25.8) คณะวิทยาศาสตร (รอยละ 24.6) คณะ
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พาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 24.1) คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ  23.6) คณะเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม (รอยละ 23.3) คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 22.9) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(รอยละ 22.5)  

 กลุมที่ 3 มี 6 คณะ เปนคณะที่บัณฑิตยังมิไดทํางานรอยละ 10.0-18.9 ไดแก คณะ
ศึกษาศาสตร (รอยละ 18.9) คณะการบริการและการทองเที่ยว (รอยละ 16.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอย
ละ 15.2) คณะศิลปศาสตร (รอยละ  14.8) คณะการแพทยแผนไทย (รอยละ 12.5) และคณะนิติศาสตร (รอย
ละ 10.0) 

 รายละเอียดของบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานจําแนกตามคณะ/สาขาวิชาและสาเหตุที่ยังมิได
ทํางาน  (ดังแสดงไวในตารางที่ 3 หนา ผ 13  และตารางที่ 4 หนา ผ 15) 

แผนภูมิที่ 8 แสดงรอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลว และยังมิไดทํางาน รุนปการศึกษา 2551 
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ทํางานแลว ยังไมไดทํางานรอยละ
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สวนที่ 1 : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551 

-25- 

43

680

148 183

512

250

115 95
140

668

111

450

179

486

131
187 163

105
1 6 5 26

136

14 28 21
25

15350
147154136

882

4042
42

13 19 97
113

29

113 96
30 31

2
28

174

4
-10
90

190
290
390
490
590
690
790
890

ทัน
ตแ
พท

ยศ
าส
ตร


พย
าบ
าลศ

าส
ตร


แพ
ทย
ศาส

ตร


เภส
ัชศ
าส
ตร


การ
แพ
ทย
แผ
นไ
ทย

เทค
โน
โล
ยีแ
ละ
สิ่ง
แว
ดล
อม

วิท
ยาศ

าส
ตร


วิท
ยาศ

าส
ตร
แล
ะเท

คโ
นโ
ลย
ี

วิท
ยแ
ละ
เทค

ฯอุ
ตส
าห
กร
รม

วิศ
วก
รร
มศ
าส
ตร


ทร
ัพย
ากร

ธร
รม
ชาติ

เทค
โน
โล
ยีแ
ละ
การ

จัด
การ

อุต
สา
หก
รร
มเก

ษต
ร

การ
บร
ิการ

แล
ะก
ารท

องเ
ที่ย
ว

พา
ณิช

ยแ
ละ
การ

จัด
การ

วิท
ยาก

ารจ
ัดก
าร

เศร
ษฐ
ศาส

ตร


ศึก
ษา
ศาส

ตร


นิติ
ศาส

ตร


มนุ
ษย
ฯแ
ละ
สัง
คม
ศาส

ตร


ศิล
ปศ
าส
ตร


วิท
ยาลั

ยอิ
สล
าม
ศึก
ษา

ศิล
ปก
รร
มศ
าส
ตร


วิท
ยาก

ารส
ื่อส
าร

วิเท
ศศึ
กษ
า

ผูสําเร็จการศึกษา ศึกษาตอ

รอยละ

 
4. บัณฑิตที่ศึกษาตอ จากบัณฑิตที่ทํางานแลว พบวา บัณฑิตตองการศึกษาตอ รอยละ 

71.3 และไมตองการศึกษาตอ รอยละ 28.7 ซึ่งในจํานวนที่ตองการศึกษาตอ ในปนี้มีผูศึกษาตอในอัตราที่
ลดลงเล็กนอย (ลดลงรอยละ 1.7) โดยกลุมคณะที่บัณฑิตที่ตองการศึกษาตอสูงกวาคณะอ่ืนๆ และสูงกวา
รอยละ 80 ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร (รอยละ 90.7) คณะนิติศาสตร (รอยละ 86.7) คณะแพทยศาสตร 
คณะการแพทยแผนไทย และคณะวิเทศศึกษา (เทากันคือ รอยละ 85) คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 83.4) 
คณะเศรษฐศาสตร (รอยละ83.1) และคณะมนุษยศาสตและสังคมศาสตร (รอยละ 80.1) คณะ
วิทยาศาสตร สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตตองการศึกษาตอ ระหวางรอยละ 77.3-47.0 

เฉพาะบัณฑิตที่ตองการศึกษาตอ จําแนกความตองการศึกษาตอตามระดับการศึกษา 
สาขาที่ศึกษาตอ ประเภทสถาบันการศึกษา เหตุผลที่ตองการศึกษาตอ และปญหาที่สําคัญในการศึกษาตอ 
ดังนี้ 

4.1 ระดับการศึกษา สวนใหญหรือรอยละ 82.7 ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 9.1 ที่เหลือระบุระดับการศึกษาอ่ืนๆ รอยละ 8.2  
  เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาตอของแตละคณะ พบวา สวนใหญหรือรอยละ 96.3-42.3
บัณฑิตศึกษาตอในระดับปริญญาโท โดยบัณฑิตศึกษาตอในระดับปริญญาโทสูงกวารอยละ 90  มี 5 คณะ
ไดแก คณะเศรษฐศาสตร (รอยละ 96.3) คณะการแพทยแผนไทย (รอยละ 94.1) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(รอยละ 93.9)  คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 92.6) และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 92.1)  และสวน
ที่เหลืออยูระหวางรอยละ 89.5-42.3 (รายละเอียดตารางที่ 20 หนา ผ 65) 

4.2 สาขาที่ศึกษาตอ สวนใหญหรือรอยละ 54.1 ตองการศึกษาตอในสาขาวิชาเดิม และ
ศึกษาตอในสาขาวิชาใหมรอยละ 45.9 และที่เหลือไมระบุ รอยละ 0.03 
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  เมื่อพิจารณาการศึกษาตอในสาขาวิชาเดิมของแตละคณะ พบวา รอยละ 97.4–38.2
บัณฑิตศึกษาตอในสาขาวิชาเดิมกวารอยละ 80  มี 3 คณะ ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร (รอยละ 97.1) 
คณะแพทยศาสตร (รอยละ 93.8)  คณะนิติศาสตร (รอยละ 86.5) และคณะพยาบาลศาสตร (รอยละ 83.3)
สวนที่เหลือศึกษาตอในสาขาวิชาเดิม รอยละ  68.4-33.3 
  สวนการศึกษาตอในสาขาวิชาใหมของแตละคณะ  พบวา  รอยละ  66.7 – 2.6 
บัณฑิตศึกษาตอในสาขาวิชาใหม โดย มี 5 คณะ ไดแก คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
ศิลปศาสตร   คณะศรษฐศาสตร  และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ศึกษาตอในสาขาวิชาใหมสูงกวาคณะ
อ่ืนๆ และสูงกวารอยละ  60 (รอยละ 66.7, 63.0, 61.8, 61.1 และ 60.5) สวนที่เหลือศึกษาตอในสาขาวิชา
ใหม รอยละ  57.3-6.2  (รายละเอียดตารางที่ 21 หนา ผ 69) 
   4.3 ประเภทสถาบันการศึกษา สวนใหญหรือรอยละ 89.0 ตองการศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ และศึกษาตอตางประเทศ รอยละ 8.0 และศึกษาตอในสถาบันเอกชนเพียงรอยละ 
3.0 ที่เหลือไมระบุ  รอยละ 0.03 
  เมื่อพิจารณาการศึกษาตอในสถาบันของรัฐของแตละคณะ พบวา รอยละ 100 – 44.1 บัณฑิต 
ศึกษาตอในสถาบันของรัฐ โดยคณะสวนใหญหรือกวาคร่ึงบัณฑิตศึกษาตอในสถาบันของรัฐสูงกวารอยละ 
90.0 (ระหวางรอยละ 100.0-90.9) โดยมี 3 คณะแรกที่สูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะการแพทยแผนไทย 
(รอยละ 100) คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 97.3) และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอย
ละ 96.6) ที่เหลือระหวางรอยละ 95.1-90.9  สวนที่เหลือศึกษาตอในสถาบันของรัฐ นอยกวารอยละ  87   
  สวนการศึกษาตอในตางประเทศของแตละคณะ พบวา รอยละ 46.7 – 2.8 บัณฑิตศึกษา
ตอตางประเทศ โดยมีคณะการบริการและการทองเที่ยวเปนคณะเดียวที่บัณฑิตศึกษาตอตางประเทศสูงถึง
รอยละ 46.7 คณะเภสัชศาสตร รอยละ 17.5  และคณะเศรษฐศาสตร (รอยละ 14.8) สวนที่เหลือศึกษาตอ
ในสาขาวิชาใหม รอยละ  13.8-2.8  (รายละเอียดตารางที่ 22 หนา ผ 73) 

4.4 เหตุผลที่ตองการศึกษาตอ เหตุผลที่บัณฑิตระบุ พบวา สวนใหญหรือรอยละ 31.8 งานที่
ตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี รองลงมา เปนความตองการของบิดามารดา (รอยละ 25.6)  และมีเหตุผล
อ่ืนๆ รอยละ 42.6  
  เมื่อพิจารณาเหตุผลที่งานตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรีของแตละคณะ พบวา รอยละ 
51.3–20.3 บัณฑิตเห็นวา งานที่ตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร คณะ
เทคโนโลยีและการจัดการ คณะนิติศาสตร และคณะแพทยศาสตร ระบุเหตุผลที่ศึกษาตอเนื่องจากงานที่
ตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาคณะอ่ืนๆ  (รอยละ 51.3, 46.0, 44.2, และ 40.8) สวนที่เหลือระบุ
เหตุผลที่ศึกษาตอเนื่องจากงานที่ตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี รอยละ  37.6-20.3  (รายละเอียดตาราง
ที่ 23 หนา ผ 77) 
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4.5 ปญหาท่ีสําคัญในการศึกษาตอ บัณฑิตรอยละ 66.9 ไมมีปญหาในการศึกษาตอ และ
รอยละ 33.1 มีปญหาในการศึกษาตอ โดยมีปญหาที่สําคัญในการศึกษาตอ คือ ขาดแคลนเงินทุน รอยละ 
72.7  รองลงมา มีขอมูลสถานที่ศึกษาตอไมเพียงพอ รอยละ 9.5 และคุณสมบัติในการสมัครเรียน รอยละ  
6.7 และขาดความรูพื้นฐาน รอยละ 5.8  และปญหาอ่ืนๆ และไมระบุ  รอยละ  4.9 และ 0.4   

เมื่อพิจารณาปญหาที่สําคัญคือขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตอของแตละคณะ พบวา สวน
ใหญคณะท่ีมีปญหาขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตอเกินกวารอยละ 80 มี 5 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอยละ 91.7, 91.5, 90.9, 87.6 และ 82.4) สวนคณะที่เหลือระบุปญหาขาดแคลน
เงินทุนในการศึกษาตอ  รอยละ 71.7-14.3 

สําหรับปญหามีขอมูลสถานที่ศึกษาตอไมเพียงพอของบัณฑิตแตละคณะ พบวา สวนใหญ
คณะที่มีปญหามีขอมูลสถานที่ศึกษาตอไมเพียงพอ เกินกวารอยละ 30 มี 4 คณะ ไดแก คณะทันต
แพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว และคณะการแพทยแผนไทย (รอยละ 
42.9, 38.5, 30.8 และ 30.0 สวนคณะที่เหลือระบุปญหามีขอมูลศึกษาตอไมเพียงพอ  รอยละ 22.2-2.9  
(รายละเอียดตารางที่ 24 หนา ผ 81) 

5. ปญหาในการหางานทํา จากบัณฑิตที่สํารวจทั้งหมด 6,193 คน พบวา บัณฑิตสวนใหญ
หรือรอยละ 84.5 ไมมีปญหาในการหางานทํา และมีเพียงรอยละ 14.8 ที่มีปญหาในการหางานทํา  
(รายละเอียดตารางที่ 6 หนา ผ 21) เฉพาะบัณฑิตจํานวน 914 คนหรือรอยละ 14.8 ที่มีปญหา พบวา มี
ปญหาจาก 

- ไมทราบแหลงงาน  567 คนหรือรอยละ 62.0 
- ตองสอบจึงไมอยากสมัคร 112 คนหรือรอยละ 12.3 
- หางานที่ถูกใจไมได จํานวน 73 คนหรือรอยละ 8.0 
- เงินเดือนนอย 29 คนหรือรอยละ 3.2 
- สอบเขาทํางานไมได  19 คนหรือรอยละ 2.1 
- หนวยงานไมตองการ  6 คนหรือรอยละ 0.6   
- และปญหาอ่ืนๆ เชน ขาดคนสนับสนุน ขาดคนหรือเงินคํ้าประกัน  รวม 108 คน หรือ

รอยละ 11.8 
สําหรับบัณฑิตที่มีปญหาในการหางานทํา 914 คนหรือคิดเปนรอยละ  14.8  พบวา สวนใหญที่

มีปญหาเกินกวารอยละ 20 มี 5 คณะ โดย 3 คณะแรกที่มีปญหาสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 24.0, 23.3, 
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22.7) ที่เหลือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 22.4 และ
21.9) 

ปญหาสําคัญในการหางานทําในภาพรวม พบวา ใน 3 อันดับแรกไมเหมือนปที่ผานมา โดยใน
ปนี้บัณฑิตมีปญหาที่สําคัญลําดับแรก ไดแก ไมทราบแหลงงานในอัตรารอยละ 62 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาถึง
รอยละ 44  รองลงมา ตองสอบจึงไมอยากสมัคร รอยละ 12.3 และหางานถูกใจไมได (รอยละ 8.0) ซึ่งเปน
ปญหาที่นอยลงรอยละ 29.6 สวนปญหาอ่ืนๆ ไดแก เงินเดือนนอย (รอยละ 8.5) หนวยงานไมตองการ และ
ขาดคนสนับสนุนใกลเคียงกัน มีอัตราสวนใกลเคียงกัน  

ในปนี้บัณฑิตที่มีปญหาหางาน เนื่องจากไมทราบแหลงงานสูงกวาลําดับอ่ืนๆ มีจํานวน 567 
คนหรือรอยละ 62.5  พบวา คณะที่บัณฑิตไมทราบแหลงงานสูงกวา 30 คนหรือสูงกวารอยละ 5 ของ
บัณฑิตที่ไมทราบแหลงงาน  มี 8 คณะ ไดแก คณะวิทยาการจัดการ 91 คนหรือรอยละ 16.0 คณะ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ   65 คนหรือรอยละ 11.5 คณะวิศวกรรมศาสตร 59 คนหรือรอยละ 10.4 
คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร 56 คนหรือรอยละ 9.9 คณะวิทยาศาสตร 55 คนหรือรอยละ 9.7  คณะ
ศึกษาศาสตร 39 คนหรือรอยละ 6.9   และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวนเทากันคือ 31 คนหรือรอยละ 5.5  สวนคณะอื่นอยูระหวาง  24-1 คน หรือรอย
ละ 4.2-0.2 

บัณฑิตที่มีปญหาเนื่องจากตองสอบจึงไมอยากสมัคร มีจํานวน 112 คนหรือรอยละ 12.3  
พบวา คณะที่บัณฑิตมีปญหาตองสอบจึงไมอยากสมัครสูงกวา 8 คนหรือรอยละ 7.1 ของบัณฑิตที่มีปญหา
ตองสอบจึงไมอยากสมัคร มี 5 คณะ ไดแก คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร
จํานวนเทากันคือ 19 คนหรือรอยละ 16.9 คณะวิทยาการจัดการ 16 คนหรือรอยละ 14.3 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 คนหรือรอยละ 8.9 และคณะทรัพยากรธรรมชาติ 9 คนหรือรอยละ 8.0
สวนคณะอ่ืนอยูระหวาง  7-1 คน หรือรอยละ 6.2-0.9  

6. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
จากบัณฑิตที่สํารวจทั้งที่ทํางานแลว ศึกษาตอ และยังไมไดทํางาน พบวา บัณฑิตใหขอเสนอแนะการเพิ่ม
รายวิชาหรือความรูเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพ ดังนี้ (รายละเอียดตารางที่ 25 หนา ผ 85) 

- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ 2,804 คนหรือรอยละ 45.3 
- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง 2,613 คนหรือรอยละ 42.4 
- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร 2,102 คนหรือรอยละ 33.9 
- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานเทคนิควิจัย  1,010 คนหรือรอยละ 16.3 
- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการใชงานอินเตอรเน็ท 787 คนหรือรอยละ 12.7 
- ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานบัญชี 631 คนหรือรอยละ 10.2 
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จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 6,193 คน หรือรอยละ 95.6 ของบัณฑิตที่สํารวจ ให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ ใน 6 ดาน โดย
สรุป 3 ดานหลักที่เสนอแนะใหเพิ่ม ดังนี้ 

6.1 ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ พบวา บัณฑิต 2,804 คนหรือรอยละ 45.3 มี
ขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ  เมื่อพิจารณาในแตละคณะ พบวา รอยละ 77.2-
20.1 บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ โดยมี 10 คณะที่บัณฑิตมี
ขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ ระหวางรอยละ 77.2-50.0 สําหรับ 6 คณะแรกซ่ึง
สวนใหญเปนกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตร 
คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร และคณะการแพทยแผนไทย (รอยละ 77.2, 73.5, 64.9, 
60.0, 55.8 และ 54.0)   สําหรับคณะที่มีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษเกินกวารอย
ละ 40 มี 9 คณะ ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว 
คณะเศรษฐศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 47.3, 45.4, 45.3, 44.6, 42.7, 42.5, 42.1, 40.5  
และ 40.1)  และที่เหลือ 6 คณะที่บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ ระหวาง
รอยละ 39.1-20.1 

6.2 ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง  บัณฑิต 2,613 คนหรือรอยละ 42.2 มี
ขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง  เมื่อพิจารณาในแตละคณะ พบวา รอยละ 60.9-19.6 
บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง  โดยมี 5 คณะแรกที่บัณฑิตมีขอเสนอแนะ
ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริงสูงกวารอยละ 50  ไดแก  คณะวิเทศศึกษา คณะการแพทยแผน
ไทย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะเภสัชศาสตร (รอยละ 60.9, 
60.0, 54.9, 52.2 และ 51.7)  สําหรับคณะที่มีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริงระหวาง
รอยละ 48.1-40.4 มี  9 คณะ  ไดแก คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะพยาบาลศาสตร (รอยละ 48.1, 47.2, 46.5, 45.8, 43.2, 
41.0, 40.7, 40.6 และ 40.4)   สวนคณะที่เหลือ 11 คณะบัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดาน
การปฏิบัติจริง ระหวางรอยละ 39.8-19.6 

6.3 ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร  บัณฑิต 2,102 คนหรือรอยละ 33.9 มี
ขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร  เมื่อพิจารณาในแตละคณะ พบวา รอยละ 52.0-17.3 
บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร โดยมี 5 คณะที่บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่ม
รายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร ระหวางรอยละ 52.0-40.0 ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
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ศึกษาศาสตร คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะแพทยศาสตร และคณะการแพทยแผนไทย (รอยละ 
52.0, 45.8, 45.2, 42.9 และ 40.0)  และที่เหลือสวนใหญมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดาน
คอมพิวเตอรระหวางรอยละ 38.0-24.4    

 

ระดับปริญญาโท 
ภาวะการหางานทําของมหาบัณฑิต จากผูตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของมหาบัณฑิต 

จํานวน 801 คน เปนผูมีงานทําแลว 699 คนหรือรอยละ 91.4 (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) สุรปไดดังนี้ 
1. มหาบัณฑิตที่ทํางานแลว จํานวน 699 คนหรือรอยละ 91.4 พบวา มหาบัณฑิตทํางานใน

สวนราชการ (รับราชการ/ลูกจาง/พนักงานของรัฐ) รอยละ 70.5 (เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา รอยละ 10.1)  
รองลงมา ทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชนรอยละ 17.3 (ลดลงจากปที่ผานมา 9.8) ดําเนินธุรกิจอิสระ/
เจาของกิจการ 7.6 (ใกลเคียงกับปที่ผานมา) และเปนพนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจและอ่ืนๆ รอยละ 4.6  
โดยมีเงินเดือนเฉลี่ย 20,349 บาท (เพิ่มจากปที่ผานมา 306 บาท) สาเหตุที่ไมพอใจในงานท่ีทํา มี
จํานวน 91 คนหรือคิดเปนรอยละ 13.0 ไมพอใจในงานที่ทําเนื่องจาก ระบบงานไมดี (รอยละ 25.3) ขาดความ
มั่นคง (รอยละ 22.0 ) และขาดความกาวหนา (รอยละ 15.4) การนําความรูไปประยุกตใช บัณฑิตเห็นวา
สามารถนําความรูไปประยุกตไดมาก (คาเฉลี่ย 4.47) 

2. มหาบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน พบวา มีจํานวน 66 คนหรือรอยละ 9.4 ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ยัง
ไมไดทํางานเนื่องจาก รอฟงคําตอบจากหนวยงาน  23 คน และหางานทําไมได 26 คน ไมประสงคจะ
ทํางาน 9 คน และอ่ืนๆ  8 คน จากจํานวนมหาบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน สวนใหญเปนมหาบัณฑิตคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะการจัดการ
ส่ิงแวดลอม คณะศึกษาศาสตร และคณะศิลปศาสตร (จํานวน 17, 10, 10, 8, 4, 4 และ  4 คน ตามลําดับ) 
รองลงมา เปนมหาบัณฑิตคณะอ่ืนๆ คณะละ 1-3 คน 

3. มหาบัณฑิตที่ทํางานแลวและยังไมไดทํางาน สวนใหญหรือรอยละ 96.6 มีภูมิลําเนาเดิมอยูใน
ภาคใต ปญหาของการหางานทํา มีบัณฑิต 59 คน มีปญหาในการหางานทํา และพบวา 3 อันดับแรกของปญหา
ยังเหมือนปที่ผานมา คือ ไมทราบแหลงงาน (รอยละ 52.5) ตองสอบจึงไมอยากสมัคร (รอยละ 15.3) และ
เงินเดือนนอย (รอยละ 11.8)   

 4. บัณฑิตที่ศึกษาตอ จากจํานวนบัณฑิตที่สํารวจ 801 คน เปนมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอ 36 
คน เปนมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร 18 คน รองลงมา เปนมหาบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร  3 คน และคณะเภสัชศาสตร  2 คน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 คน  ที่
เหลืออีก 4 คณะๆ ละ 1 คน 
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5. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

จากบัณฑิตที่สํารวจทั้งที่ทํางานแลว ศึกษาตอ และยังไมไดทํางาน พบวา บัณฑิตใหขอเสนอแนะการเพิ่ม
รายวิชาหรือความรูเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพ ใน 3 ลําดับแรก ไดแก ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดาน
ภาษาอังกฤษ 545 คนหรือรอยละ 68.0 ใหเพิ่มเทคนิคการวิจัย 360 คนหรือรอยละ 44.9 และใหเพิ่มการฝก
ปฏิบัติจริง  339 คนหรือรอยละ 42.3 

 
ระดับปริญญาเอก 

จากผูตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจํานวน 38 
คน เปนผูตอบแบบสอบถามจากคณะตางๆ ไดแก คณะวิทยาศาสตร 13 คน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 9 
คน และคณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะละ 3 คน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะละ 2 คน และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 1 คน  ในจํานวนดังกลาวเปนผูมีงานทําแลวทุกคน ประเภทงานท่ีทํา สวนใหญหรือรอยละ 
89.5 (34 คน) เปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ  รอยละ 5.3 (2 คน) เปนพนักงานบริษัท/องคกร
ธุรกิจเอกชน  และรอยละ 5.3 (2 คน) ดําเนินธุรกิจอิสระและอ่ืนๆ   โดยมีเงินเดือนเฉลี่ย  24,468 บาท  
การนําความรูไปประยุกตใช  เห็นวาสามารถนําความรูไปประยุกตไดมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.58) สําหรับ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ  มีขอเสนอแนะให
เพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพที่สําคัญ คือ ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดาน
ภาษาอังกฤษ 32 คนหรือรอยละ 84.2 และใหเพิ่มเทคนิคการวิจัย 27 คนหรือรอยละ 77.1  
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สวนที่ 2  ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551 
 

 1. การประเมินคุณสมบัติของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา โดยใหบัณฑิตประเมิน  

1.1  คุณสมบัติของบัณฑิต  จากการใหบัณฑิตประเมินคุณสมบัติของตนเองจํานวน 13 ขอ 
พบวา มี 1 ขอ ที่บัณฑิตประเมินคุณสมบัติตนเองอยูในระดับมากที่สุด คือ ความมีมนุษยสัมพันธ มี 10 ขอ 
ที่บัณฑิตประเมินคุณสมบัติตนเองอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.32-3.93) โดยเรียงลําดับคุณสมบัติในระดับ
มาก จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ 

ขอที่บัณฑิตเห็นวาคุณสมบัติตนเองอยูในระดับมาก 3 ลําดับแรก ไดแก สมรรถภาพทางรางกาย 
บุคลิกภาพ และทักษะการเรียนรูส่ิงใหม  (คาเฉลี่ย 4.34, 4.32  และ 4.29) 

ขอที่บัณฑิตเห็นวาคุณสมบัติตนเองอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ ไดแก ภาษาอังกฤษ  (คาเฉลี่ย 
3.43)  

ขอที่บัณฑิตเห็นวาคุณสมบัติตนเองอยูในระดับนอย 1 ขอ  ไดแก ภาษาที่ 3 (จีน ฝร่ังเศส 
ญ่ีปุน มาเลเซีย) (คาเฉลี่ย 1.77)  

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา ในปนี้ขอที่บัณฑิตเห็นวาคุณสมบัติตนเองอยูในระดับ
มาก และในปที่ผานมายังคงอยูในลําดับที่ 1 ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธ ซึ่งในปนี้ขยับมาอยูในระดับมาก
ที่สุด สวนอีก 2 ขอยังอยูในระดับมาก ไดแก สมรรถภาพทางรางกาย และบุคลิกภาพ สําหรับลําดับที่ 4 
ยังคงเปนคุณสมบัติทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ เชนกัน และขออ่ืนๆ บัณฑิตเห็นวา คุณสมบัติตนเองอยูใน
ระดับมากยังไมเปล่ียนแปลง และมีคาเฉลี่ยที่สูงข้ึนทุกขอ สวนขอที่บัณฑิตเห็นวาคุณสมบัติตนเองอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ ซึ่งในปแมอยูในระดับปานกลางแตก็มีคาเฉลี่ยสูงข้ึน 
จากคาเฉลี่ย 3.35 เพิ่มข้ึนเปน 3.43 สวนคุณสมบัติภาษาที่ 3 เมื่อปที่ผานมาอยูในระดับนอยและปนี้อยูใน
ระดับนอย เชนกัน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 หนา ผ 89 และตารางที่ 2.1) 
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ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบ คาเฉล่ียและระดับคุณสมบัติของบัณฑิต รุนป 2545-2551 

คุณสมบัติของบัณฑิต 

จํานวน 
 (คน) 

ระดับ 
คุณ 
สมบัติ 

คาเเฉล่ีย 
รุนป  
2551 

คาเเฉล่ีย 
รุนป  
2550 

คาเเฉล่ีย 
รุนป  
2549 

คาเฉล่ีย 
รุนป  
2548 

คาเเฉล่ีย 
รุนป  
2547 

คาเเฉล่ีย 
รุนป 
2546 

คาเเฉล่ีย 
รุนป 
2545 

1. ความมีมนุษยสัมพันธ 6,179 มาก
ที่สุด 

4.51  1 4.45  1 4.21  1 4.20  1 4.16 1 4.09  1 4.09  1 

2. สมรรถภาพทางรางกาย 6,179 มาก 4.34  2 4.27  2 3.90  2 3.82 3 3.80 3.77 3 3.81 3 
3. บุคลิกภาพ 6.179 มาก 4.32 3 4.24 3 3.81  3 3.80 3.81 3 3.70 3.75 
4. ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ 6,179 มาก 4.29   4.22   3.90  2 3.95  2 3.93  2 3.84 2 3.83 2 
5. ทักษะการตัดสินใจ 6,179 มาก 4.17 4.08 3.73 3.76 3.75 3.68 3.69 

6. ทักษะการแกปญหา
เฉพาะหนา 

6,179 มาก 4.17 4.08 3.73 3.76 3.76 3.70 3.68 

7. ทักษะการประยุกต
ความรูในการทํางาน 

6,179 มาก 4.17 4.08 3.71 3.74 3.74 3.68 3.65 

8. วิชาความรูตาม
สาขาวิชา/เอก 

6,179 มาก 4.05 3.94 3.61 3.61 3.61 3.60 3.65 

9. ทักษะทางการบริหาร 6,179 มาก 4.04 3.93 3.44 3.45 3.43 3.37 3.37 

10. ทักษะการวิเคราะห
ปญหาและแกปญหา 

6,179 มาก 4.04 3.92 3.58 3.63 3.62 3.56 3.55 

11. ทักษะทางคอมพิวเตอร 6,179 มาก 3.93 3.82 3.48 3.53 3.50 3.44 3.39 

12. ภาษาอังกฤษ 6,179 ปาน
กลาง 

3.43 3.35 2.99 3.03 3.03 3.00 3.01 

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

3,931 นอย 1.77 1.46 1.96 2.00 2.05 1.95 2.00 

 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมบัณฑิตที่ทํางานแลว และกลุมบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน 
ในการประเมินคุณสมบัติของตนเองทั้ง 13 ขอ พบวา สวนใหญคาเฉล่ียของการประเมินของบัณฑิตที่
ทํางานแลวมีคาเฉล่ียนอยกวาคาเฉล่ียของการประเมินของบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน  ยกเวน 2 ขอ คือ 
ภาษาอังกฤษ และทักษะการประยุกตความรูในการทํางาน ที่มีคาเฉลี่ยของการประเมินตนเองเทากัน   
และเมื่อทดสอบหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยของการประเมินของบัณฑิตที่ทํางานแลวและบัณฑิตที่ยัง
ไมไดทํางานทั้ง 13 ขอ พบวา เกือบทุกขอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนขอภาษาที่สาม 
ขอยอยเร่ืองภาษา จะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   (ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
หนา ผ 90) 

เมื่อพิจารณาในรายขอและภาพคณะในคุณสมบัติของบัณฑิตตามที่บัณฑิตประเมินตนเองทั้ง 
13 ขอ สรุปไดดังนี้ 



สวนที่ 2 : ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551 

 

   

-33- 

1. ความมีมนุษยสัมพันธ มีบัณฑิต 18 คณะ ประเมินตนเองวามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.65-4.50) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะแพทยศาสตร (คาเฉลี่ย 4.65, 
4.61 และ 4.58) สวนคณะที่เหลือ 15 คณะที่เหลือบัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยู
ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.56 – 4.50) และมี 8  คณะที่บัณฑิตประเมินตนเองวามีคุณสมบัติในขอนี้อยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.49-4.28)  

2. สมรรถภาพทางรางกาย  บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 4.45-4.16) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการส่ือสาร และคณะพยาบาลศาสตร  (คาเฉลี่ย 4.45, 4.41  และ 4.40)   สวนคณะที่
เหลือมีคาเฉลี่ย 4.39-4.16 

3. บุคลิกภาพ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.46-4.18) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉล่ียสูง ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตร (คาเฉล่ีย 4.46, 4.45 และ 4.40) สวนคณะที่
เหลือมีคาเฉลี่ย 4.38-4.18  

4. ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ  มีบัณฑิต 2 คณะ ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร บัณฑิตประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.54 และ  
4.52) สวนคณะที่เหลือบัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.41-
4.12) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉล่ียสูง ไดแก  คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และคณะแพทยศาสตร  (คาเฉลี่ย 4.41, 4.40 และ 4.37) สวนคณะที่เหลือมีคาเฉลี่ย 4.36-4.12 

5. ทักษะการตัดสินใจ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.46-4.05) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูงไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตร (คาเฉลี่ย 4.46, 4.34 และ 4.32, 
4.32 เทากัน) สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองมีคาเฉลี่ย 4.29-4.05 

6. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา มีบัณฑิต 1 คณะ ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม 
บัณฑิตประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.50) คณะที่เหลือบัณฑิตทุก
คณะประเมินตนเองวา มีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.34-4.08) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิต
ประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 
(คาเฉลี่ย 4.34, 4.33  และ 4.31)  สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองมีคาเฉลี่ย 4.28-4.08 

7. ทักษะการประยุกตความรูในการทํางาน บัณฑิตทุกคณะบัณฑิตประเมินตนเอง วามี
คุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.36-4.06)  โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง 
ไดแก คณะพยาบาลศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะ
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ศิลปกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย  4.36, 4.33  และ 4.32) สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองมี
คาเฉลี่ย 4.29-4.06 

8. วิชาความรูตามสาขาวิชา/เอก บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.29-3.96) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะการจัดการ
ส่ิงแวดลอม คณะเภสัชศาสตร   และคณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะศึกษาศาสตร มี
คาเฉล่ียเทากัน  (คาเฉล่ีย 4.29, 4.27  และ 4.21) สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองอยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ย 4.20-3.96)  

9. ทักษะทางการบริหาร  บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 4.36-3.90) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉล่ียสูง ไดแก คณะการจัดการ
ส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร  (คาเฉลี่ย 4.36, 4.27 และ 4.16) 
สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.14-3.90  

10. ทักษะการวิเคราะหปญหาและแกปญหา บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติ
ในขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.32-3.94) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะ
การจัดการส่ิงแวดลอมและคณะศิลปกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากัน คณะพยาบาลศาสตร และคณะ
อุตสาหกรรรมเกษตร (คาเฉลี่ย 4.32, 4.21 และ 4.18)  สวนคณะที่เหลือประเมินตนเองอยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ย 4.16-3.94 

11. ทักษะทางคอมพิวเตอร บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเอง วามีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.16-3.81) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก  คณะศิลปกรรมศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร (คาเฉลี่ย 4.16, 4.12 และ 4.10) สวนคณะที่เหลือ
ประเมินตนเองอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.05-3.81 

12. ภาษาอังกฤษ มีบัณฑิต 11 คณะท่ีประเมินตนเองวา มีคุณสมบัติในขอนี้อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.96-3.50) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉล่ียสูง ไดแก  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 
คณะพยาบาลศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คาเฉลี่ย 3.96, 3.67 และ 3.60)  
สวนคณะที่เหลือบัณฑิตประเมินตนเองอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.48-3.23) 

13. ภาษาที่ 3 (จีน,ฝร่ังเศส,ญ่ีปุน,มาเลเซีย) บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา มีคุณสมบัติ
ในขอนี้อยูในระดับคอนขางนอย โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ  (คาเฉล่ีย 2.02, 1.99  และ 
1.92)   สวนคณะที่เหลือ บัณฑิตประเมินตนเองวามีคุณสมบัตินอย (คาเฉลี่ย 1.88-1.55)   

 

(รายละเอียดของการประเมินตนเองของบัณฑิตจําแนกตามคณะ ในตารางที่ 3-29 หนา ผ 91-ผ 119) 
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1.2 คุณสมบัติที่องคกรหรือผูจางงานตองการจากบัณฑิต บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกร
หรือผูวาจางตองการจากบัณฑิต ไดแก ตองการใหบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธมากที่สุด (รอยละ 60.8) 
รองลงมา ตองการใหบัณฑิตมีวิชาความรูตามสาขาวิชาชีพ/เอก (รอยละ 56.2 ) และตองการใหมีทักษะ
ดานคอมพิวเตอร (รอยละ 50.1) และตองการใหมีบุคลิกภาพ และทักษะดานการเรียนรูส่ิงใหม ๆ สูง
ใกลเคียงกัน (รอยละ 47.0 และ 46.9)  (ดังรายละเอียดในตารางที่ 30 หนา ผ 120 และตารางที่ 2.2)  

 

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละของการประเมินความตองการขององคกรหรือผูวาจางรุนปการศึกษา 2546-2551 

คุณสมบัติที่องคกรหรือผู
วาจางตองการ* 

จํานวน รุนป
การศึกษา  

2551 
 (รอยละ) 

รุนป
การศึกษา  

2550 
 (รอยละ) 

รุนป
การศึกษา 

2549 
 (รอยละ) 

รุนป
การศึกษา 

2548  
(รอยละ) 

รุนป
การศึกษา 

2547  
(รอยละ) 

รุนป
การศึกษา 

2546 
 (รอยละ) 

1. ความมีมนุษยสัมพันธ 4,259 60.8 1 68.2 1 59.2 1 59.5 1 61.8 2 61.3 2 
2. วิชาความรูตามสาขาวิชา/เอก 3,940 56.2 2 58.4 2 57.3 2 55.5 2 62.6 1 63.9 1 
3. ทักษะทางคอมพิวเตอร 3,511 50.1 3 53.9 51.9 3 46.8 53.2 54.2 3 

4. บุคลิกภาพ 3,293 47.0 52.9 40.5 38.4 44.8 33.3 
5. ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ 3,290 46.9 52.5 47.4 49.3 53.7 51.4 
6. ทักษะการวิเคราะหปญหาและ
แกปญหา 

3,178 45.3  54.0 3 50.6 50.0 3 55.3 3 53.4 

7. ทักษะการแกปญหาเฉพาะ
หนา 

3,178 45.3 50.1 47.0 46.0 49.9 48.5 

8. ภาษาตางประเทศ 2,725 38.9 46.4 48.1 43.3 47.1 45.0 
9. ทักษะทางการบริหาร 1,726 25.4 25.3 21.7 20.7 25.7 25.6 

* เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการ
จากบัณฑิต ใน 2 ลําดับแรกยังคงเปนเชนเดิม ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธ วิชาความรูตามสาขาวิชาชีพ/
เอก และลําดับที่สามในปนี้คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการจากบัณฑิตเปนเร่ืองทักษะทาง
คอมพิวเตอร แทนทักษะการวิเคราะหปญหาและแกปญหา ซึ่งในปที่ผานมาอยูในลําดับที่สาม สําหรับ
ความตองการทักษะทางภาษาตางประเทศ ยังคงเปนลําดับที่แปดเหมือนปที่ผานมา  สวนบุคลิกภาพขยับ
มาเปนลําดับที่ส่ี และใกลเคียงกับทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ  สวนคุณสมบัติอ่ืนๆ จากบัณฑิตยังคงมีลําดับ
ความสําคัญเหมือนปที่ผานมา  

 เมื่อพิจารณารายขอในคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการจากบัณฑิตทั้ง 9 ขอสรุปไดดังนี้ 
1. ความมีมนุษยสัมพันธ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง

ตองการ คิดเปนรอยละ 69.9-48.6  โดยบัณฑิต 3 คณะแรกประเมินวา องคกรหรือผูวาจางตองการความมี
มนุษยสัมพันธสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะการบริการและ
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การทองเที่ยว คณะวิเทศศึกษา และคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 69.9, 68.5 และ 66.7 
และ 66.3) สวนคณะอ่ืนๆ รอยละ 64.1-48.6 โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจาง
ตองการคุณสมบัติความมีมนุษยสัมพันธ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะ
เภสัชศาสตร (รอยละ 48.6, 50.9 และ  54.0) 

2. วิชาความรูตามสาขาวิชาชีพ/เอก บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกร
หรือผูวาจางตองการ คิดเปนรอยละ 67.9-48.0  โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจาง
ตองการวิชาความรูตามสาขาวิชาชีพ/เอกสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะการจัดการสิ่งแวดลอม คณะ
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ  (รอยละ 67.9, 62.1 และ 61.7) สวนคณะ
อ่ืนๆ บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการคุณสมบัติวิชาความรูตามสาขาวิชาเอกอยู
ระหวาง รอยละ 61.4-48.0 โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการคุณสมบัติ
ขอวิชาความรูตามสาขาวิชาชีพ/วิชาเอก ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะการแพทยแผนไทย (รอยละ 48.0, 49.2 และ 50.0) 

3. ทักษะทางคอมพิวเตอร บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง
ตองการ คิดเปนรอยละ 61.9-40.0 โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการทักษะ
ทางคอมพิวเตอรสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะวิเทศศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศิลป
ศาสตร (รอยละ 61.9, 56.6 และ 55.6) สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง
ตองการ รอยละ 54.8-50.0  โดยมี 12 คณะที่บัณฑิตคิดวาทักษะทางคอมพิวเตอรเปนคุณสมบัติที่องคกร
หรือผูวาจางตองการนอย (นอยกวารอยละ 50) โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจาง
ตองการนอย ไดแก คณะการแพทยแผนไทย คณะเภสัชศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 40.0, 
42.3 และ  44.0) 

 4. ทักษะการวิเคราะหและแกปญหา บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกร
หรือผูวาจางตองการ คิดเปนรอยละ 60.0-39.3  โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจาง
ตองการทักษะการวิเคราะหและแกปญหาสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก  คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยี
และการจัดการ  คณะทันตแพทยศาสตรและคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการใกลเคียงกัน (รอยละ 
60.0, 55.6 และ 54.4, 54.2) สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการ รอยละ 
52.0-50.3 โดยมี 14 คณะที่บัณฑิตคิดวาทักษะการวิเคราะหและแกปญหาเปนคุณสมบัติที่องคกรหรือผู
วาจางตองการนอย (นอยกวารอยละ 50) โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการ
นอย ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะพยาบาลศาสตร และคณะการบริการและการทองเที่ยว (รอยละ 
39.3, 42.5 และ 45.4)  

5. ภาษาตางประเทศ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง
ตองการ เกินกวารอยละ 50 ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม และคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (รอย
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ละ 53.6, 50.3 สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการ รอยละ 49.6-31.3  
โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการทักษะภาษาตางประเทศสูงกวาคณะอ่ืนๆ 
ในกลุมที่นอยกวารอยละ 50  ไดแก  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะการแพทยแผนไทย และคณะ
วิเทศศึษา (รอยละ 49.6, 46.0 และ 45.7)  สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตคิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง
ตองการนอยกวารอยละ 45 (รอยละ 45.7-31.3)  โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจาง
ตองการนอย ไดแก คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะศึกษาศาสตร (รอยละ 31.3, 33.7 
และ 34.1)  

6. ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผู
วาจางตองการ คิดเปนรอยละ 52.9-39.8 โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการ
ทักษะการเรียนรูส่ิงใหมๆ สูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะเศรษฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (รอยละ 52.9, 52.5  และ 51.1) สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิต
คิดวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการ นอยกวารอยละ 50 (รอยละ 50.9-39.8)  โดย 3 คณะทายๆ ที่
บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการนอย ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรม
ศาสตร และคณะเภสัชศาสตร (รอยละ 39.8, 40.0 และ 41.2)  

7. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือ
ผูวาจางตองการ เกินกวารอยละ 50 ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
พาณิชยศาสตและการจัดการ (รอยละ 52.5 และ 50.9) สวนที่เหลือนอยกวารอยละ 50 (รอยละ 49.4-
32.1)  โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาสูง
กวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก  คณะศิลปศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะทันตแพทยศาสตร (รอยละ 
49.4, 47.6  และ 47.4) สวนคณะอ่ืนๆ รอยละ 47.1-32.1 โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกร
หรือผูวาจางตองการนอย ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะพยาบาล
ศาสตร  (รอยละ 32.1, 36.0 และ 37.4)  

8. บุคลิกภาพ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการ คิด
เปนรอยละ 60.0-39.3  โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการบุคลิกภาพสูงกวา
คณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะการ
บริการและการทองเที่ยว (รอยละ 60.0, 55.7 และ  52.5) สวนคณะอ่ืนๆ รอยละ 51.6-39.3  โดย 3 คณะ
ทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการนอย ไดแก คณะพยาบาลศาสตร  คณะศิลปศาสตร  
และวิทยาลัยอิสลามศึกษา (รอยละ 39.3, 41.4 และ 42.1)  

9. ทักษะทางการบริหาร บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง
ตองการ ทักษะทางการบริหารนอยกวารอยละ 40 (รอยละ 32.7-15.8)   โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตประเมิน
วาองคกรหรือผูวาจางตองการทักษะทางการบริหารสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะแพทยศาสตร  (รอยละ 32.7, 32.0 และ 29.8) 
โดย 3 คณะทายๆ ที่บัณฑิตประเมินวาองคกรหรือผูวาจางตองการนอย ไดแก คณะทันตแทพยศาสตร 
คณะวิเทศศึกษา และคณะเภสัชศาสตร (รอยละ 15.8, 19.1 และ 20.9)  

 1.3 การปรับปรุงคุณสมบัติตนเอง พบวา หลังสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสวนใหญไดปรับปรุง
คุณสมบัติของตนเอง ในดานการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  (รอยละ 64.3) รองลงมา อบรมเพิ่มเติมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชา (รอยละ 56.9) และใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําให (รอยละ 55.9)  (ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 31 หนา ผ 123 และตารางที่ 2.3) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา ในปนี้หลังสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสวนใหญไดปรับปรุง
คุณสมบัติของตนเอง ตางจากปที่ผานมา กลาวคือ ในปนี้ไดพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เปนลําดับหนึ่ง
เหมือนเดิม แตตางกันในลําดับที่สอง และสาม ซึ่งในปนี้บัณฑิตอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชา เปนลําดับที่สอง และใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําใหเปนลําดับที่สาม (จากปที่ผานๆ มา
จะไมอยูในลําดับตนๆ ) 
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละของการปรับปรุงคุณสมบัติของตนเองรุนปการศึกษา 2546-2551 
การปรับปรุงคุณสมบัติของ
ตนเอง 

จํานวน 
(คน) 

ปการศึกษา 
2551 (รอยละ) 

ปการศึกษา 
2550 (รอยละ) 

ปการศึกษา 
2549 (รอยละ) 

ปการศึกษา 
2548 (รอยละ) 

การศึกษา 
2547(รอยละ) 

การศึกษา 
2546 (รอยละ) 

1. พัฒนาสมรรถภาพทาง
กาย 

4,509 64.3 1 61.0 1 21.1 18.9 21.9 18.2 

2. อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร
ท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา 

3,991 56.9   2   51.7  3  21.6 20.6 21.2 23.6 

3. ใหบิดามารดาหรือญาติ
ชวยแนะนําให 

3,919 55.9 3 51.4  13.8 13.6 13.1 10.7 

4. เรียนคอมพิวเตอร 3,588 51.2 47.3 14.9 14.8 17.3 15.1 

5. พัฒนาบุคลิกภาพ 3,408 48.6   52.1  2   46.21 44.4 1 46.1 1 49.41 

6. ศึกษาขอมูลงานดานอื่นท่ี
ไมตรงสาขาวิชา 

2,608 37.2 38.2  38.32 36.5 2 39.8 2 37.9 2 

7. มองหาอาชีพอิสระ 2,342 33.4 30.6  27.93 24.8 3 30.9 3 28.4 3 

8. เรียนภาษาตางประเทศ 1,590 22.7 25.6 27.3 24.3 25.9 25.1 

9. อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรท่ี
ไมเก่ียวกับสาขาวิชา 

1,379 19.7 19.5 18.5 18.2 20.2 22.3 

* เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

เมื่อพิจารณารายขอในการปรับปรุงคุณสมบัติของตนเองของบัณฑิตทั้ง 9 ขอสรุปได ดังนี้ 
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1. พัฒนาสมรรถภาพทางกาย บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองพัฒนาสมรรถภาพทาง
กาย คิดเปนรอยละ 70.2-55.2  โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตองพัฒนาสมรรถภาพทางกายสูงกวา
คณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอย
ละ 70.2, 67.6  และ 67.5)  สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตประเมินวาตองพัฒนาสมรรถภาพทางกายสูงกวารอย
ละ 60 (รอยละ 67.4-60.0) และมี 3 คณะ ไดแก คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร และ
คณะนิติศาสตร บัณฑิตประเมินวาตองพฒันาสมรรถภาพทางกายนอยกวารอยละ 60 (รอยละ 55.2, 58.6 
และ  59.8) 

2. พัฒนาบุคลิกภาพ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองพัฒนาบุคลิกภาพ คิดเปนรอยละ  
54.9-40.0 โดยมีบัณฑิต 11 คณะที่ประเมินวา ตองพัฒนาบุคลิกภาพเกินกวารอยละ 50 (รอยละ 54.9-
50.4) โดยมี 3 คณะแรกที่ประเมินวาตองพัฒนาบุคลิกภาพสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก  คณะเศรษฐศาสตร 
คณะศิลปศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 54.9, 53.1 และ 53.0) ที่เหลืออยูระหวาง
รอยละ 52.9 – 50.4  สวนคณะที่เหลือบัณฑิตประเมินวาตองพัฒนาบุคลิกภาพนอยกวารอยละ 50 (รอย
ละ 49.7-40.0) โดยมี 3 คณะทายๆ ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะทันต
แพทยศาสตร บัณฑิตประเมินวาตองพัฒนาบุคลิกภาพ รอยละ 40.0, 41.7 และ 42.1 

3. อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชา  บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองอบรม
เพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 75.0-49.0  โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตอง
อบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะ
พยาบาลศาสตร  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร  (รอยละ 75.0, 64.9  และ 64.7)  โดยมี 3 คณะทายๆ 
ไดแก คณะการบริการและการทองเที่ยว  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ บัณฑิตประเมินวาตองพัฒนาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชา  
รอยละ 49.0, 50.3  และ 50.6 

4. ใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําให บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองใหบิดา
มารดาหรือญาติชวยแนะนําให คิดเปนรอยละ 68.0-49.1 โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตองใหบิดา
มารดาหรือญาติชวยแนะนําใหสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก  คณะการแพทยแผนไทย คณะแพทยศาสตร และ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ  68.0, 66.7 และ 60.0) โดยคณะที่เหลือบัณฑิตประเมินวาตองให
บิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําใหสูงกวารอยละ 50 (รอยละ 59.5-50.0) และมี  4 คณะบัณฑิตประเมิน
วาตองใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําให นอยกวารอยละ 50 ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร  คณะการ
บริการและการทองเที่ยว คณะเศรษฐศาสตร และคณะนิติศาสตร (รอยละ 49.1, 49.6, 49.7 และ 49.7) 

5. เรียนคอมพิวเตอร บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองเรียนคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 
63.1-39.9  โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตองเรียนคอมพิวเตอรสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะ
พยาบาลศาสตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะแพทยศาสตร (รอยละ 63.1, 60.3  และ 58.3) โดยมี 
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3 คณะทายๆ  ไดแก คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตประเมินวาตองเรียนคอมพิวเตอร รอยละ 39.9, 40.3 และ 45.9 

6. ศึกษาขอมูลงานดานอ่ืนที่ไมตรงกับสาขาวิชา บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองศึกษา
ขอมูลงานดานอ่ืนที่ไมตรงกับสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 52.0-25.0  โดยมีเพียง 1 คณะ ที่บัณฑิตประเมินวา
ตองศึกษาขอมูลงานดานอ่ืนที่ไมตรงกับสาขาวิชาเกินกวารอยละ 50 ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 
52.0) สวนคณะอ่ืนๆ  บัณฑิตประเมินวาตองศึกษาขอมูลงานดานอ่ืนที่ไมตรงกับสาขาวิชานอยกวา รอยละ 
50 (รอยละ 44.3-25.0) โดยมี 3 คณะทายๆ ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และคณะพยาบาลศาสตร บัณฑิตประเมินวาตองศึกษาขอมูลงานดานอ่ืนที่ไมตรงกับสาขาวิชา 
รอยละ 25.0, 28.3 และ 29.4 

7. มองหาอาชีพอิสระ บัณฑิตเกือบทุกคณะประเมินตนเองวา ตองมองหาอาชีพอิสระนอย
กวารอยละ 50 (รอยละ 40.0-14.3)   โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตองมองหาอาชีพอิสระสูงกวา
คณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
วิเทศศึกษา  (รอยละ 40.0, 39.9 และ 39.1) สวนที่เหลือรอยละ 38.9-14.3 โดยมี 3 คณะทายๆ ไดแก 
คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะเภสัชศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร  บัณฑิตประเมินวามองหาอาชีพ
อิสระ รอยละ 14.3, 24.6  และ 24.8 ทั้งนี้มีเพียงคณะเดียวที่บัณฑิตประเมินตนเองวา ตองมองหาอาชีพ
อิสระสูงกวารอยละ 50 ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 52.0) 

8. เรียนภาษาตางประเทศ บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตองเรียนภาษาตางประเทศ
นอยกวารอยละ 40 (รอยละ 32.1-15.3)  โดยบัณฑิต 3 คณะแรก ประเมินวาตองเรียนภาษาตางประเทศ
สูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะวิเทศศึกษา และคณะศิลปศาสตร (รอยละ 32.1, 
30.5  และ 27.2) สวนที่เหลืออยูระหวางรอยละ 25.4-15.3 โดยมี 3 คณะทายๆ ไดแก วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะแพทยศาสตร บัณฑิตประเมินวาเรียนภาษาตางประเทศ รอยละ 
15.3, 16.0 และ 16.1 

9. อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ไมเกี่ยวกับสาขาวิชา  บัณฑิตทุกคณะประเมินตนเองวา ตอง
อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ไมเกี่ยวกับสาขาวิชา นอยกวา 30 (รอยละ 28.0-10.5) โดยบัณฑิต 3 คณะแรก 
ประเมินวาตองอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ไมเกี่ยวกับสาขาวิชาสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะศิลปกรรม
ศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะศึกษาศาสตร (รอยละ 28.0, 23.5  และ 23.4)  สวนคณะอ่ืนๆ  อยู
ระหวางรอยละ 23.1-10.6  โดยมี 3 คณะทายๆ ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะการแพทยแผนไทย 
และคณะแพทยศาสตร บัณฑิตประเมินวาอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ไมเกี่ยวกับสาขาวิชา รอยละ 10.5, 
14.0 และ 14.9 
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 2. ความพึงพอใจของบัณฑิตตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมบัณฑิตพึง
พอใจมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 4.23) โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ระดับมากในดานผูสอน (คาเฉลี่ย 4.48) ดานวิธีการสอน (คาเฉล่ีย 4.28) และดานหลักสูตร/สาขาวิชา 
(คาเฉลี่ย 4.19)  และบัณฑิตพึงพอใจดานการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 
4.15)  และหองปฎิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ (คาเฉลี่ย 4.05)    

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนรายคณะในภาพรวม 
พบวา บัณฑิตทุกคณะพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.32-4.08) โดย 3 คณะแรกที่มีคาเฉล่ียสูง ไดแก 
คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คาเฉลี่ย
เทากัน และคณะการจัดการส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 4.32, 4.30 ,4.30 และ 4.28) สวนที่เหลือบัณฑิตพึง
พอใจในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย 4.27-4.08  โดย 3 คณะทายๆ ที่มีคาเฉล่ียตํ่ากวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะ
การแพทยแผนไทย คณะทันตแพทยศาสตรและคณะวิเทศศึกษา คาเฉลี่ยเทากัน  และคณะการบริการและ
การทองเที่ยว (คาเฉ่ีย 4.08, 4.14. 4.14, และ 4.15)   

สําหรับความพึงพอใจของบัณฑิตตอการดําเนินการในแตละดาน สรุปไดดังนี้ 

2.1 ความพึงพอใจตอหลักสูตร/สาขาวิชา  พบวา บัณฑิตพึงพอใจหลักสูตร/สาขาวิชาใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บัณฑิตมีความพึงพอใจมากทุกขอ (คาเฉล่ีย 
4.22-4.12) ในความครบถวนของเนื้อหาวิชา  ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา การกําหนดเคาโครงรายวิชา
และการอธิบายวัตถุประสงคของวิชาที่เรียน การวัดและประเมินผลการเรียน และรูปแบบการเรียนการสอน
บัณฑิต (ดังรายละเอียดในตารางที่ 32 หนา ผ 126 และตารางที่ 2.4) 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตตอหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ป 2547
คาเฉล่ีย 

ป 2548
คาเฉล่ีย 

ป 2549
คาเฉล่ีย 

ป 2550
คาเฉล่ีย 

ป 2551
คาเฉล่ีย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความครบถวนของเน้ือหาวิชา 3.55 3.62 3.63 4.01 4.22 พึงพอใจมาก 

2. ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.46 3.55 3.56 4.02 4.21 พึงพอใจมาก 

3. การกําหนดเคาโครงรายวิชาและการ
อธิบายวัตถุประสงคของวิชาท่ีเรียน 

3.53 3.58 3.60 4.02 4.21 พึงพอใจมาก 

4. การวัดและประเมินผลการเรียน 3.45 3.54 3.55 4.00 4.21 พึงพอใจมาก 

5. รูปแบบการเรียนการสอน 3.37 3.45 3.47 3.91 4.12 พึงพอใจมาก 

รวม 3.47 3.55 3.56 3.99 4.19 พึงพอใจมาก 

   
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอหลักสูตร/สาขาวิชา เปนรายคณะ พบวา ทุกคณะบัณฑิต พึง

พอใจหลักสูตร/สาขาวิชาในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.31-4.08)  โดย 3 คณะแรกที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะ
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การจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร (คาเฉลี่ย 4.31, 4.30 
และ 4.29) สวนที่เหลือมีคาเฉล่ีย 4.25-4.08) โดย 3 คณะทายๆ ที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะ
การแพทยแผนไทย คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะเทคโนโลยีและการจัดการและคณะ
เศรษฐศาสตรคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย 4.08, 3.56, 4.09, และ 4.10, 4.10) สวนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร 
(ภูเก็ต) พึงพอใจตอหลักสูตร/สาขาวิชา (คาเฉลี่ย 3.40) (รายละเอียดตารางที่ 35 หนา ผ 138) 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง
มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร/สาขาวิชาในทุกขอ พบวา ความพึงพอใจของบัณฑิต
ที่ทํางานแลวและบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2.2 ความพึงพอใจตอวิธีการสอน  พบวา บัณฑิตพึงพอใจตอวิธีการสอนในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.45-4.18) 
(ดังรายละเอียดในตารางท่ี 33 หนา ผ 129 และตารางที่ 2.5) 
ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตตอวิธีการสอน 

วิธีการสอน 
ป 2547
คาเฉล่ีย 

ป 2548
คาเฉล่ีย 

ป 2549
คาเฉล่ีย 

ป 2550
คาเฉล่ีย 

ป 2551
คาเฉล่ีย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การเปดโอกาสใหซักถาม 3.83 3.94 3.91 4.29 4.45 พึงพอใจมาก 

2. การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 3.70 3.77 3.73 4.14 4.34 พึงพอใจมาก 

3. การเตรียมการสอนที่ดีของอาจารย 3.70 3.78 3.81 4.16 4.33 พึงพอใจมาก 

4. การอธิบายใหตรงประเด็นมีการ
ยกตัวอยางประกอบไดชัดเจน 

3.58 3.63 3.63 4.05 4.24 พึงพอใจมาก 

5. การใชส่ือ โสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย 3.50 3.55 3.58 4.03 4.21 พึงพอใจมาก 

6. การแนะนําหนังสือและแหลงคนควา 3.58 3.61 3.58 4.02 4.19 พึงพอใจมาก 

7. การใชเทคนิคการสอน 3.48 3.54 3.58 4.00 4.18 พึงพอใจมาก 

รวม 3.61 3.69 3.69 4.10 4.28 พึงพอใจมาก 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอวิธีการสอน เปนรายคณะ พบวา ทุกคณะบัณฑิตพึงพอใจ
วิธีการสอนในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.39-4.17) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก  โดย 
3 คณะแรกที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ
คณะแพทยศาสตรคาเฉลี่ยเทากัน และคณะพยาบาลศาสตร (คาเฉลี่ย 4.39, 4.35, 4.35 และ 4.34) สวนที่
เหลือมีคาเฉล่ีย 4.33-4.17 โดย 3 คณะทายๆ ที่มีคาเฉล่ียตํ่ากวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะการแพทยแผนไทย 
คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม คาเฉล่ียเทากัน คณะวิเทศศึกษา และคณะทันตแทพยศาสตร  (คาเฉล่ีย 
4.17, 4.17, 4.18 และ 4.19) (รายละเอียดตารางที่ 35 หนา ผ 138) 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง 
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มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจตอวิธีการสอนในทุกขอ พบวา ความพึงพอใจของบัณฑิตที่
ทํางานแลวและบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2.3 ความพึงพอใจตอผูสอน  พบวา บัณฑิตพึงพอใจตอผูสอนในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.48) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 5 ขอ ไดแก อาจารยสวนใหญมี
ความรูความสามารถในการสอน รองลงมาอาจารยสวนใหญมีความต้ังใจมุงมั่นตอการใหความรู และ 
อาจารยสวนใหญมีความรูความสามารถในวิชาชีพอยางแทจริง (คาเฉลี่ย 4.58- 4.36) (ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 32 หนา ผ 126  และตารางที่ 2.6) 
ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตตอผูสอน 

ผูสอน 
ป 2547
คาเฉล่ีย 

ป 2548
คาเฉล่ีย 

ป 2549
คาเฉล่ีย 

ป 2550
คาเฉล่ีย 

ป 2551
คาเฉล่ีย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. อาจารยสวนใหญมีความรูความสามารถ
ในการสอน 

4.07 4.15 4.17 4.44 4.58 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

2. อาจารยสวนใหญมีความต้ังใจมุงม่ันตอ
การใหความรู 

4.01 4.10 4.10 4.39 4.53 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

3. อาจารยสวนใหญมีความรูความสามารถ
ในวิชาชีพอยางแทจริง 

3.99 4.07 4.07 4.37 4.51 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

4. อาจารยสวนใหญมีคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม 

3.90 4.00 4.03 4.38 4.50 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

5. อาจารยสวนใหญเขาสอนตรงเวลาและใช
เวลาเต็มชั่วโมงสอน 

3.92 4.00 4.01 4.34 4.49 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

6. อาจารยสวนใหญใหความสนใจและเปน
กันเองกับผูเรียน 

3.90 3.97 3.98 4.32 4.45 พึงพอใจมาก 

7. อาจารยสวนใหญเอาใจใสดูแลและอบรม
ใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไป
กับการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน 

3.78 3.87 3.90 4.27 4.42 พึงพอใจมาก 

8. อาจารยสวนใหญมีเวลาใหนักศึกษาเขา
พบและใหคําปรึกษา 

3.72 3.81 3.81 4.23 4.36 พึงพอใจมาก 

รวม 3.91 4.00 4.34 4.34 4.48 พึงพอใจ
มาก 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผูสอน เปนรายคณะ พบวา มีบัณฑิต 8 คณะ พึงพอใจตอผูสอน
ในระดับมากที่สุด  (คาเฉลี่ย 4.55-4.50) ไดแก คณะพยาบาลศาสตร (คาเฉลี่ย 4.55) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะศิลปศาสตร (คาเฉลี่ย
เทากัน คือ 4.53) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คาเฉลี่ย 4.51) และคณะวิทยาการส่ือสาร (คาเฉล่ีย 
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4.50)  สวนคณะที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.49-4.33 โดย 3 คณะหลังที่มีคาเฉล่ีย
ตํ่ากวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะการแพทยแผนไทย คณะทันตแพทยศาสตร และคณะนิติศาสตร (คาเฉลี่ย 
4.33, 4.40 และ 4.42) (รายละเอียดตารางท่ี 35 หนา ผ 138) 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง
มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจตอผูสอนในภาพรวมและรายขอ พบวา ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.4 ความพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  พบวา 
บัณฑิตพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  (คาเฉลี่ย 4.15) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขอบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 4.32-3.99) โดย 3 ขอแรกที่บัณฑิตพึงพอใจ
มาก ไดแก  เวลาที่เปดบริการของหองสมุด (คาเฉล่ีย 4.32) การใหบริการของหองสมุด (คาเฉลี่ย 4.24) 
และการใหบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา/ทุนการศึกษาของกองกิจการนักศึกษา (คาเฉล่ีย 4.19) สวนขอ
อ่ืน  ๆบัณฑิตมีความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย 4.17-3.99 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 32 หนา ผ 126  และตารางที่ 2.7) 
ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตตอการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

การบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
ป 2547
คาเฉล่ีย 

ป 2548
คาเฉล่ีย 

ป 2549
คาเฉล่ีย 

ป 2550
คาเฉล่ีย 

ป 2551
คาเฉล่ีย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เวลาที่เปดบริการของหองสมุด 3.51 3.54 3.54 4.09 4.32 พึงพอใจมาก 
2. การใหบริการของหองสมุด 3.41 3.46 3.50 4.01 4.25 พึงพอใจมาก 
3. การใหบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา/
ทุนการศึกษาของกองกิจการฯ 

3.35 3.39 3.35 4.01 4.19 พึงพอใจมาก 

7. การใหบริการ Internet ของศูนย
คอมพิวเตอร 

3.29 3.31 3.34 3.88 4.17 พึงพอใจมาก 

6. เวลาการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร 3.25 3.29 3.32 3.90 4.16 พึงพอใจมาก 
8. หองสมุดมีตําราวารสารอุปกรณตรงตามที่
นักศึกษาตองการ 

3.20 3.30 3.33 3.88 4.15 พึงพอใจมาก 

9. หองสมุดมีที่นั่งเพียงพอและจัดที่นั่งอยาง
เหมาะสมในการคนควา 

3.24 3.31 3.30 3.87 4.13 พึงพอใจมาก 

4. การใหบริการของกองอาคารสถานท่ี  3.15 3.21 3.25 3.92 4.13 พึงพอใจมาก 
5. การใหบริการดานการเงินของกองคลัง 3.10 3.19 3.20 3.91 4.12 พึงพอใจมาก 
10. หองสมุดมีโสตทัศนูปกรณในการใชงาน 3.20 3.29 3.24 3.87 4.13 พึงพอใจมาก 
11. การใหบริการดาน Hardware และ 
Software ของศูนยคอมพิวเตอร 

3.06 3.10 3.15 3.81 4.06 พึงพอใจมาก 

12. วิธีการลงทะเบียนเรียน 3.26 3.24 3.35 3.79 4.11 พึงพอใจมาก 
13. การใหบริการของงานทะเบียน 3.03 3.13 3.16 3.75 3.99 พึงพอใจมาก 
รวม 3.23 3.29 3.31 3.90 4.15 พึงพอใจมาก 
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานสนับสนุนเปนรายคณะ พบวา 
บัณฑิตทุกคณะพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.28-3.95)  โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับ
มาก ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
(คาเฉลี่ย 4.28, 4.24 และ 4.23)  สวนคณะที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.22-3.95 โดย 
3 คณะหลังที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะการแพทยแผนไทยและคณะศิลปกรรมศาสตรคาเฉล่ีย
เทากัน  คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.95, 3.95, 4.05 และ 4.06) 
(รายละเอียดตารางท่ี 35 หนา ผ 138) 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง
มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกขอ 
พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 2.5 ความพึงพอใจตอหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ พบวา บัณฑิตพึงพอใจตอ
หองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บัณฑิตมี
ความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ (คาเฉลี่ย 4.13-3.85) (ดังรายละเอียดในตารางที่ 32 หนา ผ 126 และ
ตารางที่ 2.8) 
ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตตอหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ 

หองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ 
ป 2547
คาเฉล่ีย 

ป 2548
คาเฉล่ีย 

ป 2549
คาเฉล่ีย 

ป 2550
คาเฉล่ีย 

ป 2551
คาเฉล่ีย 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. หองปฏิบัติการและเคร่ืองมืออุปกรณ 3.26 3.32 3.37 3.92 4.13 พึงพอใจมาก 
2. สภาพหองเรียนในแตละอาคารมีอุณหภูมิ
พอเหมาะ 

3.24 3.28 3.35 3.89 4.13 พึงพอใจมาก 

3. อุปกรณตางๆท่ีใชในหองเรียน 3.22 3.27 3.34 3.89 4.12 พึงพอใจมาก 
4. ทางเดินเทาระหวางอาคารเรียนมีความ
เหมาะสม 

2.99 2.97 3.07 3.88 4.12 พึงพอใจมาก 

5. สถานท่ีขายอาหารสะอาดและราคา
เหมาะสม 

3.19 3.20 3.21 3.88 4.09 พึงพอใจมาก 

6. สภาพหอพักของมหาวิทยาลัย 3.12 3.13 3.18 3.84 4.04 พึงพอใจมาก 
7. มีรานคาหลากหลายเพียงพอกับความ
ตองการของนักศึกษา 

2.95 2.95 3.00 3.75 4.01 พึงพอใจมาก 

8. บริเวณอาคารเรียนมีที่นั่งเพียงพอกับการ
ทํางานกลุมการทําการบาน 

3.01 3.05 3.11 3.71 4.00 พึงพอใจมาก 

9. หองน้ําในอาคารเรียนสําหรับนักศึกษาสะอาด 3.08 3.10 3.14 3.77 3.99 พึงพอใจมาก 
10. การเดินทางดวยรถสวัสดิการภายในมอ. 2.69 2.72 2.79 3.63 3.85 พึงพอใจมาก 
รวม 3.08 3.10 3.15 3.82 4.05 พึงพอใจมาก 
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ เปนรายคณะ พบวา 
บัณฑิตทุกคณะพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.21-3.87) โดย 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับ
มาก ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะการจัดการสิ่งแวดลอมและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คาเฉลี่ยเทากัน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คาเฉลี่ย 4.21, 4.14, 4.14 และ 4.11)  สวนคณะที่
เหลือบัณฑิตพึงพอใจในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.10-3.87 โดย 3 คณะหลังที่มีคาเฉล่ียตํ่ากวาคณะอ่ืนๆ 
ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะการแพทยแผนไทย และคณะวิเทศศึกษา (คาเฉล่ีย 3.87, 3.88 และ 
3.92) (รายละเอียดตารางท่ี 35 หนา ผ 138) 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียระหวางบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง
มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอ่ืนๆ ในทุกขอ พบวา ความพึง
พอใจของบัณฑิตที่ทํางานแลวและบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 (รายละเอียดของความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตารางที่  32-35 หนา ผ 126- ผ 140) 
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สรุปผลการวิจัย 
 
สวนที่ 1 ภาวะการหางานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2551 

1. สถานภาพปจจุบัน จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 7,032 คน เปนผูมีงานทําแลว 4,870 
คนหรือรอยละ 69.3  ศึกษาตอ 1,146 คนหรือรอยละ 16.3 และยังไมไดทํางาน 1,016  คน หรือรอยละ 
14.5  หากไมนับรวมจํานวนผูศึกษาตอ ตามเกณฑประเด็นการประเมินผลมาตรฐานดานบัณฑิต (ไมนับ
รวมผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา) อัตราการมีงานทํา รอยละ 81.3 และอัตรายังไมไดทํางาน รอยละ 
19.3 จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

ปริญญาตรี 4-6 ป เปนผูมีงานทําแลวรอยละ 80.7  ยังไมไดทํางาน รอยละ 19.3 
ปริญญาโท เปนผูมีงานทําแลวรอยละ 91.4  ยังไมไดทํางานรอยละ 8.6 
ปริญญาเอก เปนผูมีงานทําแลวรอยละ 100 

ระดับปริญญาตรี  พบวา อัตราการทํางานของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2551 เมื่อเทียบกับปที่
ผานมาอัตราการไดงานทํา (ไมรวมผูศึกษาตอ) เพิ่มข้ึนรอยละ 6.4 และสวนใหญหรือเกือบทุกคณะ
บัณฑิตไดงานทําเพิ่มข้ึนระหวางรอยละ 30.8-0.5 สวนคณะที่มีอัตราการไดงานทําสูงข้ึนกวาคณะอ่ืนๆ 
(เพิ่มข้ึนกวารอยละ 20) ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร (รอยละ 30.8) และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (รอยละ 22.0) รองลงมา ระหวางรอยละ 20-15 ไดแก คณะเทคโนโลยีและการจัดการ (รอยละ 
18.1) คณะศิลปศาสตร (รอยละ 17.0) และคณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 16.6)  สวนคณะอ่ืนเพิ่มข้ึน
รอยละ 13.6-0.5 และมีเพียง 2 คณะท่ีบัณฑิตมีอัตราการไดงานทําลดลงเล็กนอย ไดแก คณะเทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอม และคณะพยาบาลศาสตร (รอยละ 0.8 และ 0.9) (ไมรวมบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร 
และคณะแพทยศาสตร  ที่บัณฑิตไดงานทําเกือบทุกคน  และคณะที่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2551 เปนปแรก ไดแก คณะวิเทศศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะการแพทยแผนไทย)   

คณะและสาขาวิชาที่ไดงานทํามากที่สุด เมื่อพิจารณาในแตละสาขาวิชาโดยเปรียบเทียบ
สัดสวนระหวางสาขาที่ไดงานทํามากที่สุด พบวา มี 4 คณะ/สาขาวิชาที่ไดงานทําอัตรารอยละ 100 ไดแก 
คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาทัศนศิลป (10 คน) คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส (19 คน) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (13 คน) และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สาขาภาษาอาหรับไดงานทํา (16 คน)  

2. การสมัครงานและการทํางานของผูมีงานทํา  
2.1 ประเภทงานที่ทํา  มีสัดสวนของผูที่ทํางานในภาคเอกชน : ภาครัฐ : อ่ืนๆ  คิดเปน 6.1 : 

3.2 : 0.9 และเมื่อเปรียบกับปที่ผานมา พบวา บัณฑิตทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชนลดลง รอยละ 7.6 
ทํางานเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ และดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ เพิ่มข้ึน (รอยละ 7.2 
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และ 1.4 ตามลําดับ) และทํางานประเภทอ่ืนๆ ลดลง รอยละ  1.0 โดยคณะที่ทํางานในบริษัทเอกชนมากกวา
รอยละ 80 มี 4 คณะ ไดแก คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สําหรับบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระในปนี้
เพิ่มข้ึนรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

2.2 ภาคที่ทํางาน ทํางานในภาคใตสูงสุดหรือรอยละ 79.2 รองลงมา ทํางานในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล รอยละ 15.5  และทํางานกระจายอยูในภาคอ่ืนๆ รอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
พบวา บัณฑิตทํางานในภาคใตเพิ่มข้ึนรอยละ 10.1 และกระจายไปทํางานอยูในภูมิภาคอ่ืนๆ และทํางาน
ในกรุงเทพฯ ในอัตราที่ลดลงรอยละ 6.9 และ 3.2 ตามลําดับ  เฉพาะบัณฑิตที่ทํางานในภาคใต  3,273 
คน หรือรอยละ 79.2  ทํางานในจังหวัดสงขลา 1.220 คนหรือรอยละ 37.3  รองลงมา  ทํางานในจังหวัด
ภูเก็ต รอยละ 15.5  และทํางานในจังหวัดปตตานี สุราษฎรธานี และตรัง รอยละ  11.1, 6.7 และ 5.2 
ตามลําดับ  สวนภาคที่ทํางานและภูมิลําเนาเดิม พบวา บัณฑิตที่ทํางานแลวทั้งหมดมีภูมิลําเนาเดิมอยู
ภาคใต จํานวน 3,907 คนหรือรอยละ 94.5 ของบัณฑิตที่ทํางานแลวซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 
11.2 และในจํานวนนี้เปนบัณฑิตที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคใตและทํางานในภาคใตจํานวน 3,187 คน
หรือคิดเปนรอยละ 97.4 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมารอยละ 19.2 

2.3  เงินเดือน ในภาพรวมบัณฑิตที่ทํางานแลวไดรับเงินเดือนเฉล่ีย 12,114 บาท ลดลงจากป
ที่ผานมา 2,247 บาท ในปนี้บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร 
ไดรับเงินเดือนเฉล่ียสูงกวาคณะอ่ืนๆ คือ 34,203, 31,352  และ 26,026 บาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มา พบวา ในปนี้บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร มีเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 4,907 และ 
1,067 บาท ตามลําดับ สวนคณะแพทยศาสตรบัณฑิตมีเงินเดือนเฉลี่ยลดลง 3,480 บาท สําหรับคณะ
นิติศาสตร บัณฑิตไดรับเงินเดือนเฉล่ีย 23,081 บาท ซึ่งสูงกวาคณะอ่ืนๆ และสูงกวาปที่ผานมา 2,794 บาท   

เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนเฉล่ียของบัณฑิตแตละคณะกับปที่ผานมา พบวา สวนใหญหรือ
เกือบทุกคณะ บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียลดลงรอยละ 21.7-0.3 ยกเวนคณะนิติศาสตร และวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษาที่บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึน (เพิ่มข้ึนรอยละ 12.1 และรอยละ 3.9)  

สําหรับคณะที่บัณฑิตมีเงินเดือนเฉล่ียลดลงสูงกวารอยละ 20 (ระหวางรอยละ 21.7-20.0) มี 3 
คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการส่ือสาร และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  สวนกลุมคณะที่เหลือมีเงินเดือนเฉล่ียลดลงระหวางรอยละ 20-10 มี 7 คณะ ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร 
คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม คณะศิลปกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

บัณฑิตประกอบอาชีพอิสระที่มีกิจการเปนของตัวเองมีเงินเดือนเฉล่ีย 16,369 บาท ซึ่งมี
เงินเดือนเฉล่ียสูงกวาบัณฑิตที่ทํางานเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ และบัณฑิตที่เปน
พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน  (13,268 และ 11,005 บาท)  
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2.4 ความรูความสามารถพิเศษที่ทําใหไดงาน  บัณฑิตคิดวาความรูความสามารถพิเศษที่ทํา
ใหไดงาน ไดแก การใชคอมพิวเตอร รอยละ 43.2 รองลงมา ภาษาตางประเทศ รอยละ 23.7 กิจกรรม
สันทนาการ รอยละ 8.3 และอ่ืนๆ  รอยละ  24.8   เมื่อพิจารณาภาพคณะ บัณฑิตเห็นวา การมีความรู
ความสามารถพิเศษดานการใชคอมพิวเตอรทําใหมีงานทําสูงกวารอยละ 70 ไดแก คณะเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม ในสวนความรูความสามารถพิเศษดานภาษาตางประเทศ พบวา มี 3 คณะที่บัณฑิตมากกวา
รอยละ 80 เห็นวาการมีความรูความสามารถพิเศษดานภาษาตางประเทศทําใหมีงานทํา ไดแก คณะการ
จัดการบริการและการทองเที่ยว คณะวิเทศศึกษา และคณะศิลปศาสตร  

2.5 การนําความรูไปประยุกตใช พบวา บัณฑิตไดนําความรูไปประยุกตใชในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.88) โดยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดมากที่สุด  ไดแก 
คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร  ยกเวนคณะเภสัชศาสตรและคณะ
การแพทยแผนไทย บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดมาก  สวนที่เหลือบัณฑิตสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดมาก  (มีคาเฉลี่ย  4.40-3.50)  ยกเวนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะเศรษฐศาสตร บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ไดในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาการนําความรูไปประยุกตใชกับประงานที่ทํา พบวา สวนใหญบัณฑิต
สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับประเภทงานที่ทําไดมาก โดยบัณฑิตที่ทํางานเปนขาราชการ/
เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ และทํางานพนักงานองคกรตางประเทศ/ระหวางประเทศ สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชไดมากโดยมีคาเฉลี่ยสูงใกลเคียงกัน  

2.6  ระยะเวลาในการหางานทํา พบวา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือรอยละ 95.7 
ไดงานทําภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสําเร็จการศึกษา ซึ่งสวนใหญหรือรอยละ 82.2 ไดงานทําภายใน 2 
เดือนแรก โดยรอยละ 38.2 ไดงานทําทันทีที่สําเร็จการศึกษา และไดงานทําภายใน 2 เดือน รอยละ 44.0  
เมื่อพิจารณาการไดงานทําทันทีที่สําเร็จการศึกษา พบวา กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเกือบทุกคณะไดงาน
ทันทีสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร 
ยกเวนคณะเภสัชศาสตร   สวนระยะเวลาในการหางานทําใน 6 เดือน เปนรายคณะ พบวา สวนใหญหรือ
เกือบทุกคณะบัณฑิตไดงานทําภายใน 6 เดือนสูงกวารอยละ 90 ยกเวนคณะพยาบาลศาสตร คณะ
การแพทยแผนไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะการบริการและการทองเที่ยวบัณฑิตไดงานทําหลัง 
6 เดือนรอยละ 100   

2.7 ลักษณะงานที่ทํากับสาขาที่สําเร็จการศึกษา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือรอย
ละ 85.2 ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา และรอยละ 14.8 งานที่ทําไมตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา  
โดยคณะในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเกือบทุกคณะไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งเหมือนกับปที่
ผานมา และคณะสวนใหญบัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ระหวางรอยละ 95.0-68.0 
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2.8 ความรูสึกตองานที่ทํา พบวา บัณฑิตที่ไดงานทําสวนใหญหรือรอยละ 73.4 มีความพอใจ
ในงานที่ทํา และรอยละ 26.6 รูสึกไมพอใจในงานที่ทํา  เมื่อพิจารณาบัณฑิตที่ทํางานแลวและมีความรูสึกที่
ไมพอใจในงานที่ทําโดยมีสาเหตุที่สําคัญ ไดแก ระบบงานไมดี  ขาดความม่ันคง ผูรวมงานไมดี และ
คาตอบแทนตํ่า  

คณะบัณฑิตที่รูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจากระบบงานไมดีสูงกวาคณะอ่ืนๆ  ไดแก คณะ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

คณะที่บัณฑิตที่รูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจากขาดความม่ันคงสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก 
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

คณะที่บัณฑิตที่รูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจากผูรวมงานไมดีสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  

คณะที่บัณฑิตที่รูสึกไมพอใจในงานที่ทําสาเหตุจากคาตอบแทนตํ่าสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก 
คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เมื่อเปรียบเทียบความรูสึกในสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํากับประเภทงานที่ทํา พบวา 
บัณฑิตที่เปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน และเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ  มี
ความรูสึกไมพอใจในงานที่ทํา รอยละ 65.4 และ 28.2 ตามลําดับ โดยเฉพาะบัณฑิตที่เปนพนักงานบริษัท/
องคกรธุรกิจเอกชนจํานวน 720 คนหรือรอยละ 65.4 ไมพอใจในงานที่ทําเนื่องจากระบบงานไมดี  ขาด
ความมั่นคง  และผูรวมงานไมดี  

3. บัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน จากบัณฑิตที่ยังมิไดทํางานจํานวน 950 คนหรือรอยละ 18.7 ของ
บัณฑิตที่สํารวจ (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) มีสาเหตุที่ยังไมไดทํางานเนื่องจาก รอฟงคําตอบจากหนวยงาน
จํานวน 354 คนหรือรอยละ 34.8 ยังไมประสงคจะทํางาน  229 คนหรือรอยละ 22.5 หางานทําไมได
จํานวน  289 คนหรือรอยละ 28.4 ที่เหลือมีสาเหตุอ่ืนๆ  โดยคณะที่ยังไมไดงานทําสูงกวาคณะอ่ืนๆ ไดแก 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (รอยละ 43.4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอย
ละ 43.0)คณะวิทยาการส่ือสาร (รอยละ 42.1) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ 41.5) และวิทยาลัย
อิสลามศึกษา (รอยละ 38.1)  

4. บัณฑิตที่ศึกษาตอ จากบัณฑิตที่ทํางานแลว พบวา บัณฑิตตองการศึกษาตอ รอยละ 71.3 
และไมตองการศึกษาตอ รอยละ 28.7  ซึ่งในจํานวนที่ตองการศึกษาตอ ในปนี้มีผูศึกษาตอในอัตราท่ี
ลดลงเล็กนอย (ลดลงรอยละ 1.7) โดยกลุมคณะที่บัณฑิตที่ตองการศึกษาตอสูงกวาคณะอ่ืนๆ และสูงกวา
รอยละ 80 ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร (รอยละ 90.7) คณะนิติศาสตร (รอยละ 86.7) คณะ
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แพทยศาสตร คณะการแพทยแผนไทย และคณะวิเทศศึกษา (เทากันคือ รอยละ 85) คณะศึกษาศาสตร 
(รอยละ 83.4) คณะเศรษฐศาสตร (รอยละ83.1) และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 80.1) 
คณะวิทยาศาสตร สวนคณะอ่ืนๆ บัณฑิตตองการศึกษาตอ ระหวางรอยละ 77.3-47.0 

เฉพาะบัณฑิตที่ศึกษาตอ  สวนใหญหรือรอยละ 82.7  ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
และตองการศึกษาตอในสาขาวิชาใหมและสาขาวิชาเดิมใกลเคียงกัน (รอยละ 45.9 และ 54.1) ประเภท
สถาบันการศึกษา สวนใหญหรือรอยละ 89.0 ตองการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยใหเหตุผล
ที่ตองการศึกษาตอเนื่องจากงานที่ทําตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี ปญหาที่สําคัญในการศึกษาตอ 
คือ ขาดแคลนเงินทุน และมีขอมูลสถานที่ศึกษาไมเพียงพอ 

5. ปญหาในการหางานทํา จากบัณฑิตที่สํารวจทั้งหมด 6,193 คน พบวา บัณฑิตสวนใหญ
หรือรอยละ 84.5 ไมมีปญหาในการหางานทํา มีเพียงรอยละ 14.8 ที่มีปญหาในการหางานทํา  จาก
บัณฑิตที่มีปญหาในการหางานทําจํานวน 914 คนหรือรอยละ 14.8  พบวา ในภาพรวมมีปญหาในการหา
งานทําไมเหมือนปที่ผานมา โดยปนี้บัณฑิตมีปญหาที่สําคัญลําดับแรก ไดแก ไมทราบแหลงงานในอัตรา
รอยละ 62.0 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาถึงรอยละ 44 ลําดับที่สอง ตองสอบจึงไมอยากสมัคร และลําดับที่สาม 
หางานที่ถูกใจไมได  ซึ่งปที่ผานมาลําดับแรกคือ  หางานที่ถูกใจไมได   ลําดับที่สอง ไมทราบแหลงงาน 
และลําดับสาม  และสอบเขาทํางานไมได  

เมื่อพิจารณาบัณฑิตที่มีปญหา 914 คน พบวา สวนใหญที่มีปญหาเกินกวารอยละ 20 มี 5 
คณะ ไดแก คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการส่ือสาร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยอิสลามศึกษา  

6.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบ
อาชีพ จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 6,193 คนหรือรอยละ 95.6 ของบัณฑิตที่สํารวจ ทั้งที่ทํางานแลว 
ศึกษาตอ และยังไมไดทํางาน พบวา บัณฑิตใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือ
ประโยชนตอการประกอบอาชีพ  โดยสรุป 3 ดานหลักที่เสนอแนะใหเพิ่ม  ไดแก ใหเพิ่มรายวิชา/ความรู
ดานภาษาอังกฤษ  2,804 คนหรือรอยละ 45.3  ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานการปฏิบัติจริง  2,613 คนหรือ
รอยละ 42.4  และใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานคอมพิวเตอร 2,102 คนหรือรอยละ 33.9 

ระดับปริญญาโท มีมหาบัณฑิตที่ทํางานแลว 699 คนหรือรอยละ 91.4 (ไมนับรวมผูศึกษา
ตอ)  โดยทํางานในสวนราชการ (รอยละ 70.5) เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา รอยละ 10.1 และทํางานเปน
พนักงาน/ลูกจางเอกชน (รอยละ 17.3) ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 9.8  มีเงินเดือนเฉล่ีย 20,349 บาท 
(เพิ่มจากปที่ผานมา 306 บาท)  สาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา เนื่องจากระบบงานไมดี ขาดความมั่นคง 
และขาดความกาวหนา การนําความรูไปประยุกตใช บัณฑิตเห็นวาสามารถนําความรูไปประยุกตไดมาก 
(คาเฉลี่ย 4.47)  สําหรับมหาบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน พบวา มีจํานวน 66 คนหรือรอยละ 9.4 ซึ่งสาเหตุ
สําคัญที่ยังไมไดทํางานเนื่องจาก รอฟงคําตอบจากหนวย งาน  23 คน และหางานทําไมได 26 คน ไม
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ประสงคจะทํางาน 9 คน  และอ่ืนๆ  8 คน มหาบัณฑิตที่ทํางานแลวและยังไมไดทํางาน สวนใหญหรือรอย
ละ 96.6 มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคใต ปญหาในการหางานทํา พบวา มีปญหาเหมือนปที่ผานมาใน 3 
ลําดับแรก ไดแก ไมทราบแหลงงาน ตองสอบจึงไมอยากสมัคร และเงินเดือนนอย สําหรับมหาบัณฑิตที่
ศึกษาตอมีจํานวน 36 คน สวนใหญเปนมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ จากบัณฑิตที่
สํารวจทั้งที่ทํางานแลว ศึกษาตอ และยังไมไดทํางาน พบวา บัณฑิตใหขอเสนอแนะการเพิ่มรายวิชาหรือ
ความรูเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพ ใน 3 ลําดับแรก ไดแก ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดาน
ภาษาอังกฤษ 545 คนหรือรอยละ 68.0 ใหเพิ่มเทคนิคการวิจัย 360 คนหรือรอยละ 44.9 และใหเพิ่มการ
ฝกปฏิบัติจริง  339 คนหรือรอยละ 42.3 

ระดับปริญญาเอก มีจํานวน 38 คน เปนผูมีงานทําแลวทั้งหมด ประเภทงานท่ีทํา สวนใหญ
หรือรอยละ 89.5 (34 คน) เปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 
2 คน และอ่ืนๆ 2 คน มีเงินเดือนเฉล่ีย 24,468 บาท และการนําความรูไปประยุกตใช ไดในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 4.58)  สําหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับการเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อเอ้ือประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพ  มีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชาหรือความรูเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพที่สําคัญ  
คือ ใหเพิ่มรายวิชา/ความรูดานภาษาอังกฤษ 32 คนหรือรอยละ 84.2  และใหเพิ่มเทคนิคการวิจัย 27 คน
หรือรอยละ 77.1  
 
สวนที่ 2 ความพีงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551 

1. การประเมินตนเองของบัณฑิตใน 3 ประเด็น คือ ประเมินคุณสมบัติของตนเองหลังสําเร็จ
การศึกษา ประเมินคุณสมบัติที่องคกรหรือผูจางงานตองการจากบัณฑิต และการปรับปรุงตนเองหลังสําเร็จ
การศึกษา  เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา การประเมินตนเองของบัณฑิตทั้ง 3 ประเด็น คือ 
ประเมินคุณสมบัติของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา ยังคงเปนเหมือนปที่ผานมาใน 3 ลําดับแรก ไดแก 
ความมีมนุษยสัมพันธ สมรรถภาพรางกาย และบุคลิกภาพ  แตการประเมินคุณสมบัติที่องคกรหรือผูจาง
งานตองการจากบัณฑิตแตกตางจากปที่แลว ในลําดับที่สาม ในปนี้บัณฑิตประเมินคุณสมบัติที่องคกร/ผู
จางงานตองการเปนเร่ืองทักษะทางคอมพิวเตอรเปนลําดับที่สาม แทนทักษะการวิเคราะหและแกปญหา  
สวนการปรับปรุงตนเองหลังสําเร็จการศึกษาในปนี้ตางจากปที่ผานมา (ยังคงลําดับที่หนึ่งในเร่ือง
บุคลิกภาพ) ในลําดับที่สองและที่สาม โดยลําดับที่สองบัณฑิตอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชา และลําดับที่สามใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําให เมื่อพิจารณาการประเมินตนเองของ
บัณฑิตหลังการสําเร็จการศึกษา สรุปไดดังนี้ 
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คุณสมบัติของตนเอง/คุณสมบัติท่ีองคกรตองการ/  
การปรับปรุงตนเองหลังสําเร็จการศึกษา 

คุณสมบัติของตนเองหลัง
สําเร็จการศึกษา 

คุณสมบัติที่องคกร/ผู
จางงานตองการ 

การปรับปรุง
ตนเองหลังสําเร็จ 

 คะแนน เฉลี่ย ระดับคุณสมบัติ จากบัณฑิต* การศึกษาฯ* 

1. ความมีมนุษยสัมพันธ 4.51  มากที่สุด 1 - 
2. สมรรถภาพทางรางกาย 4.34 มาก - 1 
3. บุคลิกภาพ  4.32 มาก 4  5  
4. ทักษะการเรียนรูสิ่งใหมๆ 4.29 มาก 5  - 
5. ทักษะการตัดสินใจ 4.17 มาก - - 
6. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา 4.17 มาก 7 - 
7. ทักษะการประยุกตความรูในการทํางาน 4.17 มาก - - 
8. วิชาความรูตามสาขาวิชา/เอก 4.05 มาก 2 - 
9.  ทักษะทางการบริหาร 4.04 มาก 9 - 
10. ทักษะการวิเคราะหปญหาและแกปญหา 4.04 มาก 6  - 
11. ทักษะทางคอมพิวเตอร 3.93 มาก 3  4  
12. ภาษาอังกฤษ 3.43 ปานกลาง 8** 8** 
13. ภาษาที่ 3 (จีน,ฝร่ังเศส,ญี่ปุน, มาเลเซีย) 1.77 นอย 8** 8** 
14. ศึกษาขอมูลงานดานอื่นที่ไมตรงกับสาขาวิชา - - - 6 
15. มองหาอาชีพอิสระ - - - 7 
16. อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เก่ียวกับสาขาวิชา - - - 2  
17. อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ไมเก่ียวกับสาขาวิชา - - - 9 
18. ใหบิดามารดาหรือญาติชวยแนะนําให - - - 3  
19. ใหอาจารยแนะนํางานให - - - 10 

* เปนลําดับที่มีรอยละสูง-ตํ่า ตามลําดับ         ** รวมเปนภาษาตางประเทศ 

1) บัณฑิตประเมินตนเอง จากการใหบัณฑิตประเมินคุณสมบัติตนเองใน 13 ขอ พบวา บัณฑิต
ประเมินตนเองวามีคุณสมบัติสวนใหญหรือเกือบทุกขออยูในระดับมาก ยกเวน 1) ความมีมนุษยสัมพันธ ที่
บัณฑิตประเมินตนเองอยูในระดับมากที่สุด 2) ภาษาอังกฤษ ที่บัณฑิตประเมินอยูในระดับปานกลาง และ 3)
ภาษาที่ 3 (จีน,ฝร่ังเศส,ญ่ีปุน,มาเลเซีย) ที่บัณฑิตประเมินอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบของคาเฉลี่ย
ระหวางกลุมบัณฑิตที่ทํางานแลว และกลุมบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน ในการประเมินคุณสมบัติของตนเองทั้ง 
13 ขอ พบวา สวนใหญคาเฉลี่ยของการประเมินของบัณฑิตที่ทํางานแลวมีคาเฉลี่ยนอยกวาคาเฉล่ียของการ
ประเมินของบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน  ยกเวน 2 ขอคือภาษาอังกฤษ และทักษะการประยุกตความรูในการ
ทํางาน   และเมื่อทดสอบหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ย พบวา เกือบทุกขอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ยกเวนขอภาษาที่สาม ขอยอยเร่ืองภาษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2) การประเมินความตองการขององคกรหรือผูวาจาง จากการใหบัณฑิตประเมินความ
ตองการขององคกรหรือผูวาจาง  9 ขอ พบวา บัณฑิตประเมินตนเองวาคุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจาง
ตองการในลําดับแรก คือ ความมีมนุษยสัมพันธ ลําดับที่สอง ความรูความสามารถสาขาวิชาชีพ/เอก และ
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ลําดับที่สาม ทักษะทางดานคอมพิวเตอร  เมื่อเปรียบเทียบกับปผานมา บัณฑิตประเมินความตองการของ
องคกรหรือผูวาจางในคุณสมบัติอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง เหมือนกันคือ ความมีมนุษยสัมพันธ และ
ความรูความสามารถทางสาขาวิชาชีพ/วิชาเอก สวนปนี้บัณฑิตเห็นวาทักษะทางดานคอมพิวเตอรเปน
ลําดับที่สามแทนทักษะการวิเคราะหปญหาและแกปญหา 

3) การปรับปรุงคุณสมบัติของตนเอง จากการใหบัณฑิตประเมินการปรับปรุงคุณสมบัติของ
ตนเอง 10 ขอ พบวา บัณฑิตประเมินตนเองวาเร่ืองที่ควรปรับปรุงในลําดับแรก พัฒนาสมรรถภาพทาง
กาย ลําดับที่สอง  อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชา และลําดับที่สามใหบิดามารดาหรือญาติ
ชวยแนะนําให เมื่อเปรียบเทียบกับปผานมา บัณฑิตประเมินตนเองวาเร่ืองที่ควรปรับปรุงไดเปล่ียนแปลง
ไป กลาวคือ จากเดิมที่ควรปรับปรุงเร่ืองพัฒนาบุคลิกภาพ และอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาจะเปนการปรับปรุงในเร่ือง อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชา และใหบิดามารดา
หรือญาติชวยแนะนําให ในลําดับที่สองและลําดับที่สาม สวนลําดับที่หนึ่งยังคงเดิม 

2. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา ในภาพรวม
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.23) เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ทุกดานบัณฑิตพึงพอใจ
ในระดับมากเชนกัน  ในดานผูสอน วิธีการสอน ดานหลักสูตร/สาขาวิชา  การใหบริการของหนวยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน และหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ (คาเฉล่ีย 4.48, 4.28, 4.19, 4.15  
และ 4.5) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา บัณฑิตมีความพึงพอใจมากข้ึนทั้งในภาพรวมและทุก
ดานจากโดยในปนี้พึงพอใจมากทั้ง 5 ดาน (คาเฉล่ียเพิ่มข้ึนในทุกดาน)  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พบวา ทั้ง 5 ดาน 43 ขอของ ความพึงพอใจของบัณฑิตที่ทํางานแลว 
และบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสรุปความพึงพอใจของบัณฑิต
ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ดาน ดังตาราง 
กลุมสาขา/คณะ ความพึงพอใจของบัณฑิตตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
หลักสูตร/
สาขาวิชา 

วิธีการสอน ผูสอน การบริการของ
หนวยงานฯ 

หองปฏิบัติการ 
/หองเรียนและอ่ืน  ๆ

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ      
ทันตแพทยศาสตร 4.17 4.19 **3 4.40 **2 4.05 **2 3.87 **1 
พยาบาลศาสตร 4.29 *3 4.34 *3 4.55 *1 4.23 *3 4.21 *1 
แพทยศาสตร 4.23 4.35 *2 4.53 *2 4.18 4.08 
เภสัชศาสตร 4.24 4.32  4.53 *2 4.18 4.10 
การแพทยแผนไทย 4.08 **1 4.17 **1 4.33 **1 3.95 **1 3.88 **2 

 



สรุป : ภาวะการหางานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551 

 -55- 

กลุมสาขา/คณะ ความพึงพอใจของบัณฑิตตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
หลักสูตร/
สาขาวิชา 

วิธีการสอน ผูสอน การบริการของ
หนวยงานฯ 

หองปฏิบัติการ 
/หองเรียนและอ่ืน  ๆ

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ      
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 4.13 4.17 **1 4.47 4.06 **3 3.99 
วิทยาศาสตร 4.16 4.24 4.48 4.10 4.00 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.30 *2 4.32 4.51 *3 4.28 *1 4.11 *3 
วิทยาศาสตรและเทคโนฯอุตสาฯ 4.23 4.28 4.48 4.15 4.07 
การจัดการส่ิงแวดลอม 4.31 *1 4.39 *1 4.44 4.11 4.14 *2 
กลุมวิศวกรรมศาสตร      
วิศวกรรมศาสตร 4.21 4.30 4.49 4.13 4.04 
กลุมเกษตรศาสตร      
ทรัพยากรธรรมชาติ 4.21 4.31 4.49 4.22 4.11 *3 
เทคโนโลยีและการจัดการ 4.10 **3 4.23 4.46 4.15 3.97 
อุตสาหกรรมเกษตร 4.16 4.25 4.44 4.12 4.02 
กลุมบริหารธุรกิจพาณิชยฯ      
การบริการและการทองเที่ยว 4.09 **2 4.19 **3 4.43 4.09 3.96 
พาณิชยศาสตรและการจัดการ 4.13 4.21 4.44 4.12 4.01 
วิทยาการจัดการ 4.19 4.27 4.47 4.16 4.06 
เศรษฐศาสตร 4.10 **3 4.22 4.43 4.12 4.00 
กลุมศึกษาศาสตร      
ศึกษาศาสตร 4.25 4.32 4.49 4.17 4.11 *3 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมฯ      
นิติศาสตร 4.17 4.29 4.42 **3 4.09 3.96 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.25 4.35 *2 4.55 *2 4.24 *2 4.14 *2 
ศิลปศาสตร 4.16 4.28 4.53 *2 4.15 3.97 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 4.23 4.25 4.43 4.12 4.02 
กลุมศิลปกรรมศาสตร      
ศิลปกรรมศาสตร 4.18 4.33 4.53 *2 3.95 **1 3.96 
กลุมสหวิทยาการ      
วิทยาการส่ือสาร 4.21 4.30 4.50 4.16 4.06 
วิเทศศึกษา 4.11 4.18 **2 4.44 4.06 **3 3.92 **3 
มหาวิทยาลัย 4.19 4.28 4.48 4.19 4.05 

* 3 คณะแรกที่มีคาเฉล่ียสูง    
** 3 คณะแรกทีมีคาเฉล่ียตํ่า 
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ระบบบันทึกขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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