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บทนํา 
  

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาท่ีในการผลิต
บัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
ตระหนักและใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
การบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับประชาชนหรือผูรับบริการ และการบริหารที่ใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารงานของสถาบันฯ เพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันฯ มี
คุณภาพและไดมาตรฐาน สอดคลองและตรงกับความตองการของผูรับบริการและเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนหรือผูรับบริการ ซ่ึงการที่จะดําเนินงานไดตรงกับความตองการของผูรับบริการ สถาบันฯ จึง
จําเปนจะตองศึกษากลุมผูรับบริการของสถาบันฯ แตละกลุมเพ่ือที่จะหาแนวทางปรับการดําเนินงานของ
สถาบัน ใหตรงกับความตองการของผูรับบริการแตละกลุม อันนําไปสูความพึงพอใจของผูรับบริการแตละ
กลุมและเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

ดวยเหตุน้ี สวนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี จึงไดทําการศึกษาเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงวา บัณฑิต
ของสถาบัน ในขณะที่เปนนักศึกษาสถาบัน มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของสถาบัน ในดานตาง ๆ 
ของสถาบัน อยูในระดับใด เพ่ือที่จะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบัน ใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานที่ผูรับบริการตองการ อันนําไปสูการบริหารงานที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ย่ิงขึ้นตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการสํารวจ    
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รุนปการศึกษา 2550 ที่มีตอการดําเนินงานของสถาบัน  

1.3 ขอบเขตของการสํารวจ 
  ศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รุนป
การศึกษา พ.ศ. 2550 ที่มีตอการดําเนินงานของสถาบัน ใน 5 ดาน ตอไปนี้ 
 1. ดานหลักสูตร/สาขาวิชา 
 2. ดานผูสอน/วิธีการสอน 
 3. ดานหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน 
 4. ดานบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 5. ดานการประชาสัมพันธ 
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1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการสํารวจ 
 1.  สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงและแกไข  
การดําเนินงานของสถาบันฯ ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอไป 
 2.  ใชเปนเอกสารอางอิงประกอบตัวช้ีวัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ 
 3.  ใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดในมิติที่ 2 ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯสถาบันฯ 

1.5 การวัดระดับความพึงพอใจของบัณฑิตจําแนกเปนรายดาน 
ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตตอการดําเนินงานของสถาบัน โดยรวมแตละดาน คําตอบแตละ

คําตอบจะใหคะแนนดังน้ี 
 พอใจมากที่สุด   เทากับ  5 คะแนน 
 พอใจมาก   เทากับ  4 คะแนน 
 พอใจปานกลาง   เทากับ  3 คะแนน 
 พอใจนอย   เทากับ  2 คะแนน 
 พอใจนอยที่สุด   เทากับ  1 คะแนน 

 
จากเกณฑการกําหนดชวงคะแนนขางตน นํามากําหนดเปนเกณฑการวัดตัวแปรอิสระ 5 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับความพึงพอใจ   ชวงคะแนนเฉลี่ย 
มีความพึงพอใจนอยที่สุด        1.00 – 1.80 
มีความพึงพอใจนอย    1.81 – 2.60 
มีความพึงพอใจปานกลาง   2.61 – 3.40 
มีความพึงพอใจมาก    3.41 – 4.20 

                มีความพึงพอใจมากที่สุด    4.21 – 5.00 
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บทสรุป ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอการดําเนินงานของ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รุนปการศึกษา  2550 

…………………………………………………………… 

ภารกิจดานวิจัยสถาบัน สวนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
บัณฑิต ที่มีตอการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รุนปการศึกษา 
2550 โดยรวบรวมขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2550  ตอบแบบสํารวจผานเว็บไซต ของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (15- 31 กรกฎาคม 2551) จํานวน  4,753 คน จากผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด จํานวน 
4,837 คนคิดเปน รอยละ 98.26  ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางและ
คําอธิบายผลการวิเคราะหจําแนกเปน 2  สวนคือ  

 สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล 
 สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต 

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 
ตารางที่ 1 แสดงจาํนวนและรอยละของบัณฑิต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
          ชาย 2,836 59.67 
          หญิง 1,917 40.33 

          รวม 4,753 100.00 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา   
          ปริญญาตรี 3,921 82.50 
          ปริญญาโท 809 17.02 
          ปริญญาเอก 23 0.48 

          รวม 4,753 100.00 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของบัณฑิต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
คณะ   

 จากตารางที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของบัณฑิต สามารถจําแนกไดดังน้ี 

 จําแนกตามเพศ  คือ  สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 59.67 และเพศหญิง รอยละ 40.33 

 จําแนกตามระดับการศึกษา  สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 82.50 และ
สูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 17.50 

 จําแนกตามคณะ  ตามจํานวนบัณฑิต คือ คณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 32.36 บัณฑิต
วิทยาลัย คิดเปนรอยละ 17.50  คณะเทคโนโลยีการเกษตร คิดเปนรอยละ 12.01 คณะคณะวิทยาศาสตร       
คิดเปนรอยละ 11.85 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 9.93 คณะสถาปตยกรรมศาสตร คิดเปน
รอยละ 6.88 วิทยาเขตชุมพร คิดเปนรอยละ 4.00  คณะอุตสาหกรรมเกษตร คิดเปนรอยละ 3.68 และ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 1.79 ตามลําดับ 

         วิศวกรรมศาสตร 1,538 32.36 
          สถาปตยกรรมศาสตร 327 6.88 
          ครุศาสตรอุตสาหกรรม 472 9.93 
          เทคโนโลยีการเกษตร 571 12.01 
          วิทยาศาสตร 563 11.85 
          อุตสาหกรรมเกษตร 175 3.68 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 85 1.79 
          วิทยาเขตชุมพร 190 4.00 
          บัณฑิตวิทยาลัย 832 17.50 

          รวม 4,753 100.00 
ภาวะการมีงานทํา/ไมมีงานทํา จํานวน (คน) รอยละ 
          ศึกษาตอ 403 8.48 
          ยังไมทํางาน 671 14.12 
          ทํางาน 3,592 75.57 
          ทํางาน/ศึกษาตอ 77 1.62 
          ไมระบุ 10 0.21 

          รวม 4,753 100.00 
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 จําแนกตามภาวะการมีงานทํา/ไมมีงานทําของบัณฑิต  พบวา  บัณฑิตสวนใหญมีงานทํา คิดเปน
รอยละ 77.19  (รวมทํางานและทํางาน/ศึกษาตอ) และยังไมมีงานทํา คิดเปนรอยละ 14.12 
สวนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิต โดยภาพรวม จําแนกตามดาน  

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ดานหลักสูตร/สาขาวิชา      3.80  0.65        2 
2. ดานผูสอน/วิธีการสอน      3.86  0.61              1 
3. ดานหองปฏิบัติการ/อาคารเรยีน     3.42  0.55              4 
4. ดานบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  3.53  0.58              3 
5. ดานการประชาสัมพันธ      3.33  0.55        5  

คะแนนเฉลี่ย 3.59       0.59   

 จากตารางที่ 2 พบวา บัณฑิตของสถาบัน มีระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานของสถาบัน
โดยรวม อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.59 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา บัณฑิตของสถาบัน มีระดับความพึงพอใจมาก 4 ดาน คือ 
ดานหลักสูตร/สาขาวิชา และดานผูสอน/วิธีการสอน ดานหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน ดานบริการของ
หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน       สวนดานการประชาสัมพันธ บัณฑิตของสถาบัน มีระดับความ
พึงพอใจปานกลาง 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ดานหลักสูตร/ 
                  สาขาวิชา จําแนกแตละคําถาม 

ดานหลักสูตร/สาขาวิชา คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ความครอบคลุมของเน้ือหาวิชาในหลักสูตร 3.88 0.69 1 
2.ความทันสมัยของเน้ือหาวชิาในหลักสูตร 3.72 0.64 3 
3.เน้ือหาวิชาสามารถนําไปปฏิบัติงานได 3.80 0.62 2 

คะแนนเฉลี่ย 3.80 0.65   
 

 จากตารางที่ 3 พบวา บัณฑิตของสถาบันฯ มีระดับความพึงพอใจมาก ดานหลักสูตร/สาขาวิชา 
โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.80 
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 เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา บัณฑิตของสถาบันฯ มีระดับความพึงพอใจมากในทุกขอ โดย
ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความครอบคลุมของเน้ือหาวิชาในหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.88 
เน้ือหาวิชาสามารถนําไปปฏิบัติงานได มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 และมี 1 ขอ ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
รวม คือ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 3.72  

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ดานผูสอน/ 
                 วิธีการสอน จําแนกแตละคําถาม 

ดานผูสอน/วิธีการสอน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.อาจารยมีความรูความสามารถในการสอน     4.19          0.64      1 
2.การเตรียมการสอนที่ดีของอาจารย 3.93 0.64 4 
3.ถายทอดความรูไดชัดเจน และตรงประเด็น 3.87 0.64 6 
4.การใชเทคนิคใหม ๆ ในการสอน 3.57 0.60 10 
5.การใชโสตทัศนูปกรณ/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ทันสมัย 3.58 0.58 9 
6.การแนะนําหนังสือและแหลงคนควาประกอบการสอน 3.73 0.59 8 
7.การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง 3.94 0.61 3 
8.การเปดโอกาสใหซักถาม/แสดงความคิดเห็น 4.05 0.63 2 
9.อาจารยเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาเต็มชั่วโมงสอน 3.87 0.60 6 
10.อาจารยใหเวลาดูแลเอาใจใสและใหคาํปรึกษา 3.94 0.60 3 
11.อาจารยอบรมใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการเรียน 3.89 0.59 5 
12.วิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 3.75 0.61 7 

คะแนนเฉลี่ย 3.86 0.61   

 จากตารางที่ 4 พบวา บัณฑิตของสถาบัน มีระดับความพึงพอใจมาก ดานผูสอน/วิธีการสอน 
โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 3.86   

 เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา บัณฑิตของสถาบัน มีระดับความพึงพอใจมากทุกขอโดยมีความ
พึงพอใจในเรื่องอาจารยมีความรูความสามารถในการสอนเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 4.19  ตามดวยการ
เปดโอกาสใหซักถาม/แสดงความคิดเห็น มีคะแนนเฉลี่ย 4.05  การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และ
อาจารยใหเวลาดูแลเอาใจใสและใหคําปรึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 3.94     
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ตารางที่  5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ดานบริการของ 
                 หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกตามแตละคาํถาม 

ดานบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรยีนการสอน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน    
1.หองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณมีเพียงพอ ตอการเรียนการสอน 3.35 0.54 5 
2.โสตทัศนูปกรณในหองเรียนทันสมัย 3.40 0.56 3 
3.บริเวณอาคารเรียนมีบรรยากาศ และที่น่ังเอื้อตอการพักผอนและทํา
กิจกรรม ของนักศึกษา  

3.46 0.54 2 

4.ความสะดวกในการเดินทางระหวางอาคารเรียน 3.48 0.55 1 
5.ความสะอาดของหองนํ้าในอาคารเรียน 3.39 0.54 4 

คะแนนเฉลี่ย 3.42 0.55   

 จากตารางที่ 5 พบวา บัณฑิตของสถาบัน มีระดับความพึงพอใจมาก ในดานหองปฏิบัติการ/
อาคารเรียน โดยรวม  มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.42 

 เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา บัณฑิตของสถาบัน มีระดับความพึงพอใจมาก 2 เรื่อง คือ ความ
สะดวกในการเดินทางระหวางอาคารเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.48 และบริเวณอาคารเรียนมีบรรยากาศและที่น่ัง
เอื้อตอการพักผอนและทํากิจกรรมของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.46 สวนอีก 3 เร่ือง บัณฑิตมีระดับความพึง
พอใจปานกลางโดยทั้ง 3 ขอ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยรวม คือ โสตทัศนูปกรณในหองเรียน
ทันสมัย ความสะอาดของหองนํ้าในอาคารเรียน และหองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณมีเพียงพอตอการ
เรียนการสอน เทากับ 3.40, 3.39,  และ 3.35 ตามลําดับ 
 

ตารางที่  6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของบัณฑิต บริการของ 
                 หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกตามแตละคาํถาม 

ดานบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรยีนการสอน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน    
1.สํานักหอสมุดกลางมีตาํรา วารสาร ที่เพียงพอตอความตองการ 3.59 0.57 7 
2.ระบบสืบคนขอมูลของสํานักหอสมุดกลางงายตอการใช 3.75 0.60 1 
3.เวลาทีเ่ปดบริการของสํานักหอสมุดกลาง 3.64 0.59 4 
4.การใหบริการของเจาหนาท่ีสํานักหอสมุดกลาง 3.67 0.61 2 
5.การใหบริการของสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 3.60 0.59 6 
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ตารางที่  6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของบัณฑิต บริการของ 
                 หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกตามแตละคาํถาม (ตอ)                  

ดานบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรยีนการสอน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน    
6.การใหบริการ Internet  3.59 0.56 7 
7.เวลาเปดบริการของสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 3.75 0.59 1 
8. การใหบริการของสํานักทะเบียนฯ/งานทะเบียนฯ 3.35 0.54 13 
9. วิธีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 3.65 0.58 3 
10. การใหขอมูลการลงทะเบียน/การเพิ่ม-ถอนรายวิชา/การขึ้นทะเบียน 3.62 0.58 5 
บัณฑิต    
11.การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 3.44 0.58 11 
12. การใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกองกิจการนักศึกษา 3.30 0.56 15 
13. การใหบริการดานการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล 3.55 0.58 8 
14.การใหบริการดานโรงอาหาร 3.38 0.57 12 
15.การใหบริการของเจาหนาที่หอพักสถาบันฯ 3.34 0.61 14 
16. การใหบริการดานเงินกูเพ่ือการศึกษา/ทุนการศึกษา ของกองกิจการ 3.51 0.58 9 
นักศึกษา    
17.การใหบริการดานการรับชําระเงินของกองคลัง 3.47 0.61 10 
18.การใหบริการดานยานพาหนะของกองอาคารสถานที่ 3.30 0.57 15 

คะแนนเฉลี่ย 3.53 0.58   

 จากตารางที่ 6 พบวา บัณฑิตของสถาบันฯ มีระดับความพึงพอใจมาก ในดานบริการของ
หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.53 

 เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา บัณฑิตของสถาบัน มีความพึงพอใจในเรื่องระบบสืบคนขอมูล
ของสํานักหอสมุดกลางงายตอการใช และเวลาเปดบริการของสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร มากที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ย 3.75 และมีระดับความพึงพอใจปานกลาง 5 ขอจากทั้งหมด 18 ขอ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ขอ คือ การใหบริการดานโรงอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.38  การใหบริการของสํานัก
ทะเบียนฯ/งานทะเบียนฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.35 การใหบริการของเจาหนาที่หอพักสถาบัน มีคะแนนเฉลี่ย 3.34 
โดยมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องการใหบริการดานยานพาหนะของกองอาคารสถานที่ และการ
ใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกองกิจการนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.30       
 



                     สวนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 9 
 

ตารางที่  7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของบัณฑิต  
             ดานการประชาสัมพันธ จําแนกแตละคําถาม 

ดานบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรยีนการสอน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการประชาสัมพันธ    
1.การไดรับทราบขอมูลขาวสาร/กิจกรรมตาง ๆ 3.33 0.55   

คะแนนเฉลี่ย 3.33 0.55   

 จากตารางที่ 7 พบวา บัณฑิตของสถาบัน มีระดับความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




