บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548 มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตจําแนกตามคุณลักษณะ ระดับการศึกษา
ประเภทนายจาง คณะ และกลุมสาขาวิชา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548 จํานวน 3,043 คน ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบ Stratified Random Sampling จําแนกคุณลักษณะ ระดับการศึกษา
ประเภทนายจาง คณะ และกลุมสาขาวิชา โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางที่คาความเชื่อมั่น 95%
จําแนกตามระดับคาความคลาดเคลื่อนของ Taro Yamane' ไดกลุมตัวอยาง 353 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของนายจางและสถานที่ทํางานของบัณฑิต
จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตจํานวน 40 ขอ
ตามคุณลักษณะ ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดานความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. การเก็บรวบรวบขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ผูวิจยั ไดสงแบบสอบถามทางไปรษณียต าม
รายชื่อสถานประกอบการที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อใหนายจางหรือฝายบุคคลเปนผูต อบแบบสอบถาม
ผลการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามทีส่ งไปทั้งสิ้น 353 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณ
กลับมาทั้งสิ้น 244 ฉบับ คิดเปนรอยละ 69.12 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด
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4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V.11 ซึ่งใชวธิ ีทางสถิติดังนี้
4.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม
4.1.1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถามและสถานภาพของหนวยงาน วิเคราะห
ขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ และขอคําถามที่เปนแบบเรียงลําดับ วิเคราะหดวย
วิธีการรวมคาตัวแปรและหาคาความถี่ (Frequencies) โดยการเขียนชุดคําสั่ง (Syntax Editor)
4.1.2 ขอมูลความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548 ใชวิธีหาคาความถี่ (Frequencies : Compute Variable : If
Cases), คาเฉลี่ย (Mean), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), คา Independent-Sample TTest, คา One-Way ANOVA (Sheffe′)
4.1.3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตของบัณฑิตที่นายจางตองการ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถีแ่ ละรอยละ และเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดตามลําดับดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนายจาง และสถานภาพของหนวยงาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548 ตามคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั ิงาน
2.2 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
2.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนายจาง และสถานภาพของหนวยงาน ในภาพรวม
การวิจัยครั้งนีม้ ีนายจางที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 244 คน
สวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีตําแหนงงานเปนหัวหนางาน/หัวหนาแผนก มี
ประสบการณการทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไป สถานภาพหนวยงานเปนหนวยงานเอกชน เปน
หนวยงานประเภทการผลิต สวนใหญมีจํานวนบุคลากรในหนวยงานจํานวนมากกวา 300 คนขึ้นไป
สวนวิธีการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในหนวยงานของนายจาง สวนใหญใชวธิ ีการสอบสัมภาษณ
และปจจัยสําคัญที่หนวยงานพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางานมากทีส่ ุด คือ สาขาวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา
ซึ่งสวนใหญลกั ษณะงานทีบ่ ณ
ั ฑิตทําจะตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษาและระยะเวลาที่บณ
ั ฑิตเขาทํางาน
ในหนวยงานมีระยะเวลามากกวา 12 เดือน
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1. สถานภาพทั่วไปของนายจาง และสถานภาพของหนวยงาน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
1.1 นายจางของบัณฑิตปริญญาตรี พบวา สวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีตําแหนงงานเปนหัวหนางาน/หัวหนาแผนก มีประสบการณการทํางานตั้งแต 11-15 ป
สถานภาพหนวยงานเปนหนวยงานเอกชน ประเภทการผลิต สวนใหญมีจํานวนบุคลากรใน
หนวยงานจํานวนมากกวา 300 คนขึ้นไป และลักษณะงานที่บัณฑิตทําจะตรงกับสาขาวิชาที่
ศึกษา สําหรับระยะเวลาทีบ่ ณ
ั ฑิตเขาทํางานในหนวยงานมีระยะเวลามากกวา 12 เดือน
1.2 นายจางของบัณฑิตปริญญาโท พบวา สวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีตําแหนงงานเปนหัวหนางาน/หัวหนาแผนก มีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป
ขึ้นไป สถานภาพหนวยงานเปนหนวยงานราชการ ประเภทสถานศึกษา สวนใหญมีจํานวน
บุคลากรในหนวยงานจํานวนตั้งแต 101-300 คน และลักษณะงานทีบ่ ัณฑิตทําจะตรงกับสาขาวิชาที่
ศึกษา สําหรับระยะเวลาทีบ่ ัณฑิตเขาทํางานในหนวยงานมีระยะเวลามากกวา 12 เดือน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548
ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548 ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ความพึงพอใจของนายจาง
ตอบัณฑิต ดานความรูค วามสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั ิงาน ดานความสามารถพื้นฐานที่
สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของบัณฑิตปริญญาตรี
และปริญญาโทในภาพรวม นายจางมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.23
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา นายจางของบัณฑิตปริญญาตรีมีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ในคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูในระดับมาก
สูงกวาคุณลักษณะดานอื่นๆ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.28 สวนนายจางของบัณฑิตปริญญาโทมี
ความพึงพอใจในในคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.74 สูงกวาคุณลักษณะดานอื่นๆ
สําหรับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตในภาพรวม เมื่อจําแนกตามประเภท
หนวยงาน พบวา นายจางของบัณฑิตปริญญาตรี หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจ
มากกวาหนวยงานเอกชน อยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.13 และนายจางของปริญญาโท
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกวาหนวยงานเอกชนอยูในระดับมากที่สุด มี
คาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.62
สําหรับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตในภาพรวม เมื่อจําแนกตามคณะพบวา
นายจางของบัณฑิตปริญญาตรี มีความพึงพอใจในบัณฑิตคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม อยูในระดับมาก
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มากกวาคณะอื่น มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.12 และนายจางของปริญญาโท มีความพึงพอใจใน
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร อยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.66
สําหรับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตในภาพรวม เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา
พบวา นายจางของบัณฑิตปริญญาตรี มีความพึงพอใจในกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร อยูใน
ระดับมากมากกวากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.08
และนายจางของบัณฑิตปริญญาโท มีความพึงพอใจในกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมากกวา
กลุมสาขาวิชาอื่น อยูในระดับมากที่สดุ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.63
1. ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต รุนปการศึกษา 2548
1.1 เมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะ พบวานายจางมีความพึงพอใจดานความรู
ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ของบัณฑิตปริญญาตรีและปริญญาโทในภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.18 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางานในภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.16 ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.43
1.2 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวานายจางของบัณฑิตปริญญาตรีและ
ปริญญาโท มีความพึงพอใจในภาพรวมดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ยกเวนบัณฑิตปริญญาโท ดานความสามารถพื้นฐานที่สง ผลตอการทํางาน
และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมากทีส่ ุด
1.3 เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวานายจางของบัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวม
ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานมากที่สุดในขอ 6 การใชเครื่องมือ/อุปกรณ
ในการทํางานโดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานมีความ
พึงพอใจมากที่สุดในขอ 13 ความสุภาพออนนอมวางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยมีคาคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.56 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ขอ 5 การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสจุ ริต โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57
2. การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
รุนปการศึกษา 2548 ในดานตาง ๆ จําแนกตามระดับการศึกษา
2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห
ขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต ระหวางบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิต
ปริญญาโท ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน พบวามีความแตกตางกัน
ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 10 ขอ โดยนายจางของบัณฑิตปริญญาโท
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มีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานมากกวา
นายจางของบัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ
2.2 ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน ผลการวิเคราะหขอมูลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต ระหวางบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตปริญญาโท
ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานในภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 20 ขอ โดยนายจางของบัณฑิตปริญญาโทมีความพึงพอใจใน
คุณลักษณะดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานมากกวานายจางของบัณฑิตปริญญาตรีทกุ ขอ
2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผลการวิเคราะห
ขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต ระหวางบัณฑิตปริญญาตรีและ
บัณฑิตปริญญาโท ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวม พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 10 ขอ โดยนายจางของบัณฑิตปริญญาโท
มีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มากกวา
นายจางของบัณฑิตปริญญาตรีทุกขอ
3.
การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจางตอ
บัณฑิต รุนปการศึกษา 2548 ในดานตาง ๆ จําแนกตามประเภทของนายจาง
3.1
ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
พบวา
นายจางมีความพึงพอใจในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวน
ผลการวิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ทั้ง 10
ขอ โดยนายจางของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้ มากกวา
นายจางของหนวยงานเอกชนทุกขอ
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา บัณฑิตปริญญาตรี นายจางมีความพึงพอใจ
ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จํานวน 4 ขอ โดยนายจางของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมี
ความพึงพอใจคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจางของหนวยงานเอกชน ทั้ง 4 ขอ สําหรับบัณฑิต
ปริญญาโท นายจางมีความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการมาใชในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนายจางของ
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
มีความพึงพอใจคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจางของ
หนวยงานเอกชน ทั้ง 10 ขอ
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3.2 ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน พบวา นายจางมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอพบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จํานวน 17 ขอ โดยนายจางของหนวย
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจางของหนวยงานเอกชนทุกขอ
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา บัณฑิตปริญญาตรี นายจางมีความพึงพอใจ
ดานการนําความรูพื้นฐานทีส่ งผลตอการทํางานในภาพรวมและรายขอ ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับบัณฑิตปริญญาโท นายจางมีความพึงพอใจดานการนํา
ความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานในภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 แตเมื่อวิเคราะหตามรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จํานวน 8 ขอ โดยนายจางของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึง
พอใจคุณลักษณะดานนีม้ ากกวานายจางของหนวยงานเอกชน ทั้ง 8 ขอ
3.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบวา นายจางมี
ความพึงพอใจในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สวนผลการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 10 ขอ
โดยนายจางของหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานนีม้ ากกวานายจาง
ของหนวยงานเอกชนทุกขอ
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา บัณฑิตปริญญาตรี นายจางมีความพึงพอใจ
ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวมพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับบัณฑิตปริญญาโท นายจางมีความพึงพอใจดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวมและรายขอพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4. การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
รุนปการศึกษา 2548 ในดานตาง ๆ จําแนกตามคณะ
4.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัตงิ าน เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคณะของบัณฑิตปริญญาตรี
นายจางมีความพึงพอใจดาน
ความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัตงิ านของบัณฑิตปริญญาตรีในภาพรวมและรายขอ
พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวนบัณฑิตปริญญาโท นายจาง
มีความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอ พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ขอ
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เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู (Scheffe') ของบัณฑิตปริญญาโท พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรายขอ จํานวน 1 ขอ คือ ขอ 6 การ
ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน มีจํานวน 1 คู ไดแก นายจางคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มี
ความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางคณะศิลปศาสตรประยุกต
4.2 ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคณะของบัณฑิตปริญญาตรีนายจางมีความพึงพอใจดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอ
การทํางานในภาพรวม พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผล
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2
ขอ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู (Scheffe') ของบัณฑิตปริญญาตรี พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรายขอ จํานวน 1 ขอ คือ ขอ 15
การมีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถเขากับบุคคลอื่นได มีจํานวน 1 คู ไดแก นายจางคณะ
วิทยาศาสตรประยุกตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สวนบัณฑิตปริญญาโทนายจางมีความพึงพอใจดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางานในภาพรวม พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผล
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จํานวน 1 ขอ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู (Scheffe') ของบัณฑิตปริญญาโท พบวาไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคณะของบัณฑิตปริญญาตรีนายจางมีความพึงพอใจดาน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวมและรายขอ พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สวนบัณฑิตปริญญาโทนายจางมีความพึงพอใจดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จํานวน 5 ขอ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู (Scheffe') ของบัณฑิตปริญญาโท พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรายขอ จํานวน 1 ขอ คือ ขอ 10
การเคารพในสิทธิและทรัพยสินของผูอื่น มีจํานวน 1 คู ไดแก นายจางคณะวิศวกรรมศาสตรมี
ความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางคณะวิทยาศาสตรประยุกต
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5. การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
รุนปการศึกษา 2548 ในดานตาง ๆ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
5.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน พบวา นายจางมี
ความพึงพอใจในภาพรวมและรายขอ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชาพบวา บัณฑิตปริญญาตรี นายจางมีความพึงพอใจดาน
ความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายขอ พบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับบัณฑิตปริญญาโท นายจางมีความพึง
พอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอ พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จํานวน 3 ขอ
โดยนายจางกลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร มีความพึงพอใจคุณลักษณะดานนี้มากกวานายจางกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพและชีวภาพ และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้ง 3 ขอ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู (Scheffe') ของบัณฑิตปริญญาโท พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมและรายขอ จํานวน 2 ขอ คือ
ขอ 6 การใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน มีจํานวน 2 คู ไดแก นายจางกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ และนายจางกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีความพึงพอใจตอ
บัณฑิตมากกวานายจางกลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้ง 2 คู และขอ 9 การเสนอ
ความคิดเห็นและเหตุผลที่เปนประโยชนตองาน มีจํานวน 2 คู ไดแก นายจางกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ และนายจางกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีความพึงพอใจตอ
บัณฑิตมากกวานายจางกลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้ง 2 คู เชนกัน สําหรับใน
ภาพรวม มีจํานวน 1 คู ไดแก นายจางกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีความพึงพอใจตอ
บัณฑิตมากกวานายจางกลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5.2 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน พบวา นายจางมีความ
พึงพอใจในภาพรวมและรายขอไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชาพบวา บัณฑิตปริญญาตรี นายจางมีความพึงพอใจดาน
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานในภาพรวม พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอ พบวา มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จํานวน 3 ขอ สําหรับบัณฑิตปริญญาโท นายจางมีความพึง
พอใจดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานในภาพรวมและรายขอ พบวา ไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 เชนกัน
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5.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบวา นายจางมีความพึง
พอใจในภาพรวมและรายขอไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา บัณฑิตปริญญาตรี นายจางมีความพึงพอใจ
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวมและรายขอ พบวา ไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน สําหรับบัณฑิตปริญญาโท นายจางมีความ
พึงพอใจดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวม พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปนรายขอ พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 จํานวน 5 ขอ โดยนายจางกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
มีความพึงพอใจคุณลักษณะดานนี้
มากกวานายจางกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและ
ชีวภาพ และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้ง 5 ขอ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู (Scheffe') ของบัณฑิตปริญญาโท พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรายขอ จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 5 การ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจํานวน 1 คู ไดแก นายจางกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มี
ความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ขอ 6
การมีเจตคติที่ดีตอหนวยงาน มีจํานวน 1 คู ไดแก นายจางกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มี
ความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และขอ 9
การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี มีจํานวน 1 คู ไดแก นายจางกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
มีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
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ขอเสนอแนะของนายจางเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน
นายจางของบัณฑิตมีขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน
เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยใน 3 อันดับแรก จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังนี้
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1. บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก
1.1 ควรพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหสามารถใชในการทํางานได
1.2 ควรสรางจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่และองคกร
1.3 ควรสงเสริมการฝกใหรูจักการทํางานเปนทีม
2. บัณฑิตปริญญาโท ไดแก
2.1 ควรพัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษใหสามารถนําไปใช
ในการปฏิบตั งิ านได
2.2 ควรพัฒนาความสามารถในการเสนอความคิดเห็นและการรายงาน
2.3 ควรพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
หนวยงานเอกชน
1. บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก
1.1 ควรพัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษใหสามารถนําไปใช
ในการทํางานได
1.2 ควรสงเสริมการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเพิ่มขึน้
1.3 ควรปลูกฝงใหมีความอดทน ขยันและสูงาน
2. บัณฑิตปริญญาโท ไดแก
2.1 ควรพัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ให
สามารถนําไปใชในการทํางานได
2.2 ควรมีการฝกอบรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม
2.3 ควรพัฒนาดานการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในทีท่ าํ งาน
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548 สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายไดดังนี้
1.
ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตดานความรูค วามสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบตั ิงาน ผลการวิจัยในภาพรวมของความพึงพอใจในดานนี้อยูในระดับมาก ในคุณลักษณะของ
การเขาใจคําสั่งและปฏิบตั งิ านตามที่ไดรบั มอบหมายดวยตนเอง
และคุณลักษณะของการใช
เครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ สุวัฒน (2539) ที่วา ผูบังคับบัญชาของ
ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถทาง
วิชาการ โดยเฉลี่ยอยูในเกณฑที่ดี ในเรื่องการประมวลผลขอมูล การแกปญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ระบบคอมพิวเตอรและการตออุปกรณที่ใชรวมกับระบบคอมพิวเตอร และนอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของสมบูรณ (2545) ที่วาความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการที่มีตอบัณฑิต
กลุมโยธา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวนใหญอยูในระดับ
มากทุกดาน ไดแก ดานวิชาการ (ความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอรพื้นฐาน และดานวิชาชีพ) และสอดคลองกับผลการวิจยั ของ เพลินพิศ,รัชฎา (2547)
ที่วานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตรุนปการศึกษา 2543 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ดานความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั ิงานอยูในระดับมาก และยังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของรัชฎาและคณะ (2548) ที่วานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตรุน ปการศึกษา
2545 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เชนกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา (2545) ที่วาผูบังคับบัญชาเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตอยูในระดับดี ในดานความรูพื้นฐานของสาขาวิชาที่เรียนกับความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ความรับผิดชอบในการทํางาน ความสามารถในการนําความรูจากการศึกษาไปใชในการปฏิบตั ิงาน
และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (2547) ที่วา ผูบังคับบัญชา
เห็นวาบัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต อยูในระดับดี ในดานความรูพนื้ ฐาน
ของสาขาวิชาที่จบ มีความรับผิดชอบในการทํางาน สามารถนําความรูจาการเรียนไปใชในการ
ปฏิบตั ิงาน สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรและปฏิบัตงิ านรวมกับผูอ ื่นมีความสามารถในดานความ
ถูกตองและความเหมาะสมในการตัดสินใจปฏิบตั ิงาน เปนตน และยังสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2548) ที่วานายจาง/ผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2546 ในภาพรวมมีความความพึงพอใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตดานความรูค วามสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพอยูในระดับมาก แสดงใหเห็น
วานายจางของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจดานความสามารถทาง
วิชาการในการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตอยูในระดับมาก
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2. ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตดานความรูพนื้ ฐานที่สง ผลตอการทํางาน ผลการวิจัย
ในภาพรวมของความพึงพอใจในดานนี้อยูในระดับมาก ในคุณลักษณะการมีความสุภาพออนนอม
วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ ญาณวรรณ (2540) ที่พบวาความ
คิดเห็นของผูบังคับบัญชาของบัณฑิตครุศาสตรอตุ สาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟา ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในดานทักษะวิชาชีพครู ดานบุคลิกภาพ เห็นวาบัณฑิต
มีการนําไปใชปฏิบัติงานในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค (2543)
ที่วา ความคิดเห็นของผูบงั คับบัญชาของมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่องการนําความรูด านบุคลิกภาพ ผูบังคับบัญชา
เห็นวามีการนําไปใชในการปฏิบตั ิงานในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของเทียนชัย (2544)
ที่วาผลการปฏิบัตงิ านของมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและเจตคติตอวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของทั้งมหาบัณฑิต
และผูบังคับบัญชามหาบัณฑิตอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของสมบูรณ (2545) ที่
พบวาความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตกลุมโยธา
ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ สวนใหญอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานบุคลิกภาพ (ความขยัน ความนอบนอม
และออนโยน ความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบวินยั ความเปนผูนําทีด่ ี ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความมีเหตุผล การควบคุมอารมณ การแตงกายใหเหมาะสมกับอาชีพ และการวางตัว
เหมาะสมกับสถานภาพ) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ เพลินพิศ,รัชฎา (2547) ที่วานายจาง
มีความพึงพอใจตอบัณฑิตรุนปการศึกษา 2543 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ รัชฎาและคณะ (2548) ที่วานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานอยูใน
ระดับมากเชนกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชฎาและคณะ (2549) ที่วานายจางมีความพึง
พอใจตอบัณฑิตรุนปการศึกษา 2547 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดาน
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานอยูในระดับมากเชนกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2548) ที่วานายจาง/ผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2546 ในภาพรวมมีความความพึงพอใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตดานบุคลิกภาพอยูในระดับมาก
3. ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผลการวิจัยในภาพรวมของความพึงพอใจในดานนี้อยูในระดับมาก ในคุณลักษณะของปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค (2543) ที่วา ความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชาของมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ของสถาบันเทคโนโลยี
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พระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่องการนําความรูดานบุคลิกภาพ ดานเจตคติตอวิชาชีพ และดานกิจ
นิสัยในการทํางาน ผูบังคับบัญชาเห็นวามีการนําไปใชในการปฏิบตั ิงานในระดับมาก เชนเดียวกับ
ญาณวรรณ (2540) ที่พบวาความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของบัณฑิตครุศาสตรอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมไฟฟา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานบุคลิกภาพและ
การมีเจตคติตอวิชาชีพเห็นวาบัณฑิตมีการนําไปใชปฏิบัติงานมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของเทียนชัย (2544 : ค) ที่วาผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในดานบุคลิกภาพและ
เจตคติตอวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของทั้งมหาบัณฑิตและผูบังคับบัญชามหาบัณฑิตอยูใ นระดับมาก
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจยั ของสมบูรณ (2545) ที่พบวานายจางและผูประกอบการมีความ
พึงพอใจตอบัณฑิตกลุมโยธา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีความเห็นวามีความสามารถอยูในระดับมากในดาน
บุคลิกภาพ (ความขยัน ความนอบนอมและออนโยน ความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบ
วินัย ความเปนผูนําที่ดี ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีเหตุผล การควบคุมอารมณ การแตงกายให
เหมาะสมกับอาชีพ และการวางตัวเหมาะสมกับสถานภาพ) ดานเจตคติตอวิชาชีพ (ความภูมิใจใน
อาชีพ ความกระตือรือรนในการทํางาน ความรักและศรัทธาในอาชีพ ความซื่อตรงตอหนาที่
การใชเวลาวางใหเปนประโยชนตออาชีพ และการเพิ่มพูนความรูในอาชีพ) และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เพลินพิศ,รัชฎา (2547) ที่วานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตรุนปการศึกษา
2543 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพอยูในระดับมาก เชนเดียวกับผลการวิจัยของ รัชฎาและคณะ (2548) ที่พบวานายจางมีความ
พึงพอใจตอบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2548) ที่วานายจาง/ผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2546 ในภาพรวมมีความความพึงพอใจเกีย่ วกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูในระดับมาก
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยของนายจางตอบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 กับรุนปการศึกษา 2548 จําแนกตามคณะแลวพบวา
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน สวนบัณฑิตปริญญาโทนายจางมีความ
พึงพอใจตอบัณฑิตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกวาคณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะศิลปศาสตรประยุกต และบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นายจาง จําแนกตามประเภทนายจางแลว พบวา นายจางของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
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กับนายจางของหนวยงานเอกชน มีความพึงพอใจตอบัณฑิต รุนปการศึกษา 2547 กับรุนป
การศึกษา 2548 ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน แตกตางกัน โดยนายจางของหนวยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางของหนวยงานเอกชนเชนเดียวกัน แสดง
ใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือใหแกบณ
ั ฑิต
รุนป
การศึกษา 2547 กับรุนปการศึกษา 2548 มีสภาพที่คลายคลึงกันทั้งในดานวิชาการและการจัด
กิจกรรมตางๆ สงผลใหความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตทั้ง 2 รุน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน
1.1 สถาบันควรเนนใหนกั ศึกษามีการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษทัง้ ในดานการอาน
การเขียนและการพูดใหมากขึ้น ตลอดจนภาษาตางประเทศอื่นๆ เชน ญี่ปุน จีน เปนตน
1.2 สถาบันควรจัดการเรียนการสอนที่เนนบัณฑิตใหมกี ารคิดวิเคราะห การวางแผนงาน
การแกไขปญหาในการทํางานอยางเปนระบบ การเสริมสรางใหกลาคิดและกลาแสดงออก
ความสามารถในการเปนผูนาํ รวมถึงทักษะการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน (Presentation)
1.3 สถาบันควรสงเสริมการปลูกฝงใหบณ
ั ฑิตมีการเรียนรูศึกษาคนควาและแสวงหา
ความรูใหมๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการเสนอแนวคิดใหมๆ เพื่อพัฒนางานและ
สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานได
1.4 สถาบันควรสงเสริมการปลูกจิตสํานึกใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรักองคกร ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร รวมถึง
บุคลิกภาพและมารยาทในสังคม
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 การทําวิจัยเรื่องนี้ควรดําเนินการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเชิงปริมาณ
ใหหนวยงานกลางดําเนินการ
เพื่อใชขอมูลสําหรับเปนตัวชี้วัดดานคุณภาพบัณฑิตใหทันตาม
กําหนด สวนเชิงคุณภาพ คณะ และวิทยาลัย ควรดําเนินการโดยการติดตามผลบัณฑิตของแตละ
หลักสูตร เพื่อจะไดนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรไดชัดเจนยิ่งขึ้น และนําผลการวิจัย
ไปพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของหนวยงานนั้น ๆ
2.2 สถาบันควรมีหนวยงานที่ประสานสัมพันธกับบัณฑิตอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดรับ
ทราบขอมูลการทํางานของบัณฑิต เนื่องจากในชวงเวลา 1-2 ป บัณฑิตมีการเปลี่ยนงานบอย
ทําใหไดประชากร/กลุมตัวอยางมาใชในการวิจัยนอย

