บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของซึ่งจะนําเสนอในบทนี้มีดังตอไปนี้
2.1 สภาพการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
2.1 สภาพการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ดําเนินการ
จัดการศึกษามาเปนระยะเวลา 47 ป ที่มุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา และผลิตกําลัง
คนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
และสนับสนุนใหมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมี
การสรางความสัมพันธ
และความรวมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษากับสถาบันการ
ศึกษา ที่มีชื่อเสียงของโลก เพื่อมุงสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดพฒ
ั นาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ผลิต
บัณฑิตในระดับตางๆ ออกไปรับใชสังคมตามปณิธานที่ “มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของใหมี
ความรูค คู ณ
ุ ธรรม เพือ่ เปนผูพ ฒ
ั นาและสรางสรรคเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน” ภายใตปรัชญาของสถาบันที่วา “พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ขณะเดียวกันสถาบันก็ไดนําวิธีการของเยอรมันที่มุงเนนการปฏิบัติ
และสามารถกระทําจริงไดเปนตนแบบ และพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอม
ของประเทศ โดยไดเริ่มตนผลิตชางฝมือยุคใหมที่ทันสมัยของประเทศพัฒนา ที่มีความรูทักษะ
และประสบการณจริงทีท่ าํ งานไดอยางจริงจัง จนเปนทีย่ อมรับกันทัว่ ไปวาผูท สี่ าํ เร็จการศึกษาจาก
สถาบันแหงนี้ สามารถทํางานไดและแกไขปญหาไดดี มีฝมือ แมวาในปจจุบันจะมีการขยายตัว
และการเปลีย่ นแปลงทางดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศ ทําใหความตองการแรงงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมากขึ้น ซึ่งสถาบันไดตระหนักถึงปญหานี้มาโดยตลอด จึงมี
เปาหมายที่จะสนองตอบความตองการ กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน และจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อันจะเปนปจจัยสําคัญตอการ
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาใหกวางขวางมากขึ้น โดยสถาบันไดมีความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สมาคมวิชาชีพ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม วิทยาลัย
และโรงเรียนอาชีวศึกษาตางๆ ในการจัด Co-operative Education และ Training ทั้งนี้เพื่อเปน
การขยายฐานการพัฒนากําลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อเปนการผลิตกําลัง
คนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญและชํานาญการ ที่จะเปนผูสราง
เทคโนโลยีใหแกประเทศ (กองบริการการศึกษา, 2547 : 1-2)
ในปการศึกษา 2548 สถาบันมีหนวยงานทีด่ ําเนินการจัดการการศึกษา 9 หนวยงาน ไดแก
1. คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยึดถือนโยบายการผลิตวิศวกรที่มีความรู ความเขาใจใน
หลักการวิศวกรรมศาสตรพื้นฐานและมีทักษะในเชิงปฏิบัติ สามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชเพื่อ
แกปญหาทางวิศวกรรมในปญหาจริงไดอยางมีประสิทธิผล อีกทั้งมีโครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาของคณะอีกดวย อาทิเชน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตลอดจนสถานประกอบการตางๆภายในประเทศมีการเรียนการสอน
9 ภาควิชา จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 42)
2. คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม มุง เนนการผลิตครูชา งอุตสาหกรรม นักเทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผูบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ในสาขาวิชาดานวิศวกรรม
และดานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ใหเปนผูม คี วามรูค วามสามารถ ทัง้ ทางดานทฤษฎีและปฏิบตั กิ าร
นอกจากนี้ยังมีโครงการความรวมมือทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาครูประจําการและผูบริหารของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกดวย มีการเรียนการสอน 6
ภาควิชา จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 3 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 42)
3. คณะวิทยาศาสตรประยุกต มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริย
ธรรม
ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตรงตามความตองการของอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาประเทศ และใหบริการการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แกนักศึกษาทั้งในคณะและนอกคณะ นอกจากนี้ยังสงเสริมการพัฒนาวิชาการดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรใหแกสังคมในโครงการ อบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอรและ
วิทยาศาสตรโลก โครงการโรงเรียนแกนนํา โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ โครงการสงเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
อีกทั้งมีโครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาไดแก โครงการความรวมมือดานสถิติกับ Royal Melbourne Institute of Technology
(RMIT) ประเทศออสเตรเลีย โครงการความรวมมือทุกสาขาวิชากับ The University of
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Canterbury ประเทศนิวซีแลนด มีการเรียนการสอน 6 ภาควิชา จัดการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี 13 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 43)
4. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มุงเนนการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีความรูความสามารถในการคิดคนเพื่อออกแบบ สราง บริหารจัดการ
ในระบบธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทัง้ การประยุกตใชองคความรูเ พือ่ ชุมชน
และสังคม โดยเนนการขยายโอกาสทางการศึกษาในสวนภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่
ใกลเคียง นอกจากนีย้ งั มีโครงการความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลีย่ นอาจารยและนักศึกษา
ระหวาง 3 สถาบัน ไดแก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเคมนิทซ
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอีกดวย มีการเรียน
การสอน 5 ภาควิชา จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 43)
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุง เนนการผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ คี วามเปนเลิศ
ทางวิชาการและสงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมผี ลงานวิจยั อยางตอเนือ่ ง ใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทางดานคอมพิวเตอรฮารดแวร และซอฟแวรของ
ประเทศ นอกจากนี้ไดรวมมือกับ University of South Australia เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรนานาชาติอีกดวย มีการเรียนการสอน 2 ภาควิชา จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 43)
6. คณะศิลปศาสตรประยุกต มุง เนน การผลิตบัณ ฑิต ที่มีคุณ ภาพเพื่อ ตอบสนอง
ความตองการของสังคม และเสริมสรางองคความรู เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ไดใหบริการ
การสอนวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแกนักศึกษาทุกคณะ
ในสถาบันอีกดวย มีการเรียนการสอน 3 ภาควิชา จัดการศึกษาระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร
(กองแผนงาน, 2548 : 43)
7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มุงมั่นการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ
ดานอุตสาหกรรมเกษตร การบริหารและการจัดการในระบบธุรกิจทางการเกษตรที่มีความรูคูคุณ
ธรรม อันจะกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยเนนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสวนภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกลเคียง มีการเรียนการสอน
2 ภาควิชา จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 43)
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุงเนนการผลิตชางเทคโนโลยีและบัณฑิตที่มีความรู
ความชํานาญทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ ใหมีความสามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต
สมัยใหม เนนความชํานาญในการปฏิบัติงานในโรงงาน ภาคสนามและสามารถประกอบอาชีพได
อยางแทจริง นอกจากนี้ไดพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลโดยมีโครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ไดแก
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย มีการเรียนการสอน 10
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ภาควิชา จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร) 3 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาตรี 21 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 44)
9. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มุงเนนผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรหลักสูตรนานาชาติทางดานวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ที่มีศักยภาพในการทําวิจัยและพัฒนาที่สอดคลองกับ ความตองการจริงของประเทศและภูมิภาค
ในการจัดการเรียนการสอนจะมีผูเชี่ยวชาญจาก RWTH Aachen University เดินทางมารวม
สอนใหแกนกั ศึกษา และไดมกี ารสงนักศึกษาไปฝกงานในตางประเทศอีกดวย มีการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 44)
ในปการศึกษา 2548 สถาบันมีการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 120 หลักสูตร ดังนี้
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาห
กรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตรประยุกต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานา
ชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
รวม

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
8
3
7
3
7
-

ปว.ช.*
-

ปริญญาตรี
22
6
13

รวม
33
16
20

-

9

-

-

9

3

2
21

3
5
-

2
-

5
5
2
24

-

-

6

-

6

3

73

36

8

120

* ปว.ช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร)

2.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ไดกําหนดจุดมุงหมายของ
การจัดการศึกษาไววา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู
อื่นไดอยางมีความสุข กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนคนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสง
เสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอัน
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เปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (สํานัก
งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 : 7)
ดังนั้นเพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ในหมวด 6 วาดวยมาตร
ฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 จึงกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนัน้ ได
กําหนดใหมสี าํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนหนวยงานที่
ดําเนินการจัดทํากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้สําหรับประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 48 ตัวบงชี้ ซึ่งในมาตรา
ฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.4 คือ ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผู
ประกอบการ และผูใชบัณฑิต ซึ่งหมายถึง ความคิดเห็นของนายจาง ผูประกอบการ หรือผูใ ช
บัณฑิต โดยประเมินบัณฑิตใหมทที่ ํางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ มาแลวตัง้ แต 1-3 ป โดย
พิจารณาคุณสมบัตทิ เ่ี กีย่ วกับการทํางานของบัณฑิต 3 ดาน ดังนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 : 26-29)
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ โดยอาจสอบถาม
เกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในดาน
ตางๆ เชน ความมุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จ มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
ความสามารถในการบริหารคน และการสรางสรรคงานใหม
2. ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน โดยอาจสอบถามเกี่ยวกับ
ความเปนผูนํา การมีทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออกตอผูรวมงาน)
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา มีทกั ษะในการทํางานเปนทีม การปรับตัวใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส สเปน
ฯลฯ มีทักษะทางคอมพิวเตอร มีความใฝรู
3. ดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยอาจดูจากความซื่อสัตย
การตรงตอเวลา และเปนผูมีวินัย เปนตน ผูวิจัยจึงยึดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ
การทํางานของบัณฑิตทั้ง 3 ดาน ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) กําหนดไว เปนหลักในการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตในการวิจัยครั้งนี้
นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาคุณลักษณะของพนักงานที่นายจางตองการ เพื่อใชประกอบการทําวิจัย
เรื่องนี้ ดังนี้
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วิมล (2537 : 86-87) กลาววาเรื่องของบุคลิกภาพเปนเรื่องที่สําคัญในทุกองคการ เพราะ
บุคลิกภาพของบุคคลแตละคนที่เขามาทํางานในองคการนั้น จะถายทอดออกมาเปนพฤติกรรม
ในการทํางาน ซึ่งพอสรุปออกเปน 2 ประเภท คือ
1. บุคลิกภาพภายนอก เปนพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกแลวคนอื่นสามารถสังเกตได
ซึ่งรูปแบบของบุคลิกภาพภายนอกไดแก
1.1 การแสดงออกทางสีหนาและแววตา เชน หนาตายิ้มแยมแจมใส ใบหนาบึ้งตึง
การขมวดคิ้ว ฯลฯ
1.2 การแสดงออกทางวาจา เชน การใชวาจาที่สุภาพ พูดชัดถอยชัดคํา ฯลฯ
1.3 การแสดงออกทางการแตงกาย เชน การแตงกายเรียบรอย แตงกายถูกกาลเทศะ
ทันสมัย หรือแตงกายลาสมัย
1.4 การแสดงออกทางอากัปกิริยา หรือกิริยาทาทาง เชน การเดิน การนั่ง
การรับประทานอาหาร
1.5 รูปรางหนาตา เชน หนาตาสวย ขี้เหร ผอม อวน สูง เตี้ย ผิวขาว เปนตน
2. บุคลิกภาพภายใน เปนพฤติกรรมภายในที่ไมสามารถมองเห็นได แตมีความสัมพันธ
และมีอิทธิพลตอการแสดงออกของบุคลิกภาพภายนอก เปนเรื่องที่คอนขางจะเขาใจยาก ตองใช
เวลาในการสังเกต และศึกษา ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
2.1 ความเชื่อมั่นในตนเอง
2.2 ความซื่อสัตยสุจริต
2.3 ความสามารถ
2.4 ความกระตือรือรน
2.5 ความคิดริเริ่ม
2.6 ความรับผิดชอบ
2.7 ความรอบรู
2.8 ความจริงใจ
2.9 ความจํา
2.10 ความโอบออมอารี
ทัศนา (2531 : 84-86) คุณลักษณะของพนักงานที่นายจางตองการ ซึ่งเปนแนวทางไปสู
ทางกาวหนาและชีวิต ดังนี้
1. คุณคาเฉพาะตัว
1.1 ซื่อสัตย
1.2 นับถือตนเอง และมีภาพพจนที่ดีตอตนเอง
1.3 มีเปาหมายในอาชีพและชีวิต
1.4 มีความมั่นคงทางอารมณ
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1.5 มีทัศนคติที่ดี
1.6 มีความกระตือรือรน
1.7 ไมจํากัดความสามารถของตนเอง
2. ทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจ
2.1 มีความยืดหยุน
2.2 มีความคิดสรางสรรค และมีแนวทางแปลกใหม
2.3 สามารถปรับตัวเขากับความตองการของงานที่เปลี่ยนแปลงได
2.4 สามารถใชเหตุผลและตัดสินใจไดอยางเที่ยงตรง
2.5 สามารถวางแผนและจัดระบบการทํางานได
2.6 มีสมาธิสามารถจดจออยูกับงานหลายๆ สวนในเวลาเดียวกันได
3. ความสัมพันธกับผูอื่น
3.1 เขากับเพื่อนรวมงานไดดี
3.2 ยอมรับการปกครองและคําปรึกษาแนะนําของหัวหนา
3.3 ยอมรับขอติชม
3.4 ทํางานเปนทีมได
3.5 มีความเปนมิตร
3.6 เสมอตนเสมอปลายกับผูอื่น
3.7 ใหความรวมมือดี
3.8 เต็มใจรับมอบงานดวยความยินดี
3.9 มีจิตสํานึกในการใหบริการ
3.10 ยอมรับผูอื่น
3.11 เคารพในสิทธิและทรัพยสินของผูอื่น
3.12 มีคุณสมบัติของการเปนผูนํา
พรนพ (2544 : 6, 15) ไดกลาววา คุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติตองการ และ
มีความจําเปนตองปลูกฝงใหถึงพรอมในสถานการณปจจุบัน 10 ประการ มีดังนี้
1. มีระเบียบวินัย
2. มีความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม
3. ขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพ
4. สํานึกในหนาที่ และความรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติ
5. รูจักคิดริเริ่ม วิจารณ และตัดสินใจอยางมีเหตุผล
6. กระตือรือรนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
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7. มีพลานามัยสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ
8. รูจักพึ่งตนเอง และมีอุดมคติ
9. มีความภาคภูมิ และรูจักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ
10. มีความเสียสละ เมตตาอารี กตัญูกตเวที กลาหาญ และสามัคคีกัน
วุฒิ (2545 : 11-12) ไดใหแนวคิดวาปจจุบนั การแขงขันในตลาดแรงงานคอนขางสูงลักษณะ
ของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตองการไดเปลี่ยนแปลงไป ทักษะที่สถานประกอบการตองการใหมี
ในตัวบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ไดแก การเปนผูที่ไววางใจไดดานการงานการจัดการ การ
พัฒนาตนเอง ความสามารถในการรับรู การแกปญหา มนุษยสัมพันธ แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ
ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารขอมูล และการเปนผูนํา เปนตน สิ่งที่
ทาทายสําหรับบัณฑิตกอนที่จะสําเร็จการศึกษา คือการไดมีโอกาสสรางความเขาใจและความ
คุนเคยกับโลกแหงความเปนจริงของการทํางานและการเรียนรู เพื่อใหไดมาซึ่งทักษะของงาน
อาชีพและทักษะดานการพัฒนาตนเองนอกเหนือไปจากทักษะดานวิชาการ ซึ่งผูวาจางจะมีความ
คาดหวังจากพนักงานสูงในเรื่องตอไปนี้
1. เปนผูที่มีความรูในวิชาชีพ
2. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี
3. มีความซื่อสัตย ขยัน มีน้ําใจ และอดทน
4. มีความกระตือรือรนและไมเลือกงาน
5. มีวินัยเครงครัดตอกฎระเบียบองคกร
6. มีทัศนคติที่ดีตอองคกร
นอกจากนี้ยังไดกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตที่จะกาวเขาสูงานอาชีพไวดังนี้
1. มีความรอบรู
1.1 รอบรูในเนื้อหาวิชาของตนเองอยางถองแท
1.2 รอบรูเกี่ยวกับองคกรที่ตนเองปฏิบัติงาน
1.3 รอบรูเกี่ยวกับเนื้อหาและภาระงานที่รับผิดชอบ
1.4 รักที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ (ใฝศึกษา คนควาเปนนิตย มุงคิดสรางสรรค
กาวทันเทคโนโลยี)
2. สูงานหนัก
2.1 มีความรักงาน มีทัศนคติในแงบวกตองานและปญหาของงาน โดยระลึกอยูเสมอ
วางานและปญหา คือ โอกาสที่ไดรับ
2.2 มีความกระตือรือรน ปวารณาตนเองที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลา
2.3 มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ของตนเอง
2.4 มีความพรอมเสมอทั้งรางกายและจิตใจที่จะปฏิบัติงาน
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3. รักองคกร
3.1 มีทัศนคติที่ดีตอองคกรและหนวยงาน
3.2 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นเปนทีม
3.3 ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ใจกวาง รูจักมองและคิดสิ่งใหมๆ เสมอ
4. ยึดมั่นวินัยและจริยธรรม
4.1 มีวินัยในการปฏิบัติงาน
4.2 ซื่อสัตยสุจริต ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ
4.3 รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงานที่นายจางตองการ ที่กลาวมาขางตนนี้อาจ
กลาวไดวา สอดคลองกับกรอบแนวคิดของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการ
ศึกษา (สมศ.) ทีต่ อ งการใหสอบถามกับนายจางถึงคุณสมบัตทิ เี่ กีย่ วกับการทํางานของบัณฑิต 3
ดาน ไดแก ดานการนําความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดานความรูพื้นฐานที่
สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
วิทยา (2530) ไดทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตครุศาสตรอุต
สาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยา
ศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในทัศนะของบัณฑิตและผูบังคับบัญชา
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ และเจตคติตอวิชาชีพ กลุมตัว
อยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2525 ถึงปการศึกษา
2529 จํานวน 57 คน และผูบังคับบัญชา 41 คน การเก็บรวบรวมขอมูลไดใชแบบสอบถามที่ผู
วิจัยสรางขึ้น 2 ฉบับ สําหรับบัณฑิตและผูบังคับบัญชา แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยการ
คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ในทัศนะของบัณฑิตและผูบังคับ
บัญชาในดานมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและเจตคติตอวิชาชีพอยูในระดับมาก สวนดานความรู
ความสามารถทางวิชาการอยูในระดับปานกลาง
2. ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ในทัศนะของบัณฑิตที่ไดรับเกียรติ
นิยม ในดานวิชาการ บุคลิกภาพและเจตคติตอวิชาชีพ สูงกวาในทัศนะของบัณฑิตที่ไมไดเกียรติ
นิยมอยางมีนัยสําคัญที่ .01 ยกเวนในดานมนุษยสัมพันธ ซึ่งปรากฏวาทั้งในทัศนะของบัณฑิต
ที่ไดเกียรตินิยมและไมไดเกียรตินิยม มีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
3. ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ในทัศนะของผูบังคับบัญชาที่มี
วุฒิการศึกษาทางสาขาอื่นๆ ที่มิใชทางวิศวกรรมโยธาในดานวิชาการ บุคลิกภาพและเจตคติ
ตอวิชาชีพสูงกวาในทัศนะของผูบังคับบัญชา ที่มีวุฒิการศึกษาทางสาขาวิศวกรรมโยธาอยางมี
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นัยสําคัญที่ .01 ยกเวนในดานมนุษยสัมพันธ ซึ่งพบวาในทัศนะของผูบังคับบัญชาทั้งสอง
ไมแตกตางกัน
4. ผลการปฏิบตั งิ านของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ในทัศนะของบัณฑิตในดานวิชาการ
มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ และเจตคติตอวิชาชีพ ต่ํากวาในทัศนะของผูบังคับบัญชาอยางมีนัย
สําคัญที่ .01
ไพฑูรย และคณะ (2535) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทและสัมฤทธิ์ผลการผลิตบัณฑิต
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบ 50 ป พบวาในสวนการประเมินคุณภาพการ
ทํางานของบัณฑิต โดยผูบังคับบัญชาหรือนายจางของบัณฑิต ซึ่งเปนลักษณะการประเมิน
โดยภาพรวม ไมเปรียบเทียบระหวางรุน ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพการทํางานของบัณฑิตขึ้นกับ
ตัวบุคคลนั้นๆ มากกวาปจจัยอื่น ผลจากการศึกษาพบวาผูบังคับบัญชาหรือนายจางสวนใหญ
ไดประเมินคุณภาพการทํางานของบัณฑิตในเรื่องตางๆ ตอไปนี้คือ ความรู ความสามารถ
ดานวิชาการ ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการทํางาน และ
ความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ ในภาพรวมอยูในระดับดี นอกจากนี้ไดมีการศึกษา ความพึงพอใจ
ของผูบังคับบัญชาหรือนายจางตอการทํางานของบัณฑิต ในดานตางๆ ผูบังคับบัญชาสวนใหญ
(มากกวารอยละ 40) มีความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับมาก ไดแก ความรูความสามารถ
ในสาขาวิชาที่จบ ความกระตือรือรนและพรอมที่จะรับงาน ความรับผิดชอบตอหนาที่และ
ความซื่อสัตยและมีวินัย
บริบูรณ (2539) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการกําลังคนดานเทคโนโลยีการจัด
การอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบวา ในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ.25392543) สถานประกอบการมีความตองการกําลังคน ดานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และ
ดานการบริหารงานบุคคลในระดับมาก และมีความตองการดานคุณลักษณะความเปนผูนําและ
คุณสมบัติอื่นๆ ในระดับปานกลาง
มงคล (2539) ไดทาํ การวิจยั เรือ่ ง การติดตามผลการปฏิบตั งิ านของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร
สาขาไฟฟา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาตอผล
การปฏิบัติงานของบัณฑิตในดานความรูความสามารถทางวิชาการ และคุณลักษณะดานมนุษย
สัมพันธบุคลิกภาพ และทัศนคติตอวิชาชีพ นอกจากนั้นยังศึกษาความคิดเห็นบัณฑิตเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาในดานตางๆ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. 2536 จํานวน 145 คน และผูบังคับบัญชาของ
บัณฑิต จํานวน 109 คน การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปน 2 ฉบับ
สําหรับบัณฑิตและผูบ งั คับบัญชา แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความเห็นวา บัณฑิต
มีความรูค วามสามารถทางดานวิชาการ มนุษยสัมพันธและทัศนคติตอ วิชาชีพ อยูใ นระดับปานกลาง
แตมคี ณ
ุ ลักษณะดานบุคลิกภาพอยูใ นระดับดี นอกจากนัน้ ผูบ งั คับบัญชายังเห็นวาบัณฑิต มีปญหา

16
ในการทํางานคือ มีความรูดานทฤษฎีแตนํามาปฏิบัติไมได และขาดความคิดสรางสรรค สําหรับ
บัณฑิตเห็นวาองคประกอบหลักสูตรในดานเนื้อหาวิชาและอาจารยประจํามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง สวนองคประกอบหลักสูตรในดานอาจารยพเิ ศษ รวมทัง้ การวัดและการประเมินผลมี
ความเหมาะสมอยูใ นระดับดี
สุวัฒน (2539) ทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัตงิ านของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูบ งั คับบัญชาของผูส าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตอผลการปฏิบัติงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาในดานความรูความสามารถทางวิชาการและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
ของผูสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังศึกษาความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการนํา
ความรูความสามารถที่ไดรับจากการศึกษาไปใชในการปฏิบัติงานในดานตางๆ และปญหาใน
การปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2534
ถึง 2538 จํานวน 109 คน และผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 96 คน การเก็บ
รวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 2 ฉบับ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาและผูบ งั คับ
บัญชา แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูส าํ เร็จ
การศึกษามีความรูค วามสามารถทางวิชาการ โดยเฉลีย่ อยูใ นระดับดีในเรือ่ งการประมวลผลขอมูล
การแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในระบบคอมพิวเตอร และการตออุปกรณที่ใชรวมกับระบบคอมพิวเตอร
สําหรับคุณลักษณะในการปฏิบตั งิ านของผูส ําเร็จการศึกษาผูบ งั คับบัญชามีความเห็นวาผูส าํ เร็จการ
ศึกษามีคณ
ุ ลักษณะในการปฏิบตั งิ าน โดยเฉลีย่ อยูใ นระดับดีในเรือ่ งมีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิด
ชอบในการปฏิบัติงานและมีการยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่น
สําหรับความคิดเห็นของผู
สําเร็จการศึกษาตอปญหาในการปฏิบัติงานพบวา มีปญหาเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน
มากที่สุด
ญาณวรรณ (2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาห
กรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และศึกษาความคิดเห็นของผูบ งั คับบัญชา
เกีย่ วกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ระหวาง ปการศึกษา 2535 ถึง 2539 จํานวน 324 คน และผูบังคับบัญชาของบัณฑิต จํานวน
284 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบเลือก
ตอบแบบมาตราสวนประมาณคา และแบบปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิและตาราง ผลการ
วิจัยพบวา ความคิดเห็นของบัณฑิตและผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับดานความรูวิชาชีพพื้นฐานและ
ความรูดานอิเล็กทรอนิกส เห็นวามีการนําไปใชอยูในระดับปานกลาง สวนความรูดานไฟฟา
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กําลังบัณฑิตมีความคิดเห็นวามีการนําไปใชปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และผูบังคับ บัญชาเห็น
วามีการนําไปใชอยูในระดับปานกลาง สวนความรูวิชาชีพครูทั้งบัณฑิตและผูบังคับ บัญชาเห็น
วา มีการนําไปใชปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สําหรับความคิดเห็นของบัณฑิตและผูบังคับบัญชา
ดานทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ดานทักษะอิเล็กทรอนิกส และดานทักษะไฟฟากําลัง เห็นวามีการนํา
ไปใชปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง สวนดานทักษะวิชาชีพครู เห็นวามีการนําไปใชปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ ดานเจตคติตอวิชาชีพ ทั้งบัณฑิตและผู
บังคับบัญชาเห็นวามีการนําไปใชปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
บุญชัย (2542) ไดทําการวิจัย เรื่อง ศึกษาแนวโนมความตองการดานแรงงานและคุณ
ลักษณะที่พึงประสงคของชางอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ในจังหวัดระยองดานแรงงานชางอุตสาหกรรม มีความตองการแรงงานในระดับ ปวช.
และปริญญาตรีในระดับนอย สวนระดับ ปวส. มีความตองการในระดับนอยที่สุด สวนความ
ตองการสาขาวิชาชีพใหมๆ พบวา ในระดับ ปวช. และ ปวส. มีความตองการชางเขียนแบบและ
ออกแบบดวยคอมพิวเตอร สวนในระดับปริญญาตรีมคี วามตองการในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่
สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมไดดี โดยทั้งหมดมีความตองการอยูในระดับนอยที่สุด ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคพบวา มีความตองการอยูในระดับมาก ในดานความซื่อสัตยตอตนเอง
และผูอื่น ดานความปลอดภัยในการทํางาน และดานความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน อยูใน
ระดับมาก ดานความตองการความชวยเหลือดานตางๆ พบวา มีความตองการความชวยเหลือ
อยูในระดับมาก ในดานการตลาด การวิจัยและพัฒนาสินคา และดานเงินทุนหมุนเวียน
สักรินทร (2543 : ค) ไดทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาห
กรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนใน
ดานหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน ดานหองสมุดและศูนยวิทยบริการ และดานสภาพแวดลอมของ
อาคารเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิจัยพบวาผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูใ น
ระดับมากทุกดาน และจากการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั พบวา ผูส าํ เร็จการศึกษาทั้งแผน ก
และแผน ข มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 ดาน
ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณรงค (2543 : ค) ไดทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบังคับ
บัญชาและมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ในดานมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ เจตคติตอวิชาชีพ และกิจนิสัยในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตและผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับดานวิชาการ ซึ่งแบงเปนความรูและ
ทักษะดานวิชาชีพพื้นฐาน ความรูและทักษะดานไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกสกําลัง และความรู
และทักษะดานวิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส มีการนําไปใชในการปฏิบัติงานในระดับ ปาน
กลาง สําหรับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา เกี่ยวกับการนําความรูดานมนุษยสัมพันธ ดาน
บุคลิกภาพ ดานเจตคติตอวิชาชีพ และดานกิจนิสัยในการทํางาน ผูบังคับบัญชาเห็นวา มีการนํา
ไปใชในการปฏิบตั งิ านในระดับมาก และจากการเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของมหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตามทัศนะของมหาบัณฑิตและผูบังคับบัญชาในดานวิชาการพบวา มี
ผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
เทียนชัย (2544 : ค) ไดทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามความคิด
เห็นของมหาบัณฑิตกับผูบังคับบัญชาในดานความสามารถในการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ
บุคลิกภาพ และเจตคติตอวิชาชีพ ผลการวิจัยพบวา ผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ในดานความสามารถในการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ และ
เจตคติตอ วิชาชีพ ตามความคิดเห็นของทัง้ มหาบัณฑิตและผูบ งั คับบัญชามหาบัณฑิตอยูใ นระดับ
มากทุกดาน สวนความคิดเห็นเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านในทัศนะของมหาบัณฑิตกับผูบ งั คับบัญชา
ในดานความสามารถในการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ และเจตคติตอวิชาชีพ
ไมแตกตางกัน
สมบูรณ (2545) ทําการวิจยั เรือ่ ง การติดตามผลบัณฑิตกลุม โยธา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาจํานวน และรายไดเฉลีย่ ของบัณฑิตกลุม สาขาโยธา ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ทีท่ าํ งาน
เปนลูกจางและประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงจํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอภายใน 1 ป หลังจบการ
ศึกษา และเพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจางและผูป ระกอบการ ที่มีตอบัณฑิตกลุมโยธา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ ปการศึกษา 2544 ผลการวิจัยพบวา ในสวนของความพึงพอใจของนายจางและผู
ประกอบการที่มีตอบัณฑิต สวนใหญอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานวิชาการ (ความสามารถ
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรพื้นฐาน และดานวิชาชีพ) ดานมนุษย
สัมพันธ (ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น การใหคําแนะนําและแกปญหาของผูรวมงานทั้งในดานวิชาการและสวน
ตัว การสรางบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน และการใหความรวมมือและรวมกิจ
กรรมกับหมูคณะ) ดานบุคลิกภาพ (ความขยัน ความนอบนอมและออนโยน ความละเอียดรอบ
คอบ ความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําที่ดี ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีเหตุผล การควบคุม
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อารมณ การแตงกายใหเหมาะสมกับอาชีพ และการวางตัวเหมาะสมกับสถานภาพ) ดานเจตคติ
ตอวิชาชีพ (ความภูมิใจในอาชีพ ความกระตือรือรนในการทํางาน ความรักและศรัทธาในอาชีพ
ความซื่อตรงตอหนาที่ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตออาชีพ และการเพิ่มพูนความรูใน
อาชีพ)
เพลินพิศ, รัชฎา (2547) ทําการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2543 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
จําแนกตามคณะและประเภทของนายจาง ผลการวิจัยพบวา นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2543 ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการนําความรูไปใชในการทํางาน ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอ
การทํางาน และดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สวนการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต จําแนกตามคณะพบวา นายจางมีความพึงพอใจตอ
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุต สาหกรรม คณะวิท ยาศาสตรประยุกต
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไมแตกตางกัน
ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต จําแนกตามประเภทของนายจางพบวา นายจางของหนวยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจกับนายจางของหนวยงานเอกชน มีความพึงพอใจตอบัณฑิต แตกตาง
กันในภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนายจางของหนวยงานราช
การและรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางของหนวยงานเอกชน
รัชฎา และคณะ (2548) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2545 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
จําแนกตามคณะและประเภทของนายจาง ผลการวิจัยพบวา นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2545 ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดานความรูพื้น
ฐาน ที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สวนการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต จําแนกตามคณะพบวา นายจางมีความพึง
พอใจตอบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไมแตกตางกันใน
ภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเปรียบเทียบความพึงพอ
ใจของนายจางตอบัณฑิต จําแนกตามประเภทของนายจางพบวา นายจางของหนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ กับนายจางของหนวยงานเอกชน มีความพึงพอใจตอบัณฑิต แตกตางกันในภาพ
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รวมทั้ง 3 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนายจางของหนวยงานราชการและรัฐ
วิสาหกิจมีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางของหนวยงานเอกชน
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (2545) ทําการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง (ผู
บังคับบัญชา) ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา รุนปการศึกษา 2543
มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ความคิดเห็นของนายจาง ที่
มีตอการทํางานของบัณฑิต และความตองการของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่จะรับเขาทํางานใน
องคกร ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการสํารวจพบวา ผูบังคับบัญชาเห็นวา
บัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต อยูในระดับดี ในดานความรูพื้นฐานของ
สาขาวิชาทีเ่ รียนกับความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ความรับผิดชอบในการทํางาน ความสามารถ
ของบัณฑิตในการนําความรูจากการศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบัณฑิตใน
การใชเครือ่ งคอมพิวเตอร ความสามารถของบัณฑิตในการปฏิบตั งิ านรวมกับผูอ นื่ ความสามารถ
ของบัณฑิตในดานความถูกตองและความเหมาะสมในการตัดสินใจปฏิบตั งิ าน ความสามารถของ
บัณฑิตในดานการตอสูชีวิตในสังคม ความกระตือรือรนในการปรับปรุงตนเองใหมีความกาวหนา
การรับรูตอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ความกลาในการแสดงออก ความสามารถในการเปน
ผูนํา ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อมั่นในตัวเอง การติดตามความกาวหนาของความรู
ในสาขาวิชาตางๆ การยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ความสามารถในการสื่อสาร
ทางความคิดของตนเองกับบุคคลอื่น
ความสามารถในการปรับตนเองใหเขากับสภาพสังคม
ความสามารถในการพัฒนาสังคม สวนดานการฝกงานใหกับบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานประจํา พบวา
จะตองฝกงานใหกับบัณฑิตในระดับปานกลาง และสิ่งที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาบัณฑิตตองแกไข
พบวา ภาษาอังกฤษ เปนสิ่งที่บัณฑิตจะตองปรับปรุงมากที่สุด
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (2547) ทําการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง (ผู
บังคับบัญชา) ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา รุนปการศึกษา 2544
มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ความคิดเห็นของนายจาง ที่
มีตอการทํางานของบัณฑิต และความตองการของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่จะรับเขาทํางาน ใน
องคกร ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการสํารวจพบวา ผูบ งั คับบัญชาเห็นวา
บัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต อยูในระดับดี ในดานความรูพื้นฐานของ
สาขาวิชาที่เรียนจบ ความรับผิดชอบในการทํางาน ความสามารถของบัณฑิตในการนําความรู
จากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงาน
ความสามารถของบัณฑิตในการใชเครื่องคอมพิวเตอร
ความสามารถของบัณฑิตในการปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่น ความสามารถของบัณฑิตในดาน
ความถูกตองและความเหมาะสมในการตัดสินใจปฏิบัติงาน ความสามารถของบัณฑิตในดาน
การตอสูชีวิตในสังคม ความกระตือรือรนในการปรับปรุงตนเองใหมีความกาวหนา การรับรูตอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ความกลาในการแสดงออก ความสามารถในการเปนผูนํา
ความเชื่อมั่นในตัวเอง การติดตามความกาวหนาของความรูในสาขาวิชาตางๆ การยอมรับฟง
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ความคิดเห็นของบุคคลอื่น
ความสามารถในการสื่อสารทางความคิดของตนเองกับบุคคลอื่น
ความสามารถในการปรับตนเองใหเขากับสภาพสังคม ความสามารถในการพัฒนาสังคม สวน
ดานการฝกงานใหกับบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานประจํา พบวา จะตองฝกงานใหกับบัณฑิตในระดับ
ปานกลาง และสิ่งที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาบัณฑิตตองแกไข พบวา ภาษาอังกฤษ เปนสิ่งที่บัณฑิต
จะตองปรับปรุงมากที่สุด
สุรพันธ และคณะ (2547) ทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ประจําปการศึกษา 2544 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีวัตถุประสงค
เพื่อติดตามผลการศึกษา โดยประเมินจากความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาและผูบังคับบัญชา
ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมและการใหบริการ ดานสมรรถภาพและ
บุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ดานหลักสูตร ดานการเรียน
การสอน ดานสภาพแวดลอมและการใหบริการ ดานสมรรถภาพและบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก
ยกเวนดานสภาพแวดลอม มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวนความตองการของหนวย
งานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาไดแก ตองการใหเพิ่มทักษะความชํานาญทางวิชา
ชีพ สําหรับความคิดเห็นของผูบ งั คับบัญชาเกีย่ วกับสมรรถภาพดานความรู ความสามารถทางวิชา
การ ดานการปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพและเจตคติ และดานมนุษยสัมพันธของบัณฑิต มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (2547)
ทําการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2545-2546 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะการหางานทํา
การประกอบอาชีพ และคุณลักษณะของผูส าํ เร็จการศึกษาทุกสาขาทัง้ ภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ผลการวิจัยพบวา
1. ขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2545-2546 โดยภาพรวม สวนใหญ
มีงานทํา บัณฑิตสวนใหญทํางานในภาคเอกชน รองลงไปทํางานในหนวยงานรัฐบาล และรัฐ
วิสาหกิจ มีสวนนอยที่ประกอบกิจการสวนตัว และยังมิไดทํางาน
2. การสมัครงานและการทํางาน บัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาการศึกษา เปน
ผูที่มีงานทําสูงสุดในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ปญหาที่พบจากการสมัครงานมากที่สุด คือ การขาด
คุณสมบัติเพิ่มเติม เชน ทักษะทางดานภาษา ทักษะทางดานคอมพิวเตอร และปญหารองลงไป
คือ แหลงงานอยูหางไกลจากภูมิลําเนา
3. การประกอบอาชีพและลักษณะงานของผูสําเร็จการศึกษา ลักษณะงานของผูสําเร็จ
การศึกษาเปนงานบริหารจัดการ ไดแก งานบุคคล ธุรการ บัญชี เลขานุการ โดยสาขาวิชาการ
ศึกษา ประกอบอาชีพทางดานการศึกษา คือ งานสอน นักวิชาการ ฝกอบรมมากทีส่ ดุ รองลงมา
เปนงานดานบริหารจัดการ งานบุคคล ธุรการ บัญชี และเลขานุการ สวนสาขาวิชาวิทยาศาสตร
มีลักษณะงานเปนงานดานอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม อาหาร สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส กอ
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สราง มากที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพทางดานบริหารจัดการ ธุรการ บัญชี เลขานุการ
คอมพิวเตอร สาขาวิชาศิลปศาสตรประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานบริหารจัดการ ดานงานบุคคล
ธุรการ บัญชี เลขานุการ รองลงมาเปนงานการบริการในภาคอุตสาหกรรม เชน งานขาย
บรรณารักษ กฎหมาย การเมือง สวนสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีลักษณะงานเปนงานทางดาน
บริหารจัดการ บุคลากร ธุรการ บัญชี เลขานุการ มากที่สุด รองลงไปเปนงานบริการ เชน งาน
ขาย บรรณารักษ กฎหมาย และการเมือง เปนตน
4. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ผลการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีคุณลักษณะที่นาพึงพอใจ คือ มีความซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ
และมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความรักในเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม มีความ
ขยัน สูงาน และอดทนไมยอทอ และมีความรับผิดชอบ สวนคุณลักษณะที่เห็นวาควรปรับปรุง 5
ลําดับแรก คือ มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร มีความสามารถในการ
ใชคอมพิวเตอร มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผล มีความรูสึกลึกซึ้งในสาขาวิชาที่
เรียน และมีความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใช
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2548) ทําการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2546 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในดานความรู
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดานคุณ
ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจาง/ผู
ใชบัณฑิตภาครัฐ กับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนตามกลุมสาขาวิชา วิธี
ดําเนินการศึกษา ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม
ในดานความรูความ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
สามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ และนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนมี พบ
วา บัณฑิตกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ มีความพึงพอใจแตกตางกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ดานความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพในภาพรวม ดานความ
สามารถทั่วไปในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาค
รัฐมีความพึงพอใจมากกวานายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนทั้งสองดาน สวนการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจดานบุคลิกภาพและดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบวา
นายจาง/ผูใ ชบณ
ั ฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจไมแตกตางกับนายจาง/ผูใ ชบัณฑิตภาคเอกชนทั้งสอง
ดาน สําหรับบัณฑิตกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา นายจางผูใชบัณฑิตภาครัฐมี
ความพึงพอใจแตกตางกันกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 ทัง้ สีด่ า น โดยนายจาง/ผูใ ชบณ
ั ฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจมากกวานายจาง/ผูใชบัณฑิตภาค
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เอกชน ทั้ง 4 ดาน เชนกัน สวนบัณฑิตกลุมสังคมศาสตร นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความ
พึงพอใจแตกตางกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ดานความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
และดานความสามารถทั่วไปในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนทั้งสองดา น
และนายจาง/ผูใ ชบัณ ฑิต ภาครัฐมีค วามพึงพอใจแตกตางกับ นายจาง/ผูใ ชบัณ ฑิต ภาคเอกชน
ดานบุคลิกภาพและดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวม อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวา
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนทั้งสองดาน

