บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2548 คณะผูว ิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะนําเสนอในบทนี้มีดังตอไปนี้
2.1 สภาพการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
2.1 สภาพการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ดําเนินการ
จัดการศึกษามาเปนระยะเวลา 48 ป ที่มุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา และผลิตกําลังคน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สนับสนุนใหมกี ารนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีการ
สรางความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษากับสถาบันการศึกษา ที่มี
ชื่อเสียงของโลก เพื่อมุงสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต
บัณฑิตในระดับตางๆ ออกไปรับใชสังคมตามปณิธานที่ “มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของใหมี
ความรูคคู ุณธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน” ภายใตปรัชญาของสถาบันทีว่ า “พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ขณะเดียวกันสถาบันก็ไดนําวิธีการของเยอรมันที่มุงเนนการปฏิบตั ิ
และสามารถกระทําจริงไดเปนตนแบบ และพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอม
ของประเทศ โดยไดเริ่มตนผลิตชางฝมอื ยุคใหมที่ทันสมัยของประเทศพัฒนา ที่มีความรูทักษะ
และประสบการณจริงที่ทาํ งานไดอยางจริงจัง จนเปนทีย่ อมรับกันทัว่ ไปวาผูทสี่ ําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันแหงนี้ สามารถทํางานไดและแกไขปญหาไดดี มีฝมือ แมวาในปจจุบันจะมีการขยายตัว
และการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศ
ทําใหความตองการ
แรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมากขึ้น ซึ่งสถาบันไดตระหนักถึงปญหานี้มาโดยตลอด
จึงมีเปาหมายที่จะสนองตอบความตองการกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน และจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอันจะเปนปจจัยสําคัญตอการ
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
และเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาใหกวางขวางมากขึ้น โดยสถาบันไดมีความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม
วิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาตางๆ ในการจัด Co-operative Education และ Training ทั้งนี้
เพื่อเปนการขยายฐานการพัฒนากําลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อเปนการผลิต
กําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญและชํานาญการ ที่จะเปน
ผูสรางเทคโนโลยีใหแกประเทศ (กองบริการการศึกษา, 2548 : 1-2)
ในปการศึกษา 2548 สถาบันมีหนวยงานที่ดําเนินการจัดการการศึกษา 9 หนวยงาน ไดแก
1. คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยึดถือนโยบายการผลิตวิศวกรที่มีความรู ความเขาใจใน
หลักการวิศวกรรมศาสตรพื้นฐานและมีทักษะในเชิงปฏิบัติ สามารถนําทฤษฎีไปประยุกตใชเพือ่
แกปญหาทางวิศวกรรมในปญหาจริงไดอยางมีประสิทธิผล อีกทั้งมีโครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาของคณะอีกดวย อาทิเชน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศฝรัง่ เศส
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตลอดจนสถานประกอบการตางๆ ภายในประเทศปการศึกษา 2548 มี
การเรียนการสอน 9 ภาควิชา จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 42)
2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มุงเนนการผลิตครูชางอุตสาหกรรม นักเทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา และผูบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ในสาขาวิชาดาน
วิศวกรรมและดานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ใหเปนผูมีความรูค วามสามารถ ทั้งทางดานทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิการ นอกจากนี้ยังมีโครงการความรวมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาครูประจําการและ
ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกดวย ปการศึกษา
2548 มีการเรียนการสอน 6 ภาควิชา จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับปริญญา
โท 7 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 42)
3. คณะวิทยาศาสตรประยุกต มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ มีคุณธรรมและ จริยธรรม
ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตรงตามความตองการของอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ
อีกทั้งใหบริการการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แก
นักศึกษาทั้งในคณะและนอกคณะ นอกจากนี้ยงั สงเสริมการพัฒนาวิชาการดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรใหแกสังคมในโครงการ อบรมครูวทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอรและ
วิทยาศาสตรโลก โครงการโรงเรียนแกนนํา โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ โครงการสงเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
อีกทั้งมีโครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา ไดแก โครงการความรวมมือดานสถิติกบั Royal Melbourne Institute of Technology
(RMIT) ประเทศออสเตรเลีย โครงการความรวมมือทุกสาขาวิชากับ The University of Canterbury
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ประเทศนิวซีแลนด ปการศึกษา 2548 มีการเรียนการสอน 6 ภาควิชา จัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 13 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 43)
4. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มุงเนนการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่มีความรูค วามสามารถในการคิดคนเพื่อออกแบบ สราง บริหารจัดการในระบบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมทั้งการประยุกตใชองคความรูเพื่อชุมชนและ
สังคม โดยเนนการขยายโอกาสทางการศึกษาในสวนภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่
ใกลเคียง
นอกจากนี้ยังมีโครงการความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารยและ
นักศึกษาระหวาง 3 สถาบัน
ไดแก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเคมนิทซ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
อีกดวย ปการศึกษา 2548 มีการเรียนการสอน 5 ภาควิชา จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 9
หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 43)
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงเนนการผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเปนเลิศ
ทางวิชาการและสงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมีผลงานวิจัยอยางตอเนือ่ ง ใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทางดานคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟแวรของ
ประเทศ นอกจากนี้ไดรวมมือกับ University of South Australia เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรนานาชาติอีกดวย ปการศึกษา 2548 มีการเรียนการสอน 2 ภาควิชา
จัดการศึกษาระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร (กองแผนงาน,
2548 : 43)
6. คณะศิลปศาสตรประยุกต มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคม และเสริมสรางองคความรูเ พื่อความเปนเลิศทางวิชาการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ไดใหบริการการสอนวิชาดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแกนักศึกษาทุกคณะในสถาบันอีก
ดวย ปการศึกษา 2548 มีการเรียนการสอน 3 ภาควิชา จัดการศึกษาระดับปริญญาโท 5
หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 43)
7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มุงมั่นการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ
ดานอุตสาหกรรมเกษตร การบริหารและการจัดการในระบบธุรกิจทางการเกษตรที่มีความรูคู
คุณธรรม อันจะกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยเนนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสวนภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นทีใ่ กลเคียง ปการศึกษา 2548 มีการ
เรียนการสอน 2 ภาควิชา จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 43)
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุงเนนการผลิตชางเทคโนโลยีและบัณฑิตที่มีความรู
ความชํานาญทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ
ใหมีความสามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต
สมัยใหม เนนความชํานาญในการปฏิบตั ิงานในโรงงาน ภาคสนามและสามารถประกอบอาชีพได
อยางแทจริง นอกจากนี้ไดพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตาม
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มาตรฐานสากล โดยมีโครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ไดแก
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ปการศึกษา 2548 มีการเรียน
การสอน 10 ภาควิชา จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร) 3
หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 21 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 44)
9. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มุงเนนผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรหลักสูตรนานาชาติทางดานวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ที่มีศักยภาพในการทําวิจัยและพัฒนา ทีส่ อดคลองกับความตองการจริงของประเทศและภูมิภาค
ในการจัดการเรียนการสอนจะมีผูเชี่ยวชาญจาก RWTH Aachen University เดินทางมารวม
สอนใหแกนักศึกษา และไดมีการสงนักศึกษาไปฝกงานในตางประเทศอีกดวย ปการศึกษา 2548
มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร (กองแผนงาน, 2548 : 10)
ในปการศึกษา 2548 สถาบันมีการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 120 หลักสูตร ดังนี้
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตรประยุกต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปว.ช.* ปริญญาตรี
-

22
6
13

-

9

3

2
21

-

-

3
3

73
73

ปริญญาเอก

รวม

ภาษาไทย

นานาชาติ

ภาษาไทย

นานาชาติ

8
7
7
-

-

3
3
-

-

33
16
20

1
3
-

2
2
6

1
-

1
-

5
5
2
24

26

10

7

1

36

8

9

6
120

* ปว.ช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร)

2.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ไดกําหนดจุดมุงหมายของ
การจัดการศึกษาไววา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ
หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
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ภาคภูมิใจในความเปนคนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิน่ ภูมิปญญาไทย และความรู
อันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2549 : 7)
ดังนั้นเพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 จึงกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นได
กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ.
เปนหนวยงานที่ดําเนินการจัดทํากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติ ฉบับนี้
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. ไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้
สําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 7 มาตรฐาน
48 ตัวบงชี้ ซึ่งในมาตราฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.4 คือ ระดับความพึง
พอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ซึ่งหมายถึง ความคิดเห็นของนายจาง
ผูประกอบการ หรือผูใชบณ
ั ฑิต โดยประเมินบัณฑิตใหมที่ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
มาแลวตั้งแต 1-3 ป โดยพิจารณาคุณสมบัติทเี่ กี่ยวกับการทํางานของบัณฑิต 3 ดาน ดังนี้
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2549 : 26-29)
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ
โดยอาจ
สอบถาม
เกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการตามสาขาทีเ่ รียน ความสามารถในการปฏิบัตงิ านในดานตางๆ
เชน
ความมุงมัน่ ที่จะทําใหงานสําเร็จ มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
ความสามารถในการบริหารคน และการสรางสรรคงานใหม
2. ดานความสามารถพืน้ ฐานทีส่ งผลตอการทํางาน โดยอาจสอบถามเกี่ยวกับความเปน
ผูนํา การมีทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออกตอผูรวมงาน) มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา มีทักษะในการทํางานเปนทีม การปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลง มีทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส สเปน ฯลฯ
มีทักษะทางคอมพิวเตอร มีความใฝรู
โดยอาจดูจากความ
3. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ซื่อสัตย
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การตรงตอเวลา และเปนผูม ีวินัย เปนตน ผูวิจัยจึงยึดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติทเี่ กี่ยวกับ
การทํางานของบัณฑิตทั้ง 3 ดาน ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) : สมศ. กําหนดไว เปนหลักในการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
ในการวิจัยครัง้ นี้
นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาคุณลักษณะของพนักงานที่นายจางตองการ เพื่อใชประกอบการ
ทําวิจัยเรื่องนี้ ดังนี้
วิมล (2537 : 86-87) กลาววาเรื่องของบุคลิกภาพเปนเรื่องที่สําคัญในทุกองคการ เพราะ
บุคลิกภาพของบุคคลแตละคนที่เขามาทํางานในองคการนั้น จะถายทอดออกมาเปนพฤติกรรม
ในการทํางาน ซึ่งพอสรุปออกเปน 2 ประเภท คือ
1. บุคลิกภาพภายนอก เปนพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกแลวคนอื่นสามารถสังเกตได
ซึ่งรูปแบบของบุคลิกภาพภายนอกไดแก
1.1 การแสดงออกทางสีหนาและแววตา เชน หนาตายิ้มแยมแจมใส ใบหนาบึ้งตึง
การขมวดคิว้ 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 เปนเรื่องที่คอ นขางจะเขาใจยาก 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
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ทัศนา (2531 : 84-86) คุณลักษณะของพนักงานที่นายจางตองการ ซึ่งเปนแนวทางไปสู
ทางกาวหนาและชีวติ ดังนี้
1. คุณคาเฉพาะตัว
1.1 ซื่อสัตย
1.2 นับถือตนเอง และมีภาพพจนที่ดีตอตนเอง
1.3 มีเปาหมายในอาชีพและชีวติ
1.4 มีความมั่นคงทางอารมณ
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 มีคุณสมบัตขิ องการเปนผูนํา
พรนพ (2544 : 6, 15) ไดกลาววา คุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติตองการ และ
มีความจําเปนตองปลูกฝงใหถึงพรอมในสถานการณปจ จุบัน 10 ประการ มีดังนี้
1. มีระเบียบวินยั
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2. มีความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม
3. ขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพ
4. สํานึกในหนาที่ และความรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติ
5. รูจักคิดริเริ่ม วิจารณ และตัดสินใจอยางมีเหตุผล
6. กระตือรือรนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
7. มีพลานามัยสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ
8. รูจักพึ่งตนเอง และมีอุดมคติ
9. มีความภาคภูมิ และรูจักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ
10. มีความเสียสละ เมตตาอารี กตัญูกตเวที กลาหาญ และสามัคคีกัน
วุฒิ (2545 : 11-12) ไดใหแนวคิดวาปจจุบันการแขงขันในตลาดแรงงานคอนขางสูงลักษณะ
ของบัณฑิตทีต่ ลาดแรงงานตองการไดเปลี่ยนแปลงไป ทักษะที่สถานประกอบการตองการใหมี
ในตัวบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ไดแก การเปนผูที่ไววางใจไดดานการงานการจัดการ การพัฒนา
ตนเอง ความสามารถในการรับรู การแกปญหา มนุษยสัมพันธ แรงบันดาลใจ แรงจูงใจความคิด
ริเริ่ม ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารขอมูล และการเปนผูนํา เปนตน สิ่งที่ทาทาย
สําหรับบัณฑิตกอนที่จะสําเร็จการศึกษา คือการไดมีโอกาสสรางความเขาใจและความคุนเคยกับ
โลกแหงความเปนจริงของการทํางานและการเรียนรู เพื่อใหไดมาซึ่งทักษะของงานอาชีพและ
ทักษะดานการพัฒนาตนเองนอกเหนือไปจากทักษะดานวิชาการ ซึ่งผูวาจางจะมีความคาดหวัง
จากพนักงานสูงในเรื่องตอไปนี้
1. เปนผูที่มีความรูในวิชาชีพ
2. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี
3. มีความซื่อสัตย ขยัน มีน้ําใจ และอดทน
4. มีความกระตือรือรนและไมเลือกงาน
5. มีวินัยเครงครัดตอกฎระเบียบองคกร
6. มีทัศนคติที่ดตี อองคกร
นอกจากนี้ยังไดกําหนดคุณสมบัตขิ องบัณฑิตที่จะกาวเขาสูงานอาชีพไวดังนี้
1. มีความรอบรู
1.1 รอบรูในเนื้อหาวิชาของตนเองอยางถองแท
1.2 รอบรูเกี่ยวกับองคกรที่ตนเองปฏิบัติงาน
1.3 รอบรูเกี่ยวกับเนื้อหาและภาระงานที่รับผิดชอบ
1.4 รักที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ (ใฝศึกษา คนควาเปนนิตย มุงคิดสรางสรรค
กาวทันเทคโนโลยี)
2. สูงานหนัก
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2.1 มีความรักงาน มีทัศนคติในแงบวกตองานและปญหาของงาน โดยระลึกอยูเสมอ
วางานและปญหา คือ โอกาสที่ไดรับ
2.2 มีความกระตือรือรน ปวารณาตนเองที่จะปฏิบตั ิงานตลอดเวลา
2.3 มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ของตนเอง
2.4 มีความพรอมเสมอทั้งรางกายและจิตใจทีจ่ ะปฏิบตั ิงาน
3. รักองคกร
3.1 มีทัศนคติที่ดตี อองคกรและหนวยงาน
3.2 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นเปนทีม
3.3 ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ใจกวาง รูจักมองและคิดสิ่งใหมๆ เสมอ
4. ยึดมั่นวินัยและจริยธรรม
4.1 มีวินัยในการปฏิบตั ิงาน
4.2 ซื่อสัตยสุจริต ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ
4.3 รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากแนวคิดเกีย่ วกับคุณลักษณะของพนักงานทีน่ ายจางตองการ ที่กลาวมาขางตนนี้อาจ
กลาวไดวา สอดคลองกับกรอบแนวคิดของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. ที่ตอ งการใหสอบถามกับนายจางถึงคุณสมบัติทเี่ กี่ยวกับการ
ทํางานของบัณฑิต 3 ดาน ไดแก ดานการนําความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั ิงาน
ดานความรูพนื้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
2.3 งานวิจัยที่เกีย่ วของกับการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
บริบูรณ (2539) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการกําลังคนดานเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบวา ในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ.25392543) สถานประกอบการมีความตองการกําลังคน ดานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และ
ดานการบริหารงานบุคคลในระดับมาก และมีความตองการดานคุณลักษณะความเปนผูนําและ
คุณสมบัติอื่นๆ ในระดับปานกลาง
มงคล (2539) ไดทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร
สาขาไฟฟา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมี
ความเห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทางดานวิชาการ มนุษยสัมพันธและทัศนคติตอ
วิชาชีพ อยูในระดับปานกลางแตมีคณ
ุ ลักษณะดานบุคลิกภาพอยูในระดับดี นอกจากนั้น
ผูบังคับบัญชายังเห็นวาบัณฑิต มีปญหาในการทํางานคือ มีความรูดานทฤษฎีแตนํามาปฏิบตั ิ
ไมได และขาดความคิดสรางสรรค สําหรับบัณฑิตเห็นวาองคประกอบหลักสูตรในดานเนื้อหาวิชา
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และอาจารยประจํามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง
สวนองคประกอบหลักสูตรในดาน
อาจารยพิเศษ รวมทั้งการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมอยูในระดับดี
สุวัฒน (2539) ทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูส ําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสําเร็จ
การศึกษามีความรูความสามารถทางวิชาการ
โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีในเรื่องการประมวลผล
ขอมูลการแกปญหาที่เกิดขึน้ ภายในระบบคอมพิวเตอร และการตออุปกรณทใี่ ชรวมกับระบบ
คอมพิวเตอร
สําหรับคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงานของผูสําเร็จการศึกษาผูบังคับบัญชามี
ความเห็นวาผูส ําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีในเรื่อง
มีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานและมีการยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่น
สําหรับความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาตอปญหาในการปฏิบตั ิงานพบวา มีปญหาเกี่ยวกับ
ความกาวหนาในการทํางานมากที่สุด
ญาณวรรณ (2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และศึกษาความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของบัณฑิตและ
ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับดานความรูว ิชาชีพพื้นฐานและความรูดานอิเล็กทรอนิกส
เห็นวามีการ
นําไปใชอยูในระดับปานกลาง สวนความรูด านไฟฟากําลังบัณฑิตมีความคิดเห็นวามีการนําไปใช
ปฏิบตั ิงานอยูในระดับมาก และผูบังคับบัญชาเห็นวามีการนําไปใชอยูใ นระดับปานกลาง สวน
ความรูว ิชาชีพครูทั้งบัณฑิตและผูบังคับ บัญชาเห็นวา มีการนําไปใชปฏิบตั ิงานอยูในระดับมาก
สําหรับความคิดเห็นของบัณฑิตและผูบังคับบัญชาดานทักษะวิชาชีพพื้นฐานดานทักษะ
อิเล็กทรอนิกส และดานทักษะไฟฟากําลัง เห็นวามีการนําไปใชปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
สวนดานทักษะวิชาชีพครู เห็นวามีการนําไปใชปฏิบตั งิ านอยูในระดับมาก ดานมนุษยสัมพันธ
ดานบุคลิกภาพ ดานเจตคติตอวิชาชีพ ทั้งบัณฑิตและผูบ ังคับบัญชาเห็นวามีการนําไปใช
ปฏิบตั ิงานอยูใ นระดับมาก
บุญชัย (2542) ไดทําการวิจัย เรื่อง ศึกษาแนวโนมความตองการดานแรงงานและ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของชางอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ในจังหวัดระยองดานแรงงานชางอุตสาหกรรม มีความตองการแรงงานในระดับ ปวช.
และปริญญาตรีในระดับนอย สวนระดับ ปวส. มีความตองการในระดับนอยทีส่ ุด สวนความ
ตองการสาขาวิชาชีพใหมๆ พบวา ในระดับ ปวช. และ ปวส. มีความตองการชางเขียนแบบและ
ออกแบบดวยคอมพิวเตอร
สวนในระดับปริญญาตรีมีความตองการในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรท่สี ามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมไดดี โดยทั้งหมดมีความตองการอยูในระดับ
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นอยที่สุด ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคพบวา มีความตองการอยูในระดับมาก ในดานความ
ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น ดานความปลอดภัยในการทํางาน และดานความรับผิดชอบตอ
หนาที่การงาน อยูในระดับมาก ดานความตองการความชวยเหลือดานตางๆ พบวา มีความ
ตองการความชวยเหลืออยูในระดับมาก ในดานการตลาด การวิจัยและพัฒนาสินคา และดาน
เงินทุนหมุนเวียน
สักรินทร (2543 : ค) ไดทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร ครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนใน
ดานหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน ดานหองสมุดและศูนยวทิ ยบริการ และดานสภาพแวดลอมของ
อาคารเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิจัยพบวาผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูใ น
ระดับมากทุกดาน และจากการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยพบวา ผูสําเร็จการศึกษาทั้งแผน
ก และแผน ข มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณรงค (2543 : ค) ไดทําการวิจัยเรือ่ ง การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบังคับ
บัญชาและมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัตงิ าน ใน
ดานมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ เจตคติตอวิชาชีพ และกิจนิสัยในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตและผูบ ังคับบัญชาเกี่ยวกับดานวิชาการ ซึ่งแบงเปนความรูและ
ทักษะดานวิชาชีพพื้นฐาน ความรูและทักษะดานไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง และความรู
และทักษะดานวิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส มีการนําไปใชในการปฏิบตั ิงานในระดับ ปาน
กลาง สําหรับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา เกี่ยวกับการนําความรูดานมนุษยสัมพันธ
ดานบุคลิกภาพ ดานเจตคติตอวิชาชีพ และดานกิจนิสัยในการทํางาน ผูบังคับบัญชาเห็นวา
มีการนําไปใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก
และจากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตามทัศนะของมหาบัณฑิตและผูบังคับบัญชาในดาน
วิชาการพบวา มีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
เทียนชัย (2544 : ค) ไดทําการวิจัยเรือ่ ง การติดตามผลการปฏิบตั ิงานของมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ไดเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามความ
คิดเห็นของมหาบัณฑิตกับผูบังคับบัญชาในดานความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มนุษยสัมพันธ
บุคลิกภาพ และเจตคติตอวิชาชีพ ผลการวิจัยพบวา ผลการปฏิบัตงิ านของมหาบัณฑิตสาขาวิชา
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เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ในดานความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ และ
เจตคติตอวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของทั้งมหาบัณฑิตและผูบ ังคับบัญชามหาบัณฑิตอยูใ นระดับ
มากทุกดาน สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในทัศนะของมหาบัณฑิตกับผูบังคับบัญชา
ในดานความสามารถในการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ และเจตคติตอ วิชาชีพ ไม
แตกตางกัน
สมบูรณ (2545) ทําการวิจยั เรื่อง การติดตามผลบัณฑิตกลุมโยธา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาจํานวน และรายไดเฉลีย่ ของบัณฑิตกลุม สาขาโยธา ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ที่ทํางาน
เปนลูกจางและประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงจํานวนบัณฑิตทีศ่ ึกษาตอภายใน 1 ป หลังจบ
การศึกษา และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการ ที่มีตอบัณฑิต
กลุมโยธา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ ปการศึกษา 2544 ผลการวิจัยพบวา ในสวนของความพึงพอใจของนายจาง
และผูประกอบการที่มีตอบัณฑิต สวนใหญอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานวิชาการ
(ความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรพื้นฐาน และดาน
วิชาชีพ) ดานมนุษยสัมพันธ (ความสัมพันธกับผูบ ังคับบัญชาและผูร วมงาน การทํางานรวมกับ
ผูอื่น การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น การใหคําแนะนําและแกปญ
 หาของผูรวมงานทั้งในดาน
วิชาการและสวนตัว
การสรางบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดใี นการทํางาน และการใหความ
รวมมือและรวมกิจกรรมกับหมูคณะ) ดานบุคลิกภาพ (ความขยัน ความนอบนอมและออนโยน
ความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําที่ดี ความเชื่อมั่นในตนเอง ความ
มีเหตุผล การควบคุมอารมณ การแตงกายใหเหมาะสมกับอาชีพและการวางตัวเหมาะสมกับ
สถานภาพ) ดานเจตคติตอวิชาชีพ (ความภูมิใจในอาชีพ ความกระตือรือรนในการทํางาน ความ
รักและศรัทธาในอาชีพ ความซื่อตรงตอหนาที่ การใชเวลาวางใหเปนประโยชนตออาชีพ และการ
เพิ่มพูนความรูในอาชีพ)
เพลินพิศ, รัชฎา (2547) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2543 ผลการวิจัยพบวา นายจาง
มีความพึงพอใจตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2543
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการนําความรูไปใชในการทํางาน ดานความรู
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สวนการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต จําแนกตามคณะพบวา นายจางมีความ พึง
พอใจตอบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไม
แตกตางกัน ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
จําแนกตามประเภทของนายจางพบวา
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นายจางของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจกับนายจางของหนวยงานเอกชน
มีความพึง
พอใจตอบัณฑิต แตกตางกันในภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดย
นายจางของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางของ
หนวยงานเอกชน
รัชฎา และคณะ (2548) ทําการวิจัยเรือ่ ง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2545 ผลการวิจัยพบวานายจาง
มีความพึงพอใจตอบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2545
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบตั ิงาน ดานความรูพ ื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สวนการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต จําแนกตามคณะพบวา
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไมแตกตางกันในภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับ
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต จําแนกตามประเภทของนายจางพบวา
นายจางของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กับนายจางของหนวยงานเอกชน มีความพึง
พอใจตอบัณฑิต แตกตางกันในภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดย
นายจางของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจางของ
หนวยงานเอกชน
รัชฎา และคณะ (2549) ทําการวิจัยเรือ่ ง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 ผลการวิจยั พบวา ความ
พึงพอใจของ นายจางตอบัณฑิต ดานความรูค วามสามารถทางวิชาการในการปฏิบัตงิ าน ดาน
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของบัณฑิตปริญญาตรีและปริญญาโท ในภาพรวมและจําแนกตามคณะอยูในระดับมาก มีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97 โดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม นายจางมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก สูงกวาคณะอื่นๆ มีคา คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.05
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา นายจางของบัณฑิตปริญญาตรีมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.88 โดยคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
นายจางมีความพึงพอใจในระดับมาก
สูงกวา
คุณลักษณะดานอื่น มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.08 และนายจางของบัณฑิตปริญญาโทมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.21 โดยคุณลักษณะดานความรู
ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
และดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน นายจางมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 4.08 สูงกวา
คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.00
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สําหรับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตในภาพรวม เมื่อจําแนกตามคณะพบวา นายจาง
ของบัณฑิตปริญญาตรี มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ
3.88 โดยคณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม นายจางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากกวาคณะอืน่ มีคา
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.93 และนายจางของปริญญาโท มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.08 โดยคณะวิทยาศาสตรประยุกต นายจางมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.60
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (2545) ทําการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง
(ผูบังคับบัญชา) ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา รุนปการศึกษา 2543 ผลการ
สํารวจพบวา ผูบังคับบัญชาเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูใน
ระดับดี ในดานความรูพื้นฐานของสาขาวิชาที่เรียนกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ความ
รับผิดชอบในการทํางาน
ความสามารถของบัณฑิตในการนําความรูจากการศึกษาไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถของบัณฑิตในการใชเครื่องคอมพิวเตอร ความสามารถของบัณฑิตใน
การปฏิบตั ิงานรวมกับผูอื่น ความสามารถของบัณฑิตในดานความถูกตองและความเหมาะสม
ในการตัดสินใจปฏิบัติงาน ความสามารถของบัณฑิตในดานการตอสูชีวิตในสังคม ความ
กระตือรือรนในการปรับปรุงตนเองใหมีความกาวหนา การรับรูตอเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหมๆ ความกลาในการแสดงออก ความสามารถในการเปนผูน ํา ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความเชื่อมั่นในตัวเอง การติดตามความกาวหนาของความรู ในสาขาวิชาตางๆ การยอมรับฟง
ความคิดเห็นของบุคคลอื่น
ความสามารถในการสื่อสารทางความคิดของตนเองกับบุคคลอื่น
ความสามารถในการปรับตนเองใหเขากับสภาพสังคม ความสามารถในการพัฒนาสังคม สวน
ดานการฝกงานใหกับบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานประจําพบวา จะตองฝกงานใหกับบัณฑิตในระดับ
ปานกลาง และสิ่งที่ผบู ังคับบัญชาเห็นวาบัณฑิตตองแกไขพบวา ภาษาอังกฤษ เปนสิ่งทีบ่ ัณฑิต
จะตองปรับปรุงมากที่สุด
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (2547) ทําการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง
(ผูบังคับบัญชา) ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา รุนปการศึกษา 2544 ผลการ
สํารวจพบวา ผูบังคับบัญชาเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต อยูใน
ระดับดี
ในดานความรูพ ื้นฐานของสาขาวิชาที่เรียนจบ
ความรับผิดชอบในการทํางาน
ความสามารถของบัณฑิตในการนําความรูจ ากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงาน ความสามารถของ
บัณฑิตในการใชเครื่องคอมพิวเตอร ความสามารถของบัณฑิตในการปฏิบัตงิ านรวมกับบุคคลอื่น
ความสามารถของบัณฑิตในดานความถูกตองและความเหมาะสมในการตัดสินใจปฏิบัติงาน
ความสามารถของบัณฑิตในดานการตอสูชีวติ ในสังคม ความกระตือรือรนในการปรับปรุงตนเอง
ใหมีความกาวหนา การรับรูตอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ความกลาในการแสดงออก
ความสามารถในการเปนผูนาํ
ความเชื่อมั่นในตัวเอง การติดตามความกาวหนาของความรู
ในสาขาวิชาตางๆ การยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ความสามารถในการสื่อสาร
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ทางความคิดของตนเองกับบุคคลอื่น ความสามารถในการปรับตนเองใหเขากับสภาพสังคม
ความสามารถในการพัฒนาสังคม สวนดานการฝกงานใหกับบัณฑิตเพื่อปฏิบตั ิงานประจํา พบวา
จะตองฝกงานใหกับบัณฑิตในระดับปานกลาง
และสิ่งที่ผูบงั คับบัญชาเห็นวาบัณฑิตตองแกไข
พบวา ภาษาอังกฤษ เปนสิ่งที่บัณฑิตจะตองปรับปรุงมากที่สุด
สุรพันธ และคณะ (2547) ทําการวิจัยเรื่อง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2544 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผลการวิจยั
พบวา ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอม
และการใหบริการ
ดานสมรรถภาพและบุคลิกภาพ
อยูในระดับมาก
ยกเวนดาน
สภาพแวดลอม มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวนความตองการของหนวยงาน
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสาํ เร็จการศึกษาไดแก
ตองการใหเพิ่มทักษะความชํานาญทาง
วิชาชีพ สําหรับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับสมรรถภาพดานความรู ความสามารถ
ทางวิชาการ ดานการปฏิบตั ิงาน ดานบุคลิกภาพและเจตคติ และดานมนุษยสัมพันธของบัณฑิต
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (2547) ทําการวิจัย
เรื่อง การติดตามผลผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา ปการศึกษา 2545-2546 ผลการวิจัยพบวา
1. ขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2545-2546 โดยภาพรวม สวนใหญ
มีงานทํา
บัณฑิตสวนใหญทํางานในภาคเอกชน รองลงไปทํางานในหนวยงานรัฐบาล และ
รัฐวิสาหกิจ มีสวนนอยที่ประกอบกิจการสวนตัว และยังมิไดทํางาน
2. การสมัครงานและการทํางาน บัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาการศึกษา
เปนผูที่มีงานทําสูงสุดในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ปญหาที่พบจากการสมัครงานมากที่สุด คือ การ
ขาดคุณสมบัติเพิ่มเติม เชน ทักษะทางดานภาษา ทักษะทางดานคอมพิวเตอร และปญหารองลง
ไปคือ แหลงงานอยูหางไกลจากภูมิลําเนา
3. การประกอบอาชีพและลักษณะงานของผูสําเร็จการศึกษา
ลักษณะงานของผูสําเร็จ
การศึกษาเปนงานบริหารจัดการ ไดแก งานบุคคล ธุรการ บัญชี เลขานุการ โดยสาขาวิชา
การศึกษา ประกอบอาชีพทางดานการศึกษา คือ งานสอน นักวิชาการ ฝกอบรมมากทีส่ ดุ
รองลงมาเปนงานดานบริหารจัดการ งานบุคคล ธุรการ บัญชี และเลขานุการ สวนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร มีลักษณะงานเปนงานดานอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม อาหาร สิ่งทอ
อิเล็กทรอนิกส กอสราง มากที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพทางดานบริหารจัดการ ธุรการ บัญชี
เลขานุการ คอมพิวเตอร สาขาวิชาศิลปศาสตรประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานบริหารจัดการ
ดานงานบุคคล ธุรการ บัญชี เลขานุการ รองลงมาเปนงานการบริการในภาคอุตสาหกรรม เชน
งานขาย บรรณารักษ กฎหมาย การเมือง สวนสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีลักษณะงานเปนงาน
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ทางดานบริหารจัดการ บุคลากร ธุรการ บัญชี เลขานุการ มากที่สุด รองลงไปเปนงานบริการ
เชน งานขาย บรรณารักษ กฎหมาย และการเมือง เปนตน
4. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ผลการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีคุณลักษณะที่นาพึงพอใจ คือ มีความซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ
และมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ ื่น มีความรักในเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม มีความ
ขยัน สูงาน และอดทนไมยอทอ และมีความรับผิดชอบ สวนคุณลักษณะที่เห็นวาควรปรับปรุง
5 ลําดับแรก คือ มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร มีความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอร มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผล มีความรูสึกลึกซึ้งในสาขาวิชา
ที่เรียน และมีความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใช
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2548) ทําการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2546 ผลการวิจัยพบวา ใน
ภาพรวมนายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต ในดานความรู
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไป ดานบุคลิกภาพ และดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ
และนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชน พบวา บัณฑิตกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐ มีความพึง
พอใจแตกตางกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ดานความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพใน
ภาพรวม ดานความสามารถทั่วไปในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดย
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจมากกวานายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนทั้งสอง
ดาน สวนการเปรียบเทียบความพึงพอใจดานบุคลิกภาพและดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ พบวา นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจไมแตกตางกับ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนทั้งสองดาน
สําหรับบัณฑิตกลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พบวา
นายจางผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจแตกตางกันกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ทั้งสี่ดาน โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมี
ความพึงพอใจมากกวานายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ทั้ง 4 ดาน เชนกัน สวนบัณฑิตกลุม
สังคมศาสตร
นายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจแตกตางกับนายจาง/ผูใชบัณฑิต
ภาคเอกชน ดานความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ และดานความสามารถทั่วไปในภาพรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจตอบัณฑิต
มากกวานายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนทั้งสองดาน และนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาครัฐมีความ
พึงพอใจแตกตางกับนายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ดานบุคลิกภาพและดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนายจาง/ผูใช
บัณฑิตภาครัฐมีความพึงพอใจตอบัณฑิตมากกวานายจาง/ผูใชบัณฑิตภาคเอกชนทั้งสองดาน
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ศิริวรรณ (2547) ทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลตอการจางงาน
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
ผลการศึกษาพบวา นายจาง/
ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.8537 องคประกอบหลักที่นายจางมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.9687 อันดับที่สอง คือดานความรับผิดชอบ
ตอจรรยาบรรณวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.9520 และ
อันดับที่ 3 คือดานความรู ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.6919 สําหรับองคประกอบยอยที่นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณมากที่สุด ไดแกความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตองานที่ทํา
และอุทิศเวลา ความขยันหมั่นเพียรและกระตือรือลนในการทํางาน การปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบของหนวยงาน สําหรับองคประกอบยอยที่นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณนอยที่สุด ไดแก ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ (ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ) ความสามารถในการวางแผนการทํางาน ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการทํางานเปนทีม สรุปภาพรวมที่ไดจากการวิจัยนี้
พบวา นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตไดสะทอนภาพลักษณ คุณลักษณะสําคัญของบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยทักษิณมีความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน ในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค
ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่กําหนดไววา บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณเปนผูรอบรู สูงาน
และมีประสบการณเชิงปฏิบัติ ผลสําเร็จของการหลอหลอมดังกลาวเกิดจากการจัดโปรแกรม
การศึกษา การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนากิจการนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบกันเปนสิ่งแวดลอมทางการศึกษาและวัฒนธรรมอันสมบูรณ โดยขอมูลระดับความพึง
พอใจของนายจาง แสดงถึงแนวโนมที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณจะไดรับโอกาสตองการขยาย
สัญญาจางสูง โดยมีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.7897 หรือ r2 เทากับ 0.6236
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (2547) ทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่
มีตอการทํางานของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รุนปการศึกษา 2546 ผลการศึกษา
พบวา หัวหนางานของบัณฑิตสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.2 อายุเฉลี่ยประมาณ 39
ป และประกอบกิจการบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61 รองลงมาเปนหนวยงานราชการ
คิดเปนรอยละ 26.8 ดานปจจัยที่ทําใหหัวหนางานตัดสินใจเลือกบัณฑิตเขาทํางาน 3 อันดับแรก
คือ ความมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธดี การแตงกายสุภาพเรียบรอยและมีทักษะความสามารถ
พิเศษ ไดแก คอมพิวเตอร ภาษา
ความพึงพอใจของนายจาง
โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในการทํางานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน สรุปไดดังนี้
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1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ พบวา หัวหนางานสวนใหญมีความพอใจในระดับ
มาก หัวขอความมุงมั่นในการทํางานใหเสร็จ มีระดับคาเฉลี่ยมากที่สุด สวนหัวขอการวางแผนใน
การทํางานเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายกําหนด มีระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน พบวา หัวหนางานสวนใหญมีความ
พอใจในระดับมาก ดานความสามารถทํางานรวมกับผูบ ังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีระดับ
คาเฉลีย่ มากที่สุด สวนดานความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา มีระดับคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด
3. ดานอุปนิสยั และคุณลักษณะสวนตัวของบัณฑิต พบวา หัวหนางานสวนใหญมีความพอใจ
ในระดับมาก ดานความซื่อสัตยสจุ ริต มีระดับคาเฉลี่ยมากที่สุด ดานความสามารถในการควบคุม
อารมณ มีระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุด
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (2548) ทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่
มีตอการทํางานของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รุนปการศึกษา 2547 ผลการศึกษา
พบวา นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงในภาพรวมอยูในระดับ
พอใจมาก โดยเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ นายจางในแตละดานของบัณฑิต พบวา
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในดานอุปนิสัยและคุณลักษณะสวนตัวของบัณฑิตมากที่สุด
สวนดานความรู ความสามารถทางวิชาการและความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
พบวานายจางมีความพึงพอใจในระดับมากเทากัน
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําการวิจัย เรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของ
นายจางตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2547 พบวา
นายจางของบัณฑิตกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ มีรอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับดีมากและ
ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 84.3 และเมื่อพิจารณาแยกเปนกลุมสาขาวิชา
พบวา กลุมวิทยาศาสตรสขุ ภาพ มีรอยละระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับดีมากและระดับ
ดีสูงที่สุด
รองลงมาเปนกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
และกลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีระดับความพึงพอใจระดับดีมากและระดับดี รอยละ 89.2, 82.6, และ 77.9
ตามลําดับ
จากการวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย
(x)
พบวา
คุณสมบัติของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามการประเมินของนายจางในภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 2.91
จากคะแนนเต็ม 4 หรือ 3.64 จากคะแนนเต็ม 5) หากประเมินเปนกลุมสาขาวิชา พบวา
คุณสมบัติของบัณฑิต ทั้ง 3 กลุมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี กลาวคือ กลุมสังคมศาสตรฯ มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุม วิทยาศาสตรฯ โดยมีคาเฉลี่ย 2.94 จาก
คะแนนเต็ม 4 (หรือ 3.68 จากคะแนนเต็ม 5), 2.90 จากคะแนนเต็ม 4 (หรือ 3.63 จากคะแนน
เต็ม 5) และ 2.80 จากคะแนนเต็ม 4 (หรือ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5) ตามลําดับ ทั้งนี้
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คุณสมบัติเดนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่นายจางเห็นสอดคลองกันทั้ง 3 กลุมสาขา
วิขา มี 3 คุณสมบัติ ไดแก 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) ความออนนอมถอมตน มีสัมมนา
คารวะ และสุภาพเรียบรอย) และ 3) มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติ
เดนสูงสุดเฉพาะกลุม พบวา กลุมสังคมศาสตรฯ ไดแก 1) ความมีมนุษยสัมพันธ และ 2) ความ
ขยันขันแข็งและเอาใจใสงาน กลุมวิทยาศาสตรฯ ไดแก 1) สามารถทํางานไดทุกประเภท ไม
เกี่ยงงาน ไมเลือกงาน และ 2) ประพฤติปฏิบตั ใิ นกรอบของศาสนาทีต่ นนับถือ และกลุม
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ ไดแก 1) ความขยันขันแข็งและเอาใจใสงาน 2) การตรงตอเวลา และ 3)
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคม และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ในขณะที่คุณสมบัติที่
ควรปรับปรุงที่นายจางเห็นสอดคลองกันทั้ง 3 กลุมสาขาวิชา มี 3 คุณสมบัติ ไดแก 1)
ความสามารถในการวางแผน
2) การใชภาษาตางประเทศขั้นพูดและเขียนโตตอบได
(ภาษาอังกฤษ) และ 3) ความเปนผูนํา
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติในดานตาง ๆ โดยแบงเปน 3 ดาน คือ 1) ดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการ 2) ดานสามารถพื้นฐานในการทํางาน และ 3) ดานคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
พบวา
คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานคุณธรรมและ
จริยธรรม รองลงมาคือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการ และดานความสามารถพื้นฐานใน
การทํางาน ซึ่งอยูในระดับดีทั้งสามดาน โดยมีคาเฉลีย่ 3.17 จากคะแนนเต็ม 4 (หรือ 3.96 จาก
คะแนนเต็ม 5), 2.93 จากคะแนนเต็ม 4 (หรือ 3.66 จากคะแนนเต็ม 5) และ 2.80 จากคะแนนเต็ม
4 (หรือ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5) ตามลําดับ หากประเมินเปนกลุมสาขาวิชา พบวา คาเฉลี่ย
คุณสมบัติของบัณฑิตทั้ง 3 กลุมมีคาเฉลีย่ สอดคลองกับในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย คือ คาเฉลี่ย
คุณสมบัติสูงสุดในดานคุณธรรมและจริยธรรม
รองลงมาเปนดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ และดานความสามารถพื้นฐานในการทํางาน
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําการวิจัย เรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของ
นายจางตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2548 พบวา
ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย =
3.68) หากประเมินเปนกลุม สาขาวิชา พบวา ระดับความพึงพอใจฯ ของกลุมสังคมศาสตรฯ มี
คาเฉลีย่ สูงสุด เทากับ 3.79 และกลุมศิลปกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.25 ทั้งนี้
คุณสมบัติเดนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่นายจางมีความเห็นตรงกันทั้ง 7 กลุม
สาขาวิชา มี 2 คุณสมบัติ ไดแก 1) มนุษยสัมพันธ และ 2) ความซื่อสัตย สุจริต ในขณะที่
คุณสมบัตทิ ี่ควรปรับปรุงทีน่ ายจางมีความเห็นตรงกัน 4 กลุมสาขาวิชาขึ้นไป มี 6 คุณสมบัติ
ไดแก 1) ความสามารถในการบริหารจัดการ 2) การใชภาษาอังกฤษขั้นพูดและเขียนโตตอบได
3) ความเปนผูนํา 4) ความสามารถในการวางแผนการทํางาน 5) ความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ และ 6) การใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอื่นๆ ที่ไมใชภาษาอังกฤษ) ขั้นพูด และเขียน
โตตอบได

