แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรือ่ ง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รุนปการศึกษา 2547
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ สอบถามความพึงพอใจของทานทีม่ ตี อ ผูใ ตบงั คับบัญชาหรือลูกจาง
ที่สําเร็จการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 โดยมีรายละเอียดของ
คําถามดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไป จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต จํานวน 44 ขอ ตามคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ขอ
2.2 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
จํานวน 22 ขอ
2.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ จํานวน 12 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2. โปรดตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง เพราะคําตอบที่เปนจริงและสมบูรณเทานั้น จะชวยใหการ
วิจัยในครั้งนี้เ กิดประโยชนอยางเต็มที่
3. คําตอบของทาน ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และจะประมวลผลเปนรายงานในภาพรวม เพื่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของสถาบันเทานั้น

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงในชอง

หนาขอความที่ตรงกับคําตอบของทาน หรือเติมขอความใหสมบูรณ

1.1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1.) คุณวุฒิการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
5. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………..
2.) ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
1. เจาของกิจการ
2. 2. กรรมการผูจัดการ
3. ผูจัดการ/ผูอํานวยการ
4. หัวหนางาน/หัวหนาแผนก
5. อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………..
3.) ประสบการณการทํางาน

1. ต่ํากวา 5 ป
3. ตัง้ แต 11-15 ป
5. มากกวา 20 ป ขึ้นไป
1.2. ขอมูลสถานภาพของหนวยงาน
1.) ประเภทของหนวยงาน
1. ราชการ
3. รัฐวิสาหกิจ
2.) จํานวนบุคลากรในหนวยงาน
1. ต่ํากวา 50 คน
3. ตั้งแต 101-300 คน
3.) ประเภทกิจการของหนวยงาน
1. การผลิต ดาน…………………………….……
2. การใหบริการ ดาน…………………………….
3. สถานศึกษา
4. การเงิน/การธนาคาร
5. อื่น (ระบุ) …………………..…………..………

2. ตั้งแต 5-10 ป
4. ตัง้ แต 16-20 ป

2. เอกชน
4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………...

2. ตั้งแต 50-100 คน
4. มากกวา 300 คน ขึ้นไป

4.) วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน (โปรดเรียงลําดับความสําคัญ)
………. สอบขอเขียน
………. สอบปฏิบัติ
………. สอบสัมภาษณ
………. พิจารณาจากประวัติ/คุณสมบัติ/ประสบการณจากใบสมัครงาน
………. อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………
5.) ปจจัยสําคัญที่หนวยงานพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน (โปรดเรียงลําดับความสําคัญ)
……….. ผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม)
……….. สาขาวิชาเอก
……….. สถาบันการศึกษา
……….. บุคลิกภาพ
………… ความรูความสามารถพิเศษ (ระบุ) ……………………………….
………... อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………..
1.3 ขอมูลความสัมพันธของบัณฑิตกับหนวยงาน
1.) การปฏิบัติงานของบัณฑิตตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมาหรือไม
1. ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา
2. ใกลเคียงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา
3. ไมตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา
2.) ระยะเวลาที่บัณฑิตเขาทํางานในหนวยงาน
1. 1-3 เดือน
3. 7-9 เดือน
5. มากกวา 12 เดือน

2. 4-6 เดือน
4. 10-12 เดือน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต รุนปการศึกษา 2547
คําชี้แจง โปรดพิจารณาความพึงพอใจของทานตอบัณฑิตจากสถาบันที่ทํางานอยูกับ ทานตามคุณลักษณะตอไปนี้
แลวทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานมากที่สุดเพียงหนึ่งชอง

ระดับความพึงพอใจ
คุณลักษณะ

มากที่
สุด

ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
1. การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน
2. การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน
3. การเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว
4. การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5. การเขาใจคําสั่งและปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ดวยตนเอง
6. การใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน
7. การดูแลรักษาเครื่องมือ/อุปกรณใหอยูในสภาพสมบูรณ
8. การวิเคราะหและตัดสินใจปญหาในงานที่รับผิดชอบ
อยางมีเหตุผล
9. การเสนอความคิดเห็นและเหตุผลที่เปนประโยชนตองาน
10. การเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหม
เพื่อพัฒนางาน

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
คุณลักษณะ
ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
1. การใชภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสาร
2. การใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสาร
3. การใชภาษาอังกฤษในการทํางาน
4. การใชทักษะทางคอมพิวเตอรในการทํางาน
5. การวางแผนและจัดระบบการทํางาน
6. ความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนางาน
7. การควบคุมและถายทอดความรูใหผูอื่น
8. การแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางทํางาน
9. ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
10. ความรูรอบตัวและวิสัยทัศนที่กวางไกล
11. ความเชื่อมั่นในตนเอง
12. การมีปฏิภาณไหวพริบในการทํางาน
13. ความมั่นคงทางอารมณ
14. ความสุภาพออนนอมวางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
15. การมีระเบียบวินัยในการทํางาน
16. ความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
17. การมีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถเขากับบุคคลอื่น
18. ความสามารถในการทํางานเปนทีม
19. คุณสมบัติของการเปนผูนํา
20. คุณสมบัติของการเปนผูตาม
21. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
22. ความสนใจที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ

มากที่
สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
คุณลักษณะ

มากที่
สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1. ความขยัน อดทน
2. ความรับผิดชอบตองานในหนาที่
3. การรักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน
4. การปฏิบัติตามกฎเกณฑระเบียบขอบังคับของหนวยงาน
5. ความเสียสละในการปฏิบัติหนาที่และหนวยงาน
6. การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
7. การมีเจตคติที่ดีตอหนวยงาน
8. การรักษาประโยชนของหนวยงานทั้งทางตรงและทางออม
9. การรูจักใชทรัพยากรอยางประหยัดและระวังรักษาทรัพยสิน
ของหนวยงาน
10. การคํานึงถึงประโยชนของสังคมเปนหลัก
11. การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี
12. การเคารพในสิทธิและทรัพยสินของผูอื่น

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
----------------------------------------------------

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหขอมูลของทาน มา ณ โอกาสนี้ดวย
หมายเหตุ สถาบันไดจาหนาซองติดแสตมป (ดานหลังของแบบสอบถาม) พรอมสงไวเรียบรอยแลว

