บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุน ปการศึกษา 2547 มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตจําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และ
ประเภทนายจาง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 จํานวน 2,898 คน ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบ Stratified Random Sampling จําแนกตามคณะและประเภทนายจาง
โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางที่คาความเชื่อมั่น 95% จําแนกตามระดับคาความคลาดเคลื่อน
ของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยาง 515 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของนายจางและสถานที่ทํางานของบัณฑิต
จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตจํานวน 44 ขอ
ตามคุณลักษณะ ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดานความรูพื้นฐาน
ที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด เพือ่ ใหผตู อบแบบสอบถามเสนอแนะความคิดเห็นอืน่ ๆ
เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. การเก็บรวบรวบขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามทางไปรษณียตาม
รายชื่อ สถานประกอบการที่เ ปน กลุม ตัว อยา ง เพื่อ ใหน ายจางหรือฝา ยบุค คล เปนผูต อบ
แบบสอบถาม ผลการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามที่สง ไปทั้ง สิ้น 515 ฉบับ ไดรับ
แบบสอบถามที่สมบูรณกลับมาทั้งสิ้น 454 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.16 ของแบบสอบถามที่
แจกไปทั้งหมด
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4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V.11 ซึ่งใชวิธีทางสถิติดังนี้
4.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม
4.1.1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถามและสถานภาพของหนวยงานวิเคราะห
ขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
4.1.2 ขอมูลความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 ใชวิธีหาคาความถี่ (Frequencies : Compute Variable :
If Cases), คาเฉลี่ย (Mean), สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), คา
Independent-Sample T-Test, คา One-Way ANOVA (Sheffe′)
4.1.3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตของบัณฑิตทีน่ ายจางตองการ วิเคราะหขอ มูลโดยใชคา ความถีแ่ ละรอยละ และเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดตามลําดับดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนายจาง และสถานภาพของหนวยงาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 ตามคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
2.2 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
2.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนายจาง และสถานภาพของหนวยงาน
การวิจัยครั้งนี้มีนายจางที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 454
คน สวนใหญมีตําแหนงงานเปนหัวหนางาน/หัวหนาแผนก มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไป สถานภาพหนวยงานเปนหนวยงานราชการ
เปนหนวยงานประเภทสถานศึกษา สวนใหญมีจํานวนบุคลากรในหนวยงานจํานวนตั้งแต 101300 คน และลักษณะงานทีบ่ ณ
ั ฑิตทําจะตรงกับสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา สําหรับระยะเวลาทีเ่ ขาทํางานใน
หนวยงานมีระยะเวลามากกวา 12 เดือน
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1. สถานภาพทั่วไปของนายจาง และสถานภาพของหนวยงาน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
1.1 นายจางของบัณฑิตปริญญาตรี พบวา สวนใหญมตี าํ แหนงงานเปนหัวหนา
งาน/หัวหนาแผนก มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณการทํางานตั้งแต 5-10 ป
สถานภาพหนวยงานเปนหนวยงานเอกชน เปนหนวยงานประเภทการผลิต สวนใหญมีจํานวน
บุคลากรในหนวยงานจํานวนมากกวา 300 คนขึ้นไป และลักษณะงานที่บัณฑิตทําจะตรงกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา สําหรับระยะเวลาที่เขาทํางานในหนวยงานมีระยะเวลามากกวา 12 เดือน
1.2 นายจางของบัณฑิตปริญญาโท พบวา สวนใหญมตี าํ แหนงงานเปนผูจ ดั การ/
ผูอ ํานวยการ มีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไป
สถานภาพหนวยงานเปนหนวยงานราชการ เปนหนวยงานประเภทสถานศึกษา สวนใหญมี
จํานวนบุคลากรในหนวยงานจํานวนตั้งแต 101-300 คน และลักษณะงานที่บัณฑิตทําจะตรง
กับสาขาวิชาที่ศึกษา สําหรับระยะเวลาที่เขาทํางานในหนวยงานมีระยะเวลามากกวา 12 เดือน
ตอนที่ 2 ความพึง พอใจของนายจา งตอบัณ ฑิต สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547
ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ความพึงพอใจของ
นายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547
ดานความรูค วามสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั งิ าน ดานความรูพ นื้ ฐานทีส่ ง ผลตอการทํางาน
และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของบัณฑิตปริญญาตรีและปริญญาโท
ในภาพรวมและจําแนกตามคณะอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.97 โดยคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม นายจางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สูงกวาคณะอื่นๆ มีคาคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 4.05
เมือ่ จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา นายจางของบัณฑิตปริญญาตรีมคี วามพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.88 โดยคุณลักษณะดา นคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจในระดับมาก สูงกวาคุณลักษณะ
ดานอื่น มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.08 และนายจางของบัณฑิตปริญญาโทมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.21 โดยคุณลักษณะดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการในการปฏิบัติงาน และดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน นายจางมีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 4.08 สูงกวาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.00
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สําหรับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตในภาพรวม เมือ่ จําแนกตามคณะพบวา
นายจางของบัณฑิตปริญญาตรี มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.88 โดยคณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม นายจางมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมากกวาคณะอืน่
มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.93 และนายจางของปริญญาโท มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคา คะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.08 โดยคณะวิทยาศาสตรประยุกต นายจางมีความพึงพอใจ
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ มีคา คะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.60
1. ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต รุนปการศึกษา 2547
1.1 เมือ่ พิจารณาตามคุณลักษณะ พบวานายจางมีความพึงพอใจดานความรูค วาม
สามารถทางวิชาการในการปฏิบตั งิ านในภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยมีคา คะแนนเฉลีย่ เทากับ
3.93 ดานความรูพ นื้ ฐานทีส่ ง ผลตอการทํางานในภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยมีคา คะแนนเฉลีย่
เทากับ 3.89 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.14
1.2 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวานายจางของบัณฑิตปริญญาตรีและ
ปริญญาโท มีความพึงพอใจในภาพรวมดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
ดานความรูพ นื้ ฐานทีส่ ง ผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน
1.3 เมือ่ พิจารณาตามรายขอ พบวานายจางของบัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพ
รวมดานความรูค วามสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ดุ ในขอ 5 การเขาใจคําสัง่ และ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง และขอ 6 การใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานมีความพึงพอใจมาก
ทีส่ ดุ ในขอ 17 การมีมนุษยสัมพันธทดี่ สี ามารถเขากับบุคคลอืน่ โดยมีคา คะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.25
ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอ 6 การปฏิบัติ
งานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26
2. การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
รุน ปการศึกษา 2547 ในดานตาง ๆ จําแนกตามระดับการศึกษา
2.1 ดานความรูค วามสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั งิ าน ผลการวิเคราะห
ขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต รุน ปการศึกษา 2547 ระหวางบัณฑิต
ปริญญาตรีและบัณฑิตปริญญาโท ดานความรูค วามสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั งิ าน พบวา
มีความแตกตางกันในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปน
รายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน 10 ขอ โดยนายจาง
ของบัณฑิตปริญญาโทมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานความรูความสามารถทางวิชาการใน
การปฏิบัติงานมากกวานายจางของบัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ
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2.2 ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน ผลการวิเคราะหขอมูลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต รุน ปการศึกษา 2547 ระหวางบัณฑิตปริญญา
ตรีและบัณฑิตปริญญาโท ดานความรูพ นื้ ฐานทีส่ ง ผลตอการทํางาน พบวา มีความแตกตางกันใน
ภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน 16 ขอ โดยนายจางของบัณฑิตปริญญา
โทมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานมากกวานายจางของ
บัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ
2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผลการวิเคราะห
ขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต รุนปการศึกษา 2547 ระหวาง
บัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตปริญญาโท ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
พบวามีความแตกตางกันในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 9 ขอ โดย
นายจางของบัณฑิต ปริญญาโทมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานคุณธรรม จริย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มากกวานายจางของบัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
รุน ปการศึกษา 2547 ในดานตาง ๆ จําแนกตามคณะ
3.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
ผลการ
วิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต รุนปการศึกษา 2547 พบ
วานายจางของบัณฑิตทุกคณะมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก และเมือ่ เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคณะทัง้ ในภาพรวมและรายขอ พบวาไมมคี วามแตกตางกันทัง้ ในภาพรวมและเปนรายขอ
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคณะของบัณฑิตปริญญาตรีในภาพรวม
พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปน
รายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ขอ แตไม
พบความแตกตางเปนรายคูทั้ง 2 ขอ สวนบัณฑิตปริญญาโทในภาพรวมพบวา มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน 3 ขอ แตไมพบความแตกตางเปนรายคูท งั้ 3 ขอ
เมื่อเปรียบเทียบระหวางระดับการศึกษาภายในคณะพบวา
คณะวิศวกรรมศาสตร นายจางมีความพึงพอใจดานความรูความสามารถทาง
วิชาการในการปฏิบัติงานในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
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จํานวน 4 ขอ โดยนายจางของบัณฑิตปริญญาโท มีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้มากกวา
นายจางของบัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม นายจางมีความพึงพอใจดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการในการปฏิบตั งิ านในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จํานวน 2 ขอ โดยนายจางของบัณฑิต ปริญญาโท มีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้
มากกวานายจางของบัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ
คณะวิทยาศาสตรประยุกตความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปน
รายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน 7 ขอ โดยนาย
จางของบัณฑิตปริญญาโท มีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจางของบัณฑิต
ปริญญาตรีทุกขอ
3.2 ดานความรูพื้น ฐานที่สง ผลตอการทํางาน ผลการวิเคราะหขอ มูล
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต รุน ปการศึกษา 2547 พบวา นายจางของ
บัณฑิตทุกคณะมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคณะ
ทั้งในภาพรวมและรายขอ พบวาไมมีความแตกตางกันทั้งในภาพรวมและเปนรายขออยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคณะของบัณฑิตปริญญาตรีในภาพรวม
พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปน
รายขอ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ขอ แตไม
พบความแตกตางเปนรายคู สวนบัณฑิตปริญญาโทในภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขอ พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน 9 ขอ แตไมพบความแตกตางเปนรายคูท งั้ 9 ขอ
เมื่อเปรียบเทียบระหวางระดับการศึกษาภายในคณะพบวา
คณะวิศวกรรมศาสตร นายจางมีความพึงพอใจดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอ
การทํางานในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการ
วิเคราะหเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 จํานวน
9 ขอ โดยนายจางของบัณฑิตปริญญาโทมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจาง
ของบัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม นายจางมีความพึงพอใจดานความรูพื้นฐานที่สงผล
ตอการทํางานในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ผลการวิเคราะหเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05
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จํานวน 8 ขอ โดยนายจางของบัณฑิตปริญญาโทมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้มากกวา
นายจางของบัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต นายจางมีความพึงพอใจดานความรูพื้นฐานที่สงผล
ตอการทํางานในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการ
วิเคราะหเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน
13 ขอ โดยนายจางของบัณฑิตปริญญาโทมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนีม้ ากกวานายจาง
ของบัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ
3.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผลการวิเคราะห
ขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต รุนปการศึกษา 2547 พบวา
นายจางของบัณฑิตทุกคณะมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก และเมือ่ เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคณะทั้งในภาพรวมและรายขอ พบวาไมมีความแตกตางกันทั้งในภาพรวมและเปนราย
ขออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคณะของบัณฑิตปริญญาตรีในภาพรวม
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จํานวน 2 ขอ แตไมพบ
ความแตกตางเปนรายคูทั้ง 2 ขอ สวนบัณฑิตปริญญาโทในภาพรวม พบวา ไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขอ พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน 1 ขอ แตไมพบความแตกตางเปนรายคู
เมื่อเปรียบเทียบระหวางระดับการศึกษาภายในคณะพบวา
คณะวิศวกรรมศาสตร นายจางมีค วามพึงพอใจทั้ง ในภาพรวมและรายขอ
ด า นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม นายจางมีความพึงพอใจในภาพรวมดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แตเมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05
จํานวน 1 ขอ โดยนายจางของบัณฑิตปริญญาโทมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้มากกวา
นายจางของบัณฑิตปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตรประยุกต นายจางมีความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผล
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน
10 ขอ โดยนายจางของบัณฑิตปริญญาโทมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจาง
ของบัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ

93
4. การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจางตอ
บัณฑิต รุนปการศึกษา 2547 ในดานตาง ๆ จําแนกตามประเภทของนายจาง
4.1 ดานความรูค วามสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั งิ าน พบวา นายจาง
มีค วามพึง พอใจในภาพรวม มีค วามแตกตา งกัน อยา งมีนัย สํ า คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05
สวนผลการวิเคราะหเ ปน รายขอ
พบวามีค วามแตกตางกันอยา งมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 จํานวน 10 ขอ โดยนายจางของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจใน
คุณลักษณะดานนี้ มากกวานายจางของหนวยงานเอกชนทุกขอ และเมื่อจําแนกตามระดับการ
ศึกษาพบวา
บัณฑิตปริญญาตรี นายจางมีความพึงพอใจดานความรูค วามสามารถทางวิชาการ
มาใชในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผล
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน
8 ขอ โดยนายจางของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจคุณลักษณะดานนี้มากกวา
นายจางของหนวยงานเอกชนทุกขอ
บัณฑิตปริญญาโท นายจางมีความพึงพอใจในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน 2 ขอ โดยนายจางของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความ
พึงพอใจคุณลักษณะดานนีม้ ากกวานายจางของหนวยงานเอกชนทุกขอ
4.2 ดานความรูพ นื้ ฐานทีส่ ง ผลตอการทํางาน พบวา นายจางมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 14 ขอ โดยนายจางของ
หนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจางของหนวยงาน
เอกชนทุกขอ และเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา
บัณฑิตปริญญาตรี นายจางมีความพึงพอใจดานการนําความรูพื้นฐานที่สงผล
ตอการทํางานในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สวนผลการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 8 ขอ โดย
นายจางของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจาง
ของหนวยงานเอกชนทุกขอ
บัณฑิตปริญญาโท นายจางมีความพึงพอใจในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 แตเมื่อวิเคราะหตามรายขอพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน 3 ขอ ขอ โดยนายจางของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
มีความพึงพอใจคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจางของหนวยงานเอกชนทุกขอ
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4.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบวา นายจางมี
ความพึงพอใจในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผล
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน
11 ขอ โดยนายจางของหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้มากกวา
นายจางของหนวยงานเอกชนทุกขอ และเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา
บัณฑิตปริญญาตรี นายจางมีความพึงพอใจดานการนําความรูพื้นฐานที่สงผล
ตอการทํางานในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สวนผลการวิเคราะห
เปนรายขอพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 7 ขอ โดย
นายจางของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจาง
ของหนวยงานเอกชนทุกขอ
บัณฑิตปริญญาโท นายจางมีความพึงพอใจในภาพรวมและรายขอไมมคี วามแตก
ตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
5. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน
นายจางของบัณฑิตมีขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน
เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยใน 3 อันดับแรก จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังนี้
1. บัณฑิตปริญญาโท ไดแก
1.1 ควรพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 ควรเสริมสรางจิตสํานึกใหบัณฑิตมีความรับผิดชอบตอหนาที่
1.3 ควรพัฒนาความรู และทักษะการใชภาษาอังกฤษใหสามารถนําไป
ใชในการปฏิบัติงานได
2. บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก
2.1 ควรพัฒนาหาความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษใหสามารถนํา
ไปใชในการทํางานได
2.2 ควรสงเสริมใหรูจักประยุกตความรู ความคิดเชิงเหตุผล มาใชใน
การแกปญหาตาง ๆ ได
2.3 ควรสรางจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายไดดังนี้
1. ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตดานความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบตั งิ าน ผลการวิจยั ในภาพรวมของความพึงพอใจในดานนีอ้ ยูใ นระดับมากทีส่ ดุ ในคุณลักษณะ
ของการเขาใจคําสั่งและปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง และคุณลักษณะของการใช
เครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน (2539) ที่วา ผูบังคับ
บัญชาของผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสําเร็จการศึกษามีความรูค วาม
สามารถทางวิชาการ โดยเฉลี่ยอยูใ นเกณฑที่ดี ในเรื่องการประมวลผลขอมูล การแกปญหาที่
เกิดขึน้ ภายในระบบคอมพิวเตอรและการตออุปกรณทใี่ ชรว มกับระบบคอมพิวเตอร และนอกจาก
นีย้ งั สอดคลองกับงานวิจยั ของสมบูรณ (2545) ทีว่ า ความพึงพอใจของนายจางและผูป ระกอบการ
ที่มีตอบัณฑิตกลุมโยธา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของวิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวนใหญ
อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานวิชาการ (ความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรพื้น ฐาน และดานวิชาชีพ) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
เพลินพิศ,รัชฎา (2547) ที่วา นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตรุนปการศึกษา 2543 ของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชฎาและคณะ (2548) ที่วานายจางมี
ความพึงพอใจตอบัณฑิตรุน ปการศึกษา 2545 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ดานความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั งิ านอยูใ นระดับมาก เชนกัน นอกจากนีย้ งั สอดคลอง
กับผลงานวิจยั ของ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (2545) ทีว่ า ผูบ งั คับบัญชาเห็นวาบัณฑิตมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับดี ในดานความรูพื้นฐานของสาขาวิชาที่
เรียนกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในการทํางาน ความสามารถในการนํา
ความรูจากการศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา (2547) ที่วา ผูบัง คับ บัญชาเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติ
งานของบัณฑิต อยูในระดับดี ในดานความรูพื้นฐานของสาขาวิชาที่จบ มีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน สามารถนําความรูจาการเรียนไปใชในการปฏิบัติงาน สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอร
และปฏิบั ติ ง านร ว มกับ ผู อื่น มี ค วามสามารถในดา นความถูก ตอ งและความเหมาะสมในการ
ตัดสินใจปฏิบัติงาน เปนตน และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (2548) ที่วานายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา
2546 ในภาพรวมมีความความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตดานความรูค วามสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูใ นระดับมาก แสดงใหเห็นวานายจางของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
สวนใหญมีความพึงพอใจดานความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูใน
ระดับมาก
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2. ความพึงพอของนายจางตอบัณฑิตดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน ผลการ
วิจัยในภาพรวมของความพึงพอใจในดานนี้อยูใ นระดับมากที่สุด ในคุณลักษณะของการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีส ามารถเขากับบุคคลอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา (2530) ที่วา
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรมและวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในทัศนะของบัณฑิตและผูบังคับบัญชาใน
ดานมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและเจตคติตอวิชาชีพอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงาน
วิจัยของ สุวัฒน (2539) ที่วาคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ผูบังคับ
บัญชามีความเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะในการปฏิบัติง านโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
ดีในเรื่องมีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติง านและมีการยอมรับในความคิด
เห็นของผูอื่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ญาณวรรณ (2540) ที่พบวาความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟา ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ในดานทักษะวิชาชีพครู การมีมนุษยสัมพันธ เห็นวาบัณฑิตมี
การนําไปใชปฏิบัติง านในระดับมาก นอกจากนี้ยัง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค (2543)
ที่วา ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่อ งการนําความรูดา นมนุษยสัมพันธ
ผูบัง คับ บัญชาเห็นวามีการนําไปใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เทียนชัย (2544) ที่วา ผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในดาน
ความสามารถในการปฏิบัติง าน มนุษยสัมพันธ บุค ลิกภาพและเจตคติตอวิชาชีพ ตามความ
คิดเห็นของทั้งมหาบัณฑิตและผูบัง คับบัญชามหาบัณฑิตอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงาน
วิจัยของสมบูรณ (2545) ที่พบวาความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการที่มีตอ บัณ ฑิต
กลุมโยธา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ สว นใหญอยูใ นระดับมากทุกดาน ไดแก ดานมนุษยสัมพันธ
(ความสัมพันธกับ ผูบัง คับ บัญชา และผูรว มงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่น การใหคําแนะนําและแกปญหาของผูรว มงานทั้งในดานวิชาการและสวนตัว
การสรางบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน และการใหความรวมมือและรวมกิจกรรม
กับหมูคณะ) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ เพลินพิศ,รัชฎา (2547) ที่วานายจางมีความ
พึงพอใจตอบัณฑิตรุนปการศึกษา 2543 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ดานความรูพื้น ฐานที่สง ผลตอการทํางานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ รัชฎาและคณะ (2548) ที่วานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานความรูพื้นฐานที่สง ผลตอการทํางานอยู
ในระดับมากเชนกัน นอกจากนี้ยัง สอดคลองกับผลงานวิจัยของกองแผนงาน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (2548) ที่วานายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา
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2546 ในภาพรวมมีความความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตดานบุคลิกภาพอยูใน
ระดับมาก
3. ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผลการวิจัยในภาพรวมของความพึงพอใจในดานนี้อยูใ นระดับมากที่สุด ในคุณลักษณะของ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจ ริต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรยและคณะ (2535) ที่วา
ผูบังคับบัญชาหรือนายจางสวนใหญไดประเมินคุณภาพการทํางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรในรอบ 50 ป ดานความรู ความสามารถ ดานวิชาการ ความรับผิดชอบตอหนาที่
ความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการทํางาน และความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ ในภาพรวมวา
อยูในระดับดีและยังสอดคลองกับงานวิจัยของณรงค (2543) ที่วา ความคิดเห็นของผูบังคับ
บัญชาของมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่องการนําความรูดา นบุคลิกภาพ ดานเจตคติตอวิชาชีพ และ
ดานกิจนิสัย ในการทํางาน ผูบัง คับบัญชาเห็นวามีการนําไปใชในการปฏิบัติง านในระดับมาก
เชนเดียวกับญาณวรรณ (2540) ที่พบวาความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของบัณฑิตครุศาสตร
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ดานบุคลิกภาพและการมีเจตคติตอวิชาชีพเห็นวาบัณฑิตมีการนําไปใชปฏิบัติงานมาก และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของเทียนชัย (2544 : ค) ที่วาผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีเทคนิคศึก ษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ในดานบุคลิกภาพและเจตคติตอวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของทั้งมหาบัณฑิต
และผูบังคับบัญชามหาบัณฑิตอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณ
(2545) ที่พบวานายจางและผูประกอบการมีความพึงพอใจตอบัณฑิตกลุมโยธา ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มีความเห็นวามีความสามารถอยูในระดับมากในดานบุคลิกภาพ (ความขยัน ความนอบนอม
และออนโยน ความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําที่ดี ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความมีเหตุผล การควบคุมอารมณ การแตงกายใหเหมาะสมกับอาชีพ และการวางตัว
เหมาะสมกับสถานภาพ) ดานเจตคติตอวิชาชีพ (ความภูมิใจในอาชีพ ความกระตือรือรนในการ
ทํางาน ความรักและศรัทธาในอาชีพ ความซื่อตรงตอหนาที่ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ตออาชีพ และการเพิ่มพูนความรูในอาชีพ) และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินพิศ,รัชฎา
(2547) ที่วานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตรุนปการศึกษา 2543 ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพอยูในระดับมาก
เชนเดียวกับผลการวิจัยของ รัชฎาและคณะ (2548) ที่พบวานายจางมีความพึงพอใจตอ
บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2548) ที่วานายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัย
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สงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2546 ในภาพรวมมีความความพึงพอใจเกีย่ วกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูในระดับมาก
นอกจากนี้ เ มื่ อเปรี ย บเที ยบผลการวิจัยของนายจางตอบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปก ารศึกษา 2545 กับรุนปการศึกษา 2547 จําแนกตาม
คณะแลวพบวา นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ในภาพรวมทัง้ 3 ดาน ไมแตกตางกัน และเมือ่ เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตามประเภทนายจางแลว พบวา นายจางของหนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจกับนายจางของหนวยงานเอกชน มีความพึงพอใจตอบัณฑิต รุนปการศึกษา
2545 กับรุนปการศึกษา 2547 ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน แตกตางกัน โดยนายจางของ
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางของหนวยงานเอกชน
เชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือให
แกบณ
ั ฑิต รุน ปการศึกษา 2545 กับรุน ปการศึกษา 2547 มีสภาพทีค่ ลายคลึงกันทัง้ ในดานวิชาการ
และการจัดกิจกรรมตางๆ สงผลใหความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตทัง้ 2 รุน อยูใ นระดับมาก
เชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน
1.1 สถาบันควรจัดการเรียนการสอนที่เพิ่มการพัฒนาบัณฑิตใหมีการวิเคราะหและ
ตัดสิ นใจป ญหาในงานที่ รับผิดชอบอยางมีเหตุผ ลมีการเสนอความคิดเห็นและเหตุผลที่เปน
ประโยชนตองาน
1.2 สถาบันควรสงเสริมการปลูกฝงใหบัณฑิตมีการเรียนรูศึกษาคนควาและแสวงหา
ความรูใหมดวยตนเอง เพื่อพัฒนางานและสามารถนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
ทํางานได
1.3 สถาบันควรเนนใหนกั ศึกษามีการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษทัง้ ในดานการอาน
การเขียนและการพูดใหมากขึ้น
1.4 สถาบันควรสงเสริมการปลูกจิตสํานึกใหบัณฑิตมีความรักองคกร คํานึงถึง
ประโยชนของสังคมเปนหลัก มีการเสียสละในการปฏิบัติหนาที่และหนวยงาน รูจักใชทรัพยากร
อยางประหยัดและระวังรักษาทรัพยสินของหนวยงาน รวมถึงการรักษาเวลาและใหความสําคัญ
ตอเวลาในการปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้น
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 การทําวิจัยเรื่องนี้ควรดําเนินการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเชิงปริมาณ
ใหหนวยงานกลางดําเนินการ เพือ่ ใชขอ มูลสําหรับเปนตัวชีว้ ดั ดานคุณภาพบัณฑิตใหทนั กับเวลา
สวนเชิงคุณภาพดําเนินการหนวยงานจัดการเรียนการสอน เพือ่ นําผลการวิจยั ไปพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตของหนวยงานนั้น ๆ
2.2 สถาบันควรมีหนวยงานที่ประสานสัมพันธกับบัณฑิตอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดรับ
ทราบขอมูลการทํางานของบัณฑิต เนื่องจากในชวงเวลา 1-2 ป บัณฑิตมีการเปลี่ยนงานบอย
ทําใหไดประชากร/กลุมตัวอยางมาใชในการวิจัยนอย

