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บทคัดยอ 
  

ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนไปอยางรวดเร็วในทุกดาน โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบตอการศึกษาในระดับอดุมศกึษาทีต่องมกีารปรบัปรงุ
วิธีการและรูปแบบการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและความตองการของ
ตลาดแรงงานที่ตองการแรงงานที่มีคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจในการผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดกําหนดใหมีการศึกษาวิจัยระดับความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ  ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ
และนําผลลัพธที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของนายจาง การวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางในการศึกษา 
คือ นายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ที่สําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษา 2547  จํานวน 358 คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา การศึกษาครั้งนี้
ไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติตาง ๆ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสําคัญ
ความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ซึ่ง
เปนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยการทดสอบสมมติฐานไดกําหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ทั้ง 4 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพมีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงไปไดแก  ดานความรูความสามารถทางวิชาการใน
การปฏิบัติงานและดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต  สวนดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการ
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ทํางาน มีคาเฉลี่ยนอยสุด  และจากการทดสอบสมมติฐานพบวานายจางหรือผูบังคับบัญชาที่มี 
ประเภทของหนวยงาน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันฯในทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาที่มีสถานภาพหรือตําแหนง ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯในดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับนายจางหรือผูบังคับบัญชาที่มีเพศ  ระยะเวลาการเปน
นายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ไมแตกตางกัน และนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ไมแตกตางกัน 
 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ สถาบันฯควรปรับปรุงโดยจัดกิจกรรมและใหความรูแก
บัณฑิตเพิ่มเติมในเรื่องตางๆ ตามลําดับความสําคัญดังนี้  การสนทนาและการเขียนภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมี
เหตุผล ความเปนผูนําสามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการทํางานจนสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
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Abstract 
 

As the world has changed rapidly especially in Technology it is also affected to 
educational system for higher education that need to adjust it’s system and educational 
administration in order to cope with any change and to market meeds. King Mongkut’s Institution 
of Technology Ladkrabang,is an educational institute responding for producing the work forces in 
science and technology fields is enthusiastic to improve educational procedures  and 
administration in order to harmonize them with all changes including market needs. This research 
on “The satisfaction of employers toward the graduates from King Mongkut’s Institution of 
Technology Ladkrabang” occurred as a result of that enthusiastic responsibility, aiming to apply  
a research result  to improve an academic management for the better service in the work market.  
Sample groups of this research are 358 employers or superiors of all degrees of graduates who 
graduated in the academic year of B.E.2547 were drawn to be the sample group by used of a 
Quota Sampling. The research used questionnaires as a research tool for collecting the data and 
analyzing the data by used of statistics such as percentage,  mean,  standard deviation  as well as 
t-test and One-way ANOVA with a statistical significance at 0.05.  

 
The results indicated that the sample had a high level of satisfaction with the graduates in 

all four components; Moral and Professional Ethic, Knowledge/Capability in performing work, 
Qualification/Behavior and  Fundamental Knowledge affected working. According to these 
components, Moral and Professional Ethic had the highest mean score, following by Knowledge/ 
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Capability in performing work and Qualification/Behavior, while Fundamental Knowledge 
affected working was the component that had the lowest mean score. The statistical analysis also 
revealed that the sample with different department had significantly different level of satisfaction 
in all components; moreover, the sample with different status or position had significantly 
different level of satisfaction in Qualification/Behavior. However, there was no different level of 
satisfaction causing by the factors of gender, tenure and faculty of the sample.  
 

This research also suggested the improvement of graduates by provide activities for them 
1) improvement of English conversation and writing  2) management and control of working 
system skill 3) academic analysis skill 4) leaderships in order to persuade and provoke colleagues 
to work as a team for successful works and 5) being a good role model. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหและความกรุณาอยางสูงจาก 
รองศาสตราจารย ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ  รองศาสตราจารย ดร.สุชีพ  สุขสุแพทย   ผูชวยศาสตราจารยนพปฎล  
สุวัจนานนท   และรองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  ที่ไดสละเวลาอันมีคาแกนักวิจัยในการ
ใหคําแนะนํา คําปรึกษา  ตรวจและปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของแบบสอบถาม  และผูชวย
ศาสตราจารยเบญจวรรณ  อุบลศรี  ที่ใหคําแนะนํา  ตรวจรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  อันเปน
ประโยชนอยางย่ิง จึงใครขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอขอบพระคุณนายจางหรือผูบังคับบัญชาบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันฯ ทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี รวมทั้งผูอํานวยการกอง
อาคารสถานที่ ชํานาญการระดับ 8 กองคลัง และเจาหนาที่กองแผนงาน ทุกทานที่ไดใหความรวมมือ
ในการทดสอบแบบสอบถาม 
 
 คณะผูวิจัยหวังวา  ผลงานวิจัยฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอสถาบันฯ  ผูบริหารและหนวยงาน
ที่เก่ียวของ  ไดนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันฯ ตอไป   คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีของการวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแดผูมพีระคณุ อัน
ประกอบไปดวย บิดามารดา และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดใหกําลังใจและใหความชวยเหลือตาง ๆ 
ตลอดเวลาที่ไดศึกษาจนกระทั่งงานวิจัยเลมนี้สําเร็จได  
 
 
 
        คณะผูวิจัย 
                ธันวาคม  2549 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 ภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบ
ตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีตองมีการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดระบบการเรียนการสอน
รูปแบบใหม ซึ่งมิใชเฉพาะเปนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเทานั้น แตควรมีการจัดการ
เรียนการสอนนอกหองเรียนในลักษณะที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถที่หลากหลาย และพรอมที่จะนําวิชาความรูที่ไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานมาก
ที่สุด เนื่องจากในปจจุบันตลาดแรงงานมีการแขงขันสูง สถาบันอุดมศึกษามีการผลิตบัณฑิตเพิ่ม
มากขึ้น ในขณะที่ตลาดแรงงานมีการขยายตัวเพียงเล็กนอยและเปนการขยายตัวในบางธุรกิจ
เทานั้น เมื่อสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนฝายผลิตบุคลากรที่จะปอนใหกับตลาดแรงงานยังคงผลิต
บุคลากรตามความตองการของสถาบันอุดมศึกษา (Supply Side) มิใชผลิตบุคลากรตามความ
ตองการของผูใชแรงงาน (Demand Side) ซึ่งผลที่ตามมาคือ บัณฑิตที่สถาบันอุดมศึกษาผลิต
ออกมาจะไมสามารถหางานทําไดซึ่งกอใหเกิดอัตราการวางงานเพิ่มมากขึ้น 
 
 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุก
แหงตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เปนหนวยงานในการกําหนดโครงสรางมาตรฐานการศึกษา เพ่ือใชเปนเกณฑมาตรฐานในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 8 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการ
เรียนรู มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
มาตรฐานดานบริการวิชาการ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานดานบริหาร
จัดการ และมาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งใน 8 มาตรฐานดังกลาวจะ
ประกอบดวยตัวบงช้ีเพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมิน จํานวน 28 ตัวบงช้ี (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 2546:26-35) และตัวบงช้ีที่สําคัญ 
คือ ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต เพ่ือสะทอนคุณภาพของบัณฑิต
ที่สถาบันอุดมศึกษาผลิต 
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 นอกจากนี้ ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูบังคับบัญชา ที่มีตอบัณฑิต 
สถาบันอุดมศึกษา เปนตัวชี้วัดหนึ่งในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาไวดวย 
 
 ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
หนึ่งที่มีภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ในการผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ออกไปสูตลาดแรงงานอยางตอเนื่องมาถึงปจจุบันเปนเวลา 45 ป สามารถผลิตบัณฑิตทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติเปนจํานวนมาก เมื่อสภาวการณ
ของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหความตองการกําลังคนเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ สถาบันฯ จึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความ
ตองการของสังคม จากเหตุผลดังกลาว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จึงไดกําหนดใหมีการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใหทราบวาบัณฑิตสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดมากนอยเพียงใด และบัณฑิตสถาบันฯมีคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการของนายจางเพียงใด ตลอดจนสามารถนําผลการวิจัยในเรื่องดังกลาวไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนาการผลิตบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังใหมี
คุณภาพและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดเพ่ิมข้ึน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามเพศ  
สถานภาพหรือตําแหนง  ระยะเวลา ประเภทหนวยงานของนายจาง และคณะที่บัณฑิตจบ
การศึกษา  
 3. เพ่ือทราบประเด็นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังควร
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ให
สอดคลองกับความตองการของนายจาง 
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1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

 ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแบงระดับความพึงพอใจออกเปน 4 ดานดังนี ้
 
 1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 
 2. ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน 
 3. ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4. ดานคณุสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต 

 
 สมมติฐานที่ 1  นายจางที่มีเพศแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ทั้ง 4 ดาน
แตกตางกัน 
 

สมมติฐานที่ 2  นายจางที่มีสถานภาพหรือตําแหนงงานแตกตางกัน มีผลระดับความพึง
พอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ทั้ง 4 ดานแตกตางกัน 

 
สมมติฐานที่ 3  ระยะเวลาที่เปนนายจางของบัณฑิตแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจ

ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ทั้ง 4 ดานแตกตางกัน 

 
สมมติฐานที่ 4  นายจางที่มีประเภทของหนวยงานแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจ

ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ทั้ง 4 ดานแตกตางกัน 

 
สมมติฐานที่ 5  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน มีผลตอ

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ทั้ง 4 ดานแตกตางกัน 
 

1.4  นิยามศัพท 
  
 การวิจัยครั้งนี้ ไดนิยามศัพทที่ใชเปนตัวแปรในการวิจัย เพ่ือกําหนดความหมายในการทํา
ความเขาใจรวมกันดังนี ้
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 บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีงานทําแลวของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา พ.ศ.2547 
 
 นายจาง หมายถึง ผูบังคบับัญชาหรือผูวาจาง ทีใ่กลชิดหรือควบคุมการทํางานของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาสถาบนัฯในหนวยงานหรือสถานประกอบการ 
  
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือเจตคติที่ดีตอการทํางานตามภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของบัณฑิตที่ทํางานนั้น ๆ ดวยใจรัก มีความกระตือรือรนในการทํางาน พยายาม
ตั้งใจทํางานใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานที่ทําและมีความพอใจ
เมื่องานนั้นสําเร็จ และไดผลประโยชนตอบแทน 
 
 คณะ/วิทยาเขต หมายถึง หนวยงานภายในสถาบันฯ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร       คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม      คณะวิทยาศาสตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
วิทยาเขตชุมพร 
 
 สถาบันฯ หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

 
 เน้ือหาการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง เปรียบเทียบ
ระดับความพงึพอใจของนายจางตอบณัฑติระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจาํแนกตามเพศ 
สถานภาพหรอืตําแหนงงาน  ระยะเวลา และประเภทหนวยงานของนายจาง ประเดน็ที่สถาบันฯ 
ควรปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลติบัณฑิตระดับปริญญาตรีของสถาบันฯ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของนายจาง 
 
 ตัวแปรการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
 1.1 เพศ 
  1.1.1 ชาย 
  1.1.2 หญิง 
 1.2 สถานภาพหรือตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 
  1.2.1 เจาของกิจการ 
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  1.2.2 หัวหนางาน 
  1.2.3 ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 
  1.2.4 อ่ืน ๆ 
 1.3 ระยะเวลาที่เปนผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของบัณฑิต 
  1.3.1 นอยกวา 1 เดือน 
  1.3.2 1-3 เดอืน 
  1.3.3 4-6 เดอืน 
  1.3.4 มากกวา 6 เดือน 
 1.4 ประเภทของหนวยงาน 
  1.4.1 สวนราชการ 
  1.4.2 เอกชน/ธุรกิจสวนตัว 
  1.4.3 รัฐวิสาหกิจ 
  1.4.4 อ่ืน ๆ 
 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก 
 2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตัิงาน 
 2.2 ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทาํงาน 
 2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 2.4 ดานคุณสมบัติและพฤตกิรรมของบัณฑิต 
  

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
และบัณฑติศกึษาสถาบันฯ รุนปการศึกษา 2547 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย หมายถึง นายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตระดบั
ปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาสถาบันฯ รุนปการศึกษา 2547 จํานวน 358 คน 
 
 สถานทีใ่นการวิจัย  ครอบคลุมเฉพาะพืน้ที่ภายในประเทศไทยเทานั้น 
 
 ระยะเวลาในการวิจัย  ใชระยะเวลาระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน พ.ศ.2549 
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1.6  ขอจํากัดของการวิจัย 
 

 เนื่องจากบัณฑิตสวนใหญมีเวลาจํากัดในการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม ทําใหขอมูลที่
อยูของสถานที่ทํางานไมชัดเจน และมีสถานที่ทํางานซํ้ากันหลายหนวยงาน จึงทําใหสถานที่ทํางาน
ของบัณฑิตมีจํานวนไมมากนัก ประกอบกับการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียโอกาสที่จะไดรับแบบสอบถามกลับคืนมานอยจึงทําใหการคัดเลือกแบบสอบถามมี
ปญหา 
 
1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
 1. สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความตองการของสถาน
ประกอบการไปใชประกอบการวางแผนการจัดการศึกษาของสถาบันฯ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะตรงกับความตองการของตลาดแรงงานตอไป 
 
 2. นําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนตัวบงช้ีในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศกึษา 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 
1.8 หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใช 
 

หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใช  ไดแก  คณะ  วิทยาเขต กองแผนงาน และสํานักงาน 
ประกันและบริหารองคความรู  สําหรับใชในการวางแผนเพื่อปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และใชเปน
เอกสารอางอิงในการรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ และหนวยงานตางๆ 
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําป 
 
 

 



บทที่ 2 
 

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของนายจางที่มตีอบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบัน
ฯ คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางใน
การวิจัย ซึ่งขอเสนอตามลาํดบั ดังตอไปนี ้
 
 1. ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 
 2. ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต 
 
 3. ทฤษฎีที่เก่ียวของกับจริยธรรม 
 
 4. ประวัติและภารกิจของสถาบันฯ  
 
 5. ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 6. สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
2.1.1  ทฤษฎเีกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 
ความหมายของความพึงพอใจ 
 
 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1974 : 769-770) ให
ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกยนิด ีความสุข ความสบาย ทีไ่ดรับในส่ิงที่ตองการ 
หรือความสาํเร็จตามเปาหมาย 
 
 Good (1973 : 188) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง คณุภาพหรือระดับความ
พอใจ ซึ่งเปนผลจากความสนใจตาง ๆ และทัศนคติของบุคคลตอกิจกรรม 
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 Hill  (1996 : 6) ไดอธบิายความหมายของความพึงพอใจของลูกคา โดยกลาววา ปญหาที่
ธุรกิจมักประสบอยางหนึ่ง คอื จาํนวนลูกคาที่ลดลง เมื่อลูกคาเดมิหายไป ธุรกิจกพ็ยายามทุกวิถีทาง
ที่จะหาลูกคาใหม ขณะทีลู่กคาเกาไมกลับไปใชบริการอีกแตกลับไปซื้อสินคาหรือบริการจากคูแขง 
โดยทั่วไป ธุรกิจจะสูญเสยีลูกคาไปประมาณรอยละ 10-30 ตอป  แลวก็พยายามหาลูกคาใหมซึง่ก็
ไมไดประโยชนอะไร เพราะลูกคาที่หามาไดเมื่อไมไดรับความพึงพอใจในสนิคาหรือบริการก็จะ
หายไปอีก จึงตองแกไขโดยเร็ว ดวยการสรางความพึงพอใจแกลูกคา 
 
 พัชรี ศรีสุข (อางถึงในสมบตั ิตั้งประสพทรัพย, 2546 : 17) ไดใหความเห็นเกี่ยวกบัความ
พึงพอใจของลกูคา คือ ระดบัความรูสึกของบคุคลที่เปนผลมาจากการเปรียบเทียบการทาํงานของ
ผลติภณัฑ ตามที่เห็นหรือเขาใจกบัความคาดหวังของบคุคล ดังนัน้ ระดับความพึงพอใจจึงเปน
ฟงกช่ันของความแตกตางระหวางผลการทาํงานที่มองเหน็หรือเขาใจ และความคาดหวังสามารถ
แบงเปน 3 ระดบั กลาวคือ หากการทํางานของขอเสนอ (หรือผลติภณัฑ) ไมตรงกบัความคาดหวัง 
ลูกคายอมเกดิความไมพอใจ หากการทาํงานของขอเสนอ (หรือผลติภัณฑ) ตรงกบัความคาดหวัง 
ลูกคายอมพอใจ แตถาเกินกวาความคาดหวังลูกคาก็ย่ิงพอใจมากขึ้นไปอีก 
 
 เทวินทร กองพร (2541 : 10) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดี ความรูสึกรัก 
ความรูสึกชอบและสุขใจ โดยความพึงพอใจจะเปนความรูสึกของบคุคลที่มีตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในเชิง
ประเมนิคา 
 
 จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือใน
ทางบวกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ไดรับ และประเมินคาส่ิงนั้นวา สอดคลองกับความคาดหวังหรือ
ความตองการของตน 
 
วิธีวัดความพึงพอใจ 
 
 โสภิณ ทองปาน (2541 : 6-11) กลาววา ในการวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาสามารถ
วัดไดและแสดงผลได ซึ่งวัดไดทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 
 
 1. การวัดความพึงพอใจลูกคาในเชิงคุณภาพ วิธีการที่ใชสวนมากจะใหผูตอบตอบตาม
ความรูสึกวา เห็นดวย ไมเห็นดวยมากนอยแคไหน โดยแบงคาความรูสึกเปนชวง (Scale) ที่นิยมใช
กันมาก คือ ใหผูตอบระบุวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ในระดับใดกับขอความในแตละขอที่ให 
(เรียกวา การวัดระดับแบบ Likert) 
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 ในการสํารวจเชิงคุณภาพ วิธีที่นิยมใชมีอยู 3 วิธี คือ 
 
  1.1  สัมภาษณเฉพาะกลุม (Focus Group Interviews) 
  1.2 สัมภาษณกลุมตัวอยางที่ถือวาเปนที่ปรึกษา (Advisory Panels หรือ 
Customer Advisory Panels : CAP)  
  1.3  วิธีการประเมินสถานการณวิกฤต (Critical Incident Techniques) 
 
 2. การวดัความพึงพอใจลูกคาในเชิงปริมาณ 
 
2.1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต 
 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต  มีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของหลาย
หนวยงาน  จําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 
 
 2.1 พระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  
 
 พระราชบญัญตัิการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบญัญตัิถึงแนวทางการจดัการศึกษาไว ใน
มาตราที ่22 และมาตราที่ 23 วาดวยการจดัการศึกษา ดังนี้ 
 
 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตองยึดหลกัวาผูเรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมคีวามสาํคญัที่สุด กระบวนการจดัการศกึษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 
 มาตรา 23 ในการจดัการศกึษา ทั้งการศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั ตองเนนความสําคญัทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดบัการศึกษาในเรื่องตอไปนี ้
  1. ความรูเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธของตนเองกบัสังคม ไดแก 
ครอบครัว ชุมชน ชาตแิละสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัตศิาสตร ความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  อันมีพระมหากษตัริยทรงเปน
ประมุข 
  2 ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณ เร่ืองการจดัการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ และ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ยืน 
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  3. ความรูเก่ียวกับศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม การกฬีา ภูมิปญญาไทยและการ
ประยุกตใชภูมปิญญา 
  
 2.2 ทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) 
  
 กระแสโลกาภวิัตนไดนาํโลกเขาสูยุคขอมูลขาวสารและการจัดระเบยีบใหมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองระหวางประเทศ ซึง่กอใหเกิดทั้งโอกาสและภัยคกุคามดังกลาวตอการพฒันา
ประเทศไทย ในขณะที่แนวโนมการแขงขันทางเศรษฐกจิ ในระบบเสรีจะมคีวามรุนแรงมากขึ้น การ
สรางคนใหมีกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญาที่สมบูรณและสามารถนาํความรูและ
ประสบการณไปชวยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ จึงเปนภารกิจที่มี
ความสาํคญัเปนอยางย่ิง 
 
 ทบวงมหาวิทยาลัย ไดเห็นความสาํคญัในเรื่องดังกลาวจงึไดออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เร่ือง คณุลักษณะที่พึงประสงคของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่14 สิงหาคม พ.ศ.2540 และใหถือ
เปนนโยบายในการปฏิบตัิแกสถาบนัอดุมศึกษาในสังกัดและในกาํกับของทบวงมหาวทิยาลัย โดย
กําหนดคณุลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค ดังนี ้
 
 1. เปนผูมคีวามรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎแีละปฏิบตัิมคีวามสามารถในการคิดและวิเคราะห
อยางเปนระบบ 
 2. เปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยูในสังคมไดอยางเตม็ภาคภูม ิ
 3. เปนผูมคีวามรูในศาสตรทีเ่ก่ียวของกับการดาํรงชีวติในสังคมปจจุบนั ไดแก 
  3.1 มีความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใชงานได 
  3.2 มีความสามารถในการเลนดนตรไีดอยางนอย 1 ชนดิ หรือมีความสามารถใน 
                           เชิงศิลปะและวรรณกรรม 
  3.3 มีความสามารถในการเลนกีฬาอยางนอย 1 ชนดิกฬีา 
  3.4 มีความสามารถทางภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา 
 4. เปนผูมคีวามรับผดิชอบตอสังคมและดาํรงชีวิตดวยความเหมาะสม 
 
 2.3 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกลาวถึงมาตรฐาน
หรือตัวบงช้ีที่จะบอกคุณภาพของสถาบันการศึกษาไว ดงันี ้
 
 จากการศึกษาการใชตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนานา
ประเทศ และจากประสบการณการทดลองใชตัวบงช้ีประเมินคุณภาพกับหนวยงานในประเทศ ได
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ขอสรุปเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะตัวบงช้ีที่พึงใชในการประเมินภายนอก ตัวบงช้ีที่ดีตองมีความ
ชัดเจนเปนรูปธรรม มีลักษณะเปนขอมูลเชิงปริมาณที่สามารถวัดได ตรวจสอบไดและใหความหมาย
เก่ียวกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาได หรือเปนขอมูลเชิงคุณภาพที่เปนไปตาม
หลักวิชาและเปนที่ยอมรับของสากล สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาโดย สมศ. จะใชตัวบงช้ีในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาทุกแหง โดย
พิจารณาจากรายงานประจําปของสถาบันการศึกษาแตละแหงควบคูไปกับการสังเกต การสัมภาษณ
โดยอาจขอขอมูลเพ่ิมเติมตามความจําเปนและในการประเมินนั้นตองคํานึงถึง ปรัชญา พันธกิจ และ
ลักษณะการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาดวย และตัวบงช้ีที่บอกคุณภาพบัณฑิตที่สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดไว 8 มาตรฐาน ซึ่ง 1 ใน 8 มาตรฐานนั้น
คือ มาตรฐานคุณภาพของบัณฑิต โดยใหคําอธิบายถึงคุณภาพของบัณฑิต คือ บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
จะตองเปนคนที่คิดเปน ทําเปน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยใชตัวบงช้ี คือ รอยละของ
การไดงานภายใน 1 ป      รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และรอยละของการเรียนตอระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต จํานวนบทความจาก
วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสารตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด
และจํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจาํนวนวทิยานพินธ
ปริญญาโททั้งหมด 
 ในสวนของความพึงพอใจของนายจาง สมศ. ไดอธบิายความหมายวา หมายถึง ความ
คิดเห็นของผูบังคบับญัชา หรือนายจางหรือผูประกอบการหรือผูใชบณัฑติ ประเมนิบณัฑติที่ทาํงาน
ดวยตั้งแต 2-3 ป โดยพิจารณาคุณสมบตัทิี่เก่ียวของกับการทาํงาน 3 ดาน ดังตอไปนี้ 
 1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานัน้ ๆ โดยอาจสอบถาม
เก่ียวกับความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียน ความสามารถในการปฏิบตัิงานในดานตาง ๆ เชน 
ความมุงมัน่ทีจ่ะทาํใหงานสาํเร็จ มคีวามสามารถในการจดัระบบงาน และควบคุมงาน ความสามารถ
ในการบริหารงานและการสรางสรรคงานใหม 
 
 2. ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทาํงาน โดยอาจสอบถามเกี่ยวกบัความ
เปนผูนาํ การมีทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออกตอผูรวมงาน) มคีวามสามารถ
ในการคดิวิเคราะหและแกปญหาได มีทักษะในการทํางานเปนทีม การปรบัตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลง มีทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ จนี ญี่ปุน ฝร่ังเศส สเปน ฯลฯ มี
ทักษะทางคอมพวิเตอร มคีวามใฝรู 
 
 3. ดานคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยอาจจะดไูดจากความซื่อสัตย การ
ตรงตอเวลา ความรบัผดิชอบตอหนาที ่มคีวามสภุาพออนนอม และเปนผูมีวนิัย เปนตน 
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 2.4 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในคูมือการประเมนิผลการ
ปฏิบตัิงานตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2548 (คาํนาํ
, 36) ไดกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ จัดทาํขอตกลงผลการพฒันาการปฏิบตัิราชการเพือ่ใหสอด
รับกับยทุธศาสตรและแผนการดาํเนนิงานรายป ตามที ่ค.ร.ม. ไดมมีติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-พ.ศ.2550) ซึ่งกําหนดมิตใินการประเมนิผลเปน 4 มิต ิดงันี ้
  1. มติิที่ 1  ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 
  2. มิติที่ 2  ดานคณุภาพการใหบริการ 
  3. มิติที่ 3  ดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติราชการ 
  4. มิติที่ 4  ดานการพฒันาองคกร 
  โดยมิติที ่ 1 ดานประสิทธผิลตามยุทธศาสตร  ตัวชี้วัดที ่ 3 ระดบัความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย ตวัชี้วัดยอยที่             
1 รอยละของระดบัความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการที่มตีอบณัฑติ ซึง่อธบิายคุณสมบตัิของ
บัณฑติที่สถาบนัฯ ควรสาํรวจ 3 ดานคอื 
  1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานัน้ ๆ โดยอาจ
สอบถามเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียน ความสามารถในการปฏิบัติงานในดาน
ตาง ๆ เชน ความมุงมัน่ที่จะทาํใหงานสําเร็จ มคีวามสามารถในการจดัระบบงานและควบคมุงาน 
ความสามารถในการบริหารคนและการสรางสรรคงานใหม 
  2. ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทาํงาน โดยอาจสอบถามเกี่ยวกบั
ความเปนผูนาํ การมีทักษะในการสื่อสาร (การพดู การเขียน การแสดงออกตอผูรวมงาน) มี
ความสามารถในการคดิวิเคราะหและแกปญหา มีทกัษะในการทาํงานเปนทีม การปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลง มีทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ จนี ญี่ปุน ฝร่ังเศส สเปน ฯลฯ มี
ทักษะทางคอมพิวเตอร มคีวามใฝรู 
  3. ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยอาจดจูากความซื่อสัตย 
การตรงตอเวลา และเปนผูมีวินัย เปนตน 
 
 2.5 นโยบายและแนวทางปฏบิัตใินการประกันคณุภาพการศึกษา 
 
 ดวยสถาบนัฯ ไดพิจารณาเหน็สมควรดาํเนนิการประกันคณุภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศกึษาใหมีมาตรฐาน มปีระสทิธภิาพ และเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณในประกาศ
ของทบวงมหาวิทยาลัย เร่ืองนโยบายและแนวทางปฏบิตัิในการประกนัคณุภาพการศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ.2539 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารของสถาบนัฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2544 ลงวันที ่ 4 กันยายน 2544 สถาบนัฯ จงึกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบตัิในการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดาํเนนิการดังตอไปนี้ 
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 1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเสนอแนะนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สํานัก/ภาควิชา และจะไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน เพ่ือตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 2. พัฒนาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษา กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ
ในการประกนัคุณภาพการศกึษา และจัดทาํคูมือการประกนัคณุภาพการศึกษา โดยใหหนวยงาน
ระดบัคณะ/สํานัก/ภาควิชา มีระบบและกลไกในการควบคุม ปรบัปรุง แกไข และพัฒนาคุณภาพของ
งานอยางตอเนื่องและมีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ/สํานัก/ภาควิชามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใหเหมาะสมกับปรัชญา และสภาพแวดลอมภายในคณะ/สํานัก/ภาควิชา นั้น ๆ 
 4. สงเสริมและสนบัสนนุใหมีการพฒันาบคุลากรหลกัใหมีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัระบบ
การประกนัคณุภาพการศกึษา ในแตละคณะ/สํานกั/ภาควิชา เพ่ือจะไดขยายผลลงสูบคุลากรทุก
ระดบั 
 5. ใหคณะ/สํานัก/ภาควิชา แตงตั้งผูรับผิดชอบ และ/หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหมีการประสานงานในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 6. ใหคณะ/สํานัก/ภาควิชา ดําเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ตามขั้นตอน ดังนี ้
  6.1 ใหเลือกใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไดตามความเหมาะสม และมี
การพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 
  6.2 จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง สงใหสถาบันฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 7. กําหนดขัน้ตอนการตรวจสอบระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือการตรวจสอบ 
ดังนี ้
  7.1 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการ
ตรวจสอบ และสรุปรายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้งภาวะจุดออน-จุดแข็งของคณะ/สํานัก/
ภาควิชาตอคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
  7.2 คณะกรรมการประกันคณุภาพการศกึษา แจงผลการตรวจสอบใหคณะ/สํานกั/
ภาควิชา ทราบถึงภาวะจดุออน-จุดแข็ง พรอมทั้งขอเสนอแนะ เพ่ือใหนาํไปพจิารณาปรับปรุงแกไข 
  7.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  รายงานผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหสถาบันฯ ทราบ 
 8. คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาจะประสานกับคณะ/สํานกั/ภาควิชา เพ่ือเขารับ
การประเมินระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา จากทบวงมหาวทิยาลัยหรือหนวยงานภายนอก 
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 9. จัดตั้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือประสาน สนับสนุน ประชาสัมพันธการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา กับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบันฯ และรายงานผลการ
ดําเนินการใหสถาบันฯ ทราบ 
 จากความหมายที่กลาวมาแลว สรุปไดวา คุณภาพของบัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
มีความรูความสามารถทั้งวิชาการและความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางานและเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม โดยสถาบันการศึกษาตองคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิตตามความ
ตองการของหนวยงานที่เก่ียวของและกํากับ รวมถึงสนองตอบตอความตองการของผูใชบัณฑิตทุก
ระดับของสถาบันการศึกษา 
   
2.1.3   ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกบัจริยธรรม 

 
ความหมายของจริยธรรม 
 
 เพียเจท (Piaget, 1962 อางถึงใน พรสวรรค พิมพะนติย, 2538, หนา 12) จริยธรรม คอื 
องคประกอบของกฎเกณฑทีบุ่คคลยอมรับวาถูก วาด ีวาควร เพ่ือใหไดรับการยอมรบัจากสังคม 
 
 บราวน (Brown, 1968 อางถึงใน สมพร หลิมเจรญิ, 2537, หนา 9) จรยิธรรม คอื ระบบ
กฎเกณฑตาง ๆ ที่บคุคลใชในการแยกแยะการกระทาํที่ถูกตองออกจากการกระทาํที่ผดิ 
 
 โฮแกน (Hogan, 1973 อางถึงใน จารุวรรณ ทองวิเศษ, หนา 42) จริยธรรม คือ เปนระบบ
กฎเกณฑที่สรางข้ึน เพ่ือช้ีแนะพฤตกิรรมทางสังคมหรือพฤติกรรมระหวางบุคคลและเปนสิ่งที่
สามารถระบุออกมาได 
 
 ไฮแซงค (Eysench, 1976 อางถึงใน จารุวรรณ ทองวเิศษ, หนา 42) โดยใหความหมาย
ของจริยธรรมหรือมโนธรรม คือ ผลสะทอนจากการวางเงื่อนไข เชน การหลกีเล่ียงการกระทํา
เนื่องจากความวิตกกังวล วาจะไดรับการลงโทษจากสังคม ซึ่งใกลเคียงกับคาํกลาวของเบอรโกวิทซ 
(Berkowitz) ที่วาจริยธรรมเปนการประเมินการกระทาํอันเปนความเชื่อของสมาชิกในสังคม ตามที่
กําหนดไววาถูกตอง สวนโดรเชนฮาน มัว และอันเดอรวูด (Resenhan, Moore and Underwood) 
กลาววา จริยธรรมตองมคีวามหมายมากกวา “สังคม” เพราะถามโนธรรมเปนเพียงการลงโทษตนเอง 
เราไมสามารถใหเหตุผลในการที่จะละทิ้งกฎเกณฑทีไ่ดจากพอแม หรือขนบธรรมเนียมประเพณแีละ
ตั้งกฎของตนเองขึ้น ซึ่งเปนการนาํตนเองโดยธรรมชาต ิ ดํารงไวซึ่งมโนทัศนของตนเอง พรอมทั้ง
ประยุกตใหเขากับประสบการณใหม 
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 เรสต   (Rest, 1977 อางถึงใน จารุวรรณ ทองวิเศษ, หนา 42)    กลาววา จริยธรรมเปน
มโนทศันที่เก่ียวของกับหลกัความยุตธิรรมในการมีปฏิสัมพันธกันในสังคม โดยไมเก่ียวของกับ
คุณคาหรือความรูสึกสวนตัวของแตละบคุคล เชน ความรูสึกสวนตัวที่จะพฒันาตนเองใหถึงจดุสุด
ยอดแหงศักยภาพของเรา 
 
 โคลเบอรก (Kohlberg, 1976 อางถึงใน จารุวรรณ ทองวิเศษ, หนา 42) ไดใหความหมาย
ของจริยธรรมวา หมายถึง ลักษณะของความผดิชอบชั่วดี เปนเกณฑมาตรฐานของความประพฤติ
ปฏิบตัิในสังคม ซึ่งบคุคลจะพฒันาข้ึนจนกระทั่งมีพฤติกรรมเปนของตนเอง ผลของการกระทํา
พฤตกิรรมอนันั้นจะเปนเครือ่งมือตดัสนิวา การกระทาํนัน้ผิดหรือถูกโดยสังคมจะเปนผูตดัสนิ 
 
 พุทธทาส อินทปญโญ (2524, หนา 17) กลาววา จริยธรรมหรือศีลธรรม หมายถึง ระเบียบ
ที่มุงปฏิบตัิใหเกิดความผาสกุ เนื่องจากสังคมสวนใหญซึง่มนษุยไดทาํข้ึน และตั้งข้ึนตามเหตผุลของ
มนษุยหรือตามความตองการของมนษุย 
 
 สงบ ลักษณะ (2524, หนา 29) กลาววา ความคดิรวบยอดของคาํวา จริยธรรมและเปนที่
ยอมรับกนัในหมูนักจติวิทยาและนักปฏิบตัิธรรมมีสองสวน คือ สวนที่เปนคานิยม (Value) ที่เปน
คุณลักษณะภายในจติใจอนัจะคอยชักจูงกระตุนใหบคุคลเกิดความโนมเอียงที่จะประพฤตไิปในทางที่
ดีงามตาง ๆ ตามคาํนิยมจริยธรรมนั้น ความคดิรวบยอดอีกสวนหนึ่งของจริยธรรม คือ การกระทาํ
พฤตกิรรมตาง ๆ ไดสอดคลองกับมาตรฐานของความดคีวามงามทั้งปวงที่สังคมกาํหนด ยอมรับและ
ตองการ ดังนัน้ จึงอาจสรุปไดวา จริยธรรมเปนแนวทางของการประพฤติด ีประพฤติชอบ 
 
 ดวงเดือน พันธุมนาวนิ (2524, หนา 2) ไดใหความหมายของจริยธรรม หมายถึง ลักษณะ
ทางสังคมหลายลักษณะของมนษุยและมีขอบเขตรวมถึงพฤตกิรรมทางสังคมประเภทตาง ๆ ดวย
ลักษณะและพฤติกรรมที่เก่ียวของกับจริยธรรม จะมีคุณสมบตัปิระเภทใดประเภทหนึ่งในสอง
ประเภทคือ เปนลักษณะที่สังคมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมนัน้ คือ พฤติกรรมที่สังคมนยิม
ชมชอบใหการสนบัสนนุและลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมเปนการกระทาํที่
สังคมลงโทษหรือพยายามกําจัดและผูกระทําพฤติกรรมนัน้ สวนมากรูสึกวาเปนสิ่งทีไ่มถูกตองและไม
สมควร ฉะนัน้ ผูที่มีจริยธรรมสูง คอื ผูที่มลัีกษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมาก สวนประเภทหลงั
มีนอย 
 
 สาโรช บวัศร ี   (2526, หนา 20)   ไดใหความหมายของจริยธรรมวาเปนคานิยมในระดบั
ตางๆ ที่สังคมและบคุคลตองยึดมัน่ถือมัน่ และการมจีริยธรรมนี้จะนําสันติสุขมาใหแกบคุคลและ
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สังคมไดตามควรแกกรณ ี เพราะวาจริยธรรมเปนเครื่องควบคุมปฏิกิริยาระหวางมนษุย และสังคม
หรือส่ิงแวดลอมทั้งปวง 
 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2526, หนา 6) ไดใหความหมายของจริยธรรม
วา เปนแนวทางความประพฤติและการปฏิบตัิ เพ่ือใหบรรลุถึงสภาพชีวติอันทรงคุณคาและพึง
ประสงค 
 
 จากความหมายของจริยธรรมที่กลาวมาแลว สรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง แนวทางความ
ประพฤตแิละการปฏิบตัิที่ดขีองบคุคล ทัง้กาย วาจา ใจ ซึ่งอยูในกรอบของศีลธรรม กฎหมาย 
วัฒนธรรมของสังคมนัน้ ๆ เพ่ือใหสามารถอยูในสังคมอยางสงบสุข 
 
ขอบขายของจริยธรรม 
 
 คณะกรรมการโครงการศกึษาจริยธรรมไทย  ไดสรุป คานิยมจริยธรรมตามแนวปรัชญาและ
วัฒนธรรมไทย (สงบ  ลักษณะ,2524, หนา 45)  แบงออกเปน  4 ระดบัคือ 
 ระดบัที ่1  การกระทาํหรือไมกระทาํส่ิงใดเพื่อผลประโยชนบางประการของตนเอง 
 ระดบัที ่2  การกระทาํหรือไมกระทาํส่ิงใดเพื่อผูอ่ืนในสังคมแคบๆ เชน ญาติพ่ีนอง 
เพ่ือนสนิท 
 ระดบัที ่3  การกระทาํหรือไมกระทาํส่ิงใดเพื่อประโยชนของสังคมสวนใหญ  เชน ชุมชน 
ประเทศชาต ิ
 ระดบัที ่4  การกระทาํหรือไมกระทาํส่ิงใดเพื่อความถกูตองดงีามอนัเปนอดุมคตหิรือ
อุดมการณในจิตใจทีเ่รียกวา ทําความด ีเพราะอยากทาํ หรือทําความดเีพ่ือความด ี
 ดวงเดือน  พันธุมนาวนิ ( 2524, หนา  2-4)  ไดแบงลักษณะตางๆของมนุษยที่เก่ียวของกับ 
จริยธรรมเปน  4  ประการ ดงันี ้
 1. ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การมีความรูในสังคมนัน้เกี่ยวกบัการกระทาํชนิดใดดทีี่
ควรกระทาํ  ชนิดใดเลวควรงดเวน  ลักษณะและพฤตกิรรมใดเหมาะสม  ความรูเชิงจริยธรรมนี้ข้ึนอยู
กับอายุ  ระดบัการศึกษาและพัฒนาการทางสติปญญาความรูเก่ียวกบักฎเกณฑทางสงัคมและศาสนา
สวนใหญ  เดก็จะเริ่มเรียนรูตั้งแตเกิดและโดยเฉพาะในชวงอายุ 2 ถึง  10  ป  จะไดรับการปลูกฝง
คานิยมนีเ้ปนพิเศษ 
 2. ทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรูสึกชอบ  ไมชอบเกีย่วกบัลักษณะหรือพฤตกิรรม
ตางๆ มากนอยเพียงใด  ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบคุคลสวนมาก  จะสอดคลองกับคานิยมในสังคม
นั้น  แตบคุคลบางคนในสถานการณปกติอาจมีทศันคติแตกตางไปจากคานิยมของสังคมกไ็ด  
ทัศนคติเชิงจรยิธรรมมคีวามหมายกวางกวาความรูเชิงจรยิธรรม  เพราะรวมเอาความรูและความรูสึก
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ในเรื่องนัน้ๆ เขาดวยกนั  ดงันั้น ทศันคติเชิงจริยธรรม  จึงมีคุณสมบตัทิี่จะใชทํานายไดแมนยํากวา
ความรูเชิงจริยธรรม 

3. เหตผุลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลใชเหตผุลในการตดัสนิใจเลือกที่จะกระทาํ
หรือไมกระทําพฤตกิรรมอยางใดอยางหนึ่ง  เหตผุลดังกลาวชวยใหทราบเหตุจูงใจทีอ่ยูเบื้องหลัง  
การกระทาํของบุคคล  ซึ่งการกระทาํบางอยางอาจขดักบัความรูสึกของบุคคลสวนใหญ  ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับเหตผุลและสถานการณเปนสาํคญั 
 4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤตกิรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรือ
งดเวนการแสดงพฤตกิรรมที่ฝาฝนกฎหมายหรือคานิยมในสังคมนัน้พฤติกรรมที่สังคมยอมรบั  เชน  
การใหทาน  การเสียสละเพือ่สวนรวมและการชวยเหลอืผูตกทกุขไดยาก เปนตน  พฤติกรรมที่สังคม
ไมยอมรับ  เชน  การโกงสิง่ของ เงินทองหรือคะแนน  การขโมยและการกลาวเท็จ  พฤติกรรมเชงิ
จริยธรรมเปนสิ่งที่สังคมใหความสาํคญัมากกวาดานอืน่ๆ  ทั้งนี้เพราะการกระทาํในทางดีและทางเลว
ของบคุคลสงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของสังคม 
นอกจากนี ้ ดวงเดอืน  พันธมุนาวนิ  ยังไดแบงลักษณะของจริยธรรมดงักลาวออกเปน 2 ดานดังนี ้
 1. ดานเนื้อหาของจริยธรรม  คือส่ิงทีแ่ตละสังคม หรือหมูเหลาอบรมสั่งสอนลกูหลานของ
ตนวาทาํส่ิงนั้นดี ทาํส่ิงนีไ้มด ี ซึ่งจะปรากฏในรูปของการใหความรูเก่ียวกับพฤติกรรมที่ทําแลว  ผูทาํ
จะไดรับการสรรเสริญจากสังคมและพฤติกรรมที่ทําแลวจะถูกสังคมลงโทษ  เปนเนือ้หาความรูทาง
ศาสนา ทางกฎระเบยีบประเพณีของหมูเหลา  อาจอยูในรูปคานิยมของสังคม  หรือทัศนคติของ
บุคคลและในรปูของบุคคลิกภาพที่เก่ียวกับคณุธรรมและประทษุกรรมตางๆ  เชน  ความเอื้อเฟอ  
ความกาวราว สันโดษ อิทธบิาทสี ่ ฯลฯ  ดานเนื้อหาทางสังคมนี้แตละสังคมอาจแตกตางกันไดมาก 
ส่ิงที่สังคมหนึง่วาดคีวรทาํ อีกสังคมหนึ่งอาจไมสนบัสนนุ  เพราะเหน็เปนสิ่งไมจาํเปนหรือเปนสิ่งที่
นารังเกียจ 
 2. ดานโครงสรางของจริยธรรม  ไดมกีารสรางหลักหรือจัดตั้งจรยิธรรมเปนประเภทตางๆ 
ประเภทที่ใชนีจ้ะแสดงถึงความเจริญทางจริยธรรมเปนข้ัน ๆ ไปตัง้แตข้ันต่าํสุดไปจนถึงข้ันสูงสุด 
การพจิารณาจริยธรรมทางดานโครงสรางนียึ้ดเหตุจูงใจในการเลือกกระทําเปนสําคัญ และเกิดจาก
การพจิารณาวา การรูการคดิของมนษุยนัน้มีโครงสรางเชนกนั ตัวอยางเชน ทฤษฎีพัฒนาการทางการ
รูคิดของเพียเจท กลาวคอื มีผูคาดวาจริยธรรมของบุคคลนั้นมบีางสวนที่ข้ึนอยูกับการรูคดิของ
บุคคล ดังนั้น จริยธรรมทางดานนี้จึงมโีครงสรางดวย เพียเจทเปนผูริเร่ิมความคดินีแ้ละโคลเบอรก
ไดขยายความคิดนี้ออกไปจาก 3 ข้ัน เปน 6 ข้ันและครอบคลุมการบรรลุวุฒิภาวะทางจิตใจที่สูงกวา
ลักษณะทางดานโครงสรางของจริยธรรมนี้คอืการใชเหตผุลเชิงจริยธรรมดังกลาวมาแลว 
 
 สาโรช บัวศร ี(2522, หนา 18) กลาววาจรยิธรรมมโีครงสรางสําคญัอยางนอย 2 ขอคอื 
  1. ศีลธรรม ส่ิงที่งดเวนสิ่งทีไ่มควรปฏบิัต ิ
  2. คุณธรรม ส่ิงที่เราควรปฏิบัต ิ
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 จากขอบขายของจริยธรรมทีก่ลาวมาแลว สรุปไดวา ขอบขายของจริยธรรมอาจมองในดาน
ความรู ทศันคต ิ เหตุผล พฤติกรรมดานเนื้อหาและโครงสราง สวนนกัวิจัยบางทานมองในดาน
ศีลธรรมและคณุธรรม 
 
แหลงกําเนิดของจริยธรรม 
 
 เคย (Kay, 1970 อางถึงใน จารุวรรณ ทองวิเศษ, 2546, หนา 46) กลาววา จริยธรรมของ
บุคคลมีสาเหตุจากอทิธิพลของสังคมมากกวาอิทธิพลของพันธกุรรม บุคคลที่เกิดมาในสังคมจะตอง
เรียนรูและยอมรับจริยธรรมประเพณีของสงัคมของตน ซึ่งจะแตกตางจากจริยธรรม ประเพณีของ
สังคมอืน่ ๆ ไมมากกน็อยรากฐานการเกิดจริยธรรมจะกอตัวข้ึนในทารกแรกเกดิ โดยการเรียนรู
เก่ียวกับบคุคลอื่นทีละนอยตามที่พัฒนาทางการประสาทสัมผัสตาง ๆ จะอาํนวยใหแมวาอายุมนษุย
นั้นจะมกีารเจริญข้ึนเปนลาํดับจากวัยทารกไปจนถึงวัยผูใหญ และมนุษยทุกคนจะมีการพฒันา
จริยธรรมในจงัหวะทีแ่ตกตางกัน แตการพฒันาในบุคคลตาง ๆ มีลําดบัขั้นตอนเปนแบบคลายคลงึ
กันและตนกําเนิดแตละแหลงที่กอใหเกิดการพฒันาจริยธรรมนั้นอยูที่การเรียนรูจากสังคมนัน้เปน
สําคญั 
 
 อยางไรก็ตาม เมื่อประมวลทฤษฎตีาง ๆ ทีเ่ก่ียวกับตนเหตุและพัฒนาการของจริยธรรมแลว
สามารถแบงทฤษฎีเหลานี้ออกเปน 3 ประเภท ดงัตอไปนี ้
 
 1. ทฤษฎีอิทธพิลของสังคมตอการพฒันาทางจริยธรรม ทฤษฎีนี้เกิดจากความเชื่อที่วาสังคม
มีสวนปนมนุษยใหมีลักษณะแตกตางกันไปตามกลุมหรือสังคมมนษุย เด็กมักจะใชวธิีการเลียนแบบ
ผูมีอํานาจและผูที่ตนรัก จนในที่สุดเดก็ก็จะยอมรับกฎเกณฑของสังคมมาเปนหลักปฏิบัติของตนโดย
อัตโนมตั ิ โดยสรุปทฤษฎีนีย้อมรับวา จรยิธรรมสวนใหญถูกปลกูฝงตัง้แตบคุคลยังเปนเด็กเล็ก ๆ 
ดังนัน้ กลุมบคุคลที่รับผดิชอบในการปลูกฝงจริยธรรมใหเด็กมากที่สุด คือ สมาชิกในครอบครัวของ
ตนเอง รองลงมา คือ โรงเรียน 
 2. ทฤษฎีพัฒนาการลักษณะที่สงเสริมจริยธรรม ทฤษฎีนี้เกิดจากความเชื่อที่วา การพัฒนา
ทางสติปญญาและอารมณเปนรากฐานของการพฒันาจรยิธรรม จรยิธรรมของเดก็จะเจรญิข้ึนตาม
ความสามารถทางการรบัรู สติปญญาและอารมณของเดก็ นกัจติวิทยากลุมนี้ คือ เจทและโคลเบอรก 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โคลเบอรกพบความสมัพันธระหวางจริยธรรมกบัสติปญญา ลักษณะมุงอนาคต
และความสามารถในการควบคมุตนเอง 
 3. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม เปนทฤษฎทีี่อธบิายวิธีการและหรือกระบวนการทีบุ่คคลไดรับ
อิทธิพลจากสังคม ทาํใหเกิดการยอมรับลกัษณะกฎเกณฑทางสังคม มาเปนลักษณะของตน ทฤษฎี
ประเภทนี้นาํเอาหลักการเสรมิแรงและหลักการเช่ือมโยงมาใชอธบิายปรากฏการณทางสงัคมนั้น คอื 
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จริยธรรมกาํหนดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เปนผลสบืเนือ่งจากการเรียนรูโดยบังเอิญและการ
เลียนแบบ ทฤษฎีใหความสาํคญัแกลักษณะของสถานการณซึง่จะเปนเครื่องกระตุนใหบุคลากร
กระทาํซ้าํ ๆ จนกลายเปนลักษณะนิสัยของเขาในที่สุด 
 
 จากแหลงกําเนิดของจริยธรรมที่กลาวมาแลว สรุปไดวา แหลงกําเนดิของจริยธรรมมีสาเหตุ
มาจากอิทธิพลของสังคมมากกวาอิทธิพลของพันธกุรรมและจริยธรรมจะพัฒนาข้ึนตามความสามารถ
ทางการรบัรู สติปญญาและอารมณของบคุคลเปนสาํคญั 
 
องคประกอบของจริยธรรม 
 
 จริยธรรมมอีงคประกอบที่สําคญั (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524, หนา 2-3) ดังนี ้
 1. ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง การมคีวามรูวาในสังคมของตนนั้นถอืวาการกระทาํชนิดใด
ดีควรกระทาํและการกระทาํใดเลว ควรงดกระทํา ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรือไม
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ปรมิาณความรูเชิงจริยธรรมหรือความรูเก่ียวกับคานยิมทางสังคมนี้ข้ึนกบั
อายุ ระดบัการศึกษาและพฒันาการทางสตปิญญาของบุคคลดวย 
 
 2. เจตคติเชิงจริยธรรม  คอื   ความรูสึกของบคุคลที่เก่ียวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมตาง ๆ     วาตนชอบหรือไมชอบลักษณะนั้นเพยีงใด ซึง่เปนกจิกรรมที่มีทั้งความรูและ
ความรูสึกในเรื่องจริยธรรมเขาดวยกนั เจตคติเชิงจรยิธรรมของบคุคลสวนมาก จะสอดคลองกับ
คานิยมของสงัคมนัน้ แตบคุคลบางคนในสภาพการณปกติอาจมีเจตคติแตกตางไปจากคานิยมของ
สังคมกไ็ด 
 
 3. พฤตกิรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การทีบุ่คคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมชมชอบหรืองดเวน
การแสดงพฤตกิรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่สังคม
เห็นชอบและใหการสนบัสนนุ เชน การใหทาน การชวยเหลือผูตกทุกขไดยากและความซือ่สัตยสุจริต 
 
 4. เหตผุลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บคุคลใชเหตผุลในการเลือกกระทําพฤติกรรมอยาง
ใดอยางหนึ่ง การใชเหตุผลนี้แสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจเหนือแรงจูงใจทีอ่ยูเบื้องหลังการกระทาํตาง ๆ 
ของบคุคลและเปนเครื่องช้ีใหเห็นวา บุคคลนั้นมจีริยธรรมอยูในระดบัใดบุคคลผูมีจริยธรรมในระดบั
ตางกัน อาจมกีารกระทาํทีค่ลายคลึงกันกไ็ด การใชเหตผุลเชิงจริยธรรมเปนเครื่องแสดงพฒันาการ
ทางจริยธรรมของบคุคล 
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 จากองคประกอบจริยธรรมทีก่ลาวมาแลว สรุปไดวา จริยธรรมมอีงคประกอบที่สําคญั 4 
ประการ คือ ความรูเชิงจริยธรรม เจตคตเิชิงจริยธรรม พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมและเหตผุลเชิง
จริยธรรม 

 
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
 
 พัฒนาการบุคลิกภาพทางจริยธรรมในเด็กและเยาวชน เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเด็กเติบโต
ข้ึนเปนผูใหญที่มีคุณธรรม มีแนวทางพฤติกรรมและการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุสภาพชีวิตอัน
ทรงคุณคา มีความคิดและการกระทําในส่ิงที่ดีงามและเหมาะสม คุณธรรมเปนสวนของจิตใจที่
ประกอบดวยความรูสึกผดิชอบชั่วดี ซึ่งใชในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล 
 
 พัฒนาการจริยธรรมนี้มีกลาวถึงในทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพอื่น ๆ ทุกทฤษฎีแต
มิไดเนนความสําคัญไวเดนชัด ซูเปอรอีโกในทฤษฎีจิตวิเคราะห คือ สวนมโนธรรมของจิตใจ 
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม อธิบายถึงการเรียนรูดานจริยธรรม โดยที่บุคคลไดรับอิทธิพลจาก
สังคมและยอมรับกฎเกณฑของสังคมโดยไดรับแรงเสริม ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดเชิง
จริยธรรมและการตัดสินใจของเด็กวามีข้ันตอนตามลําดับ ซึ่งเปนผลจากการที่เด็กมีปฏิกิริยา
โตตอบกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องตั้งแตแรกเกิด 
 
 เพียเจท แบงระดับพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ข้ัน คือ  
 
 1. ข้ันกอนจริยธรรม เร่ิมตั้งแตทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ป การกระทําของเด็กจะเปน
ปฏิกิริยาโตตอบกับผูเล้ียงดู ผูใหญเปนผูสนองความตองการทางกายของเด็กและยังไมสามารถ
รับรูสภาพแวดลอมไดอยางสมบูรณ 
 
 2. ข้ันยึดคําส่ังผูใหญ อายุ 2 ถึง 8 ป เด็กสามารถรับรูสภาพแวดลอมไดละเอียดลึกซึ้งมาก
ข้ึน รับแบบอยางการกระทําของผูใหญมาเปนของตน เด็กตองกระทําหรือไมกระทําตามที่บิดา
มารดากําหนด ทั้งนี้ เพราะเด็กตองการความรัก ความเอาใจใส คําชมเชยและการยอมรับจาก
ผูใหญ เด็กคอย ๆ เรียนรูและสามารถแยกไดวาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด เด็กสามารถรูสึกผิดชอบชั่วดี
และความรูสึกสํานึกผิดนี้จะเกิดไดยากในเด็กที่เติบโตในสถานสงเคราะห เด็กที่ขาดมนุษยสัมพันธ
และในเด็กที่ยายที่อยูหรือเปล่ียนผูเล้ียงดูบอย ๆ 
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 3. ข้ันยึดหลักแหงตน อายุตั้งแต 8 ปข้ึนไป เด็กมีการพัฒนาการทางความคิดและ
สติปญญาสูงข้ึน รูวาส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ดวยเหตุดวยผลและวาส่ิงใดควรทําส่ิงใดไมควรทํา เด็ก
เรียนรูโดยการรูจักคิดดวยตนเองและจากการมีปฏิกิริยาโตตอบกับผูอ่ืนที่อยูในสังคมรอบตัวเขา 
ทั้งกับบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว ครู เพ่ือนที่โรงเรียนและผูใหญอ่ืน ๆ ในสังคม ทําใหเด็ก
ยอมรับกฎเกณฑสากล การเรียนรูจากประสบการณเหลานี้จะนําไปสูพัฒนาการทางจริยธรรม มี
คุณธรรมเปนของตนเอง ทําใหเด็กมีความคิดแบบมีเหตุผล สามารถจัดหมวดหมูและเขาใจการ
จัดระบบความสัมพันธของการกระทําได เด็กอายุ 11-12 ปข้ึนไป มีความสนใจในตนเองลดลง 
สามารถใชความคิดถึงความเปนไปของเหตุการณตาง ๆ ไดคราวละหลาย ๆ อยาง อันมีผลทําให
เด็กสามารถอธิบายแรงจูงใจหรือแรงผลักดันที่อยูเบื้องหลังการกระทําได เด็กจะนําความคิด
เหลานี้มาประกอบการตัดสินใจและการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระทํา นอกจากนั้นเด็กจะมี
ความยืดหยุนตอกฎเกณฑได และรูวากฎเกณฑเกิดจากการตกลงกันระหวางบุคคล เด็กในวัยนี้ 
เร่ิมรูวาตนสามารถกระทําส่ิงตาง ๆ ที่เหมาะสมในแตละสถานการณไดอยางมีเหตุผล โคลเบอรก 
ไดสังเกตพัฒนาการทางจริยธรรมในบุคคลอายุตาง ๆ โดยใชหลักพัฒนาการทางความคิดของเพีย
เจทเปนพื้นฐาน เขาพบวาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยมิไดบรรลุอยางสมบูรณเมื่อเด็กอายุ 
11-12 ป แตมีพัฒนาการตอไปอีกหลายขั้นตอนจนถึงอายุประมาณ 25 ป 
 
 ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก แบงเปน 3 ระดับ และในแตละระดับยัง
แบงออกเปน 2 ข้ัน รวมทั้งหมด 6 ข้ัน ดังนี้คือ 
 
 1. ระดับกอนกฎเกณฑ อายุตั้งแตแรกเกิดถึง 10 ป เด็กจะสนองตอบตอกฎเกณฑในเรื่อง
ความดี ความชั่วและความถูกผิด โดยแปลผลจากการกระทําทางรางกาย และความพอใจเปนหลัก 
เชน การลงโทษ การชมเชย การแลกเปลี่ยน หรือการยอมรับกฎเกณฑและคําส่ังของผูมีอํานาจทาง
กายเหนือตน แบงระดับเปน 2 ข้ัน คือ 
  ข้ัน 1 หลักการหลีกเล่ียงการถูกลงโทษและทําตามคําส่ัง เด็กอายุต่ํากวา 7 ป จะ
ยอมรับกฎเกณฑโดยทําตามคําส่ังของผูใหญ โดยมุงหลีกเล่ียงการถูกลงโทษทางกาย เด็กอายุนี้
ไมไดสนใจตอผลของการกระทําที่จะเกิดขึ้นตอผูอ่ืน 
  ข้ัน 2 หลักการสื่อสัมพันธและทําเพ่ือรางวัล อายุ 7-10 ป เด็กรูวาการกระทําที่
ถูกตองเปนสื่อทําใหเกิดความพอใจ ซึ่งเปนความตองการของตนเองและผูอ่ืน เด็กมีความสัมพันธ
กับผูอ่ืนในแงของการแลกเปลี่ยน คือ ทําดีเพ่ือความพอใจ หรือทําดีทําถูกเพ่ือจะไดรับรางวัล 
 
 2. ระดับกฎเกณฑ อายุ 11-16 ป เด็กโตและวัยรุนจะประพฤติตนตามความคาดหวังของ
บุคคลในครอบครัวและในสังคม มีการยอมรับคานิยมของกลุมวาถูกตอง และยอมรับการกระทํา
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ตามกลุมดวยความจงรักภักดีตอกฎเกณฑของสังคม มีการคิดและใชเหตุผลสนับสนุนและกระทํา
ตามบุคคลที่ตนรับเปนแบบอยาง ในระดับนี้แบงเปน 2 ข้ัน คือ 
  ข้ัน 3 หลักการทําตามมิตรภาพระหวางบุคคล อายุ 11-12 ป เด็กวัยนี้ยอมกระทํา
ตามผูอ่ืนที่เปนที่ยอมรับของกลุม กระทําตามเพื่อนหรือบุคคลที่ตนรับเปนแบบอยาง 
  ข้ัน 4 หลักการทําตามกฎเกณฑและกฎหมาย อายุ 14-16 ป เด็กวัยรุนแสดง
พฤติกรรมที่เปนแนวโนมตามที่บุคคล ผูมีอิทธิพลหรือมีอํานาจกําหนด คือ กระทําตามกฎเกณฑ 
ตามหนาที่ คงไวซึ่งกฎของสังคม ไดแก การกระทําตามกฎของสังคมเพื่อผลประโยชนของตน 
 
 3. ระดับเหนือกฎเกณฑ อายุ 16 ปข้ึนไป บุคคลจะพยายามกําหนดคุณคาจริยธรรมและ
หลักเกณฑใหมีความเที่ยงตรง ใชสติปญญาในการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระทําของ
ตน ซึ่งตางจากการกระทําตามสิ่งที่ผูมีอํานาจกําหนด และการกระทําที่เปนการเลียนแบบคานิยม
ของกลุมในระดับที่ผานมา ระดับนี้บุคคลจะมีจริยธรรมอันประกอบดวยเหตุผลเปนของตนเอง 
แบงเปน 2 ข้ัน คือ 
  ข้ัน 5 หลักการทําตามสัญญาสังคม เยาวชน อายุ 16 ปข้ึนไป เร่ิมเห็นความสําคัญ
ของคนหมูมาก การกระทําที่ถูกตองจะถูกกําหนดโดยสิทธิของบุคคลและมาตรฐานของสังคม ซึ่ง
สังคมไดพิสูจนและยอมรับ คนในวัยนี้พัฒนาสูความคิดของผูใหญที่สนใจตอความคิดเห็นและ
คุณคาของผูอ่ืน ยอมตกลงและปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเปนขอผูกมัดที่จําเปนในการอยูรวมกัน คือ 
การที่บุคคลกระทําในสิ่งที่ถูกตองดีงาม เพ่ือประโยชนของการอยูรวมกันในสังคม 
  ข้ัน 6 หลักการยึดอุดมคติสากล อายุประมาณ 25 ปข้ึนไป เปนระดับของการ
บรรลุวุฒิภาวะทางจริยธรรม บุคคลจะกระทําส่ิงที่ถูกตอง โดยการกําหนดและการตัดสินของมโน
ธรรมที่อยูในใจของตน และการกระทํานั้น ๆ จะสอดคลองกับหลักอุดมคติตามเหตุและผลอนัเปน
สากล ซึ่งประกอบดวยมนุษยธรรม ความยุติธรรม และการเคารพตอความเปนมนุษยคือการ
กระทําความดีเพ่ือความดีนั่นเอง 
 
 สรุป พัฒนาการทางจริยธรรม คือ กระบวนการพัฒนาการที่เด็กมีความสัมพันธอันใกลชิด
กับผูเล้ียงดูที่ใหความรักและความอบอุน ผูใหญตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีเปนผูช้ีแนะเด็ก
ใหกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ดวยความสม่ําเสมอและประกอบดวยเหตุและผล เพ่ือใหเด็กยอมรับ
แบบอยางที่ดีและนําไปปฏิบัติตาม การใหแรงเสริมและการใหเด็กไดปฏิบัติตนเองในกลุมจะทาํให
เด็กไดเรียนรูซ้ํา ๆ และเกิดเปนคานิยม การกระตุนพัฒนาการทางจริยธรรมควรกระทําให
เหมาะสมตามลําดับขั้นของพัฒนาการดานรางกาย สมอง สติปญญาและอารมณของเด็กแตละวัย 
ดวยการบรรลุวุฒิภาวะทางจริยธรรม คือ การที่บุคคลสามารถตัดสินการกระทําที่เหมาะสมที่
ถูกตองดวยมโนธรรมอันประกอบดวยเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับอุดมคติสากล 
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 ศรีธรรม ธนะภูมิ (2537, หนา 68) ไดจัดลําดับพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 
แบงออกเปน 3 ระดับและในแตละระดับยังแบงออกเปน 2 ข้ัน รวมทั้งหมด 6 ข้ัน ดังนี้ 
 

ระดับพัฒนาการทางจริยธรรม เหตุผลเชิงจรยิธรรม (ทําดีและไมทําชั่ว) 
1. ระดับกอนกฎเกณฑ - ข้ึนอยูกับผลกระทบทางรางกายและความพอใจ 
    ข้ันที่ 1 อายุกอน 7 ป - เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษและทําตามคําส่ัง 
    ข้ันที่ 2 อายุ 7-10 ป - เพ่ือใหผูอ่ืนพอใจ เพ่ือจะไดรับรางวัล 
2. ระดับกฎเกณฑ - ข้ึนอยูกับความคาดหวังของบุคคลในครอบครัวและ

สังคม 
    ข้ันที่ 3 อายุ 11-13 ป - ทําตามเพื่อนหรือบุคคลที่ตนเองและกลุมยอมรับ 
    ข้ันที่ 4 อายุ 14-16 ป - ทําตามกฎของสังคมเพื่อผลประโยชนของตน 
3. ระดับเหนือกฎเกณฑ - มีเหตุผลเปนของตนเอง 
    ข้ันที่ 5 อายุ 16-25 ป - ทําตามกฎของสังคมเพื่อประโยชนของการอยูรวมกัน

ของสังคม 
    ข้ันที่ 6 อายุ 25 ปข้ึนไป - กระทําส่ิงที่ถูกตองโดยการกําหนดและการตัดสินใจ

ของมโนธรรมของตนเอง คือ ทําดีเพ่ือความดี 
 
 คณะกรรมการโครงการศึกษาจริยธรรมไทย ไดแบงระดับพัฒนาการทางจริยธรรมตาม
ลักษณะโครงสรางของวัฒนธรรมสังคมไทย ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ (สงบ ลักษณะ 2524, หนา 
45) 
  ระดับที่ 4 ทําความดีเพ่ือความดี ทําดีเพ่ืออุดมการณอันเปนสากล 
  ระดับที่ 3 ทําความดีเพ่ือประโยชนของสังคมสวนรวม 
  ระดับที่ 2 ทําความดีเพ่ือผูอ่ืนในวงแคบ ๆ 
  ระดับที่ 1 ทําความดีเพ่ือประโยชนบางประการของตนเอง 
 
การวัดจริยธรรม 
 
 วิธีการวัดจริยธรรมเปนการวัดที่กระทํายากและซับซอน แตนักจิตวิทยาและนักวัดผลได
พยายามหาวิธีการและสรางเครื่องมือที่มีคุณภาพพอที่จะกระตุนใหตรงตามลักษณะที่ตองการวัด
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เพ่ือใหไดขอมูลที่เช่ือถือได ซึ่ง ทวี หอแกว (2524, หนา 121) กลาววา ถาจะใหไดผลที่มีความ
เที่ยงตรงสูงควรจะใชหลาย ๆ วิธีประกอบกัน ซึ่งพอสรุปวิธีการที่ใชทั่ว ๆ ไปได 5 วิธี ดังนี้ 
 
 1.  วิธีการสังเกต การสังเกตเปนรากฐานของวิทยาศาสตรทุกแขนงตั้งแตประสบการณอัน
ซับซอน เชน พฤติกรรมของคนเปนสิ่งที่จะสังเกตพิจารณาใหไดเร่ืองราวรายละเอียดถี่ถวนไดยาก
เราตองเลือกสังเกตเพียงปฏิกิริยาอันใดอันหนึ่งเปนคราว ๆ ไป ดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมและ
ลักษณะทั่ว ๆ ไป ที่แบบแสดงออกมีอยู 2 แบบ คือ การสังเกตแบบควบคุมเปนการสังเกตการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณใดสถานการณหนึ่งที่จัดไวโดยเฉพาะ อีกแบบหนึ่ง คือ 
การสังเกตทั่วไปในชีวิตประจําวันที่บุคคลแสดงออก ทั้งสองแบบนี้ตองมีการบันทึกผลตรงตามที่
เห็นโดยไมนําความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของและผูสังเกตไดมีการฝกฝนความสามารถเปนพิเศษ
จึงจะไดผลดี 
 
 2.  วิธีการรายงานตนเอง ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
  2.1 การวิเคราะหตนเอง คือ การใหบุคคลประมาณคาตัวเองแบบวิเคราะหตัวเอง
จะเปนคําถามแบบปรนัย เชน ความสนใจในวิชาชีพตาง ๆ ทัศนคติ แลวแปลผลเขาสูมาตรวัด 
  2.2 การสัมภาษณ คือ การสนทนาระหวางบุคคลสองคนอยางมีจุดหมาย โดยผู
สัมภาษณเตรียมคําถามมาและจดบันทึกประมาณคา ผูถูกสัมภาษณจะไมรูตัววาถูกทดสอบ
คุณธรรม 
  
 3.  วิธีการใชแบบทดสอบ เปนวิธีที่นิยมใชกันมาก โดยมีการสรางแบบทดสอบขึ้น
ประกอบดวยคําถามหรือขอความหลายขอที่ผูทดสอบสรางข้ึน โดยถือเอาปกติวิสัยของคนทั่วไป
เปนมาตรฐาน หัวขอคําถามหรือสถานการณที่สรางข้ึนมักจะเกี่ยวของกับผูถูกทดสอบเองหรือ
ส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมที่ทําอยูเสมอ ๆ เมื่อตกอยูในสภาพนั้น ๆ ผูถูกทดสอบตองรวมมือกับ
ผูทดสอบในการตอบแบบทดสอบจึงจะไดผลเพื่อทําใหการทดสอบไดผลตามวัตถุประสงค 
 
 4.  วิธีการศึกษาความเห็นจากคนอื่น เปนวิธีการที่ผูวัดสรางแบบทดสอบถามขึ้นเพื่อถาม
บุคคลอื่นวามีความรูสึกเก่ียวกับบุคคลนั้นอยางไร เชน ครู ผูปกครอง เพ่ือน เปนตน 
 
 5.  วิธีใหสรางจินตนาการ เปนวิธีที่ผูวัดไดจัดสิ่งเราข้ึนมาใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ตอบสนอง เชน เลาเร่ืองจากรูปที่นํามาใหดูตัวอยาง ไดแก แบบทดสอบโรชารดและรูปภาพที่เกิด
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จากหยดหมึก ใหสรางความสัมพันธตอเนื่องจากที่กําหนดให ใหเติมขอความที่ไมสมบูรณ ให
แสดงออกโดยการวาดภาพ เปนตน ซึ่งตองใชผูทดสอบที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี 
 
 จากการศึกษาเครื่องมือวัดจริยธรรม จึงสรุปไดวา เครื่องมือที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ 
วิธีการใชแบบทดสอบ 
 
2.2  ประวัติและภารกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนสถาบันตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2528 เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษา วิจัย สงเสริม และใหบริการทาง
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร และครุศาสตรอุตสาหกรรม รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ 
  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประกอบดวย พระนาม “พระ
จอมเกลา” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระบรมราช
ลัญจกร “พระมหาพิชัยมงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ใหเปนตราสัญลักษณ 
ประจําสถาบันฯ นับเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปนมหามงคลยิ่ง สวนคําวา “เจาคุณทหาร” นั้นมีไวเพ่ือ
เปนอนุสรณแดทานเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “เจาคุณ
ทหาร” ตามที่ทานเลี่ยม พรตพิทยพยัต ทายาทของทานไดแจงความประสงคไวในการบริจาคที่ดิน
อันเปนที่ตั้งของสถาบันฯ ในปจจุบัน 
 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปวา 
“พระจอมเกลาลาดกระบัง” มีประวัติความเปนมาดังนี้ 
 
24 สิงหาคม 2503 ลงนามในขอตกลงความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุน ในการ
   กอตั้งศูนยฝกโทรคมนาคม นนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    พฤษภาคม 2507    ศูนยฝกโทรคมนาคม นนทบุรี เปลี่ยนฐานะเปนวิทยาลัยโทรคมนาคม 
                            นนทบุรี 
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24 เมษายน 2514 รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยคมนาคมนนทบุรี และ 
   วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เขาดวยกัน และจัดตั้งเปน “สถาบันเทคโนโลยี
   พระจอมเกลา” 
24 สิงหาคม 2515 วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี เปลี่ยนชื่อเปน คณะวิศวกรรมศาสตร 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ศูนยนนทบุรี 
15 พฤศจิกายน 2515 วิทยาลัยวิชาการกอสราง บางพลัด โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระ
   จอมเกลาศูนยนนทบุรี และเปล่ียนชื่อเปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
29 มิถุนายน 2517 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ไดโอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ 
   มาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และเปล่ียนคําวา “ศูนย” เปน “วิทยา
   เขต” โดยศูนยนนทบุรี เปลี่ยนเปน วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง 
10 พฤศจิกายน 2520 จัดตั้งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร 
22 เมษายน 2522 วิทยาลัยเกษตรกรรมเจาคุณทหาร ไดโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มา
   สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง และ
   เปลี่ยนชื่อวิทยาเขต เปนวิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง 
9 พฤษภาคม 2524 วิทยาลัยเกษตรกรรมเจาคุณทหาร เปลี่ยนชื่อเปน คณะเทคโนโลยี 
   การเกษตร และจัดตั้งสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 
20 กุมภาพันธ 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง  
   เปลี่ยนเปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
22 พฤษภาคม 2529 จัดตั้งบัณฑติวิทยาลัย 
9 ธันวาคม 2531 จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร โดยแยกออกจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
   และวิทยาศาสตร 
29 พฤษภาคม 2534 จัดตั้งสํานักหอสมุดกลาง 
20 มิถุนายน 2539 จัดตั้งวิทยาเขตชุมพร 
27 กุมภาพันธ 2539 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29 สิงหาคม 2539 จัดตั้งสํานักทะเบียนและประมวลผล 
8 ตุลาคม 2539  จัดตั้งวิทยาเขตระยองตามมติ ครม.  
ตราประจาํสถาบันฯ เปนวงกลมสองชั้น ภายในวงกลมชั้นในมตีรา “พระมหาพิชัยมงกุฏ” 
   และเลข ๔ ภายในตรา หมายถึง รัชกาลที่ ๔   สวนรัศมี เปนเครื่อง 
   ประกอบตรา หมายถึง พระเกียรติคุณแผไพศาล   ฉัตรเจ็ดชั้นที่อยู 

สองขางตราเปนฉัตรประกอบพระเกียรติยศ หมายถึง ความรมเย็น 
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ของพสกนิกร สวนลายกนกที่ปรากฏภายในวงกลม เปนสวนประกอบ 
ที่กําหนดขึ้นเทานั้น 

 
วันสถาปนาสถาบันฯ 24 สิงหาคม  
 
ดอกไมประจาํสถาบันฯ ดอกแคแสด 
 
สีประจําสถาบนัฯ สีแสด (สีประจํารัชกาลที่ ๔) 
 
วิสัยทัศน  มุงเปนสถาบนัชั้นนาํทางการศึกษา วิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
   ระดับนานาชาต ิ
 
ปรัชญา   การศึกษา วิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานของการ
   พัฒนาประเทศ 
 
ปณิธาน   มุงมั่นใหการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือความเปนเลิศ 
   ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูคุณธรรม จรยิธรรม และ 
   ดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ   พันธกิจตามพระราชบัญญตัสิถาบันฯ ไดกําหนดไว 4 ดานดังนี ้
   - การเรียนการสอน 
   - การวิจัย 
   - บริการวิชาการ 
   - ทะนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จากวิสัยทัศน ปรัชญา และปณิธาน ที่ไดกําหนดไวรวมกัน สถาบันฯ ไดกําหนดพันธกิจ
ของสถาบันฯ ข้ึนใหมจากเดมิที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญตัิสถาบนัฯ ดังนี ้
 1. ดานการผลติบัณฑติ 
  1.1 ผลิตบัณฑติที่มีความรู คณุธรรมและจริยธรรม 
  1.2 จัดการศึกษาขั้นสูงใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
  1.3 มีความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 
 2. ดานการวิจัย 
  2.1 สรางงานวจิัยที่มีคุณภาพและมีคุณคาเพ่ือสนับสนนุงานวิชาการและเปน 
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                         ประโยชนตอสังคม 
  2.2 สรางงานวจิัยขั้นสูงที่เปนเลิศทางวิชาการในระดบันานาชาต ิ
 3. ดานบริการวิชาการและบริการสังคม 
  3.1 ใหบริการวิชาการ ถายทอดความรูและเทคโนโลยีหลายรูปแบบที่เปดกวางสู 
                          สังคมอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในภูมภิาค 
 4. ดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมไทย 
  4.1 ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมไทย 
 5. ดานการบรหิารและการจดัการ 
  5.1 การพัฒนาโครงสรางและระบบการบรหิารตามหลักของการจัดการที่ดี 
 
 หนวยงานภายในสถาบันฯ  
 สถาบันฯ ไดแบงสวนราชการ ทั้งที่จัดตั้งตามกฎหมายและจัดตั้งตามมติสภาสถาบนัฯ 
เปนหนวยงานระดับคณะทั้งหมด 17 หนวยงาน ดังนี ้
 1. สํานักงานอธิการบด ี
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร 
 3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 4. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 5. คณะวิทยาศาสตร 
 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. บัณฑติวิทยาลัย 
 9. สํานักหอสมุดกลาง 
 10. สํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 
 11. สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 12. โครงการสํานักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. โครงการวทิยาลัยนานาชาต ิ
 14. โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 15. ศูนยบริการออกแบบพระจอมเกลาลาดกระบัง 
 16. ศูนยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง 
 17. โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
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 นอกจากนี้สถาบันฯ ไดดาํเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมภิาคในรูปวิทยาเขต 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 และวันที่ 8 ตุลาคม 2539 จํานวน 2 วิทยาเขต คือ 
 1. วิทยาเขตชุมพร 
 2. วิทยาเขตระยอง 
 
2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 สําหรับงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มีผูทําการวิจัยไว
ดังตอไปนี้ 
 
 พศิน แตงจวง (2545) ไดทําการวิจัย ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สําเร็จการศึกษา ป 2540-2544 พบวา ในภาพรวมนายจาง/หัวหนางานมี
ความพึงพอใจการทํางานของบัณฑิตอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานจะเห็นวาความพึง
พอใจอยูในระดับมากมี 6 ดาน ไดแก ดานทักษะในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาอยางเปน
ระบบ ดานทักษะในการสืบคนขอมูลและการใชเทคโนโลยี ดานมีมนุษยสัมพันธปรับตนเองเขากับ
ส่ิงแวดลอม ดานมีภาวะผูนํา ดานมีคุณธรรมจริยธรรมและดานความรับผิดชอบตอสังคม สวนอีก 
3 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการและ
วิชาชีพ ดานทักษะทางภาษา ความสามารถในการติดตอส่ือสารและถายทอดความรูภาษาไทยและ
ตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา และดานใฝรูและศึกษาอยางตอเนื่อง 
 สวนขอคิดเห็นของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีจุดเดน จุดดอย ไดมี
การใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
  จุดเดน คือ 
  1. นําเอาความรูวิชาชีพมาประยุกตในการทํางานได 
  2. มีทักษะในการวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบภายใตการดูแลของ 
                       หัวหนางาน 
  3. มีความรูดานทักษะในการสืบคนขอมูลและใชเทคโนโลยีใหมไดดี 
  4. มีการใฝหาความรูอยางตอเนื่องอยูในเกณฑดี 
  5. มีมนุษยสัมพันธ ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี 
  6. มีความเปนผูนําอยูในระดับดีมาก 
  7. เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในเกณฑดี 
  8. มีความรับผิดชอบตอสังคมดี 
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  จุดดอย คือ 
  1. ขาดความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอร 
  2. ควรปรับปรุงทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 
  3. ทักษะในการสืบคนขอมูลและใชเทคโนโลยีสมัยใหมยังนอย 
  4. มีภาวะการเปนผูนําดานการตัดสินใจเชื่องชา 
  5. ควรมีการรวมงานสังคมบาง 
 
 วิรัชยา ขาวจันทร (2547) ไดทําการวิจัยความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอคุณสมบัติ
โดยรวม อยูในระดับมาก คุณสมบัติที่ไดคะแนนในระดับมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบในงานที่
ทํา ความมีมนุษยสัมพันธและจริยธรรมของบัณฑิต สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูของ
บัณฑิต ผูบังคับบัญชามีความเห็นวา ควรเสริมความรูทางดานเทคโนโลยีใหม ๆ และให
ความสําคัญกับการเรียนภาคปฏิบัติและการประยุกตใชทฤษฎีใหมากข้ึน เสริมทักษะเชิงธุรกิจ 
ปรับปรุงเร่ืองภาษาตางประเทศและเนื้อหาของบางวิชาใหทันสมัยกวาเดิม สวนความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณสมบัติของบุคลากรที่ผูบังคับบัญชาตองการ คือ ความรับผิดชอบในงานที่ทํา ความ
เปนผูนํา ขยัน สูงาน และทักษะดานภาษา 
 
 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2542, อางถึงในวิรัชยา ขาวจันทร, หนา 11) ไดศึกษาความ
ตองการบัณฑิตและคุณลักษณะที่ พึงประสงคของบัณฑิต สถาบันราชภัฏตามทัศนะของ
ผูประกอบการ โดยการจัดประชุมเชิงอภิปราย เร่ือง “บัณฑิตที่พึงประสงคตามทัศนะของ
ผูประกอบการ” และสํารวจความคิดเห็นของผู อํานวยการ ผูจัดการฝายบุคคลของสถาน
ประกอบการ ไดผลการศึกษาโดยเรียงลําดับตามความตองการจากมากไปหานอย พบวา 
  1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ประกอบดวยมีวิสัยทัศนกวางไกลและ
พัฒนาความรู ใหทันเหตุการณ สามารถพัฒนางานใหทันสมัยอยูเสมอ นําความรูไปใชกับงานที่
ไดรับมอบหมาย มีความสามารถในการถายทอดความรู ใฝหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ สามารถ
ประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ มีความรูในวิชาชีพเฉพาะสาขา รูจักดัดแปลงสิ่งที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และรูจักการนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงการทํางาน 
  2. ดานความรูความสามารถพิเศษ ประกอบดวยใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได 
ทํางานเปนทีม แกปญหาเฉพาะหนาไดดี วางแผนการทํางานเปน ทํางานเปนระบบ ใช
ภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา สามารถคนควาและเรียนรูดวยตนเอง ใชอุปกรณเทคโนโลยี
ทันสมัย ทันตอเหตุการณในสังคม และประยุกตงานได 
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  3. ดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย มีมนุษยสัมพันธดี รับผิดชอบตอหนาที่การงาน 
แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกกาลเทศะ ซื่อสัตย สูงานไมเก่ียงงาน เคารพกฎเกณฑขององคกร 
กระตือรือรน มีความคิดสรางสรรค กลาแสดงความคิดเห็นและมีวิสัยทัศนกวางไกล 
 
 ฉวีวรรณ หลิมวัฒนา (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะการทํางานของบัณฑิต คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2543-2545 และความพึงพอใจของนายจาง/
ผูบังคับบัญชา พบวา บัณฑิตคณะโบราณคดีสวนใหญที่ทํางานแลว จะเปนงานในหนวยงาน
ภาคเอกชนและเปนงานประจํา มีความพึงพอใจตอคาจาง/เงินเดือนที่ไดรับตองานที่ทําในระดับ
นอย และมีความคิดเห็นวา การเพิ่มรายวิชาและเนนดานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสมัยใหม ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาตาง ๆ ใหทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพสังคม สวนความพึงพอใจของนายจาง/ผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิตคณะโบราณคดี อยูใน
ระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวาการผลิตบัณฑิตควรสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ผูใชบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรในลักษณะบูรณาการและสาขาวิทยาการและปรับปรุงใหทันสมัย เนน
การนําวิชาการมาประยุกตใช กับโลกสมัยใหม ควรเพิ่มทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม การพูดในที่ชุมชน การพูดแสดงความคิดเห็น การเขียน
บทความ/รายงานและหนังสือ และควรใหนักศึกษาไดฝกงานกอนสําเร็จการศึกษา 
 
 สุธีร เจริญสุข (2547) ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2544 พบวา ผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นตอบัณฑิต
ในระดับดี ในเรื่องการปฏิบัติงานของบัณฑิต ความรับผิดชอบ ความสามารถของบัณฑิตในการนํา
ความรูไปใชงาน การใชคอมพิวเตอร การปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน การตัดสินใจ สามารถตอสูใช
ชีวิตในสังคมได กระตือรือรนในการปรับปรุงตนเองใหมีความรู          การรับรูตอเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ๆ การแสดงออก การเปนผูนํา ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความเชื่อมั่นในตัวเอง 
ฯลฯ และมีความคิดเห็นวา บัณฑิตควรปรับปรุงในเรื่องภาษาอังกฤษ 
 
 พรลักษณ ฤกษสมโภชน (2546) รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาหรือนายจางที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา 
ในภาพรวมมหาวิทยาลัย ผูบังคับบัญชาหรือนายจาง มีความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับปานกลาง 
ในดานความรูความสามารถทางวิชาการ ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลการการทํางาน และ
ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา บัณฑิตไดรับ
ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด ไดแก เร่ืองทักษะทางภาษาตางประเทศ ความสามารถในการ
บริหารคน และระดับนอยในเรื่อง ความเปนผูนํา การสรางสรรคงานใหม 
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2.4   กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ไวดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
สถาบันฯ แบงเปน 4 ดาน คอื 
     1. ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการในการปฏิบัติงาน 
     2. ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน 
     3. ดานคณุธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     4. ดานคณุสมบัตแิละพฤติกรรมของ
บัณฑติ

ตัวแปรอิสระ 
 

ปจจัยสวนบคุคลของกลุม
ตัวอยาง 
- เพศ 
- สถานภาพหรือตําแหนง
ของผูตอบแบบสอบถาม 
- ระยะเวลาที่เปน
ผูบังคบับญัชา/หัวหนางาน
ของบัณฑิตระดับปรญิญาตร ี
- ประเภทของหนวยงาน 
- คณะ 

 ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิการวิจัย 

 



บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 
3. การทดสอบเครื่องมือ 
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
5. การวิเคราะหขอมูล 

 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ประชากรที่ใชในการสํารวจขอมูล เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ คือ นายจางหรือผูบังคับบัญชา

ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ ที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2547  
จํานวนทั้งส้ิน 3,408 คน จําแนกเปนนายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 1,304 คน คณะสถาปตยกรรม 226 คน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 757 คน คณะวิทยาศาสตร 306 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 402 คน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 180 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 143 คน และบัณฑิตจากวิทยาเขตชุมพร 90 คน 
 

การกําหนดกลุมตัวอยาง (Sample Size) ที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง โดยการคํานวณตามวิธีการของ Taro Yamane (ยุทธพงษ, 2543 : 79) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
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จากสูตร  n  =   N 
                      1+ Ne2   

   
เมื่อ n   แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

              N   แทน ขนาดของประชากร 
 

  e   แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
เทากับ 0.05 

  
 แทนคา  n   =            3,408 
     [1 + (3,408)(0.05)2] 

 =    358  

 

3.2 การสุมตัวอยาง 
 

เนื่องจากประชากรที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ มีลักษณะคลายคลึงกันและทราบจํานวน
ประชากรในสวนยอยทั้งหมด ผูวิจัยจึงเลือกการสุมตัวอยางที่เปน Non-Probability Sampling 
โดยวิธีกําหนดโควตา (Quota Sampling) ตามจํานวนของประชากรที่จบการศึกษาในปการศึกษา 
2547 ซึ่งจํานวนของประชากรกลุมตัวอยางที่เลือกมีดังนี้ 

 
 จํานวนตัวอยางทั้งหมด  x  จํานวนประชากรที่จบการศึกษาในแตละคณะ 
 
    จํานวนประชากรทั้งหมด 
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จํานวน (คน) สุม (คน) 
หนวยงาน 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1,173 126 5 1,304 123 12 2 137 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 191 35 - 226 20 4 - 24 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 521 235 1 757 55 24 - 79 

คณะวิทยาศาสตร 259 47 - 306 27 6 - 33 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 349 53 - 402 36 6 - 42 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 180 - 180 - 19 - 19 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 128 15 - 143 13 2 - 15 

วิทยาเขตชุมพร 90 - - 90 9 - - 9 

รวม 2,711 691 6 3,408 283 73 2 358 

 

3.3  เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยอาศัยวัตถุประสงคของการศึกษา 
สมมติฐานการศึกษา และแบบสอบถามของงานศึกษาที่ผานมาเปนกรอบในการสราง
แบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งคําถามปลายเปดและคําถามปลายปด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 
สวน ดังนี้  

 
สวนที่ 1  เปนการสอบถามทางดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามและ

สถานะภาพของหนวยงาน จํานวน 4 ขอ โดยใชวิธีใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ  
 
สวนที่ 2  เปนการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน 39 ขอ โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานความรู
ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน จํานวน 12 ขอ ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน จํานวน 6 ขอ ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ จํานวน 12 ขอ และดาน
คุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต จํานวน 9 ขอ 
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สวนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ ของนายจางที่มีตอบัณฑิต 
 

3.4  การทดสอบเครื่องมือวิจัย 
 

 1. ในการวิเคราะหความถูกตองของแบบสอบถามที่สรางข้ึน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ของขอคําถามใหตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
 - รองศาสตราจารย ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 - รองศาสตราจารย ดร.สุชีพ  สุขสุแพทย รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 - ผูชวยศาสตราจารย นพปฎล  สุวัจนานนท รองอธิการบดีฝายวางแผน 
 - รองศาสตราจารย ดร. เสนห  เอกะวิภาต รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
 2. หลังจากนั้นนําขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุง และไดนําแบบสอบถามไปวิเคราะหเพ่ือ
หาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งเปนการวัดความ
สอดคลองภายใน ตามวิธีของครอนบราช (Cronbach, 1990 : 204) ผลการทดสอบปรากฏวามีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาท้ังฉบับเทากับ 0.97 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูงมาก 

 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
วิธีการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชวิธีดังตอไปนี้ 
 
1. มีหนังสือจากกองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เพ่ือขอความรวมมือจากนายจางในการตอบแบบสอบถาม 
2. สงแบบสอบถามทางไปรษณีย จํานวนทั้งส้ิน 1,300 ฉบับ (ใชฐานขอมูลจากกองแผนงาน

ในเรื่องของบัณฑิตที่มีงานทําแลว ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่อยูของนายจาง ซึ่งไดทําการ
สํารวจจากงานพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเดือนธันวาคม 2548)  เพ่ือกระจายแบบสอบถาม
ดังกลาวใหกับนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตามที่ตาง ๆ และกําหนดให
ผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามกลับคืนภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 

 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 
 หลังจากที่ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลว จะมีข้ันตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 



  37

 1.  ตรวจสอบขอมูลเพ่ือพิจารณาถึงความผิดปกติของขอมูล และความสมบูรณของขอมูล
ที่ไดจากแบบสอบถาม 
 
 2.  ขอมูลที่ถูกตองจะนํามาลงรหัส (coding) เพ่ือเปนการแยกคําตอบออกจากกัน โดยมี
การแทนคําตอบดวยคะแนนตัวเลข 
 
 3.  นําไปวิเคราะหหาคาเฉล่ียโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ภายใตโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows 
 
 สวนการวิเคราะหขอมูลเปนการนําขอมูลที่ไดทําการประมวลผลโดยการจัดเรียบเรียงให
เปนระเบียบแลวมาศึกษาดวยหลักวิธีทางสถิติ เพ่ือนําผลที่ไดไปใชในการทดสอบโดยผูวิจัย
พิจารณาเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูล คือ 
 
 1.  วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ที่เปนสถิติเก่ียวกับการ
วิเคราะหขอมูลในรูปของการบรรยาย โดยนําเสนอขอมูลแบบแจกแจงความถี่และหาจํานวนรอยละ
กับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แลวนําเสนอในรูปตาราง 
 
 2.  วิเคราะหเปรียบเทียบระดับคะแนนความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตามวิธีของ Likert Scale โดยกําหนดระดับคะแนน ดังนี้ (สุชาติ, 
2546 : 214-218) 
 
  ระดับ 5  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
  ระดับ 1  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
 เกณฑในการแปลความหมายของระดับความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 
 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
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 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 
 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
 
 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
ระดับความสําคัญของความพึงพอใจจะพิจารณาจากคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากคะแนนรวมของทุกขอของแตละดานที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 
 3.  วิเคราะหเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามกับระดับความพึงพอใจในแตละดาน ซึ่งการทดสอบสมมติฐานจะใชการ
เปรียบเทียบจากคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามแลวนําเสนอในรูปตาราง 

 
3.7  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ผูศึกษาไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดงันี้ 
 
1.  คารอยละ (Percentage) ใชในการอธิบายปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 
2.  คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะห

ระดับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 
3.  คา t - Test ใชในการทดสอบเปรียบเทียบตัวแปรอิสระ ซึ่งจําแนกเปน 2 กลุม 
 
4.  คา One-Way ANOVA (F-test) ใชในการทดสอบเปรียบเทียบตัวแปรอิสระ ซึ่ง

จําแนกเปน 3 กลุมข้ึนไป 
 
5.  ใช Scheffe ในการหาคาเฉลี่ยรายคู 
 
สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การนําเสนอผลการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ รุนปการศึกษา 2547 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งส้ิน 358 ราย ผลการวิจัยแบงเปน 4 สวนดังนี้ 
 
 สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามและสถานภาพของหนวยงาน 
 
 สวนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา 2547 โดยรวม และจําแนกตามดานตาง ๆ ใน 4 ดานดังนี้ 
 2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 
 2.2 ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน 
 2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 2.4 ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต 
 
 สวนที่ 3  ทดสอบสมมติฐาน 
 
 สวนที่ 4  ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 
4.1  สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลและสถานภาพของหนวยงาน  
 

 จากการวิจัยขอมูลสวนบุคคลและสถานภาพของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ สถานภาพหรือตําแหนง ระยะเวลาที่เปนผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน และประเภทของ
หนวยงาน สามารถอธิบายผล ไดดังนี้ 
 
 เพศ จากการวิจัยพบวา นายจางผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 234 
คน คิดเปนรอยละ 65.40 และเปนเพศหญิง จํานวน 124 คน คิดเปน  รอยละ 34.60 รายละเอียด
ตามตารางที่ 1 
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 สถานภาพหรือตําแหนง จากการวิจัยพบวา นายจางผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
หัวหนางาน จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 43.90 รองลงมา คือ ผูจัดการ/ผูอํานวยการ จํานวน
144 คน คิดเปนรอยละ 40.20 เจาของกิจการ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และอ่ืน ๆ 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.40 รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
 ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา จากการวิจัยพบวา นายจางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูบังคับบัญชา
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เปนเวลามากกวา 6 เดือน จํานวน 323 คน คิด
เปนรอยละ 90.20 เปนผูบังคับบัญชาเปนเวลา 4-6 เดือน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.50 
เปนผูบังคับบัญชาเปนเวลา 1-3 เดือน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.70 และเปนผูบังคับบัญชา
นอยกวา 1 เดือน คิดเปนรอยละ 0.60 รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
 ประเภทของหนวยงาน จากการวิจัยพบวา ประเภทของหนวยงานของนายจางสวนใหญ
เปนเอกชน/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 79.10 รองลงมา คือ สวนราชการ 
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 13.40 รัฐวิสาหกิจ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.70 และอ่ืน ๆ 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.80 รายละเอียดตามตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของนายจาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 
  ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (ราย)           รอยละ 

จํานวนกลุมตวัอยางรวมทั้งส้ิน 358 100.00 

เพศ 

 ชาย      234 65.40 
 หญิง     124 34.60 
 
สถานภาพหรือตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 

 เจาของกิจการ   34 9.50
 หัวหนางาน   157 43.90 
 ผูจัดการ/ผูอํานวยการ  144 40.20 
 อ่ืน ๆ     23 6.40 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของนายจาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคล(ตอ) 
 
  ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (ราย)           รอยละ 
ระยะเวลาที่เปนผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของบัณฑิต 

 นอยกวา 1 เดอืน  2 0.60 
 1-3 เดือน    6 1.70 
 4-6 เดือน    27 7.50 
 มากกวา 6 เดอืน  323 90.20 
 
ประเภทของหนวยงาน 

 สวนราชการ   48 13.40 
 เอกชน/ธุรกิจสวนตัว  283 79.10 
 รัฐวิสาหกิจ   17 4.70 
 อ่ืน ๆ     10 2.80 
 

 

4.2 สวนที่ 2  ระดับความพงึพอใจของนายจาง 
 
 การวิจัย ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา สถาบันฯ ซึ่งแบงเปน 4 ดาน คือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต สรุปไดดังนี้ 
 
 จากการแปลผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจางทั้ง 4 ดาน พบวา ระดับความ
พึงพอใจของนายจางอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 เมื่อ
พิจารณาสาเหตุที่มีผลตอระดับความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบวา นายจางมีความพึงพอใจในดาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 และ 4.19 ตามลําดับ โดยระดับปรญิญาเอก
มีระดับความพึงพอใจในดานดังกลาวอยูในระดับมากที่สุดของทุกระดับการศึกษาโดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.50 รองลงมาในลําดับที่สองคือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏบิตังิาน มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.78 ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.73  
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3.95 และ 4.46 ตามลําดับ ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจเปน
ลําดับที่สาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.71 และ 3.90 ตามลําดับ ในขณะที่ระดับปริญญาเอกมีลําดับความพึงพอใจในดานดังกลาวอยูใน
ลําดับที่มากที่สุดของทุกระดับการศึกษา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 และมีความพึงพอใจดาน
ความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางานนอยที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 ในทุกระดับการศึกษา  
รายละเอียดตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจโดยรวม จําแนกรายดานและระดับการศึกษา  
 

ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รวม  
คุณลักษณะ  

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

ด า น ค ว า ม รู
ความสามารถทาง
วิ ช า ก า ร ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

 

3.73 

 

0.55 

 

มาก 

 

3.95 

 

0.60 

 

มาก 

 

4.46 

 

0.41 

 

มาก 

 

3.78 

 

0.57 

 

มาก 

ดานความรูพ้ืนฐานที่
สงผลตอการทํางาน 

3.65 0.56 มาก 3.84 0.59 มาก 4.00 0.47 มาก 3.69 0.57 มาก 

ด า น คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น
วิชาชีพ 

 

4.03 

 

0.56 

 

มาก 

 

4.19 

 

0.55 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.59 

 

มาก
ที่สุด 

 

4.06 

 

0.56 

 

มาก 

ดานคุณสมบัติและ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
บัณฑิต 

 

3.71 

 

0.53 

 

มาก 

 

3.90 

 

0.60 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

 

มาก
ที่สุด 

 

3.75 

 

0.55 

 

มาก 

รวม 3.80 0.48 มาก 3.99 0.53 มาก 4.41 0.54 มาก 3.85 0.50 มาก 

1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 
 
 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง ดานความรูความสามารถทางวิชาการใน
การปฏิบัติงาน พบวา ความพึงพอใจของนายจางโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 3.78 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีความพึง
พอใจในเรื่องมุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนดมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 รองลงมา
คือ เร่ืองความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 และ
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มีความพึงพอใจในเรื่องมีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงานนอยที่สุด โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.54  รายละเอียดตามตารางที่ 3   
 เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ในเรื่องมุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนดมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย 3.99  
และนายจางมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องมีความสามารถในการจัดระบบงานและ
ควบคุมงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.50  ในระดับปริญญาโท นายจางมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
เร่ืองใฝหาความรูและทักษะเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 และมี
ความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องเดียวกับระดับปริญญาตรี  สําหรับปริญญาเอก นายจางมีความพึง
พอใจมากที่ สุดในเรื่องความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล  เ ร่ือง
ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน และในเรื่องสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหวางทํางาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 5.00 ทั้งสามเรื่องที่กลาว 
 
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจ ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน  
 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รวม  
คุณลักษณะ  

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. การนําความรูทาง
ทฤษฎีมาประยุกตใช
ในการทํางาน 

 

3.66 

 

0.73 

 

มาก 

 

3.93 

 

0.65 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

3.72 

 

0.72 

 

มาก 

2. การนําความรู
ทางดานปฏิบัติมาใช
ในการทํางาน 

 

3.64 

 

0.73 

 

มาก 

 

3.97 

 

0.67 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

3.72 

 

0.73 

 

มาก 

3. ความสามารถใน
การวิ เคราะหทาง
วิ ช า ก า ร อ ย า ง มี
เหตุผล 

 

3.58 

 

0.75 

 

มาก 

 

3.95 

 

0.72 

 

มาก 

 

5.00 

 

0.00 

มาก
ที่สุด 

 

3.66 

 

0.76 

 

มาก 

4. ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 

3.81 

 

0.73 

 

มาก 

 

4.04 

 

0.70 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.00 

 

มาก 

 

3.85 

 

0.72 

 

มาก 

5. ความสามารถใน
การใช เครื่ องมือ/
อุ ป ก ร ณ ใ น ก า ร
ทํางาน 

 

 

3.92 

 

0.71 

 

มาก 

 

4.07 

 

0.65 

 

มาก 

 

5.00 

 

0.00 

มาก
ที่สุด 

 

 

3.96 

 

0.70 

 

มาก 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจ ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
จําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 

 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รวม  

คุณลักษณะ  
Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

6. สามารถเรียนรู
ง า น ที่ ไ ด รั บ
ม อ บหม า ย อ ย า ง
รวดเร็ว 

 

3.90 

 

0.75 

 

มาก 

 

3.97 

 

0.78 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

3.92 

 

0.76 

 

มาก 

7. มีความสามารถ
ในการจัดระบบงาน
และควบคุมงาน 

 

3.50 

 

0.74 

 

มาก 

 

3.70 

 

0.83 

 

มาก 

 

4.00 

 

1.41 

 

มาก 

 

3.54 

 

0.76 

 

มาก 

8. มุงมั่นที่จะทําให
ง า น สํ า เ ร็ จ ต า ม
กําหนด 

 

3.99 

 

0.72 

 

มาก 

 

3.99 

 

0.87 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

3.99 

 

0.76 

 

มาก 

9. สามาถแกปญหา
ที่เกิดขึ้นในระหวาง
ทํางาน 

 

3.63 

 

0.73 

 

มาก 

 

3.85 

 

0.78 

 

มาก 

 

5.00 

 

0.00 

มาก
ที่สุด 

 

3.68 

 

0.75 

 

มาก 

10. สามารถเสนอ
ความคิดและเหตุผลที่
เปนประโยชนตองานได 

 

3.65 

 

0.76 

 

มาก 

 

3.96 

 

0.79 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

3.72 

 

0.78 

 

มาก 

11. ใฝหาความรู
แ ล ะ ทั ก ษ ะ เ พ่ื อ
พัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

 

3.85 

 

0.78 

 

มาก 

 

4.14 

 

0.69 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.00 

 

มาก 

 

3.91 

 

0.77 

 

มาก 

12. มีความคิดริเริ่ม 
สร างสรรค ในการ
ทํางาน 

 

3.65 

 

0.76 

 

มาก 

 

3.82 

 

0.82 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.00 

 

มาก 

 

3.68 

 

0.78 

 

มาก 

รวม 3.73 0.55 มาก 3.95 0.60 มาก 4.46 0.41 มาก 3.78 0.57 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน 
 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน 
พบวา ความพึงพอใจของนายจางโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 โดยมีความพึง
พอใจเร่ืองความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 รองลงมา
คือ ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 และมีความพึงพอใจเรื่อง
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ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษนอยที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4   
 เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโทมากที่สุดในเรื่องมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.18 และ 4.27 ตามลําดับ และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในระดับปริญญาตร ีและ
ปริญญาโทในเรื่องความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.11 และ 3.34 
ตามลําดับ  สวนระดับปริญญาเอกนายจางมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความสามารถในการ
สนทนาและเขียนภาษาไทย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ทั้งสองเร่ืองที่กลาว และมีความพึงพอใจ
นอยที่สุดในเรื่องความสามารถสนทนาและอานภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉล่ียทั้งสองเร่ืองเทากับ 
3.50 
  
ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจ ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน จําแนกตาม 

   ระดับการศึกษา 

 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รวม  

คุณลักษณะ  
Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ความสามารถใน
การสนทนา
ภาษาไทย 

 

4.08 

 

0.70 

 

มาก 

 

4.26 

 

0.65 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

4.12 

 

0.69 

 

มาก 

2. ความสามารถใน
การเขียนภาษาไทย 

 

4.06 

 

0.70 

 

มาก 

 

4.21 

 

0.67 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

4.09 

 

0.69 

 

มาก 

3. ความสามารถใน
การสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

 

3.11 

 

0.77 

ปาน
กลาง 

 

3.34 

 

0.75 

ปาน
กลาง 

 

3.50 

 

0.71 

 

มาก 

 

3.16 

 

0.77 

ปาน
กลาง 

4. ความสามารถใน
การอาน
ภาษาอังกฤษในการ
ทํางาน 

 

3.29 

 

0.73 

ปาน
กลาง 

 

3.53 

 

0.73 

 

มาก 

 

3.50 

 

0.71 

 

มาก 

 

3.34 

 

0.73 

ปาน
กลาง 

 

5. ความสามารถใน
การเขียน
ภาษาอังกฤษในการ
ทํางาน 

 

3.17 

 

0.80 

ปาน
กลาง 

 

3.40 

 

0.76 

ปาน
กลาง 

 

4.00 

 

0.00 

 

มาก 

 

3.22 

 

0.80 

ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจ ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน จําแนกตาม 

   ระดับการศึกษา (ตอ) 

 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รวม  

คุณลักษณะ  
Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

6. มีความรู
ความสามารถในการ
ใชคอมพิวเตอร 

 

4.18 

 

0.71 

 

มาก 

 

4.27 

 

0.77 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.00 

 

มาก 

 

4.20 

 

0.72 

 

มาก 

รวม 3.65 0.56 มาก 3.84 0.59 มาก 4.00 0.47 มาก 3.69 0.57 มาก 

3. ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรรณใน
วิชาชีพ พบวา ความพึงพอใจของนายจางโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 โดย
มีความพึงพอใจในเรื่องปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 
รองลงมาคือ มีความสุภาพออนนอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และมีความพึงพอใจเรื่องปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีนอยที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย 3.91 รายละเอียดตามตารางที่ 5  
 เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา นายจางมีความพึงพอใจในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ในเรื่องปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และ 
4.41 ตามลําดับ และนายจางมีความพึงพอใจในระดับปริญญาตรีนอยที่สุดในเรื่องปฏิบัติเปน
แบบอยางที่ดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 ในระดับปริญญาโท ในเรื่องมีการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 สําหรับปริญญา
เอกนายจางมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องมีความสุภาพออนนอม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 5.00 
และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําส่ังอยางเครงครัด โดย
คาเฉล ี่ยเทากับ 4.00 
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ตารางที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจ ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   จําแนกตามการศึกษา 

 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รวม  

คุณลักษณะ  
Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. รักษาเวลาและให
ความสําคัญตอเวลา
ในการปฏิบัติงาน 

 

3.89 

 

0.80 

 

มาก 

 

4.05 

 

0.74 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

3.93 

 

0.79 

 

มาก 

2. ปฏิบัติตาม
ระ เบี ยบขอบั งคับ
แ ล ะ คํ า สั่ ง อ ย า ง
เครงครัด 

 

3.98 

 

0.77 

 

มาก 

 

4.18 

 

0.69 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.00 

 

มาก 

 

4.02 

 

0.75 

 

มาก 

3. ป ฏิบั ติ ต น เ ป น
แบบอยางที่ดี 

 

3.85 

 

0.79 

 

มาก 

 

4.10 

 

0.69 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

3.91 

 

0.78 

 

มาก 

4. ปฏิบัติ งานด วย
ความซื่อสัตยสุจริต 

 

4.20 

 

0.62 

 

มาก 

 

4.41 

 

0.52 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

4.24 

 

0.60 

 

มาก 

5. มีความจงรักภักดี
ตอหนวยงาน 

4.04 0.73 มาก 4.25 0.62 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

4.08 0.71 มาก 

6. มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ 

4.18 0.69 มาก 4.25 0.66 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

4.19 0.68 มาก 

7. มีความเสียสละ
ตอสวนรวม 

4.01 0.72 มาก 4.16 0.67 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

4.04 0.71 มาก 

8. มีน้ําใจตอเพ่ือน
รวมงาน 

4.13 0.70 มาก 4.27 0.65 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

4.16 0.69 มาก 

9. มีจิตสํานึกที่ดีตอ
การทํางาน 

4.09 0.67 มาก 4.19 0.72 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

4.11 0.68 มาก 

10. มีความสุภาพออน
นอม 

4.19 0.73 มาก 4.30 0.64 มาก 5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.22 0.71 มาก 

11. มีการคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน 

3.90 0.66 มาก 4.04 0.66 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

3.93 0.66 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจ ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   จําแนกตามการศึกษา (ตอ) 

 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รวม  

คุณลักษณะ  
Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

12. มีการปฏิบัติงาน
ที่ ไดรับมอบหมาย
อย า ง ถูกต อ งตาม
ห ลั ก ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
วิชาการ 

 

3.89 

 

0.67 

 

มาก 

 

4.03 

 

0.75 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

 

มาก
ที่สุด 

 

3.92 

 

0.69 

 

มาก 

รวม 4.03 0.56 มาก 4.19 0.55 มาก 4.50 0.59 มาก
ที่สุด 

4.06 0.56 มาก 

4. ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต 
 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต 
พบวา ความพึงพอใจของนายจางโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 โดยมีความ
พึงพอใจในเรื่องมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 
รองลงมาคือ การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและการปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนได
อยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยทั้งสองเรื่องเทากับ 3.99 และมีความพึงพอใจเรื่องมีความเปนผูนํานอย
ที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย 3.44 รายละเอียดตามตารางที่ 6  
 เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ในเรื่องความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนมากที่สุด โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.05 และ 4.15 ตามลําดับ และมีความพึงพอใจนอยที่สุดทั้งในระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท ในเรื่องมีความเปนผูนํา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 และ 3.63 ตามลําดับ สําหรับ
ปริญญาเอกนายจางมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกเร่ือง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 
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ตารางที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจ ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รวม  

คุณลักษณะ  
Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. การปรับตัวใหเขา
กับสถานการณและ
ผู อ่ื น ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม 

 

3.96 

 

0.70 

 

มาก 

 

4.08 

 

0.64 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

 

มาก
ที่สุด 

 

3.99 

 

0.69 

 

มาก 

2. ความสามารถใน
การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

 

4.05 

 

0.70 

 

มาก 

 

4.15 

 

0.68 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

 

มาก
ที่สุด 

 

4.08 

 

0.67 

 

มาก 

3. การยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

 

3.94 

 

0.68 

 

มาก 

 

4.14 

 

0.61 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

 

มาก
ที่สุด 

 

3.99 

 

0.67 

 

มาก 

4. มีความเปนผูนํา  

3.39 

 

0.76 

ปาน
กลาง 

 

3.63 

 

0.84 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

มาก
ที่สุด 

 

3.44 

 

0.78 

ปาน
กลาง 

5. ความสามารถให
คํ า ป รึ ก ษ า แ ก
ผู ร ว ม ง า น เ มื่ อ มี
ปญหาได 

 

3.55 

 

0.73 

 

มาก 

 

3.81 

 

0.86 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

 

มาก
ที่สุด 

 

3.61 

 

0.77 

 

มาก 

6. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 

3.87 

 

0.71 

 

มาก 

 

3.92 

 

0.76 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

 

มาก
ที่สุด 

 

3.89 

 

0.72 

 

มาก 

7. มีความละเอียด
ร อ บ ค อ บ ใ น ก า ร
ทํางาน 

 

3.55 

 

0.71 

 

มาก 

 

3.92 

 

0.80 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

 

มาก
ที่สุด 

 

3.63 

 

0.74 

 

มาก 

8. มีความรูรอบตัว
แ ล ะ วิ สั ย ทั ศ น ที่
กวางไกล 

3.58 0.72 มาก 3.77 0.76 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

3.62 0.73 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจ ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต จําแนกตาม
ระดับการศึกษา (ตอ) 

 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รวม  

คุณลักษณะ  
Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

9. สามารถชักจูง 
ก ร ะ ตุ น เ ตื อ น ใ ห
ผูรวมงานรวมมือใน
การทํางานจนสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค 

 

3.46 

 

0.78 

 

ปาน
กลาง 

 

3.71 

 

0.77 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.71 

 

มาก
ที่สุด 

 

3.52 

 

0.79 

 

มาก 

รวม 3.71 0.53 มาก 3.90 0.60 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

3.75 0.55 มาก 

 
4.3 สวนที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน 

 
 เนื่องจากขอมูลจากการสํารวจบางตัวมีการกระจายมาก ทําใหตองจัดกลุมขอมูลตัวแปร
ใหมเพ่ือใหมีจํานวนขอมูลในแตละกลุม ที่จะใชเปรียบเทียบเพื่อแสดงผลอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 
ดังนี ้
 
 ปจจัย ขอมูลสํารวจ ขอมูลปรับปรุง 
ระยะเวลาที่เปน นอยกวา 1 เดือน           2  ขอมูล นอยกวา 1-6 เดือน  35 ขอมูล 
ผูบังคับบัญชา/ 1-3 เดือน                   6  ขอมูล มากกวา 6 เดือน   323 ขอมูล 
หัวหนางานของ 3-4 เดือน                  27  ขอมูล 
บัณฑิต  มากกวา 6 เดือน        323  ขอมูล 
 
ประเภทของหนวยงาน สวนราชการ               48  ขอมูล สวนราชการ          48 ขอมูล 
  เอกชน/ธุรกิจสวนตัว  283  ขอมูล เอกชน/ธุรกิจ      283 ขอมูล 
  รัฐวิสาหกิจ                   17  ขอมูล อ่ืน ๆ                  27 ขอมูล 
  อ่ืน ๆ                         10  ขอมูล 
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ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแบงความพงึพอใจออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
 
 1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 
 2. ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน 
 3. ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4. ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต 
 
 สมมติฐานที่ 1  นายจางที่มีเพศแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน 
 
 ผลการศึกษาพบวา นายจางที่มีเพศแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ โดยรวมไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
รายละเอียดตามตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตามเพศ 
 
 

ความพึงพอใจ เพศ จํานวน Χ  S.D t P 
       
       

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ชาย 234 3.82 0.56   
ในการปฏิบัติงาน     1.73 0.08 
 หญิง 124 3.71 0.57   
       
ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอ ชาย 234 3.70 0.59   
การทํางาน     0.60 0.55 
 หญิง 124 3.66 0.53   
       
ดานคุณธรรมจริยธรรมและ ชาย 234 4.08 0.56   
จรรยาบรรณในวิชาชีพ     0.73 0.47 
 หญิง 124 4.03 0.55   
       
ดานคุณสมบัติและพฤติกรรม ชาย 234 3.78 0.56   
ของบัณฑิต     1.31 0.19 
 หญิง 124 3.70 0.53   
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ตารางที่ 7 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตามเพศ(ตอ) 

 
 

ความพึงพอใจ เพศ จํานวน Χ  S.D t P 
       
       
 ชาย 234 3.87 0.50   

รวม     1.30 0.19 
 หญิง 124 3.80 0.48   
       

 

 สมมติฐานที่ 2  นายจางที่มีสถานภาพหรือตําแหนงแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจ
ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน 
 
 ผลการศึกษาพบวา นายจางที่มีสถานภาพหรือตําแหนงแตกตางกัน มีผลระดับความพึง
พอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ โดยรวม ไมแตกตางกัน จึงไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาในรายละเอียด นายจางที่มีสถานภาพหรือตําแหนงมีผล
ระดับความพึงพอใจแตกตางกันเฉพาะดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต รายละเอียดตาม
ตารางที่ 8  
 
ตารางที่ 8 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตาม

สถานภาพหรือตําแหนงของนายจาง 

 
 

ความพึงพอใจ สถานภาพ
หรือตําแหนง

งาน 

จํานวน Χ  S.D F P 

       
       

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ เจาของ 34 3.79 0.68   
ในการปฏิบัติงาน หัวหนา 157 3.79 0.54   
 ผูจัดการ/

ผูอํานวยการ 
 

144 
 

3.72 
 

0.56 
 

2.19 
 

0.09 
 อื่น ๆ 23 4.04 0.54   
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ตารางที่ 8 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตาม
สถานภาพหรือต่ําแหนงของนายจาง(ตอ) 

 
 

ความพึงพอใจ สถานภาพ
หรือตําแหนง

งาน 

จํานวน Χ  S.D F P 

       
       

ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอ เจาของ 34 3.53 0.60   
การทํางาน หัวหนา 157 3.72 0.53   

 ผูจัดการ/
ผูอํานวยการ 

 
144 

 
3.67 

 
0.61 

 
1.60 

 
0.19 

 อื่น ๆ 23 3.84 0.55   
ดานคุณธรรมจริยธรรมและ เจาของ 34 4.11 0.68   
จรรยาบรรณในวิชาชีพ หัวหนา 157 4.09 0.49   

 ผูจัดการ/
ผูอํานวยการ 

 
144 

 
4.00 

 
0.58 

 
1.18 

 
0.32 

 อื่น ๆ 23 4.18 0.67   
ดานคุณสมบัติและพฤติกรรม เจาของ 34 3.80 0.56   
ของบัณฑิต หัวหนา 157 3.78 0.54   
 ผูจัดการ/

ผูอํานวยการ 
 

144 
 

3.66 
 

0.55 
 

3.16 
 

0.03* 
 อื่น ๆ 23 4.00 0.59   
รวม เจาของ 34 3.85 0.55   
 หัวหนา 157 3.87 0.45   
 ผูจัดการ/

ผูอํานวยการ 
 

144 
 

3.79 
 

0.51 
 

2.12 
 

0.10 
 อื่น ๆ 23 4.05 0.56   
       

*  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
 สมมติฐานที่ 3  ระยะเวลาที่เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
สถาบันฯ แตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้ง 
4 ดาน แตกตางกัน 
 

 
 
 



54 

 ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาที่ เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา สถาบันฯ แตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาโดยรวม ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว รายละเอียดตามตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตาม

ระยะเวลาที่เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 
 

ความพึงพอใจ ระยะเวลาที่ จํานวน Χ  S.D t P 
 เปนนายจาง      
       

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ นอยกวา1-6 ด 35 3.73 0.60   
ในการปฏิบัติงาน มากกวา 6 ด 323 3.79 0.56 -0.56 0.57 
       
ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอ นอยกวา1-6 ด 35 3.71 0.71   
การทํางาน มากกวา 6 ด 323 3.69 0.55 0.22 0.82 
       
ดานคุณธรรมจริยธรรมและ นอยกวา1-6 ด 35 4.04 0.57   
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มากกวา 6 ด 323 4.07 0.56 -0.29 0.78 
       
ดานคุณสมบัติและพฤติกรรม นอยกวา1-6 ด 35 3.65 0.61   
ของบัณฑิต มากกวา 6 ด 323 3.76 0.55 -1.09 0.28 
       
รวม นอยกวา1-6 ด 35 3.80 0.56   
 มากกวา 6 ด 323 3.85 0.49 -0.54 0.59 
       

 
 สมมติฐานที่ 4  นายจางที่มีประเภทของหนวยงานแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจ
ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน 

 ผลการศึกษา พบวา นายจางที่มีประเภทของหนวยงานแตกตางกัน มีผลระดับความพึง
พอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ โดยรวม แตกตางกัน อยางมีระดับ
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา 
นายจางที่มีประเภทของหนวยงาน มีผลระดับความพึงพอใจแตกตางกันในทุกดาน รายละเอียด
ตามตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตาม
ประเภทของหนวยงาน 

 
 

ความพึงพอใจ ประเภทของ จํานวน Χ  S.D F P 
 หนวยงาน      
       

       
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ราชการ 48 4.10 0.53   
ในการปฏิบัติงาน เอกชน 283 3.73 0.56 9.24 0.00* 
 อ่ืน ๆ 27 3.74 0.55   
       
ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอ ราชการ 48 3.93 0.56   
การทํางาน เอกชน 283 3.64 0.56 5.49 0.01* 
 อ่ืน ๆ 27 3.72 0.56   
       
ดานคุณธรรมจริยธรรมและ ราชการ 48 4.32 0.63   
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เอกชน 283 4.03 0.55 6.04 0.00* 
 อ่ืน ๆ 27 3.97 0.44   
       

ดานคุณสมบัติและพฤติกรรม ราชการ 48 4.08 0.58   
ของบัณฑิต เอกชน 283 3.71 0.54 10.87 0.00*

 อ่ืน ๆ 27 3.62 0.49   
       
รวม ราชการ 48 4.14 0.53   
 เอกชน 283 3.80 0.48 10.04 0.00* 
 อ่ืน ๆ 27 3.78 0.43   
       

*  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของนายจางที่มีประเภทของหนวยงาน
ที่แตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ ที่
แตกตางกันโดยใชเทคนิค Scheffe พบวา นายจางที่มีประเภทของหนวยงานที่เปนสวนราชการมี
ผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ สูงกวานายจางที่เปน
เอกชน/ธุรกิจสวนตัว และอ่ืน ๆ รายละเอียดตามตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย รายคูของนายจางที่แตกตางกันมีผลระดับ
ความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา แตกตางกัน 

 
         
    Χ       ราชการ  เอกชน/   อ่ืน ๆ  
               ธุรกิจสวนตัว  
ราชการ   4.14               *            * 
เอกชน/ธุรกิจสวนตัว 3.80 
อ่ืน ๆ    3.78 
 

 
 สมมติฐานที่ 5  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน มีผล
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน  
 
 ผลการศึกษาพบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน มีผล
ระดับความพึงพอใจของนายจาง โดยรวม ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
รายละเอียดตามตารางที่ 12 

 
ตารางที่ 12 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตามคณะ 

 
 

ความพึงพอใจ คณะ จํานวน Χ  S.D F P 
       
       

ดานความรูความสามารถทาง วิศวกรรมศาสตร 123 3.73 0.56   
วิชาการในการปฏิบัติงาน สถาปตยกรรม 

ศาสตร 
 

20 
 

3.76 
 

0.66 
  

 ครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 
55 

 
3.74 

 
0.52 

  

 วิทยาศาสตร 27 3.71 0.42 1.62 0.14 
 เทคโนโลยี 

การเกษตร 
 

36 
 

3.62 
 

0.52 
  

 อุตสาหกรรม
เกษตร 

 
13 

 
4.14 

 
0.49 

  

 วิทยาเขตชุมพร 9 3.58 0.58   
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ตารางที่ 12 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง  
                 จําแนกตามคณะ(ตอ) 
 
 

ความพึงพอใจ คณะ จํานวน Χ  S.D F P 
       
       

ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอ วิศวกรรมศาสตร 123 3.67 0.51   
การทํางาน สถาปตยกรรม 

ศาสตร 
 

20 
 

3.46 
 

0.79 
  

 ครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 
55 

 
3.56 

 
0.62 

  

 วิทยาศาสตร 27 3.80 0.33 1.12 0.35 
 เทคโนโลยี 

การเกษตร 
 

36 
 

3.66 
 

0.59 
  

 อุตสาหกรรม
เกษตร 

 
13 

 
3.79 

 
0.58 

  

 วิทยาเขตชุมพร 9 3.63 0.56   
       

ดานคุณธรรมจริยธรรมและ วิศวกรรมศาสตร 123 4.00 0.57   
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สถาปตยกรรม 

ศาสตร 
 

20 
 

3.93 
 

0.74 
  

 ครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 
55 

 
4.01 

 
0.56 

  

 วิทยาศาสตร 27 4.14 0.39 0.71 0.64 
 เทคโนโลยี 

การเกษตร 
 

36 
 

4.08 
 

0.56 
  

 อุตสาหกรรม
เกษตร 

 
13 

 
4.24 

 
0.44 

  

 วิทยาเขตชุมพร 9 3.95 0.52   
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ตารางที่ 12 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง  
                 จําแนกตามคณะ  (ตอ) 

 
 

ความพึงพอใจ คณะ จํานวน Χ  S.D F P 
       
       

ดานคุณสมบัติและพฤติกรรม วิศวกรรมศาสตร 123 3.70 0.55   
ของบัณฑิต สถาปตยกรรม 

ศาสตร 
 

20 
 

3.63 
 

0.68 
  

 ครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 
55 

 
3.71 

 
0.55 

  

 วิทยาศาสตร 27 3.67 0.36 0.86 0.52 
 เทคโนโลยี 

การเกษตร 
 

36 
 

3.69 
 

0.45 
  

 อุตสาหกรรม
เกษตร 

 
13 

 
4.02 

 
0.55 

  

 วิทยาเขตชุมพร 9 3.63 0.56   
       
รวม วิศวกรรมศาสตร 123 3.80 0.48   
 สถาปตยกรรม 

ศาสตร 
 

20 
 

3.74 
 

0.65 
  

 ครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 
55 

 
3.79 

 
0.49 

  

 วิทยาศาสตร 27 3.85 0.31 0.95 0.46 
 เทคโนโลยี 

การเกษตร 
 

36 
 

3.78 
 

0.45 
  

 อุตสาหกรรม
เกษตร 

 
13 

 
4.09 

 
0.46 

  

 วิทยาเขตชุมพร 9 3.72 0.51   
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4.4  สวนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจยั นายจางมีขอเสนอแนะอืน่ ๆ ดังนี ้
 
 1.  จุดเดนที่สําคัญของบัณฑติระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ 
  
               รอยละ 
 1.1 มีความรู ความสามารถด ี          21.96 
 1.2 มีความขยัน อดทน ตั้งใจทํางาน          19.43 
 1.3 เรียนรูงานไดอยางรวดเร็ว          12.33 
 1.4 มีความรับผดิชอบตอหนาที่ไดรับมอบหมายไดด ี        11.15 
 1.5 มีความเปนผูนาํ/สุภาพ/ออนนอม         10.81 
 1.6 สามารถเขากับผูอ่ืนในองคกรไดด ี          7.94 
 1.7 มีความคดิสรางสรรค/กลาตดัสินใจ          5.91 
 1.8 มีบุคลิกภาพที่ดี/เปนแบบอยางทีด่ ี          3.72 
 1.9 มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง           2.53 
 1.10 มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน/ลูกนอง/เพ่ือน          1.52 
 1.11 ยอมรับการทํางานของผูอ่ืน           1.35 
 1.12 เปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน           1.01 
 1.13 อดออม ประหยัด            0.17 
 1.14 มีคุณธรรม/จริยธรรม            0.17 
 
 2.  จุดดอยที่ควรปรับปรุงของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาของสถาบนัฯ  
               รอยละ 
 2.1 ความรูรอบตัว/วิสัยทัศน/การเรียนรู/การนําเสนอ        37.61 
 2.2 ความสามารถในการสนทนา อานและเขียนภาษาตางประเทศ      15.22 
 2.3 ภาวะความเปนผูนาํ/การตรงตอเวลา/สุภาพ/ซื่อสัตย       14.93 
 2.4 ความคดิสรางสรรค/กลาแสดงความคิดเห็น          6.57 
 2.5 ความอดทน อดกลัน้/ความมุงมั่นในการทํางาน          6.27 
 2.6 มีความมั่นใจในตนเองมากเกินไป            4.48 
 2.7 มนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน            3.28 
 2.8 ความละเอียดรอบคอบ/คุณภาพงาน           3.28 
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               รอยละ 
 2.9 ความสามารถในการแกปญหาในการทํางาน          2.69 
 2.10 การยอมรับความคดิเหน็ของผูอ่ืน           2.09 
 2.11 การปรับตัวเขากับองคกร            1.19 
 2.12 การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน          0.90 
 2.13 การใหความรวมมือกับกิจกรรมขององคกร          0.60 
 2.14 ทัศนคตใินการทาํงาน             0.60 
 2.15 ความรับผิดชอบ             0.30 
 
 3.  คุณลักษณะอื่น ๆ ของบณัฑิตระดบัปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษาทีน่ายจางตองการ 
               รอยละ 
 3.1 ความรูความสามารถ/การใฝหาความรู         35.80 
 3.2 ตรงตอเวลา/ซื่อสัตย           17.49 
 3.3 มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค           8.64 
 3.4 อดทน/ขยัน             6.58 
 3.5 ความรับผิดชอบ             6.17 
 3.6 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ           5.76 
 3.7 การเอาใจใสในการปฏิบตัิงาน           5.14 
 3.8 สามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานไดด ี          3.09 
 3.9 คอมพิวเตอร/โปรแกรมสถิติ           2.88 
 3.10 มีคุณธรรม/จริยธรรม/ประหยัด           2.26 
 3.11 การปรับตัวเขากับองคกร           1.85 
 3.12 ความรอบรูในการทํางาน           1.65 
 3.13 รับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน           1.44 
 3.14 สามารถแกปญหา            1.23 
  

 
 
 



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

5.1  สรุป 
 

 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็วใน
ทุกๆ ดาน ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาไมสามารถ
หลีกเล่ียงได  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนจะตองปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการจัด
การศึกษาในการผลิตบัณฑิตใหมจากเดิมที่ผลิตบัณฑิตตามความตองการของสถาบันอุดมศึกษา 
(Supply Side)  เปนผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของกระแสการเปลี่ยนแปลงและผูใช
แรงงาน (Demand Side)  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ได
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 8 มาตรฐาน  ซึ่ง 1 ใน 8 มาตรฐานคือ 
มาตรฐาน ดานคุณภาพบัณฑิต โดยกําหนดตัวบงช้ีที่สําคัญคือ ระดับความพึงพอใจของนายจาง/
ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต  เพ่ือสะทอนคุณภาพของบัณฑิต  และในการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดกําหนดใหระดับความพึง
พอใจของนายจาง/ผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิต  เปนตัวชี้วัดหนึ่งในมิติที่ 1  ดานประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจะตองทําการประเมินตัวชี้วัดดังกลาว 
 จากเหตุผลดังกลาว  คณะผูวิจัยซึ่งไดรับมอบหมายใหทําการศึกษาถึงระดับความพึง
พอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตของสถาบันฯ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการศึกษา ซึ่งจะ
ทําใหทราบถึงบัณฑิตของสถาบันฯ ที่ผลิตออกไปมีความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณสมบัติ ตรงกับความตองการของผูใชแรงงานหรือไม อยางไร  เพ่ือนําผลที่ไดจากการศึกษาไป
ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของสถาบันฯ ใหมีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชแรงงานตอไป 
 
 การศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตสถาบันฯ มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ของสถาบันฯ จําแนกตามเพศ  สถานภาพหรือตําแหนง  ระยะเวลา  ประเภท
หนวยงานของนายจาง  และคณะ 
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3. เพ่ือทราบประเด็นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ควร
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ให
สอดคลองกับความตองการของนายจาง 
 

การวิจัยครั้งนี้  ไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไววา  นายจางที่มีเพศสถานภาพหรือตําแหนง
งาน  ระยะเวลาที่เปนนายจาง  ประเภทของหนวยงาน  และบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาในคณะที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันฯแตกตางกัน 
 วิธีการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัย  รวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลโดยสังเขปดังนี้  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นายจางหรือผูบังคับบัญชาของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2547 
จํานวน 3,408 คน โดยคํานวณกลุมตัวอยางตามวิธีการของ Taro Yamane และสุมตัวอยางจาก
ประชากรทั้งหมดแบบ Non-Probability Sampling  โดยวิธีการกําหนดโควตา(Quota  Sampling) ซึ่ง
ไดกลุมตัวอยางเทากับ 358 คน ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  
ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนคือ  สวนที่ 1 ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล  สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจ
ของนายจางที่มีตอบัณฑิตสถาบันฯ  และสวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆโดยแบบสอบถามมีผลการ
ทดสอบความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามใหกลุม
ตัวอยางจํานวน 1,300 ฉบับ ทางไปรษณียและกําหนดใหสงคืนภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ใน
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตสถาบันฯ ผูวิจัยใชความถี่ 
รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สวนการทดสอบสมมติฐานใชคา t-test และ One-
Way ANOVA (F-test) และใช Scheffe ในการหาคาเฉล่ียรายคูโดยกําหนดระดับนัยสําคัญระดับ 
0.05 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  สรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและสถานภาพของหนวยงานของผ ู ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิจัยครั้งนี้  พบวา  กลุมตัวอยางนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ จํานวน 358 คน เปนเพศชาย รอยละ 65.40  โดยผ ู ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีตําแหนงเปนหัวหนางาน รอยละ 43.90 รองลงไปเปน ผูจัดการ/ผูอํานวยการ รอยละ 
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40.20 สวนใหญมีระยะเวลาที่เปนผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของบัณฑิต มากกวา 6 เดือน คิด
เปนรอยละ 90.20 รองลงไปมีระยะเวลา 4-6 เดือน คิดเปนรอยละ 7.50 และสวนใหญเปน
หนวยงานประเภทเอกชน/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 79.10  รองลงไปเปนหนวยงานประเภทสวน
ราชการ  รอยละ 13.40   
 

การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา สถาบันฯ  
 
 การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาสถาบันฯ สรุปไดวาระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ ทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.85 โดยดานคณุธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมีคาเฉล่ียมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.06 และดานความรูพ้ืนฐานที่
สงผลตอการทํางาน มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.69  เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแตละดานมีดังนี้ 
 
  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน นายจางมีความพึง
พอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.78  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นายจางมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ และขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด 3.99 คือ ความมุงมั่นที่จะทําให
งานสําเร็จตามกําหนด รองลงมาคือ ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องมีความสามารถในการจัดระบบงาน
และควบคุมงาน โดยมีคาเฉล่ีย 3.54  และเมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา ระดับความพึง
พอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในเรื่องมุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด
มากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย 3.99  และนายจางมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องมีความสามารถ
ในการจัดระบบงานและควบคุมงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.50  ในระดับปริญญาโท นายจางมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องใฝหาความรูและทักษะเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องเดียวกับระดับปริญญาตรี  สําหรับ
ปริญญาเอก นายจางมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการ
อยางมีเหตุผล  เร่ืองความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน และในเรื่องสามารถ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางทํางาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 5.00 ทั้งสามเรื่องที่กลาว 
  ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน นายจางมีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.69  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีความพึงพอใจเรื่อง ความรู
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรมากที่สุด   รองลงมาคือ  ความสามารถในการสนทนา
ภาษาไทย ซึ่งมีคาเฉล่ีย 4.20  และ 4.12  ตามลําดับ  และมีความพึงพอใจเรื่อง ความสามารถใน
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การสนทนาภาษาอังกฤษนอยที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.16  และเมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา 
ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอระดับปริญญาตรี และปริญญาโทมากที่สุดในเรื่องมีความรู
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 และ 4.27 ตามลําดับ และมีความ
พึงพอใจนอยที่สุดในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในเรื่องความสามารถในการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.11 และ 3.34 ตามลําดับ  สวนระดับปริญญาเอกนายจางมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความสามารถในการสนทนาและเขียนภาษาไทย โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.50 ทั้งสองเร่ืองที่กลาว และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องความสามารถสนทนาและ
อานภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉล่ียทั้งสองเร่ืองเทากับ 3.50 
 
  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.06  และเมื่อพิจารณารายขอพบวา มีความพึงพอใจในเรื่อง 
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุด รองลงมาคือ มีความสุภาพออนนอม ซึ่งมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.24  และ 4.22  ตามลําดับ และมีความพึงพอใจเรื่อง  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีนอย
ที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.91  และเมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา นายจางมีความพึงพอใจใน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในเรื่องปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุด โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.20 และ 4.41 ตามลําดับ นายจางมีความพึงพอใจในระดับปริญญาตรีนอยที่สุด
ในเรื่องปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 ในระดับปริญญาโท ในเรื่องมีการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 
สําหรับปริญญาเอกนายจางมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องมีความสุภาพออนนอม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 5.00 และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําส่ังอยาง
เครงครัด โดยคาเฉล ี่ยเทากับ 4.00 
 
  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต นายจางมีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.75  และเมื่อพิจารณารายขอพบวา มีความพึงพอใจเรื่อง มี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนมากที่สุด    รองลงมาคือ  การยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนและการปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม  ซึ่งมีคาเฉล่ีย 4.03 และ 
3.99  ตามลําดับ  และมีความพึงพอใจเรื่อง  มีความเปนผูนํานอยที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.44  และเมื่อ
พิจารณาในระดับการศึกษา พบวา นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ในเรื่องความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 
และ 4.15 ตามลําดับ และมีความพึงพอใจนอยที่สุดทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ใน
เร่ืองมีความเปนผูนํา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 และ 3.63 ตามลําดับ สําหรับปริญญาเอกนายจาง
มีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกเร่ือง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 
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การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
 สมมติฐานที่ 1  นายจางที่มีเพศแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา นายจางที่มีเพศแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจ
ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ โดยรวมไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 2  นายจางที่มีสถานภาพหรือตําแหนงแตกตางกัน  มีผลระดับความพึง
พอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ ทั้ง 4  ดาน แตกตางกัน 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  นายจางที่มีสถานภาพหรือตําแหนงแตกตางกัน มีผล
ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ  โดยรวม ไมแตกตาง
กัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียด  พบวา นายจางที่มี
สถานภาพหรือตําแหนง มีผลระดับความพึงพอใจบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
สถาบันฯแตกตางกันเฉพาะดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต 
 สมมติฐานที่3  ระยะเวลาที่เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
สถาบันฯ แตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้ง 
4 ดาน แตกตางกัน 
 จากการวิเคราะหขอมูล  สรุปไดวา  ระยะเวลาที่เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ แตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต โดยรวม ไมแตกตาง
กัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
 สมมติฐานที่ 4  นายจางที่มีประเภทของหนวยงานแตกตางกัน  มีผลระดับความพึง
พอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน 
 จากการวิเคราะหขอมูล  สรุปไดวา  นายจางที่มีประเภทของหนวยงานแตกตางกัน มีผล
ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยรวม แตกตางกัน อยางมี
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  
พบวา  นายจางที่มีประเภทของหนวยงาน มีผลระดับความพึงพอใจแตกตางกันในทุกดาน และ
เมื่อนําผลวิเคราะหไปเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของนายจางที่มีประเภทของหนวยงานที่
แตกตางกัน โดยใชเทคนิค Scheffe  พบวา นายจางที่มีประเภทของหนวยงานที่เปนสวนราชการมี
ผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ สูงกวานายจางที่เปน
เอกชน/ธุรกิจสวนตัว และอ่ืน ๆ  
 
 สมมติฐานที่ 5  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน มีผล
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน 
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 จากการวิเคราะหขอมูล  สรุปไดวา  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่
แตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจของนายจาง โดยรวม ไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตารางที่ 13 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
 เพศ สถานภาพ/

ตําแหนง 
ระยะเวลาที่
เปนนายจาง 

ประเภท
หนวยงาน 

คณะ 

ดานความรูความสามารถ
ท า ง วิ ช า ก า ร ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

          
ไมแตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

          
แตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผล
ตอการทํางาน 

          
ไมแตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

          
แตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ไมแตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง แตกตาง ไมแตกตาง 

ด า น คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ
พฤติกรรมของบัณฑิต 

          
ไมแตกตาง 

          
แตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

          
แตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

รวม ไมแตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง แตกตาง ไมแตกตาง 

 
5.2  การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาสถาบันฯ รุนปการศึกษา 2547 พบวาระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความรู
ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน  ดาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต  แต
อยางไรก็ตามระดับความพึงพอใจที่ไดรับยังต่ํากวาที่ผูวิจัยคาดหวังไว  ซึ่งสามารถวิเคราะห
ประเด็นท ี่สําคัญไดดังน้ี 

1. จากขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา  นายจางที่ตอบแบบสอบถาม
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  มีสถานภาพเปนหัวหนางาน  มีระยะเวลาในการเปนผูบังคับบัญชา
บัณฑิตมากกวา 6 เดือน และเปนหนวยงานเอกชน/ธุรกิจสวนตัว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ลักษณะ
งานที่ทําเพศชายจะมีโอกาสในการไดงานทํามากกวาเพศหญิง  ประกอบกับสวนใหญเปน
หนวยงานประเภทเอกชน/ธุรกิจสวนตัว ซึ่งองคกรประเภทนี้สวนใหญจะรับเพศชายเขาทํางาน
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มากกวาเพศหญิง และในการพิจารณาบุคคลขึ้นเปนหัวหนางานเพศชายจะมีโอกาสมากกวาเพศ
หญิง จึงทําใหนายจางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมในการ
บริหารงานขององคกรในประเทศไทย  ที่ใหความสําคัญเพศชายมากกวาเพศหญิง  

2. ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
สถาบันฯ ทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก  ซึ่งแสดงใหเห็นวานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ  ไมวาจะเปนดานความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงาน  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  และดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต  เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา  ดาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคาเฉล่ียสูงสุด  โดยพอใจในเรื่องปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุด และนอยที่สุดในเรื่องปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งสถาบัน จะตอง
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ที่จะตองตอบสนองตอนายจาง เพราะเรื่องดังกลาวจะสะทอนให
เห็นในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ   
รองลงมาไดแก  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน  โดยพอใจในเรื่องมุงมั่น
ที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนดมากที่สุด และนอยที่สุดในเรื่องมีความสามารถในการจัด
ระบบงานและควบคุมงาน ซึ่งสถาบันฯ จะตองใหความสําคัญในเรื่องนี้ที่จะฝกบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ  ใหมีความรูในการจัดระบบงานและควบคุมงาน เพ่ือ
ตอบสนองตอนายจางและเปนการเตรียมบัณฑิตของสถาบันฯ ใหพรอมที่จะเปนผูบริหารตอไป  
ในดานถัดมาไดแก  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต โดยพอใจในเรื่องมีความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืนมากที่สุด และนอยที่สุดในเรื่องมีความเปนผูนํา  สถาบันฯ จะตองพิจารณา
ในเรื่องทั้งสอง สําหรับพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ  ใหมี
ความสามารถในการเปนผูนํา เพ่ือเตรียมบัณฑิตของสถาบันฯ ใหมีความสามารถที่รอบดานมิใช
เพียงมีความรูทางวิชาการเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะความเปนผูนําซึ่งเปนเรื่องสําคัญมาก  และ
ดานที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน  โดยพอใจ
ในเรื่องความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรมากที่สุด และนอยที่สุดในเรื่องความสามารถ
ในการสนทนาภาษาอังกฤษ  สถาบันฯ จะตองใหความสําคัญกับการที่จะพัฒนาบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ  ในเรื่องภาษาที่สอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่บัณฑิต
ควรจะมีทักษะทั้ง ฟง พูด อาน เขียนไดเปนอยางดี เพ่ือตอบสนองความตองการของนายจาง 

3 จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ ที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกตางกัน
นั้น เมื่อทําการทดสอบสมมติฐานแลวพบวา เพศ สถานภาพหรือตําแหนง ระยะเวลาที่เปน
นายจาง และบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน ไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว แตประเภทของหนวยงานเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนั้น ปจจัยสวนบุคคล 
คือ เพศ สถานภาพหรือตําแหนง ระยะเวลาที่เปนนายจาง และบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ
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การศึกษาในคณะที่แตกตางกัน ไมสงผลตอระดับความพึงพอใจของนายจาง เนื่องจาก นายจางทกุ
คนเมื่อรับบัณฑิตของสถาบันฯ เขาทํางานแลวยอมตองการที่จะไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
ทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ความรู พ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีคุณสมบัติและพฤติกรรมที่ดี  หากนายจางไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
ตรงกับความตองการ ยอมทําใหระดับความพึงพอใจมากตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับความหมาย
ของความพึงพอใจของ Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1974 : 
769-770) พัชรี ศรีสุข (อางถึงในสมบัติ ตั้งประสพทรัพย, 2526 : 17) และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แตประเภทของหนวยงานที่แตกตางกัน มีผล
ตอระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรายคู พบวา หนวยงานประเภท
เอกชน/ธุรกิจสวนตัว มีความพึงพอใจตอบัณฑิตนอยกวาหนวยงานที่เปนสวนราชการ  อาจ
เนื่องจากการที่นายจางของหนวยงานประเภทเอกชน/ธุรกิจสวนตัว เปนเจาของธุรกิจ ซึ่งมีความ
ตองการที่จะไดบุคคลที่มีคุณภาพ เพียบพรอมในทุกดานเขามาทํางานในหนวยงานของตนเพื่อ
ชวยกันสรางผลการดําเนินงานใหสูงสุดหรือบรรลุเปาหมายตามที่หนวยงานไดกําหนดไว เมือ่เทยีบ
กับนายจางที่เปนสวนราชการ ที่การดําเนินงานมิไดมุงหวังกําไร ดังนั้น ความตองการบุคลากรที่จะ
รับเขาทํางานจึงแตกตางจากหนวยงานเอกชน/ธุรกิจสวนตัว จึงสงผลใหระดับความพึงพอใจ
แตกตางกัน 

 
5.3  ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 
 จากผลการวิจยั และขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด สามารถนาํมากลาวเปน
ขอเสนอแนะไดดังนี ้
 
 1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยสวนบุคคลของนายจาง ไดแก เพศ สถานภาพหรือ
ตําแหนงงาน ระยะเวลาที่เปนนายจาง และบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตาง
กัน นายจางมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 ดาน ไม
แตกตางกัน ดังนั้น ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ จึงไม
จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยสวนบุคคลของนายจางดังกลาว แตมีขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงในแต
ละดานเพื่อใหนายจางเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนี้ 
 
  1.1 ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน ควรปรับปรุงในเรื่อง ความสามารถ
ในการสนทนาและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายใหคณะ/วิทยาเขต ไดจัดกิจกรรมเสริม
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หลักสูตรเพิ่ม และกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ตองผานกิจกรรมดังกลาวอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของนายจางและ
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
  1.2 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ควรปรับปรุงในเรื่อง
มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน และความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการ
อยางมีเหตุผล โดยมอบหมายใหคณะ/วิทยาเขต ไดเสริมการเรียนรูใหแกนักศึกษา ใหเปนผูคิด
เปนทําเปนอยางมีเหตุผลและเปนระบบ เพ่ือสรางความพรอมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงค 
 
  1.3 ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต ควรปรับปรุงในเรื่อง ความเปน
ผูนําและสามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 
โดยมอบหมายใหคณะ/วิทยาเขตไดจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนและเสริมหลักสูตรให
นักศึกษาไดทํางานเปนทีม และหมุนเวียนตําแหนงหัวหนาทีม เพ่ือเพ่ิมทักษะการเปนผูนํา และ
ความสามารถในการกระตุนเตือนใหเพ่ือนรวมงานรวมมือทํางานจนสําเร็จ  
 
  1.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ควรปรับปรุงในเรื่อง 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยมอบหมายคณะ/วิทยาเขต ไดจัดกิจกรรมในการสรางจิตสํานึกให
นักศึกษารูจักวางตัวเปนแบบอยางที่ดี เชน รุนพี่เปนแบบอยางที่ดีใหรุนนองปฏิบัติตาม เปนตน 
เพ่ือใหนักศึกษาไดปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดความเคยชินเมื่อจบเปนบัณฑิตออกไปทํางานก็
ยังคงปฏิบัติอยู 
 
 2. ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลในเรื่องประเภทหนวยงานของนายจางที่แตกตาง
กัน มีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในทุกดานแตกตางกัน 
ดังนั้น ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ จะตองใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนบุคคลดังกลาว โดยสถาบันฯ ควรจะมีการศึกษาในรายละเอียดถึงความแตกตางของ
หนวยงานประเภทสวนราชการ และเอกชน/ธุรกิจสวนตัว วามีความตองการบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
แบบใด 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 
 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จะข้ึนอยูกับ
ความรูสึกของนายจางที่เปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับผลการทํางานที่
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มองเห็นหรือเขาใจ ถาตรงกับความคาดหวังนายจางยอมพอใจ แตถาเกินกวาความคาดหวังย่ิง
พอใจมากขึ้น ดังนั้น ผูบริหารจําเปนจะตองใหมีการประเมินความพึงพอใจของนายจางอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใชในการปรับปรุงคุณภาพในการผลิตบัณฑิตของสถาบันฯ ใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

คณะวิศวกรรมศาสตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.66 0.77 มาก 
     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.66 0.72 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.71 0.74 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.78 0.66 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.88 0.68 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.97 0.77 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.54 0.74 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.99 0.77 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.72 0.78 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.76 0.71 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.88 0.79 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.61 0.75 มาก 
รวม 3.76 0.56 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.12 0.65 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.08 0.69 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.17 0.72 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.33 0.67 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.20 0.74 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.14 0.64 มาก 

รวม 3.67 0.50 ปานกลาง 
3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.93 0.75 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.96 0.79 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.85 0.81 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.21 0.65 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.01 0.73 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.18 0.72 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 3.97 0.74 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.11 0.70 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.08 0.67 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.16 0.70 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

3.86 0.66 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.89 0.65 มาก 

รวม 4.02 0.56 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

3.99 0.68 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.07 0.70 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.91 0.71 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.45 0.78 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.64 0.74 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.88 0.65 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.61 0.74 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.56 0.75 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.48 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.54 มาก 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.96 0.62 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.79 0.98 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.54 0.98 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.96 0.81 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.08 0.72 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.92 0.88 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.38 0.88 ปานกลาง 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.92 0.88 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.75 0.61 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.58 0.93 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.88 0.85 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.75 0.79 มาก 
รวม 3.79 0.63 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 3.92 0.93 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 3.71 1.0 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 2.79 0.93 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.17 0.92 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 2.92 0.97 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.25 0.94 มาก 

รวม 3.46 0.75 ปานกลาง 
3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.71 0.91 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.92 0.78 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.75 0.94 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.29 0.62 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.13 0.90 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.25 0.94 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.00 1.02 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.13 0.95 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.08 0.78 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.25 0.94 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

3.83 0.82 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.92 0.88 มาก 

รวม 4.02 0.76 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

4.00 0.93 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.17 0.92 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.96 0.91 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.42 0.88 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.50 0.98 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.79 0.83 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.58 0.88 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.63 0.65 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.42 0.78 ปานกลาง 

รวม 3.72 0.68 มาก 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.77 0.69 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.78 0.71 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.67 0.78 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.99 0.81 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.13 0.76 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.92 0.71 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.53 0.73 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.11 0.64 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.70 0.70 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.72 0.82 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

4.08 0.69 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.81 0.74 มาก 
รวม 3.85 0.55 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.18 0.66 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.11 0.68 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.13 0.79 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.20 0.81 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.19 0.85 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.27 0.76 มาก 

รวม 3.68 0.65 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.94 0.72 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.04 0.72 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.92 0.73 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.22 0.59 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.13 0.74 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.25 0.596 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.06 0.67 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.18 0.71 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.11 0.77 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.25 0.76 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

4.00 0.66 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

4.01 0.65 มาก 

รวม 4.09 0.58 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

4.06 0.70 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.09 0.64 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.04 0.63 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.48 0.78 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.70 0.82 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.94 0.81 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.70 0.77 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.73 0.71 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.65 0.80 มาก 

รวม 3.82 0.59 มาก 
คณะวิทยาศาสตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.52 0.62 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.61 0.61 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.61 0.75 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.70 0.73 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.82 0.68 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.73 0.76 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.52 0.76 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.82 0.85 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.48 0.67 ปานลาง 
     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.76 0.87 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.85 0.80 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.58 0.83 มาก 
รวม 3.66 0.57 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.09 0.68 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.12 0.60 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.27 0.72 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.61 0.56 มาก 

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.36 0.65 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.03 0.77 มาก 

รวม 3.75 0.48 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.94 0.83 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.09 0.81 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.97 0.77 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.30 0.53 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.15 0.62 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.21 0.60 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.12 0.65 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.18 0.64 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.12 0.49 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.21 0.65 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

4.00 0.56 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.85 0.67 มาก 

รวม 4.10 0.49 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

3.97 0.64 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.09 0.58 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.03 0.64 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.24 0.79 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.42 0.71 ปานกลาง 
     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.73 0.67 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.55 0.62 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.45 0.67 ปานกลาง 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.36 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.51 มาก 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.62 0.66 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.55 0.63 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.45 0.63 ปานกลาง 
     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.88 0.74 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.86 0.65 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.81 0.67 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.52 0.74 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.83 0.76 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.45 0.77 ปานกลาง 
     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.50 0.74 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.69 0.75 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.55 0.80 มาก 
รวม 3.64 0.49 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.10 0.79 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.17 0.66 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.17 0.85 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.38 0.76 ปานกลาง 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.19 0.86 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.24 0.69 มาก 

รวม 3.71 0.59 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.79 0.98 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.00 0.77 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.86 0.72 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.21 0.65 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.12 0.63 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.05 0.70 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.12 0.63 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.29 0.64 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.17 0.70 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.26 0.70 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

4.07 0.60 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.90 0.76 มาก 

รวม 4.07 0.53 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

3.90 0.66 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.00 0.58 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.05 0.58 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.36 0.69 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.45 0.55 ปานกลาง 
     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.93 0.71 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.57 0.63 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.57 0.74 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.43 0.67 ปานกลาง 

รวม 3.70 0.43 มาก 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.89 0.74 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 4.00 0.82 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.79 0.79 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.89 0.66 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.05 0.71 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.95 0.91 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.68 0.95 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.00 0.88 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.74 0.99 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 4.00 0.82 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

4.00 0.67 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.79 0.92 มาก 
รวม 3.90 0.70 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    

     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.32 0.67 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.32 0.67 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.32 0.67 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.53 0.77 มาก 

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.53 0.70 มาก 

     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.47 0.70 มาก 
รวม 3.91 0.53 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.11 0.57 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.16 0.60 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.21 0.54 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.32 0.48 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.21 0.63 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.26 0.65 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.16 0.69 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.21 0.63 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.11 0.81 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.37 0.60 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

3.84 0.77 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.89 0.81 มาก 

รวม 4.15 0.50 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

4.00 0.58 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.00 0.67 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.05 0.52 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.58 0.96 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.63 1.01 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.79 0.79 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.68 0.95 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.68 0.89 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.68 0.82 มาก 

รวม 3.79 0.62 มาก 

 



 85

ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 4.13 0.64 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 4.13 0.52 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 4.07 0.70 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.07 0.59 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.13 0.64 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.27 0.59 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 4.00 0.66 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.27 0.46 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 4.13 0.52 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 4.07 0.46 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

4.20 0.68 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.13 0.74 มาก 
รวม 4.13 0.46 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.07 0.59 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.13 0.52 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.40 0.74 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.53 0.74 มาก 

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.53 0.83 มาก 

     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.33 0.72 มาก 
รวม 3.83 0.57 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.40 0.51 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.27 0.59 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.27 0.70 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.47 0.52 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.13 0.52 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.40 0.51 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.27 0.46 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.27 0.59 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.27 0.46 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.13 0.64 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

4.07 0.59 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

4.20 0.56 มาก 

รวม 4.26 0.44 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

4.00 0.66 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.20 0.68 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.13 0.64 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.80 0.68 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.93 0.70 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.27 0.59 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.87 0.64 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 4.13 0.64 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.93 0.80 มาก 

รวม 4.03 0.53 มาก 
วิทยาเขตชุมพร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.56 0.88 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.56 0.88 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.44 0.88 ปานกลาง 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.56 0.73 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.78 0.67 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.78 0.83 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.33 0.87 ปานกลาง 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.11 0.78 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.67 0.71 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.11 0.78 ปานกลาง 
     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.56 0.88 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.56 0.73 มาก 
รวม 3.58 0.58 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.11 0.78 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.11 0.60 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.11 0.60 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.22 0.67 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.11 0.78 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.11 0.60 มาก 

รวม 3.63 0.58 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.89 1.17 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.22 0.83 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.67 0.87 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.22 0.44 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 3.89 0.78 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 3.89 0.60 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 3.78 0.67 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.11 0.33 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.11 0.33 มาก 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.22 0.44 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

3.78 0.67 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.67 0.71 มาก 

รวม 3.95 0.52 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

3.78 0.83 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.11 0.60 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.89 0.60 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.33 0.71 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.56 0.73 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.78 0.83 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.56 0.88 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.44 0.73 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.22 0.83 มาก 

รวม 3.63 0.56 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

คณะวิศวกรรมศาสตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.64 0.79 มาก 
     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.63 0.74 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.66 0.73 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.74 0.68 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.85 0.69 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.95 0.78 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.51 0.74 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.00 0.78 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.63 0.76 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.72 0.71 ปานกลาง 
     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.85 0.79 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.57 0.77 มาก 
รวม 3.73 0.56 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.11 0.66 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.08 0.70 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.15 0.74 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.31 0.68 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.20 0.75 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.16 0.66 มาก 

รวม 3.67 0.51 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.89 0.75 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.92 0.80 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.82 0.82 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.19 0.66 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.00 0.75 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.17 0.73 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 3.95 0.74 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.10 0.72 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.07 0.67 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.14 0.70 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

3.85 0.67 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.89 0.67 มาก 

รวม 4.00 0.57 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

3.98 0.70 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.05 0.71 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.89 0.72 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.41 0.79 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.60 0.76 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.86 0.66 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.55 0.73 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.53 0.75 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.45 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.70 0.55 มาก 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.95 0.69 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.80 1.06 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.50 1.05 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.95 0.83 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.05 0.69 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.90 0.91 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.35 0.93 ปานกลาง 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.75 0.85 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.70 0.66 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.55 1.00 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.80 0.89 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.80 0.83 มาก 
รวม 3.76 0.66 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 3.90 0.97 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 3.70 1.08 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 2.75 0.97 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.20 0.95 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 2.95 1.05 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.25 0.97 มาก 

รวม 3.46 0.79 ปานกลาง 
3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.65 0.93 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.85 0.75 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.65 0.93 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.20 0.62 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.00 0.92 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.15 0.99 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 3.90 1.02 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.05 0.95 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.00 0.73 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.20 0.95 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

3.75 0.79 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.80 0.83 มาก 

รวม 3.93 0.74 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

3.85 0.93 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.10 0.97 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.85 0.93 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.30 0.87 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.35 0.93 ปานกลาง 
     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.75 0.85 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.50 0.89 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.65 0.67 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.35 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.68 มาก 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.60 0.66 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.62 0.68 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.45 0.72 ปานกลาง 
     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.91 0.85 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.11 0.81 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.82 0.72 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.36 0.62 ปานกลาง 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.07 0.57 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.64 0.68 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.58 0.79 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.95 0.71 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.75 0.73 มาก 
รวม 3.74 0.52 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.09 0.65 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.02 0.65 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 2.96 0.74 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.04 0.77 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.05 0.83 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.22 0.76 มาก 

รวม 3.56 0.62 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.84 0.74 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.95 0.73 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.84 0.71 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.09 0.59 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.02 0.76 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.20 0.52 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.00 0.67 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.13 0.72 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.04 0.79 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.20 0.83 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

3.91 0.65 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.91 0.62 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

รวม 4.01 0.56 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

4.02 0.71 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.04 0.61 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.98 0.62 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.31 0.74 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.56 0.79 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.82 0.80 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.49 0.72 ปานกลาง 
     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.62 0.71 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.55 0.81 มาก 

รวม 3.71 0.55 มาก 
คณะวิทยาศาสตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.52 0.51 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.59 0.50 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.59 0.64 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.70 0.61 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.85 0.60 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.81 0.68 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.59 0.64 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.96 0.59 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.52 0.64 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.81 0.74 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.89 0.70 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.67 0.68 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

รวม 3.71 0.42 มาก 
2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.11 0.64 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.15 0.53 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.37 0.63 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.67 0.48 มาก 

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.44 0.58 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.07 0.62 มาก 

รวม 3.80 0.33 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.04 0.65 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.19 0.74 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.04 0.71 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.33 0.48 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.15 0.60 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.30 0.54 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.15 0.66 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.15 0.60 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.15 0.36 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.22 0.58 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

4.00 0.56 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.93 0.55 มาก 

รวม 4.14 0.39 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

4.00 0.56 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.11 0.51 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.04 0.59 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.30 0.61 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.44 0.51 ปานกลาง 
     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.81 0.62 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.48 0.51 ปานกลาง 
     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.48 0.58 ปานกลาง 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.41 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.67 0.36 มาก 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.58 0.69 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.50 0.66 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.39 0.65 ปานกลาง 
     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.83 0.74 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.81 0.67 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.86 0.68 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.56 0.77 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.86 0.80 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.42 0.81 ปานกลาง 
     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.44 0.77 ปานกลาง 
     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.67 0.79 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.53 0.81 มาก 
รวม 3.62 0.52 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.08 0.84 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.17 0.70 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.08 0.84 ปานกลาง 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.31 0.75 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.08 0.84 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.22 0.72 มาก 

รวม 3.66 0.59 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.86 1.02 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.00 0.79 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.86 0.76 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.19 0.67 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.14 0.64 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.08 0.73 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.14 0.64 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.28 0.66 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.17 0.74 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.31 0.71 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

4.06 0.63 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.89 0.79 มาก 

รวม 4.08 0.56 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

3.89 0.67 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 3.97 0.56 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.00 0.59 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.36 0.72 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.42 0.55 ปานกลาง 
     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.00 0.72 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.56 0.65 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.58 0.77 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.39 0.69 ปานกลาง 

รวม 3.69 0.45 มาก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 4.15 0.69 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 4.15 0.56 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 4.08 0.76 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.08 0.64 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.15 0.69 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.23 0.60 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 4.00 0.71 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.31 0.48 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 4.15 0.56 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 4.08 0.49 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

4.23 0.73 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.08 0.76 มาก 
รวม 4.14 0.49 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.00 0.58 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.08 0.49 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.38 0.77 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.46 0.78 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.54 0.88 มาก 

     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.31 0.75 มาก 
รวม 3.79 0.58 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.38 0.51 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.23 0.60 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.23 0.73 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.46 0.52 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.15 0.56 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.38 0.51 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.23 0.44 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.23 0.60 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.23 0.44 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.15 0.69 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

4.00 0.58 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

4.15 0.56 มาก 

รวม 4.24 0.44 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

4.00 0.71 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.15 0.69 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.08 0.64 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.85 0.69 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.92 0.76 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.23 0.60 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.92 0.64 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 4.08 0.64 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.92 0.76 มาก 

รวม 4.02 0.55 มาก 

 



 100
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 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

วิทยาเขตชุมพร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

   

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.56 0.88 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.56 0.88 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.44 0.88 ปานกลาง 
     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.56 0.73 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.78 0.67 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.78 0.83 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.33 0.87 ปานกลาง 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.11 0.78 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.67 0.71 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.11 0.78 ปานกลาง 
     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา 

3.56 0.88 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.56 0.73 มาก 
รวม 3.58 0.58 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.11 0.78 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.11 0.60 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.11 0.60 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.22 0.67 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.11 0.78 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.11 0.60 มาก 

รวม 3.63 056 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.89 1.17 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.22 0.83 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.67 0.87 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.22 0.44 มาก 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 3.89 0.78 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 3.89 0.60 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 3.78 0.67 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.11 0.33 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.11 0.33 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.22 0.44 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

3.78 0.67 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ 

3.67 0.71 มาก 

รวม 3.95 0.52 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 

3.78 0.83 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.11 0.60 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.89 0.60 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.33 0.71 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.56 0.73 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.78 0.83 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.56 0.88 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.44 0.73 ปานกลาง 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.22 0.83 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.56 มาก 
 
 

 



 

คณะผูจดัทํา 
 

ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย ดร.กิตต ิ ตีรเศรษฐ อธิการบด ี
 รองศาสตราจารย ธีรมน   ไวโรจนกจิ รองอธกิารบด ี

รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวภิาต รองอธกิารบด ี
ผูชวยศาสตราจารย นพปฎล สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.สุชีพ สุขสุแพทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ     อุบลศรี         คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

 
จัดทําและเขียนรายงานการวิจัย โดย 
 นางวันด ี       บญุยิ่ง ผูอํานวยการกองแผนงาน     หัวหนาโครงการ  50%   
 นางขนษิฐา     สาคร หัวหนางานวิจยัสถาบนั     ผูรวมวิจัย  25% 
 นางปยหทยั    ลุขะรัง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  ผูรวมวิจัย  25% 
 
จัดทํารูปเลมโดย 
 นายสุเมท       แปงหอม  หัวหนางานธุรการ 
 นางจนัทรศรี   สุขวิเศษ  เจาหนาที่ธุรการ 

นายบญุยัง      คาํนึง  พนักงานบริการ 
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