บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานอกจากจะเปนการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ เปนสําคัญแลว ยังไดมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
การอยูรวมกันในสังคม และการพัฒนาบุคลิกภาพพรอมกันไปดวย เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มคี ุณภาพ มีความรูความสามารถในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมและสิง่ แวดลอมภายนอกสถานศึกษาได
รวมทัง้ สามารถใชชวี ิตไดอยางมี
ความสุข และเปนพลเมืองดีของสังคม (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548 : 1)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในฐานะที่เปน “หนวยผลิตบัณฑิต” และเปน
สถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทีใ่ หความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาและผลิต
บัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ มีความรอบรู มีศักยภาพในการทํางาน และมีคุณธรรม สถาบันจึงให
ความสําคัญกับการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตหรือผลผลิตเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของการ
ผลิตและสอดคลองกับความตองการของสังคมมาโดยตลอด แนวทางหนึ่งที่สถาบันเลือกใชในการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันคือการสอบถามนายจางหรือ ผูประกอบการ ซึ่งเปน ผู
ใกลชิดกับบัณฑิตหรือผลผลิตของสถาบันมากที่สุดในฐานะผูใชผลผลิต ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลไปใชใน
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป
นอกจากนี้การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต ยังใชเปนตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ
ที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ทีใ่ ชในการประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา
ไดแก
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดําเนินการโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ.
2. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ดําเนินการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3. การจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาการศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ดําเนินการโดย กองแผนงาน
4. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ทั้งในสวนของงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายไดสถาบัน ดําเนินการโดย กองแผนงาน
การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ที่ผานมาสถาบันไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นจากนายจางที่มีตอคุณสมบัติของบัณฑิตของสถาบัน
ไปแลว 3 ครั้ง คือบัณฑิตรุนปการศึกษา 2543 รุนปการศึกษา 2545 และรุนปการศึกษา 2547
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ดังนั้น เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการสอบถามความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตของสถาบัน
งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน จึงไดทําการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตรุน ปการศึกษา
2548 ซึ่งจะศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต 3 ดาน ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ไดแก ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต ในดานความรูความสามารถทางวิชาการ
ในการปฏิบตั งิ าน ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งเปนคุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตามแนวทางที่สาํ นักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดกําหนดไว
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบตั ิงาน ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ ประเภทนายจาง และกลุมสาขาวิชา
1.3 คําถามในการวิจัย
1.3.1 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุน
ปการศึกษา 2548 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา คณะ ประเภทของนายจาง และกลุมสาขาวิชา วาแตกตางกันหรือไม
1.3.2 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุน
ปการศึกษา 2548 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา
คณะ ประเภทของนายจาง และกลุมสาขาวิชา วาแตกตางกันหรือไม
1.3.3 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุน
ปการศึกษา 2548 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ จําแนกตามระดับการศึกษา
คณะ ประเภทของนายจาง และกลุมสาขาวิชา วาแตกตางกันหรือไม
1.3.4 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รุนปการศึกษา 2548 จําแนกตามระดับการศึกษา และประเภทของนายจาง วาแตกตางกันหรือไม
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1.4.1 ไดขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548 ในดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั ิงาน
ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
1.4.2 ไดตัวชี้วัดดานคุณภาพบัณฑิต เพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึงเปนตัวชีว้ ัดในการจัดทํา คํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ การจัดแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาของสถาบัน และการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ทั้งในสวนของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของสถาบัน
1.4.3 ไดขอมูลเพื่อนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
1.4.4 ไดขอมูลเพื่อนํามาใชในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบัน ใหมีคณ
ุ ภาพ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต ระดับปริญญา
ตรี และระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548 ดาน
ความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดานความสามารถพื้นฐานทีส่ งผลตอการทํางาน
และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งเปนบัณฑิตที่ทํางานรับราชการ/ลูกจาง/
พนักงานของรัฐและพนักงานลูกจางรัฐวิสาหกิจ และพนักงานลูกจางเอกชน
1.5.1 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.5.1.1 ตัวแปรตน ไดแก
1. นายจางของบัณฑิตจําแนกตามระดับการศึกษาของบัณฑิต ดังนี้
1.1 นายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1.2 นายจางของบัณฑิตระดับปริญญาโท
2. นายจางของบัณฑิตจําแนกตามประเภทหนวยงาน ดังนี้
2.1 นายจางของบัณฑิตที่ทาํ งานในหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.2 นายจางของบัณฑิตและมหาบัณฑิตทีท่ ํางานในหนวยงานเอกชน
3. นายจางของบัณฑิตจําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
3.1 นายจางของบัณฑิตกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
3.2 นายจางของบัณฑิตกลุม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
3.3 นายจางของบัณฑิตกลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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4. นายจางของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2548 จําแนกตามคณะดังนี้
4.1 นายจางของบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร
4.2 นายจางของบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
4.3 นายจางของบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรประยุกต
4.4 นายจางของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
4.5 นายจางของมหาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.6 นายจางของมหาบัณฑิตคณะศิลปศาสตรประยุกต
4.7 นายจางของมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรนิ ธร ไทย-เยอรมัน
4.8 นายจางของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.5.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนป
การศึกษา 2548 แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก
1.5.1.2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั ิงาน
1.5.1.2.2 ดานความสามารถพื้นฐานทีส่ งผลตอการทํางาน
1.5.1.2.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.6 คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
1.6.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบใจ ความรูสึกพอใจ ความรูสึกปลื้มปตทิ ี่
สามารถรับรูไดของผูบังคับบัญชา ในการทํางาน ความประพฤติ และลักษณะสวนบุคคล
1.6.2 นายจาง หมายถึง เจาของกิจการ ผูจัดการ/ผูอํานวยการ และหัวหนางานที่มอี ํานาจ
หนาที่ในการควบคุมดูแลการทํางานของพนักงานในสถานประกอบการทุกประเภท
1.6.3 คุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑิต หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ความสามารถทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัวของบัณฑิตและมหาบัณฑิต แบงออกเปน 3 ดาน
ดังนี้
1.6.3.1 ความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน หมายถึง การนําความรู
ทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน การนําความรูทางดานปฏิบัตมิ าใชในการทํางาน การเรียนรู
งานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การเขาใจคําสั่งและปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรบั มอบหมายดวยตนเอง การใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน การดูแลรักษาเครือ่ งมือ/
อุปกรณใหอยูในสภาพสมบูรณ การวิเคราะหและตัดสินใจปญหาในงานที่รับผิดชอบอยางมีเหตุผล
การเสนอความคิดเห็นและเหตุผลที่เปนประโยชนตองาน และการเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติม
และแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน
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1.6.3.2 ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน หมายถึง การใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารและในการทํางาน การใชทักษะทางคอมพิวเตอรในการทํางาน
การวางแผนและจัดระบบการทํางาน ความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนางาน การควบคุมและถายทอด
ความรูใหผูอนื่ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางทํางาน ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
ความรูรอบตัวและวิสัยทัศนที่กวางไกล ความเชื่อมั่นในตนเอง การมีปฏิภาณไหวพริบในการทํางาน
ความมั่นคงทางอารมณ ความสุภาพออนนอมวางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ ความละเอียดรอบคอบใน
การทํางาน การมีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถเขากับบุคคลอื่นได ความสามารถในการทํางานเปน
ทีม คุณสมบัติของการเปนผูนําและผูต าม การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และความสนใจที่
จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ
1.6.3.3 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิชาชีพ หมายถึง ความขยัน
ความอดทน ความรับผิดชอบตองานในหนาที่ การมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความเสียสละในการ
ปฏิบตั ิหนาทีแ่ ละหนวยงาน การปฏิบตั ิงานดวยความซื่อสัตยสุจริต การมีเจตคติที่ดีตอหนวยงาน
การรูจักใชทรัพยากรของหนวยงานอยางคุมคา
การคํานึงถึงประโยชนของสังคมเปนหลัก
การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี และการเคารพในสิทธิและทรัพยสินของผูอื่น
1.6.4 สถานประกอบการ หมายถึง หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชน
ที่ตั้งอยูใ นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในตางจังหวัด ซึ่งตั้งอยูใ นประเทศไทย แบงออก
เปน 2 ประเภท ไดแก
1.6.4.1 หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง หนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ที่
ดําเนินการใหบริการประเภทตางๆ แกประชาชนทัว่ ไป
1.6.4.2 หนวยงานเอกชน หมายถึง สถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจทุกประเภท
1.6.5 กลุมสาขาวิชา หมายถึง การจําแนกคณะวิชาตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ (องคการมหาชน) กําหนด โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มี
การจัดกลุมสาขาวิชา ดังนี้
1.6.5.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ คือ
คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.6.5.2 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร คือ คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
1.6.5.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ คณะศิลปศาสตรประยุกต

