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บทคัดยอ 
  

ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนไปอยางรวดเร็วในทุกดาน โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบตอการศึกษาในระดับอดุมศกึษาทีต่องมกีารปรบัปรงุ
วิธีการและรูปแบบการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและความตองการของ
ตลาดแรงงานที่ตองการแรงงานที่มีคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจในการผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดกําหนดใหมีการศึกษาวิจัยระดับความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ  ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาระดับความพงึพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ
และนําผลลัพธที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของนายจาง การวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางในการศึกษา 
คือ นายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ที่สําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษา 2548  จํานวน 610 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
ผูบังคับบัญชาที่มีสถานภาพหรือตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯในดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางานของบัณฑิต 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับนายจางหรือผูบังคับบัญชาที่มีเพศ  
ระยะเวลาการเปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯแตกตางกัน มี
ความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ไมแตกตางกัน และ
นายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน มี
ความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีในภาพรวม ไมแตกตางกัน  ยกเวนดานคณุธรรมจรยิธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
 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 important for educational 
institutes to adjust their management and administration in order to deal with such changes. King 
Mongkut’s Institutte of Technology Ladkrabang, an educational institute responding for 
producing the work forces in science and technology fields is concern for this changes so there is 
an afford to improve  procedures in education administration and harmonize them with all 
changes including market needs. This research on “The satisfaction of employers toward the 
graduates from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang” then occurred as a result of 
that enthusiastic responsibility, aiming to apply the results to use in a practical way to advance 
our academic management for the better service in the work market.  Sample groups of this 
research are 610 employers or superiors of graduates who graduated in the academic year of 
B.E.2548 were drawn to be the sample by  Quota Sampling.  Questionnaires were used as a 
research tool for acquiring data which then were analyzed by  statistics;  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 work. According to these 
components, Moral and Professional Ethic had the highest mean score, following by Knowledge/ 
Capability in performing work and Qualification/Behavior, while Fundamental Knowledge 



  ง 

affected work was the component that had the lowest mean score. The statistical analysis also 
revealed that the sample whom working in different department had significantly different level 
of satisfaction at 0.05 in all components; moreover, the sample with different status or position 
had significantly different level of satisfaction at 0.05 in Fundemental knowledge affected work, 
while sample graduated from different faculty had influence solely on satisfaction in Moral and 
Professinonal ethic. However, there was no different level of satisfaction causing by gender of the 
sample and employment tenure.   
 

This research also suggested that the institute should provide more activities to benefit its 
students respectively in English conversation and writing, systematic control and management, 
theoretical analysis skill and leaderships in order to persuade and provoke among colleagues the 
unity of effort to success and behaving as a role model. 
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ประโยชนอยางยิ่ง 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 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

 
 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
คุณภาพและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดเพ่ิมขึ้น 
 
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.2548 
 
 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 
  1.2.2 หัวหนางาน 
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  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 2548 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย หมายถึง นายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตระดบั
ปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาสถาบันฯ รุนปการศึกษา 2548 จํานวน 610 คน 
 
 สถานทีใ่นการวิจัย  ครอบคลุมเฉพาะพืน้ที่ภายในประเทศไทยเทานั้น 
 
 ระยะเวลาในการวิจัย  ใชระยะเวลาระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน พ.ศ.2550 
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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. 2550 
 
1.8 หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใช 
 

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



บทที่ 2 
 

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของนายจางที่มตีอบัณฑิตระดับปริญญาตรีสถาบันฯ 
คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ
วิจัย ซึ่งขอเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี ้
 
 1. ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 
 2. ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต 
 
 3. ทฤษฎีที่เก่ียวของกับจริยธรรม 
 
 4. ประวัติและภารกิจของสถาบันฯ  
 
 5. ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 6. สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
2.1.1 ทฤษฎเีกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 
ความหมายของความพึงพอใจ 
 
 ความพึงพอใจตรงกบัคาํในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction”  ไดมผีูใหความหมายของความ
พึงพอใจไวดงันี้    
 
 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542)  ใหความหมายของความพึงพอใจ  หมายถึง  
รัก  ชอบใจ 
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 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1974 :769-770) ให
ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกยินด ีความสุข ความสบาย ทีไ่ดรับในส่ิงที่ตองการ 
หรือความสาํเร็จตามเปาหมาย 
 
 Good (1973:188 ) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง คณุภาพหรือระดบัความ
พอใจ ซึ่งเปนผลจากความสนใจตาง ๆ และทัศนคติของบุคคลตอกิจกรรม 
 
 Hill  (1996 :6) ไดอธบิายความหมายของความพึงพอใจของลูกคา โดยกลาววา ปญหาที่
ธรุกิจมักประสบอยางหนึ่ง คอื จาํนวนลูกคาที่ลดลง เมื่อลูกคาเดมิหายไป ธุรกิจกพ็ยายามทุกวิถีทาง
ที่จะหาลูกคาใหม ขณะทีลู่กคาเกาไมกลับไปใชบริการอีกแตกลับไปซื้อสินคาหรือบริการจากคูแขง 
โดยทั่วไป ธุรกิจจะสูญเสยีลูกคาไปประมาณรอยละ 10-30 ตอป  แลวก็พยายามหาลูกคาใหมซึง่ก็
ไมไดประโยชนอะไร เพราะลูกคาที่หามาไดเมื่อไมไดรับความพึงพอใจในสนิคาหรือบริการก็จะ
หายไปอีก จึงตองแกไขโดยเร็ว ดวยการสรางความพึงพอใจแกลูกคา 
 
 พัชรี ศรีสุข (อางถึงในสมบตัิ ตั้งประสพทรัพย, 2546 :17) ไดใหความเห็นเกีย่วกับความ
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 ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ด ี ความรูสึกรัก 
ความรูสึกชอบและสุขใจ โดยความพึงพอใจจะเปนความรูสึกของบคุคลที่มีตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในเชิง
ประเมนิคา 
 
 จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือใน
ทางบวกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ไดรับ และประเมินคาส่ิงนั้นวา สอดคลองกับความคาดหวังหรือ
ความตองการของตน 
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วิธีวัดความพึงพอใจ 
 
 โสภิณ ทองปาน (2541:6-11) กลาววา ในการวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาสามารถวัด
ไดและแสดงผลได ซึ่งวัดไดทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 
 
 1. การวัดความพึงพอใจลูกคาในเชิงคุณภาพ วิธีการที่ใชสวนมากจะใหผูตอบตอบตาม
ความรูสึกวา เห็นดวย ไมเห็นดวยมากนอยแคไหน โดยแบงคาความรูสึกเปนชวง (Scale) ที่นิยมใช
กันมาก คือ ใหผูตอบระบุวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ในระดับใดกับขอความในแตละขอที่ให 
(เรียกวา การวัดระดับแบบ Likert) 
 
 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 
 
ลักษณะของความพึงพอใจ 
 
 มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (อางถึงใน กฤษณ  ศภุนราพรรค , 2548) กลาวถึง ความ
พึงพอใจในการบริการมีความสําคญัตอการดําเนนิงานบริการเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ ซึ่งลักษณะ
ทั่วไปมีดังนี ้(มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช,2539) 
 1.  ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณ และความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอส่ิง
หนึ่งส่ิงใด บคุคลจาํเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว การตอบสนองความตองการสวน
บุคคลดวยการโตตอบกับบคุคลอืน่ และส่ิงตางๆ ในชีวิตประจาํวนั ทําใหแตละคนมีประสบการณ 
การรบัรู เรียนรู ส่ิงที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกันไป ในสถานการณการบริการกเ็ปนเชนเดียวกนั 
บุคคลรบัรูหลายสิ่งหลายอยางเก่ียวกับการบริการ ไมวาจะเปนประเภทของการบริการ หรือคณุภาพ
ของการบริการ ซึ่งประสบการณที่ไดรับจากการสัมผัสบริการตางๆ หากเปนไปตามความตองการของ
ผูรับบริการ โดยสามารถทาํใหผูรับบริการไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกทีด่ีและพึง
พอใจ 
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 2.  ความพึงพอใจเกดิจากการประเมินความแตกตางระหวางส่ิงที่คาดหวังกับสิ่งทีไ่ดรับจริง
ในสถานการณบริการ กอนที่ประชาชนจะมาใชบริการใดก็ตามมักจะมมีาตรฐานของการบริการนัน้ไว
ในใจอยูกอนแลว ซึง่มแีหลงอางอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอการบริการประสบการณ
ดั้งเดิมที่เคยใชบริการ  การบอกรับของผูอ่ืน การรับทราบขอมูล การรบัประกันบริการจากการ
โฆษณา การใหคํามัน่สญัญาของผูใหบริการเหลานี้เปนปจจัยพืน้ฐานทีผู่รับบริการใชเปรียบเทียบกบั
บริการทีไ่ดรับในวงจรของการใหบริการตลอดชวงเวลาของความจริง ส่ิงที่ผูรับบริการไดรับรูเก่ียวกบั
การบริการกอนที่จะไดรับบริการ หรือคาดหวังในส่ิงทีค่าดวาควรจะไดรับนี้มีอิทธิพลตอชวงเวลาการ
เผชิญความจรงิหรือการพบปะระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเปนอยางมาก เพราะผูรับบริการจะ
ประเมนิเปรียบเทยีบสิ่งทีไ่ดรับจริงในกระบวนการบริการที่เกิดขึ้นกบัสิง่ที่คาดหวังเอาไว หากส่ิงที่
ไดรับเปนไปตามความคาดหวังถือเปนการยืนยันที่ถูกตองกับความคาดหวังที่มี  ผูรับบริการยอมเกดิ
ความพึงพอใจตอการบริการดังกลาว 
 
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 
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  2 ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณ เร่ืองการจดัการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ และ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ยืน 
  3. ความรูเก่ียวกับศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม การกฬีา ภูมิปญญาไทยและการ
ประยุกตใชภูมปิญญา 
  
 2.2 ทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) 
  
 กระแสโลกาภวิตันไดนาํโลกเขาสูยุคขอมูลขาวสารและการจัดระเบยีบใหมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองระหวางประเทศ ซึง่กอใหเกิดทั้งโอกาสและภัยคกุคามดังกลาวตอการพฒันา
ประเทศไทย ในขณะที่แนวโนมการแขงขันทางเศรษฐกจิ ในระบบเสรีจะมคีวามรุนแรงมากขึ้น การ
สรางคนใหมีกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญาที่สมบูรณและสามารถนาํความรูและ
ประสบการณไปชวยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ จึงเปนภารกิจที่มี
ความสาํคญัเปนอยางยิ่ง 
 
 ทบวงมหาวิทยาลัย ไดเห็นความสาํคญัในเรื่องดังกลาวจงึไดออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เร่ือง คณุลักษณะที่พึงประสงคของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่14 สิงหาคม พ.ศ.2540 และใหถือ
เปนนโยบายในการปฏิบตัิแกสถาบนัอดุมศึกษาในสังกัดและในกาํกับของทบวงมหาวทิยาลัย โดย
กําหนดคณุลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค ดังนี ้
 
 1. เปนผูมคีวามรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิมคีวามสามารถในการคิดและวิเคราะห
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 ้



12 

 

 
 จากการศึกษาการใชตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนานา
ประเทศ และจากประสบการณการทดลองใชตัวบงช้ีประเมินคุณภาพกับหนวยงานในประเทศ ได
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
ทักษะทางคอมพิวเตอร มคีวามใฝรู 
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 3. ดานคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยอาจจะดไูดจากความซื่อสัตย การ
ตรงตอเวลา ความรบัผดิชอบตอหนาที ่มคีวามสภุาพออนนอม และเปนผูมีวนิัย เปนตน 
 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 ดานประสทิธผิลตามยุทธศาสตร ตวัชี้วัดที ่ 3 ระดบัความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนกัในการบรรลเุปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย 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 ไดพิจารณาเหน็สมควรดาํเนนิการประกนัคณุภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศกึษาใหมีมาตรฐาน มปีระสทิธภิาพ และเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณในประกาศ
ของทบวงมหาวิทยาลัย เร่ืองนโยบายและแนวทางปฏบิตัิในการประกนัคณุภาพการศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2539 โดยมีมติทีป่ระชุมคณะกรรมการผูบริหารของสถาบนัฯ ในคราวประชุม
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ครั้งที่ 9/2544 ลงวันที ่ 4 กันยายน 2544 สถาบนัฯ จงึกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบตัิในการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดาํเนนิการดังตอไปนี้ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเสนอแนะนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สํานัก/ภาควิชา และจะไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน เพ่ือตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 2. พัฒนาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษา กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ
ในการประกนัคุณภาพการศกึษา และจัดทาํคูมือการประกนัคณุภาพการศึกษา โดยใหหนวยงาน
ระดบัคณะ/สํานัก/ภาควิชา มรีะบบและกลไกในการควบคุม 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. กําหนดขั้นตอนการตรวจสอบระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 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 
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 8. คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาจะประสานกับคณะ/สํานกั/ภาควิชา เพ่ือเขารับ
การประเมินระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา จากทบวงมหาวทิยาลัยหรือหนวยงานภายนอก 
 9. จัดตั้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือประสาน สนับสนุน ประชาสัมพันธการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา กับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบันฯ และรายงานผลการ
ดําเนินการใหสถาบันฯ ทราบ 
 

2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่นายจาง/ประเทศ/ตลาดแรงงานตองการ 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่นายจางตองการ  ไดมีผูศึกษาไวดังนี้ 
ทัศนา  แสวงศักดิ์ (2531:84-86)  คุณลักษณะของพนักงานที่นายจางตองการ  ซึ่งเปน

แนวทางไปสูทางกาวหนาและชีวิต ดังนี้ 
1. คุณคาเฉพาะตัว 

1.1 ซื่อสัตย 
1.2 นับถือตนเองและมีภาพพจนที่ดีตอตนเอง 
1.3 มีเปาหมายในอาชีพและชีวิต 
1.4 มีความมั่นคงทางอารมณ 
1.5 มีทัศนคติที่ดี 
1.6 มีความกระตือรือรน 
1.7 ไมจํากัดความสามารถของตนเอง 

2. ทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
2.1 มีความยืดหยุน 
2.2 มีความคิดสรางสรรคและมีแนวทางแปลกใหม 
2.3 สามารถปรับตัวเขากับความตองการของงานที่เปลี่ยนแปลงได 
2.4 สามารถใชเหตุผลและตัดสินใจไดอยางเที่ยงตรง 
2.5 สามารถวางแผนและจัดระบบการทํางานได 
2.6 มีสมาธิสามารถจดจออยูกับงานหลายๆ สวนในเวลาเดียวกันได 

3. ความสัมพันธกับผูอ่ืน 
3.1 เขากับเพื่อนรวมงานไดดี 
3.2 ยอมรับการปกครองและคําปรึกษาแนะนําของหัวหนา 
3.3 ยอมรับคําติชม 
3.4 ทํางานเปนทีมได 
3.5 มีความเปนมิตร 
3.6 เสมอตนเสมอปลายกับผูอ่ืน 
3.7 ใหความรวมมือดี 
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3.8 เต็มใจรับมอบงานดวยความยินดี 
3.9 มีจิตสํานึกในการใหบริการ 
3.10  ยอมรับผูอ่ืน 
3.11  เคารพในสิทธิและทรัพยสินของผูอ่ืน 
3.12  มีคุณสมบัติของการเปนผูนํา 
 

 พรนพ  พุกกะพันธุ (2544 :6-15)  ไดกลาววา  คุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติ
ตองการ และมีความจําเปนตองปลูกฝงใหถึงพรอมในสถานการณปจจุบัน 10 ประการ มีดังนี้ 

1. มีระเบียบวินัย 
2. มีความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม 
3. ขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพ 
4. สํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
5. รูจักคิดริเร่ิม วิจารณ และตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
6. กระตือรือรนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 
7. มีพลานามัยสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ 
8. รูจักพ่ึงตนเองและมีอุดมคติ 
9. มีความภาคภูมิและรูจักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 
10. มีความเสียสละ เมตตาอารี กตัญูกตเวที กลาหาญ และสามัคคีกัน 
 

 วุฒิ  ดานกิตติกุล (2545 :11-12)  ไดใหแนวคิดวา ปจจุบันการแขงขันในตลาดแรงงาน
คอนขางสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตองการไดเปลี่ยนแปลงไป ทกัษะทีส่ถานประกอบการ
ตองการใหมีในตัวบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ไดแก การเปนผูที่ไววางใจได ดานการงาน การจัดการ 
การพัฒนาตนเอง ความสามารถในการรับรู การแกปญหา มนุษยสัมพันธ แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ 
ความคิดริเร่ิม ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารขอมูล และการเปนผูนํา เปนตน ส่ิงที่ทา
ทายสําหรับบัณฑิตกอนที่จะสําเร็จการศึกษา คือ การไดมีโอกาส สรางความเขาใจและความคุนเคย
กับโลกแหงความเปนจริงของการทํางานและการเรียนรู เพ่ือใหไดมาซึ่งทักษะของงานอาชีพและ
ทักษะดานการพัฒนาตนเอง นอกเหนือไปจากทักษะดานวิชาการ ซึ่งผูวาจางจะมีความคาดหวังจาก
พนักงานสูงในเรื่องดังตอไปนี้ 

1. เปนผูที่มีความรูในวิชาชีพ 
2. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี 
3. มีความซื่อสัตย ขยัน มีน้ําใจ และอดทน 
4. มีความกระตือรือรนและไมเลือกงาน 
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5. มีวินัยเครงครัดตอกฎระเบียบองคกร 
6. มีทัศนคติที่ดีตอองคกร 
นอกจากนี้ยังไดกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตที่จะกาวเขาสูงานอาชีพไวดังนี้ 
1. มีความรอบรู 

1.1 รอบรูในเนื้อหาวิชาของตนเองอยางถองแท 
1.2 รอบรูเก่ียวกับองคกรที่ตนเองปฏิบัติงาน 
1.3 รอบรูเก่ียวกับเนื้อหาและภาระงานที่รับผิดชอบ 
1.4 รักที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

2. สูงานหนัก 
2.1 มีความรักงาน  มีทศันคติในแงบวกตองานและปญหาของงาน โดยระลึกอยู  

เสมอวางานและปญหาคือโอกาสที่ไดรับ 
2.2 มีความกระตือรือรน ปวารณาตนเองที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลา 
2.3 มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ของตนเอง 
2.4 มีความพรอมเสมอทั้งรางกายและจิตใจที่จะปฏิบัติงาน 

3. รักองคกร 
3.1 มีทัศนคติที่ดีตอองคกรและหนวยงาน 
3.2 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนทีม 
3.3 ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ใจกวาง รูจักมองและคิดสิ่งใหมๆ เสมอ 

4. ยึดมั่นวินัยและจริยธรรม 
4.1 มีวินัยในการปฏิบัติงาน 
4.2 ซื่อสัตยสุจริต  ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ 
4.3 รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 จากความหมายที่กลาวมาแลว สรุปไดวา คุณภาพของบัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
มีความรูความสามารถทั้งวิชาการและความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางานและเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม โดยสถาบันการศึกษาตองคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิตตามความ
ตองการของหนวยงานที่เก่ียวของและกํากับ รวมถึงสนองตอบตอความตองการของผูใชบัณฑิตทุก
ระดับของสถาบันการศึกษา 
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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) จริยธรรม 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 
 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 
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 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 เปนลกัษณะที่สังคมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมนัน้ คือ พฤติกรรมที่สังคมนยิม
ชมชอบใหการสนบัสนนุและลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมเปนการกระทาํที่
สังคมลงโทษหรือพยายามกําจัดและผูกระทําพฤติกรรมนัน้ สวนมากรูสึกวาเปนสิ่งทีไ่มถูกตองและไม
สมควร ฉะนัน้ ผูที่มีจริยธรรมสูง คอื ผูที่มลัีกษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมาก สวนประเภทหลงั
มีนอย 
 สาโรช บวัศร ี   (2526, หนา 20)   ไดใหความหมายของจริยธรรมวาเปนคานิยมในระดบั
ตางๆ ที่สังคมและบคุคลตองยึดมัน่ถือมัน่ และการมจีริยธรรมนี้จะนําสันติสุขมาใหแกบคุคลและ
สังคมไดตามควรแกกรณ ี เพราะวาจริยธรรมเปนเครื่องควบคุมปฏิกิริยาระหวางมนษุย และสังคม
หรือส่ิงแวดลอมทั้งปวง 
 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2526, หนา 6) ไดใหความหมายของจริยธรรม
วาเปนแนวทางความประพฤติและการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุถึงสภาพชีวติอันทรงคุณคาและพึงประสงค 
 
 จากความหมายของจริยธรรมที่กลาวมาแลว สรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง แนวทางความ
ประพฤตแิละการปฏิบตัิที่ดขีองบคุคล ทัง้กาย วาจา ใจ ซึ่งอยูในกรอบของศีลธรรม กฎหมาย 
วัฒนธรรมของสังคมนัน้ ๆ เพ่ือใหสามารถอยูในสังคมอยางสงบสุข 
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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 การกระทาํหรือไมกระทาํส่ิงใดเพื่อความถกูตองดีงามอนัเปนอดุมคตหิรือ
อุดมการณในจิตใจทีเ่รียกวา ทําความด ีเพราะอยากทาํ หรือทําความดเีพ่ือความด ี
 ดวงเดือน  พันธุมนาวนิ ( 2524, หนา 2-4) ไดแบงลักษณะตางๆของมนษุยที่เก่ียวของกับ 
จริยธรรมเปน  4 ประการ ดังนี้ 
 1. ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การมีความรูในสังคมนัน้เกี่ยวกบัการกระทาํชนิดใดดีที่
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
ในเรื่องนัน้ๆ เขาดวยกนั  ดงันั้น ทศันคติเชิงจริยธรรม  จึงมีคุณสมบตัทิี่จะใชทํานายไดแมนยํากวา
ความรูเชิงจริยธรรม 

3. เหตผุลเชงิจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใชเหตผุลในการตดัสนิใจเลือกที่จะกระทาํ
หรือไมกระทําพฤตกิรรมอยางใดอยางหนึ่ง เหตผุลดังกลาวชวยใหทราบเหตุจูงใจทีอ่ยูเบื้องหลัง การ
กระทาํของบุคคล ซึ่งการกระทําบางอยางอาจขัดกบัความรูสึกของบคุคลสวนใหญ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
เหตผุลและสถานการณเปนสาํคญั 
 4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤตกิรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรือ
งดเวนการแสดงพฤตกิรรมที่ฝาฝนกฎหมายหรือคานิยมในสังคมนัน้พฤติกรรมที่สังคมยอมรบั  เชน  
การใหทาน  การเสียสละเพือ่สวนรวมและการชวยเหลอืผูตกทกุขไดยาก เปนตน  พฤติกรรมที่สังคม
ไมยอมรับ  เชน  การโกงสิง่ของ เงินทองหรือคะแนน  การขโมยและการกลาวเท็จ  พฤติกรรมเชงิ
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จริยธรรมเปนสิ่งที่สังคมใหความสาํคญัมากกวาดานอืน่ๆ  ทั้งนี้เพราะการกระทาํในทางดีและทางเลว
ของบคุคลสงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของสังคม 

นอกจากนี ้  ดวงเดอืน  พันธุมนาวนิ  ยังไดแบงลักษณะของจริยธรรมดังกลาวออกเปน 2 
ดานดังนี ้
 1. ดานเนื้อหาของจริยธรรม  คือส่ิงทีแ่ตละสังคม หรือหมูเหลาอบรมสั่งสอนลกูหลานของ
ตนวาทาํส่ิงนั้นดี ทาํส่ิงนีไ้มด ี ซึ่งจะปรากฏในรูปของการใหความรูเก่ียวกับพฤติกรรมที่ทําแลว  ผูทาํ
จะไดรับการสรรเสริญจากสังคมและพฤติกรรมที่ทําแลวจะถูกสังคมลงโทษ  เปนเนือ้หาความรูทาง
ศาสนา ทางกฎระเบยีบประเพณีของหมูเหลา  อาจอยูในรูปคานิยมของสังคม  หรือทัศนคติของ
บุคคลและในรปูของบุคคลิกภาพที่เก่ียวกับคุณธรรมและประทษุกรรมตางๆ  เชน  ความเอื้อเฟอ  
ความกาวราว สันโดษ อิทธบิาทสี ่ ฯลฯ  ดานเนื้อหาทางสังคมนี้แตละสังคมอาจแตกตางกันไดมาก 
ส่ิงที่สังคมหนึง่วาดคีวรทาํ อีกสังคมหนึ่งอาจไมสนบัสนนุ  เพราะเหน็เปนสิ่งไมจาํเปนหรือเปนสิ่งที่
นารังเกียจ 
 2. ดานโครงสรางของจริยธรรม  ไดมกีารสรางหลักหรือจัดตั้งจริยธรรมเปนประเภทตางๆ 
ประเภทที่ใชนีจ้ะแสดงถึงความเจริญทางจริยธรรมเปนขัน้ ๆ ไปตัง้แตข้ันต่าํสุดไปจนถึงข้ันสงูสุด 
การพจิารณาจริยธรรมทางดานโครงสรางนียึ้ดเหตุจูงใจในการเลือกกระทําเปนสําคัญ และเกิดจาก
การพจิารณาวา การรูการคดิของมนษุยนัน้มีโครงสรางเชนกนั ตัวอยางเชน ทฤษฎีพัฒนาการทางการ
รูคิดของเพียเจท กลาวคอื มีผูคาดวาจริยธรรมของบุคคลนั้นมบีางสวนที่ข้ึนอยูกับการรูคดิของ
บุคคล ดังนั้น จริยธรรมทางดานนี้จงึมโีครงสรางดวย เพียเจทเปนผูริเร่ิมความคดินีแ้ละโคลเบอรก
ไดขยายความคิดนี้ออกไปจาก 3 ข้ัน เปน 6 ข้ันและครอบคลุมการบรรลุวุฒิภาวะทางจิตใจที่สูงกวา
ลักษณะทางดานโครงสรางของจริยธรรมนี้คอืการใชเหตผุลเชิงจริยธรรมดังกลาวมาแลว 
 
 สาโรช บัวศร ี(2522, หนา 18) กลาววาจรยิธรรมมโีครงสรางสําคญัอยางนอย 2 ขอคอื 
  1. ศีลธรรม ส่ิงที่งดเวนสิ่งทีไ่มควรปฏบิัต ิ
  2. คุณธรรม ส่ิงที่เราควรปฏิบัต ิ
 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
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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 
ดงันัน้ 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 
จริยธรรมกาํหนดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เปนผลสบืเนือ่งจากการเรียนรูโดยบังเอิญและการ
เลียนแบบ ทฤษฎีใหความสาํคญัแกลักษณะของสถานการณซึง่จะเปนเครื่องกระตุนใหบุคลากร
กระทาํซ้าํ ๆ จนกลายเปนลักษณะนิสัยของเขาในที่สุด 
 
 จากแหลงกําเนิดของจริยธรรมที่กลาวมาแลว สรุปไดวา แหลงกําเนดิของจริยธรรมมีสาเหตุ
มาจากอิทธิพลของสังคมมากกวาอิทธิพลของพนัธกุรรมและจริยธรรมจะพัฒนาข้ึนตามความสามารถ
ทางการรบัรู สติปญญาและอารมณของบคุคลเปนสาํคญั 
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องคประกอบของจริยธรรม 
 
 จริยธรรมมอีงคประกอบที่สําคญั (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524, หนา 2-3) ดังนี ้
 1. ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง การมคีวามรูวาในสังคมของตนนั้นถอืวาการกระทาํชนิดใด
ดีควรกระทาํและการกระทาํใดเลว ควรงดกระทํา ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรือไม
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ปริมาณความรูเชิงจริยธรรมหรือความรูเก่ียวกับคานยิมทางสังคมนี้ข้ึนกบั
อายุ ระดบัการศึกษาและพฒันาการทางสตปิญญาของบุคคลดวย 
 
 2. เจตคติเชิงจริยธรรม คือ   ความรูสึกของบคุคลที่เก่ียวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมตาง ๆ     วาตนชอบหรือไมชอบลักษณะนั้นเพยีงใด ซึง่เปนกจิกรรมที่มีทั้งความรูและ
ความรูสึกในเรื่องจริยธรรมเขาดวยกนั เจตคติเชิงจริยธรรมของบคุคลสวนมาก 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 
 
 จากองคประกอบจริยธรรมทีก่ลาวมาแลว สรุปไดวา จริยธรรมมอีงคประกอบที่สําคญั 4 
ประการ คือ ความรูเชิงจริยธรรม เจตคตเิชิงจริยธรรม พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมและเหตผุลเชิง
จริยธรรม 

 
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
 
 พัฒนาการบุคลิกภาพทางจริยธรรมในเด็กและเยาวชน เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเด็กเติบโต
ข้ึนเปนผูใหญที่มีคุณธรรม มีแนวทางพฤติกรรมและการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุสภาพชีวิตอัน
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ทรงคุณคา มีความคิดและการกระทําในส่ิงที่ดีงามและเหมาะสม คุณธรรมเปนสวนของจิตใจที่
ประกอบดวยความรูสึกผิดชอบชั่วดี 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 
 
 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
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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
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 
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 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 
 
 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 
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ระดับพัฒนาการทางจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม (ทําดีและไมทําชั่ว) 
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 
 
 สรุป พัฒนาการทางจริยธรรม คือ กระบวนการพัฒนาการที่เด็กมีความสัมพันธอันใกลชิด
กับผูเล้ียงดูที่ใหความรักและความอบอุน ผูใหญตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีเปนผูช้ีแนะเด็ก
ใหกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ดวยความสม่ําเสมอและประกอบดวยเหตุและผล เพ่ือใหเด็กยอมรับ
แบบอยางที่ดีและนําไปปฏิบัติตาม การใหแรงเสริมและการใหเด็กไดปฏิบัติตนเองในกลุมจะทาํให
เด็กไดเรียนรูซ้ํา ๆ และเกิดเปนคานิยม การกระตุนพัฒนาการทางจริยธรรมควรกระทําให
เหมาะสมตามลําดับขั้นของพัฒนาการดานรางกาย สมอง สติปญญาและอารมณของเด็กแตละวัย 
ดวยการบรรลุวุฒิภาวะทางจริยธรรม คือ การที่บุคคลสามารถตัดสินการกระทําที่เหมาะสมที่
ถูกตองดวยมโนธรรมอันประกอบดวยเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับอุดมคติสากล 
 
การวัดจริยธรรม 
 
 วิธีการวัดจริยธรรมเปนการวัดที่กระทํายากและซับซอน แตนักจิตวิทยาและนักวัดผลได
พยายามหาวิธีการและสรางเครื่องมือที่มีคุณภาพพอที่จะกระตุนใหตรงตามลักษณะที่ตองการวัด
เพ่ือใหไดขอมูลที่เช่ือถือได ซึ่ง ทวี หอแกว (2524, หนา 121) กลาววา ถาจะใหไดผลที่มีความ
เที่ยงตรงสูงควรจะใชหลาย ๆ วิธีประกอบกัน ซึ่งพอสรุปวิธีการที่ใชทั่ว ๆ ไปได 5 วิธี ดังนี้ 
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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
จากหยดหมึก ใหสรางความสัมพันธตอเนื่องจากที่กําหนดให ใหเติมขอความที่ไมสมบูรณ ให
แสดงออกโดยการวาดภาพ เปนตน ซึ่งตองใชผูทดสอบที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี 
 
 จากการศึกษาเครื่องมือวัดจริยธรรม จึงสรุปไดวา เครื่องมือที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ 
วิธีการใชแบบทดสอบ 
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2.2  ประวัติและภารกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนสถาบันตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2528 เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษา วิจัย สงเสริม และใหบริการทาง
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร และครุศาสตรอุตสาหกรรมรวมทั้งทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
  
 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 
 
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 
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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 วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบงั  
   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 
 
ตราประจาํสถาบันฯ เปนวงกลมสองชั้น ภายในวงกลมชั้นในมตีรา “พระมหาพิชัยมงกุฏ” 
   และเลข ๔ ภายในตรา หมายถึง รัชกาลที่ ๔   สวนรัศมี เปนเครื่อง 
   ประกอบตรา หมายถึง พระเกียรติคุณแผไพศาล   ฉัตรเจ็ดชั้นที่อยู 

สองขางตราเปนฉัตรประกอบพระเกียรติยศ หมายถึง ความรมเย็น 
ของพสกนิกร สวนลายกนกที่ปรากฏภายในวงกลม เปนสวนประกอบ 
ที่กําหนดขึ้นเทานั้น 

 
วนัสถาปนาสถาบันฯ 24 สิงหาคม  
 
ดอกไมประจาํสถาบันฯ ดอกแคแสด 
 
สีประจําสถาบนัฯ สีแสด (สีประจํารัชกาลที่ ๔) 
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วิสัยทัศน  เปนสถาบันทางการศึกษาช้ันนําที่มุงวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
   เพ่ือสรางนวัตกรรมและองคความรูดวยภมูิปญญาและศลิปะวิทยาการใน                     
                               การพัฒนาชาติสูสากล 
 
ปรัชญา   การศึกษา วิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานของการ
   พัฒนาประเทศ 
 
ปณิธาน   มุงมั่นใหการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือความเปนเลิศ 
   ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูคุณธรรม จรยิธรรม และ 
   ดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ   พันธกิจตามพระราชบัญญตัสิถาบันฯ ไดกําหนดไว 4 ดานดังนี ้
   - การจัดการเรียนการสอน 
   - การวิจัย 
   - บริการวิชาการ 
   - ทะนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  
 หนวยงานภายในสถาบันฯ  
 สถาบันฯ ไดแบงสวนราชการ ทั้งที่จัดตั้งตามกฎหมายและจัดตั้งตามมติสภาสถาบนัฯ 
เปนหนวยงานระดับคณะทั้งหมด 18 หนวยงาน ดังนี ้
 1. สํานักงานอธิการบด ี
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร 
 3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 4. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 5. คณะวิทยาศาสตร 
 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. บัณฑติวิทยาลัย 
 9. สํานักหอสมุดกลาง 
 10. สํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 
 11. สํานักทะเบียนและประมวลผล 
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 12. สํานักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. วิทยาเขตชุมพร 
 14. วิทยาลัยนานาชาต ิ
 15. คณะอตุสาหกรรมเกษตร  
 16. สํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 
 17. สํานักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
 18. สํานักวิจัยรวมดานเทคโนโลยีการบนัทึกขัอมูลและการประยุกตใชงาน 
 
2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 สําหรับงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มีผูทําการวิจัยไว
ดังตอไปนี้ 
 
 ชาญชัย   สุขสกุล  (2548) ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของนายจางและ
ผูประกอบการที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ รุนที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 
2548  พบวา ความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการที่มีตอคุณลักษณะโดยรวมอยูในระดับ
มาก  เมื่อแยกประเด็นในการพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตใน 3 ดาน พบวา ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระดับความพึงพอใจมาก ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ มีระดับความพึงพอใจมาก ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน มีระดับความพึงพอใจมาก นายจางและผูประกอบการใหขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัย 
ควรจะพัฒนาดานบุคลิกภาพ ดานจิตสํานึกในเรื่องของการอุทิศเวลาใหกับองคกร และการใฝ
เรียนรูอยางตอเนื่อง 
 
 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 
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 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 
 
 อรุณรุง  เกากุลบุตร ( 2547) ไดทําการวิจัยความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการ
ที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ รุนที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2546-2547 พบวา
ความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการที่มีตอคุณลักษณะโดยรวมอยูในระดับนอย  เมื่อ
แยกประเด็นในการพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตใน 3 ดาน พบวา ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรรในวิชาชีพ มีระดับความพึงพอใจมาก ดานความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ มีระดับความพึงพอใจนอย ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน มีระดับความ
พึงพอใจนอยที่สุด นายจางและผูประกอบการใหขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัย ควรพัฒนา
บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกของบัณฑิต เพ่ือใหเกิดการวางตัวที่เหมาะสม รวมทั้งการปลูก
จิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบ และอุทิศเวลาใหกับองคกร และควรใหความสําคัญตอการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
 



34 

 

 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 
 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2546) ไดศกึษาติดตามผลบณัฑิตมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
รุนปการศึกษา 2544  ในสวนของผูบังคบับญัชา มองวา บณัฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
คุณลักษณะและความสามารถในการทํางานในภาพรวมอยูในระดบัด ีโดยความคดิเห็นของ
ผูบังคบับญัชาจะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญกับประเภทของหนวยงานที่บัณฑติเขาทํางาน ซึ่ง
ผูบังคบับญัชามองวา คุณลักษณะทุกดานของบัณฑิต ไมวาจะเปนดานการดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืน 
ดานการสือความหมาย ดานทักษะทางวิชาชีพและดานทกัษะในการจดัการอยูในระดบัด ี
 
 บรรจง  พลไชย และคณะ (2546 ) ไดทาํการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตและหลักสูตรพยาบาลสาสตรบัณฑติ (ตอเนื่อง) ทีสํ่าเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2544 วิทยาลัยพยาบาลลรมราชชนนี นครพนม พบวา ผูใชบัณฑิตมคีวาม
พึงพอใจบัณฑติของวิทยาลัยฯ ในดานความสามารถทางวิชาการ/การปฏิบัติงาน ดาน
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ในระดบัมาก   
  

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 
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 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 
  จุดดอย คือ 
  1. ขาดความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอร 
  2. ควรปรับปรุงทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 
  3. ทักษะในการสืบคนขอมูลและใชเทคโนโลยีสมัยใหมยังนอย 
  4. มีภาวะการเปนผูนําดานการตัดสินใจเชื่องชา 
  5. ควรมีการรวมงานสังคมบาง 
  
 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
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ภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา สามารถคนควาและเรียนรูดวยตนเอง ใชอุปกรณเทคโนโลยี
ทันสมัย ทันตอเหตุการณในสังคม และประยุกตงานได 
  3. ดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย มีมนุษยสัมพันธดี รับผิดชอบตอหนาที่การงาน 
แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกกาลเทศะ ซื่อสัตย สูงานไมเก่ียงงาน เคารพกฎเกณฑขององคกร 
กระตือรือรน มีความคิดสรางสรรค กลาแสดงความคิดเห็นและมีวิสัยทัศนกวางไกล 
 
2.4   กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ไวดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิการวิจัย 

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
ของบัณฑิตระดับปรญิญาตรี
- ประเภทของหนวยงาน 
- คณะ 



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 ที่สําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา ในป
การศึกษา 2548  จํานวนทั้งส้ิน 3,401 คน จําแนกเปนนายจางหรือผูบังคับบัญชาของบณัฑติระดบั
ปริญญาตรี จํานวน 2,648 คน จําแนกเปนคณะวิศวกรรมศาสตร 1,083 คน คณะสถาปตยกรรม 
192 คน  คณะครุ ศ า สตร อุ ตส าหกรรม  424 คน  คณะวิ ทย าศ าสตร  364 คน  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 362 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 131 คน วิทยาเขตชุมพร 92 คน และ
บัณฑิตศึกษาจํานวน 753 คน จําแนกเปนคณะวิศวกรรมศาสตร 153 คน คณะสถาปตยกรรม 20 
คน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 253 คน คณะวิทยาศาสตร 45 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
69 คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 194 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 คน  
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การกําหนดกลุมตัวอยาง (Sample Size) ที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา โดยการคํานวณตามวิธีการของ Taro Yamane (ยุทธพงษ, 
2543 : 79) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

 
 
จากสูตร  n  =   N 

                      1+ Ne2   
   

เมื่อ n   แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

              N   แทน ขนาดของประชากร 
 

  e   แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
เทากับ 0.05 

  
 แทนคา  n1   =            2,648 
     [1 + (2,648)(0.05)2] 

 =    348  
n2   =            753 

     [1 + (753)(0.05)2] 

 =    262  

  ขนาดกลุมตัวอยางรวม n1 + n2 = 348+262 = 610 

3.2 การสุมตัวอยาง 
เนื่องจากประชากรที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ มีลักษณะคลายคลึงกันและทราบจํานวน

ประชากรในสวนยอยทั้งหมด ผูวิจัยจึงเลือกการสุมตัวอยางที่เปน Non-Probability Sampling 
โดยวิธีกําหนดโควตา (Quota Sampling) ตามจํานวนของประชากรที่จบการศึกษาในปการศึกษา 
2548 ซึ่งจํานวนของประชากรกลุมตัวอยางที่เลือกมีดังนี้ 

 
จํานวนกลุมตัวอยางตามระดับการศึกษา X จํานวนประชากรที่จบการศึกษาในแตละคณะ 
 
  จํานวนประชากรทั้งหมดตามระดับการศึกษา 
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จํานวน (คน) สุม (คน) 
หนวยงาน 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1,083 147 6 1,236 142 51 2 195 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 192 20 - 212 25 7 - 32 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 424 251 2 677 56 87 1 144 
คณะวิทยาศาสตร 364 45 - 409 48 16 - 64 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 362 69 - 431 48 24 - 72 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 194 - 194 - 67 - 67 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 131 19 - 150 17 7 - 24 
วิทยาเขตชุมพร 92 - - 92 12 - - 12 

รวม 2,648 745 8 3,401 348 259 3 610 
 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 

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 
 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ ของนายจางที่มีตอบัณฑิต 
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3.4 การทดสอบเครื่องมือวิจัย 
 

 1. ในการวิเคราะหความถูกตองของแบบสอบถามที่สรางข้ึน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
จากแบบสอบถามเดิม ซึ่งมีการวัดความสอดคลองภายใน ตามวิธีของครอนบราช (Cronbach, 
1990 : 204) มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาท้ังฉบับเทากับ 0.97 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง  

 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชวิธีดังตอไปนี้ 
1. มีหนังสือจากกองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เพ่ือขอความรวมมือจากนายจางในการตอบแบบสอบถาม 
2. สงแบบสอบถามทางไปรษณีย จํานวนทั้งส้ิน 1,300 ฉบับ (ใชฐานขอมูลจากกองแผนงาน

ในเรื่องของบัณฑิตที่มีงานทําแลว ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่อยูของนายจาง ซึ่งไดทําการ
สํารวจในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549) เพ่ือกระจาย
แบบสอบถามดังกลาวใหกับนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตามที่ตาง ๆ 
และกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามกลับคืนภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 

3. แบบสอบถาม สงใหกับนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตามที่อยู
ตางๆ ไดแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 661 ฉบับ คิดเปนรอยละ 50.85 ของแบบสอบถามที่
สงออก ดังนี้ 

 
จํานวน (คน) 

หนวยงาน 
ตร ี โท เอก รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 159 51 2 212 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 26 8 - 34 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 58 88 2 148 
คณะวิทยาศาสตร 59 16 - 75 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 63 24 - 87 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 67 - 67 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 7 - 25 
วิทยาเขตชุมพร 13 - - 13 

รวม 396 261 4 661 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 
 หลังจากที่ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลว จะมีข้ันตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1.  ตรวจสอบขอมูลเพ่ือพิจารณาถึงความผิดปกติของขอมูล และความสมบูรณของขอมูล
ที่ไดจากแบบสอบถาม 
 
 2.  ขอมูลที่ถูกตองจะนํามาลงรหัส (coding) เพ่ือเปนการแยกคําตอบออกจากกัน โดยมี
การแทนคําตอบดวยคะแนนตัวเลข 
 
 3.  นําไปวิเคราะหหาคาเฉล่ียโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ภายใตโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows 
 
 สวนการวิเคราะหขอมูลเปนการนําขอมูลที่ไดทําการประมวลผลโดยการจัดเรียบเรียงให
เปนระเบียบแลวมาศึกษาดวยหลักวิธีทางสถิติ เพ่ือนําผลที่ไดไปใชในการทดสอบโดยผูวิจัย
พิจารณาเลือกใชเทคนคิการวิเคราะหขอมูล 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 
 
 เกณฑในการแปลความหมายของระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ
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 กลุมขึ้นไป 
5. ใช LSD (Least Significant Different) ในการเปรียบเทียบเชิงซอนแบบมีเง่ือนไขคา

ความแปรปรวนของขอมูลทุกชุดตองเทากัน 
6. คา Brown-Forsythe ใชในการทดสอบเปรียบเทียบตัวแปรอิสระ ความแปรปรวน

ของขอมูลไมเทากัน 
7. ใช Dunnett’s T3 ในการเปรียบเทียบเชิงซอนแบบไมมีเง่ือนไขเกี่ยวกับการเทากัน

ของคาความแปรปรวน 
 
สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การนําเสนอผลการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ รุนปการศึกษา 2548 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งส้ิน 661 ราย ผลการวิจัยแบงเปน 4 สวนดังนี้ 
 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามและสถานภาพของหนวยงาน 
 
 สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 รุนปการศึกษา 2548 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 453 
คน คิดเปนรอยละ 68.50 และเปนเพศหญิง จํานวน 208 คน คิดเปน รอยละ 31.50 รายละเอียด
ตามตารางที่ 1 
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 สถานภาพหรือตําแหนง จากการวิจัยพบวา นายจางผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
ผูจัดการ/ผูอํานวยการ จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 44.50 รองลงมา คือ หัวหนางาน จํานวน 
275 คน คิดเปนรอยละ 41.60 เจาของกิจการ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 8.00 และอ่ืน ๆ 
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 5.90 รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
 ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา จากการวิจัยพบวา นายจางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูบังคับบัญชา
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เปนเวลามากกวา 6 เดือน จํานวน 526 คน คิด
เปนรอยละ 79.60 เปนผูบังคับบัญชาเปนเวลา 4-6 เดือน จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 12.90 
เปนผูบังคับบัญชาเปนเวลา 1-3 เดือน จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 6.50 และเปนผูบงัคบับญัชา
นอยกวา 1 เดือน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.10 รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
 ประเภทของหนวยงาน จากการวิจัยพบวา ประเภทของหนวยงานของนายจางสวนใหญ
เปนเอกชน/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 492 คน คิดเปนรอยละ 74.40 รองลงมา คือ สวนราชการ 
จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 18.00 รัฐวิสาหกิจ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 4.10 และอ่ืน ๆ 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 3.50 รายละเอียดตามตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของนายจาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 
  ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (ราย)           รอยละ 

จํานวนกลุมตวัอยางรวมทั้งส้ิน 661 100.00 

เพศ 

 ชาย      453 68.50 
 หญิง     208 31.50 
 
สถานภาพหรือตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 

 เจาของกิจการ   53 8.00
 หัวหนางาน   275 41.60 
 ผูจัดการ/ผูอํานวยการ  294 44.50 
 อ่ืน ๆ     39 5.90 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของนายจาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคล (ตอ) 
 
  ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (ราย)           รอยละ 
ระยะเวลาที่เปนผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของบัณฑิต 

 นอยกวา 1 เดอืน  7 1.10 
 1-3 เดือน    43 6.50 
 4-6 เดือน    85 12.90 
 มากกวา 6 เดอืน  526 79.60 
 
ประเภทของหนวยงาน 

 สวนราชการ   119 18.00 
 เอกชน/ธุรกิจสวนตัว  492 74.40 
 รัฐวิสาหกิจ   27 4.10 
 อ่ืน ๆ     23 3.50 
 

 

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 3.88 เมื่อ
พิจารณาสาเหตุที่มีผลตอระดับความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบวา นายจางมีความพึงพอใจในดาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในระดับมากเปนอันดับที่หนึ่ง โดยมีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 4.09 โดยจําแนกเปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.98 ,4.25 และ4.23 ตามลําดับ รองลงมาในอันดับที่สองคือ ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.83 โดยจําแนก
เปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70,4.03 และ 4.15 



 

 
 
 

46

ตามลําดับ รองลงมาในอันดับที่สามคือ ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิตมีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.78 โดยจําแนกเปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 3.65,3.98 และ 4.25 ตามลําดับ และในอันดับสุดทายคือ ดาน
ความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 
3.71 โดยจําแนกเปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.58,3.89 และ 3.79ตามลําดับ  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 

 

3.70 

 

0.56 

 

มาก 

 

4.03 

 

0.49 

 

มาก 

 

4.15 

 

0.62 

 

มาก 

 

3.83 

 

0.55 

 

มาก 

ดานความรูพื้นฐานที่
สงผลตอการทํางาน 

3.58 0.54 มาก 3.89 0.47 มาก 3.79 0.21 มาก 3.71 0.53 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 

 

3.98 

 

0.63 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.52 

 

มาก 

 

4.23 

 

0.77 

 

มาก 

 

4.09 

 

0.60 

 

มาก 

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

 

3.65 

 

0.56 

 

มาก 

 

3.98 

 

0.50 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.55 

 

มาก 

 

3.78 

 

0.56 

 

มาก 

รวม 3.75 0.50 มาก 4.07 0.42 มาก 4.14 0.53 มาก 3.88 0.49 มาก 

1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 
 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง ดานความรูความสามารถทางวิชาการใน
การปฏิบัติงาน พบวา ความพึงพอใจของนายจางโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 3.83 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีความพึง
พอใจในเรื่องมุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนดเปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 
รองลงมาคือ เร่ืองความสามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
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4.01 และมีความพึงพอใจในเรื่องมีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงานเปนอันดับ
สุดทาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.63  
 เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา นายจางมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีในระดับมาก คือ ในเรื่องมุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด เปนอันดับแรก โดยมี
คาเฉล่ีย 3.92 รองลงมา คือ เร่ืองสามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว โดยมีคาเฉล่ีย 
3.90 และนายจางมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางซึ่งเปนอันดับสุดทายในเรื่องมี
ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.49  ในระดับปริญญาโท 
นายจางมีความพึงพอใจในระดับมากเปนอันดับแรกในเรื่องความสามารถในการใชเครื่องมือ / 
อุปกรณในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 รองลงมา คือ เร่ืองใฝหาความรูและทักษะเพื่อ
พัฒนาคนเองใหมีความกาวหนาและความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.19 และ 4.18 ตามลําดับ และมีความพึงพอใจเปนอันดับสุดทายในเรื่องมีความสามารถ
ในการจัดระบบงานและควบคุมงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84  สําหรับปริญญาเอก นายจางมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 เร่ือง คือ เร่ืองใฝหาความรูและทักษะเพื่อพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนาและเรื่องสามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.75 และ 4.50 ตามลําดับ และมีความพึงพอใจในระดับมากสําหรับ 10 เร่ืองที่เหลือ โดยมีความ
พึงพอใจเปนอันดับสุดทายใน 3 เร่ือง คือ เร่ืองความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เร่ือง
ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน และเร่ืองมีความสามารถในการจัด
ระบบงานและควบคุมงาน ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากันทั้ง 3 เร่ือง คือ 3.75 รายละเอียดตามตารางที่ 3   
 
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
ทฤษฎีมาประยุกตใชใน
การทํางาน 

 

3.62 

 

0.70 

 

มาก 

 

3.96 

 

0.64 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.50 

 

มาก 

 

3.76 

 

0.70 

 

มาก 

2. การนําความรู
ทางดานปฏิบัติมาใชใน
การทํางาน 

 

3.69 

 

0.71 

 

มาก 

 

4.02 

 

0.64 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.50 

 

มาก 

 

3.82 

 

0.70 

 

มาก 

3. ความสามารถในการ
วิ เคราะหทางวิชาการ
อยางมีเหตุผล 

 

3.59 

 

0.71 

 

มาก 

 

3.91 

 

0.65 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.96 

 

มาก 

 

3.72 

 

0.71 

 

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 

4. ความสามารถใน
การใช เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 

3.74 

 

0.65 

 

มาก 

 

4.18 

 

0.65 

 

มาก 

 

3.75 

 

0.50 

 

มาก 

 

3.91 

 

0.68 

 

มาก 

5. ความสามารถใน
กา ร ใช เ ค รื่ อ งมื อ/
อุปกรณในการทํางาน 

 

3.83 

 

0.70 

 

มาก 

 

4.22 

 

0.65 

 

มาก 

 

3.75 

 

0.50 

 

มาก 

 

 

3.99 

 

0.70 

 

มาก 

6. สามารถเรียนรูงาน
ที่ ไ ด รั บมอบหมาย
อยางรวดเร็ว 

 

3.90 

 

0.77 

 

มาก 

 

4.16 

 

0.66 

 

มาก 

 

4.50 

 

1.00 

 

มาก
ที่สุด 

 

4.01 

 

0.74 

 

มาก 

7. มีความสามารถใน
การจัดระบบงานและ
ควบคุมงาน 

 

3.49 

 

0.80 

 

ปาน
กลาง 

 

3.84 

 

0.68 

 

มาก 

 

3.75 

 

0.96 

 

มาก 

 

3.63 

 

0.77 

 

มาก 

8. มุงมั่นที่จะทําให
งานสําเร็จตามกําหนด 

 

3.92 

 

0.83 

 

มาก 

 

4.16 

 

0.72 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.96 

 

มาก 

 

4.02 

 

0.79 

 

มาก 

9. สามาถแกปญหาที่
เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า ง
ทํางาน 

 

3.60 

 

0.75 

 

มาก 

 

3.91 

 

0.65 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.82 

 

มาก 

 

3.73 

 

0.72 

 

มาก 

10. สามารถเสนอ
ความคิดและเหตุผลที่
เปนประโยชนตองานได 

 

3.59 

 

0.76 

 

มาก 

 

3.96 

 

0.70 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.96 

 

มาก 

 

3.73 

 

0.76 

 

มาก 

11. ใฝหาความรูและ
ทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง
ใหมีความกาวหนา 

 

3.76 

 

0.82 

 

มาก 

 

4.19 

 

0.70 

 

มาก 

 

4.75 

 

0.50 

 

มาก
ที่สุด 

 

3.93 

 

0.80 

 

มาก 

12. มีความคิดริเริ่ม 
สร า ง ส ร รค ใ นก า ร
ทํางาน 

 

3.61 

 

0.77 

 

มาก 

 

3.95 

 

0.72 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.82 

 

มาก 

 

3.75 

 

0.77 

 

มาก 

รวม 3.70 0.56 มาก 4.04 0.49 มาก 4.15 0.62 มาก 3.83 0.56 มาก 
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2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน 
 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน 
พบวา   ความพึงพอใจของนายจางโดยรวมอยูในระดับมาก   มีคาเฉล่ียเทากับ  3.71  โดยมีความ 
พึงพอใจในระดับมาก คือ เร่ืองความสามารถในการสนทนาภาษาไทยเปนอันดับแรก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.17 รองลงมาคือความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ใน 3 เร่ือง คือ เร่ืองความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน เร่ืองความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน และเร่ืองความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษเปนอันดับ
สุดทาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.37, 3.25 และ 3.20 ตามลําดับ  
 เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาเอกในระดับมาก คือ เร่ืองความสามารถในการสนทนาภาษาไทยโดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.04 และ 4.50 ตามลําดับ และปริญญาโท ในเรื่องมีความรูความสามารถในการ
ใชคอมพิวเตอร โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางและเปนอันดับ
ทายที่สุดทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทและปริญญาเอกในเรื่องความสามารถในการ
สนทนาภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.09, 3.38 และ 3.25 ตามลําดับ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4   
  
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. ความสามารถในการ
สนทนาภาษาไทย 

 

4.04 

 

0.73 

 

มาก 

 

4.38 

 

0.63 

 

มาก 

 

4.50 

 

0.58 

มาก
ที่สุด 

 

4.17 

 

0.71 

 

มาก 

2. ความสามารถในการเขียน
ภาษาไทย 

 

3.99 

 

0.74 

 

มาก 

 

4.27 

 

0.69 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.96 

 

มาก 

 

4.10 

 

0.73 

 

มาก 

3. ความสามารถในการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 

 

3.09 

 

0.74 

ปาน
กลาง 

 

3.38 

 

0.66 

ปาน
กลาง 

 

3.25 

 

0.50 

ปาน
กลาง 

 

3.20 

 

0.73 

ปาน
กลาง 

4. ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษในการทํางาน 

 

3.27 

 

0.72 

ปาน
กลาง 

 

3.53 

 

0.67 

 

มาก 

 

3.50 

 

0.58 

 

มาก 

 

3.37 

 

0.71 

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 

5. ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษในการทํางาน 

 

3.13 

 

0.74 

ปาน
กลาง 

 

3.43 

 

0.70 

ปาน
กลาง 

 

3.50 

 

0.58 

 

มาก 

 

3.25 

 

0.74 

ปาน
กลาง 

6. มีความรูความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอร 

 

3.98 

 

0.68 

 

มาก 

 

4.39 

 

0.63 

 

มาก 

 

3.75 

 

0.50 

 

มาก 

 

4.14 

 

0.70 

 

มาก 

รวม 3.58 0.53 มาก 3.84 0.47 มาก 3.79 0.21 มาก 3.71 0.53 มาก 

3. ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรรณ
ในวิชาชีพ พบวา ความพึงพอใจของนายจางโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 
โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก คือเร่ืองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับแรก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.25 รองลงมาคือ มีความสุภาพออนนอม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 และมีความพึง
พอใจเรื่องปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีเปนอันดับทายสุด โดยมีคาเฉล่ีย 3.97  
 เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา นายจางมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ในเรื่องปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับแรก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.19 และ 4.36 ตามลําดับ สําหรับปริญญาเอกนายจางมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด 2 เร่ือง คือ เร่ืองความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 และ 4.50 ตามลําดับ และนายจางมีความพึงพอใจเปน
อันดับทายสุด ในระดับปริญญาตรี คือเร่ืองปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี และเร่ืองรักษาเวลาและให
ความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 เทากัน ในระดับปริญญาโท คือ
เร่ืองมีการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.16 และระดับปริญญาเอกใน 4 เร่ือง คือ เร่ืองรักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาใน
การปฏิบัติงาน  เร่ืองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําส่ังอยางเครงครัด  เร่ืองความเสียสละตอ
สวนรวม เร่ืองการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ โดย
คาเฉล ี่ยเทากับ 4.00 เทากัน  รายละเอียดตามตารางที่ 5 
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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
ความสําคัญตอเวลาใน
การปฏิบัติงาน 

 

3.82 

 

0.86 

 

มาก 

 

4.22 

 

0.65 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.82 

 

มาก 

 

3.98 

 

0.81 

 

มาก 

2. ปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับและคําสั่งอยาง
เครงครัด 

 

3.88 

 

0.83 

 

มาก 

 

4.19 

 

0.68 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.82 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.79 

 

มาก 

3. ป ฏิ บั ติ ต น เ ป น
แบบอยางที่ดี 

 

3.82 

 

0.84 

 

มาก 

 

4.20 

 

0.71 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.96 

 

มาก 

 

3.97 

 

0.81 

 

มาก 

4. ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต 

 

4.19 

 

0.68 

 

มาก 

 

4.36 

 

0.58 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.96 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.65 

 

มาก 

5. มีความจงรักภักดีตอ
หนวยงาน 

3.98 0.82 มาก 4.26 0.64 มาก 4.25 0.96 มาก 4.09 0.76 มาก 

6. มีความรับผดิชอบตอ
หนาที ่

4.08 0.75 มาก 4.34 0.64 มาก 4.75 0.50 มาก
ที่สุด 

4.18 0.72 มาก 

7. มีความเสียสละตอ
สวนรวม 

3.99 0.75 มาก 4.21 0.66 มาก 4.00 0.82 มาก 4.07 0.72 มาก 

8. มีน้ําใจตอเพื่อน
รวมงาน 

4.10 0.72 มาก 4.34 0.61 มาก 4.25 0.96 มาก 4.19 0.69 มาก 

9. มีจิตสํานึกที่ดีตอการ
ทํางาน 

4.02 0.77 มาก 4.28 0.64 มาก 4.25 0.96 มาก 4.12 0.73 มาก 

10. มีความสุภาพออนนอม 

 

4.18 0.73 มาก 4.33 0.67 มาก 4.25 0.96 มาก 4.24 0.71 มาก 

11. มีการคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

3.89 0.73 มาก 4.22 0.56 มาก 4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

4.02 0.69 มาก 

12. มีการปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมายอยาง
ถูกตองตามหลักปฏิบัติ
และวิชาการ 

 

3.87 

 

0.70 

 

มาก 

 

4.16 

 

0.60 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.82 

 

มาก 

 

3.99 

 

0.68 

 

มาก 

รวม 3.99 0.63 มาก 4.26 0.52 มาก 4.23 0.77 มาก 4.09 0.60 มาก 



 

 
 
 

52

4. ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต 
 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจาง ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต 
พบวา ความพึงพอใจของนายจางโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 โดยมีความ
พึงพอใจระดับมากในเรื่องมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.09 รองลงมาคือ การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.00 การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 และมีความพึงพอใจนอย
ที่สุด ในเรื่องมีความเปนผูนําและความสามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยทั้งสองเร่ือง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 เทากัน 
 เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับมากทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในเรื่องความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนอันดับแรก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และ 4.20 ตามลําดับ สําหรับปริญญาเอกนายจางมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุดใน 4 เร่ืองคือ เร่ืองความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง โดยทั้ง 4 เร่ืองมีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 และมีความพึงพอใจเปนอันดับ
ทายสุด ในระดับปริญญาตรี ในเรื่องมีความเปนผูนํา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 และระดับ
ปริญญาโทในเรื่อง ความสามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการทํางานจนสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 และระดับปริญญาเอกในเรื่อง มีความรูรอบตัวและ
วิสัยทัศนที่กวางไกล โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75  นอกจากนี้นายจางมีควมพึงพอใจตอระดับ
ปริญญาตรีในระดับปานกลาง 3 เร่ือง คือ มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนกวางไกล เร่ืองสามารถชัก
จูง กระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค และเร่ืองมีความเปน
ผูนํา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.47, 3.37 และ 3.32 ตามลําดับ  รายละเอียดตามตารางที่ 6 
 

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. การปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและผูอื่นได
อยางเหมาะสม 

3.93 0.72 มาก 4.10 0.65 มาก 4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

4.00 0.70 มาก 

2. ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น 

4.01 0.69 มาก 4.20 0.66 มาก 4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

4.09 0.68 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 

3. ก า รยอมรั บค ว าม
คิดเห็นของผูอื่น 

3.92 0.67 มาก 4.08 0.66 มาก 4.25 0.96 มาก 3.98 0.67 มาก 

4. มีความเปนผูนํา 3.32 0.79 ปาน
กลาง 

3.85 0.68 มาก 4.25 0.50 มาก 3.54 0.79 มาก 

5. ความสามารถให
คําปรึกษาแกผูรวมงาน
เมื่อมีปญหาได 

3.51 0.79 มาก 3.95 0.62 มาก 4.50 1.00 มาก
ที่สุด 

3.69 0.76 มาก 

6. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

3.69 0.75 มาก 4.03 0.64 มาก 4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

3.83 0.73 มาก 

7. มี ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
รอบคอบในการทํางาน 

3.57 0.75 มาก 3.95 0.65 มาก 4.00 0.82 มาก 3.73 0.73 มาก 

8. มีความรูรอบตัวและ
วิสัยทัศนที่กวางไกล 

3.47 0.71 ปาน
กลาง 

3.89 0.69 มาก 3.75 0.96 มาก 3.64 0.73 มาก 

9. สามารถชักจูง กระตุน
เ ตื อ น ใ ห ผู ร ว ม ง า น
รวมมือในการทํางานจน
สําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.37 0.77 ปาน
กลาง 

3.79 0.70 มาก 4.00 0.82 มาก 3.54 0.78 มาก 

รวม 3.65 0.56 มาก 3.98 0.50 มาก 4.25 0.55 มาก 3.78 0.56 มาก 

 
4.3 สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 

 
 เนื่องจากขอมูลจากการสํารวจบางตัวมีการกระจายมาก ทําใหตองจัดกลุมขอมูลตัวแปร
ใหมเพ่ือใหมีจํานวนขอมูลในแตละกลุม ที่จะใชเปรียบเทียบเพื่อแสดงผลอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 
ดังนี ้
 
 ปจจัย ขอมูลสํารวจ ขอมูลปรับปรุง 
ระยะเวลาที่เปน นอยกวา 1 เดือน           7 ขอมูล นอยกวา 1-6 เดือน135 ขอมูล 
ผูบังคับบัญชา/ 1-3 เดือน                  43 ขอมูล มากกวา 6 เดือน   526 ขอมูล 
หัวหนางานของ 3-4 เดือน                  85 ขอมูล 
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บัณฑิต  มากกวา 6 เดือน        526 ขอมูล 
 
ประเภทของหนวยงาน สวนราชการ               119 ขอมูล สวนราชการ        119 ขอมูล 
  เอกชน/ธุรกิจสวนตัว  492 ขอมูล เอกชน/ธุรกิจ      492 ขอมูล 
  รัฐวิสาหกิจ                   27 ขอมูล อ่ืน ๆ                  50 ขอมูล 
  อ่ืน ๆ                         23 ขอมูล 

 
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-value 
       
       

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ชาย 453 3.83 0.55   
ในการปฏิบัติงาน     0.00 0.997 
 หญิง 208 3.83 0.58   
       
ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอ ชาย 453 3.70 0.54   
การทํางาน     -0.21 0.833 
 หญิง 208 3.71 0.51   
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ตารางที่ 7 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจางจําแนกตามเพศ (ตอ) 

 
 

ความพึงพอใจ เพศ จํานวน Χ  S.D t P-value 
       

ดานคุณธรรมจริยธรรมและ ชาย 453 4.09 0.58   
จรรยาบรรณในวิชาชีพ     -0.23 0.815 
 หญิง 208 4.10 0.64   
       
ดานคุณสมบัติและพฤติกรรม ชาย 453 3.78 0.54   
ของบัณฑิต     -0.40 0.693 
 หญิง 208 3.79 0.60   

       
 ชาย 453 3.88 0.48   

รวม     -0.22 0.823 
 หญิง 208 3.89 0.51   
       

 

 สมมติฐานที่ 2 นายจางที่มีสถานภาพหรือตําแหนงงานแตกตางกัน มีผลระดับความพึง
พอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน 

 
 ผลการศึกษาพบวา นายจางที่มีสถานภาพหรือตําแหนงงานแตกตางกัน มีผลระดับความ
พึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ โดยรวม ไมแตกตางกัน จึงไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา  นายจางที่มีสถานภาพหรือตําแหนง
งานแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ 
ในดานความรู พ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน แตกตางกัน จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
รายละเอียดตามตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตาม
สถานภาพหรือตําแหนงของนายจาง 

 
 

ความพึงพอใจ สถานภาพ
หรือตําแหนง

งาน 

จํานวน Χ  S.D F P-
value 

       

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงาน เจาของ
กิจการ 

53 3.80 0.64   

 ผูจัดการ/
ผูอํานวยการ 

294 3.86 0.58 1.18 0.315 

 หัวหนางาน 
 

275 3.80 0.52   

 อื่น ๆ 39 3.95 0.48   
       

ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอ     การทํางาน เจาของ
กิจการ 

53 3.60 0.59   

 ผูจัดการ/
ผูอํานวยการ 

294 3.77 0.54 2.71 0.044* 

 หัวหนางาน 
 

275 3.66 0.51   

 อื่น ๆ 39 3.74 0.53   
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เจาของ

กิจการ 
53 4.11 0.78   

 ผูจัดการ/
ผูอํานวยการ 

294 4.14 0.61 1.58 0.197 

 หัวหนางาน 
 

275 4.02 0.54   

 อื่น ๆ 39 4.17 0.67   
ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต เจาของ

กิจการ 
53 3.77 0.71   

 ผูจัดการ/
ผูอํานวยการ 

294 3.81 0.57 1.83 0.143 

 หัวหนางาน 
 

275 3.73 0.52   

 อื่น ๆ 39 3.93 0.50   
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ตารางที่ 8 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตาม 
              สถานภาพหรือต่ําแหนงของนายจาง (ตอ) 
 
 

ความพึงพอใจ สถานภาพ
หรือตําแหนง

งาน 

จํานวน Χ  S.D F P-value 

รวม เจาของ
กิจการ 

53 3.85 0.62   

 ผูจัดการ/
ผูอํานวยการ 

294 3.92 0.51 1.88 0.135 

 หัวหนางาน 
 

275 3.83 0.45   

 อื่น ๆ 39 3.98 0.49   
       

       

 
* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
เมื่อพิจารณา ดานความรู พ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน มีคา P-value ต่ํากวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวามีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน จึงใชเทคนิคการเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) ดวยวิธี LSD (Least – Significant Different) ในการหาคาเฉล่ียเปนรายคู
ของ ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน พบวา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย เจาของกิจการ
แตกตางกับผูจัดการหรือผูอํานวยการและระดับความพึงพอใจเฉล่ีย ผูจัดการหรือผูอํานวยการ 
แตกตางกับ หัวหนางาน รายละเอียดตามตารางที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

58

ตารางที่ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย รายคูของสถานภาพหรือตําแหนงงานที่ 
                   แตกตางกันมีผลระดับความพึงพอใจ ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน ตอ 
                   บัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา แตกตางกัน  
 
ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 

 
 

 
Χ  

เจา
ขอ
งก
ิจก
าร

 

ผูจ
ัดก

าร
/

ผูอ
ําน
วย
กา
ร 

หัว
หน

างา
น 

อื่น
 ๆ

  
 

เจาของกิจการ 3.60  *   

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 3.77   *  

หัวหนางาน 3.66     

อื่น ๆ 3.74     

• ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
•  

 
สถานภาพหรือตาํแหนงงาน 

สถานภาพ
หรือตําแหนง

งาน 

Mean 
Difference 

Std.Error P-value 

     

เจาของกิจการ ผูจัดการ/
ผูอํานวยการ 

-.16575* .07916 .037* 

 หัวหนางาน 
 

-.05889 .07958 .460 

 อื่น ๆ -.13441 .11191 .230 
     

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ เจาของ
กิจการ 

.16575* .07916 .037* 

 หัวหนางาน 
 

.10687* .04450 .017* 

 อื่น ๆ .03134 .09040 .729 
หัวหนางาน 
 

เจาของ
กิจการ 

.05889 .07958 .460 

 ผูจัดการ/
ผูอํานวยการ 

-.10687* .04450 .017* 

 อื่น ๆ -.07553 .09077 .406 
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ตารางที่ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย รายคูของสถานภาพหรือตําแหนงงานที่ 
                   แตกตางกันมีผลระดับความพึงพอใจ ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน ตอ 
                   บัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา แตกตางกัน (ตอ) 
 

 
สถานภาพหรือตาํแหนงงาน 

สถานภาพ
หรือตําแหนง

งาน 

Mean 
Difference 

Std.Error P-value 

     
อื่น ๆ เจาของ

กิจการ 
.13441 .11191 .230 

 ผูจัดการ/
ผูอํานวยการ 

-.03134 .09040 .729 

 หัวหนางาน 
 

.07553 .09077 .406 
     

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 3 ระยะเวลาที่เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
สถาบันฯ แตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้ง 
4 ดาน แตกตางกัน 
 
 ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาที่ เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา สถาบันฯ แตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาโดยรวม ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว รายละเอียดตามตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 10 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตาม

ระยะเวลาที่เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 
 

ความพึงพอใจ ระยะเวลาที่ จํานวน Χ  S.D t P-value 
 เปนนายจาง      
       

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ นอยกวา1-6 ด 135 3.84 0.57   

ในการปฏิบัติงาน มากกวา 6 ด 526 3.83 0.55 0.12 0.904 
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ตารางที่ 10 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตาม
ระยะเวลาที่เปนนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ตอ) 

 
 

ความพึงพอใจ ระยะเวลาที่ จํานวน Χ  S.D t P-value 
 เปนนายจาง      
       

ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอ นอยกวา1-6 ด 135 3.75 0.55   
การทํางาน มากกวา 6 ด 526 3.70 0.53 1.10 0.273 
       
ดานคุณธรรมจริยธรรมและ นอยกวา1-6 ด 135 4.04 0.61   
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มากกวา 6 ด 526 4.10 0.60 -1.18 0.239 
       
ดานคุณสมบัติและพฤติกรรม นอยกวา1-6 ด 135 3.83 0.59   
ของบัณฑิต มากกวา 6 ด 526 3.77 0.55 1.09 0.278 
       
รวม นอยกวา1-6 ด 135 3.88 0.52   
 มากกวา 6 ด 526 3.88 0.49 0.06 0.950 
       

 
 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 
นายจางที่มีประเภทของหนวยงานแตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจแตกตางกันในทุกดาน 
รายละเอียดตามตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จําแนกตาม       
ประเภทของหนวยงาน 
 
 

ความพึงพอใจ ประเภทของ จํานวน Χ  S.D F P-value 
 หนวยงาน      
       

       
ดานความรูความสามารถทาง สวนราชการ 119 4.16 0.47   
วิชาการในการปฏิบัติงาน เอกชน/ธุรกจิสวนตัว 492 3.74 0.55 31.52 0.00* 
 อื่น ๆ 50 3.95 0.49   
       
ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอ สวนราชการ 119 3.95 0.47   
การทํางาน เอกชน/ธุรกจิสวนตัว 492 3.63 0.53 20.13 0.00* 
 อื่น ๆ 50 3.87 0.49   
       
ดานคุณธรรมจริยธรรมและ สวนราชการ 119 4.31 0.52   
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เอกชน/ธุรกจิสวนตัว 492 4.02 0.61 13.40 0.00* 
 อื่น ๆ 50 4.25 0.52   
       
ดานคุณสมบัติและพฤติกรรม สวนราชการ 119 4.08 0.50   
ของบัณฑิต เอกชน/ธุรกจิสวนตัว 492 3.70 0.55 26.04 0.00* 
 อื่น ๆ 50 3.92 0.51   
       
รวม สวนราชการ 119 4.16 0.43   
 เอกชน/ธุรกจิสวนตัว 492 3.80 0.49 29.40 0.00* 
 อื่น ๆ 50 4.02 0.43   
       

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของนายจางที่มีประเภทของ

หนวยงานที่แตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ 
ที่แตกตางกัน  โดยใชเทคนิคการเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) ดวยวิธี LSD (Least 
– Significant Different) ในการหาคาเฉล่ียเปนรายคู พบวา มี 2 คูที่แตกตางทั้ง 4 ดานอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ  0.05  คือ นายจางที่มีประเภทของหนวยงานที่เปนสวนราชการมีผลระดับความ
พึงพอใจตอบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ แตกตางกับนายจางที่เปนเอกชน/ธุรกิจ
สวนตัว อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และ นายจางที่เปนเอกชน/ธุรกิจสวนตัว มีผลระดับความ
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พึงพอใจตอบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสถาบันฯแตกตางกับนายจางประเภทอื่นๆอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05  รายละเอียดตามตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย รายคูของนายจางที่แตกตางกันมีผลระดับ
ความพึงพอใจ ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา แตกตางกัน 
 

 
 

 
Χ  

สว
นร
าช
กา
ร 

เอ
กช
น 

/ ธ
รุก
จิ

สว
นต

ัว 

อื่น
ๆ 

สวนราชการ 4.16  * * 

เอกชน / ธรุกจิสวนตัว 3.80   * 

อื่นๆ 4.02    

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 
ความพึงพอใจ 

ประเภทของ
หนวยงาน 

ประเภทของ
หนวยงาน 

Mean 
Difference 

Std.Error P-value 

      

ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการในการปฏิบัติงาน 

สวนราชการ เอกชน / ธรุกจิ
สวนตัว 

.42126 .05429 .000* 

  อื่นๆ .20792 .08956 .021* 
 เอกชน / ธรุกจิ

สวนตัว 
สวนราชการ -.42126 .05429 .000* 

  อื่นๆ -.21334 .07888 .007* 
 อื่นๆ สวนราชการ -.20792 .08956 .021* 
  เอกชน / ธรุกจิ

สวนตัว 
.21334 .07888 .007* 

ดานความรูพื้นฐานที่สงผล
ตอการทํางาน 

สวนราชการ เอกชน / ธรุกจิ
สวนตัว 

.31353 .05289 .000* 

  อื่นๆ .08022 .08725 .358 
 เอกชน / ธรุกจิ

สวนตัว 
สวนราชการ -.31353 .05289 .000* 

  อื่นๆ -.23331 .07685 .002* 
 อื่นๆ สวนราชการ -.08022 .08725 .358 
  เอกชน / ธรุกจิ

สวนตัว 
.23331 .07685 .002* 
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ตารางที่ 12 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย รายคูของนายจางที่แตกตางกันมีผลระดับ
ความพึงพอใจ ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา แตกตางกัน (ตอ) 
 
 
ความพึงพอใจ 

ประเภทของ
หนวยงาน 

ประเภทของ
หนวยงาน 

Mean 
Difference 

Std.Error P-value 

ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สวนราชการ เอกชน / 
ธุรกจิสวนตัว 

.28825 .06022 .000* 

  อื่นๆ .06145 .09934 .536 
 เอกชน / ธรุกจิ

สวนตัว 
สวนราชการ -.28825 .06022 .000* 

  อื่นๆ -.22681 .08749 .010* 
 อื่นๆ สวนราชการ -.06145 .09934 .536 
  เอกชน / 

ธุรกจิสวนตัว 
.22681 .08749 .010* 

ดานคุณสมบัติและพฤติกรรม
ของบัณฑิต 

สวนราชการ เอกชน / 
ธุรกจิสวนตัว 

.38458 .05515 .000* 

  อื่นๆ .16252 .09098 .074 
 เอกชน / ธรุกจิ

สวนตัว 
สวนราชการ -.38458 .05515 .000* 

  อื่นๆ -.22206 .08013 .006* 
 อื่นๆ สวนราชการ -.16252 .09098 .074 
  เอกชน / 

ธุรกจิสวนตัว 
.22206 .08013 .006* 

รวม สวนราชการ เอกชน / 
ธุรกจิสวนตัว 

.35556 .04842 .000* 

  อื่นๆ .13257 .07988 .097 
 เอกชน / ธรุกจิ

สวนตัว 
สวนราชการ -.35556 .04842 .000* 

  อื่นๆ -.22300 .07035 .002* 
 อื่นๆ สวนราชการ -.13257 .07988 .097 
  เอกชน / 

ธุรกจิสวนตัว 
.22300 .07035 .002* 

      

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 สมมติฐานที่ 5 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน มีผล
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน  
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 ผลการศึกษาพบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน มีผล
ระดับความพึงพอใจของนายจาง โดยรวมไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  และ
เมื่อพิจารณาในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพพบวานายจางมีความพึงพอใจ
แตกตางกันในบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ0.05รายละเอียดตามตารางที่ 13 
 

ตารางที่ 13 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ 
                 ปริญญาตรี จําแนกตามคณะ 
 
 

ความพึงพอใจ คณะ จํานวน Χ  S.D F P-value 
       
       

ดานความรูความสามารถทาง วิศวกรรมศาสตร 159 3.73 0.55   
วิชาการในการปฏิบัติงาน สถาปตยกรรมศาสตร 26 3.48 0.61   
 ครุศาสตรอุตสาหกรรม 58 3.71 0.53   
 วิทยาศาสตร 59 3.70 0.58 1.39 0.22 
 เทคโนโลยีการเกษตร 63 3.61 0.53   
 อุตสาหกรรมเกษตร 18 3.89 0.63   
 วิทยาเขตชุมพร 13 3.75 0.49   
       
ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอ วิศวกรรมศาสตร 159 3.62 0.56   
การทํางาน สถาปตยกรรมศาสตร 26 3.45 0.51   

 ครุศาสตรอุตสาหกรรม 58 3.61 0.53   
 วิทยาศาสตร 59 3.66 0.56 1.10 0.37 
 เทคโนโลยีการเกษตร 63 3.48 0.52   
 อุตสาหกรรมเกษตร 18 3.62 0.55   
 วิทยาเขตชุมพร 13 3.47 0.30   

       
ดานคุณธรรมจริยธรรมและ วิศวกรรมศาสตร 159 4.03 0.60   
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สถาปตยกรรมศาสตร 26 3.58 0.74   

 ครุศาสตรอุตสาหกรรม 58 3.96 0.60   
 วิทยาศาสตร 59 3.99 0.73 2.23 0.04* 
 เทคโนโลยีการเกษตร 63 3.97 0.56   
 อุตสาหกรรมเกษตร 18 4.10 0.60   
 วิทยาเขตชุมพร 13 4.14 0.39   

       
ดานคุณสมบัติและพฤติกรรม วิศวกรรมศาสตร 159 3.65 0.51   
ของบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร 26 3.41 0.71   
 ครุศาสตรอุตสาหกรรม 58 3.60 0.59   
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ตารางที่ 13 แสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ 
                 ปริญญาตรี จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
 

ความพึงพอใจ คณะ จํานวน Χ  S.D F P-value 
       

 วิทยาศาสตร 59 3.69 0.61 1.25 0.28 
 เทคโนโลยีการเกษตร 63 3.64 0.53   

 เทคโนโลยีการเกษตร 63 3.64 0.53   
 อุตสาหกรรมเกษตร 18 3.80 0.52   
 วิทยาเขตชุมพร 13 3.78 0.49   

       
รวมทุกดาน วิศวกรรมศาสตร 159 3.79 0.48   
 สถาปตยกรรมศาสตร 26 3.49 0.61   
 ครุศาสตรอุตสาหกรรม 58 3.75 0.49   
 วิทยาศาสตร 59 3.78 0.56 1.73 0.11 
 เทคโนโลยีการเกษตร 63 3.71 0.46   
 อุตสาหกรรมเกษตร 18 3.89 0.50   
 วิทยาเขตชุมพร 13 3.83 0.34   

• ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

เมื่อพิจารณา ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบวามีคา P-value ต่ํา
กวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงใชเทคนิคการเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) 
ดวยวิธี LSD (Least – Significant Different) ในการหาคาเฉล่ียเปนรายคูของ ผลการวิเคราะหการ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน 
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตปริญญาตรี 
สถาบันฯ ที่แตกตางกันในการหาคาเฉล่ียเปนรายคูพบวามี 6คูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ คือ  

1.นายจางที่มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตปริญญา
ตรี สถาบันฯแตกตางกับนายจางที่มีนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 โดยระดับความพึงพอใจเฉล่ียของนายจางนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรมีระดับความพึง
พอใจสูงกวานายจางนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีคาฉล่ีย 0.45 

2.นายจางที่มีนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
ปริญญาตรี สถาบันฯแตกตางกับนายจางที่มีนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05  โดยระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนายจางนักศึกษาคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมมีระดับความพึงพอใจสูงกวานายจางนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาฉล่ีย 
0.38 
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3.นายจางที่มีนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
ปริญญาตรี สถาบันฯแตกตางกับนายจางที่มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05  โดยระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนายจางนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรมีระดับความพึงพอใจ
สูงกวานายจางนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาฉล่ีย 0.41 

4.นายจางที่มีนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
ปริญญาตรี แตกตางกับนายจางที่มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05  โดยระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนายจางนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระดับความ
พึงพอใจสูงกวานายจางนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาฉล่ีย 0.39 

5.นายจางที่มีนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
ปริญญาตรี แตกตางกับนายจางที่มีนักศึกษาโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05   โดยระดับความพึงพอใจเฉล่ียของนายจางนักศึกษาโครงการคณะอุตสาหกรรม
การเกษตรมีระดับความพึงพอใจสูงกวานายจางนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาฉล่ีย 
0.52 

6.นายจางที่มีนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
ปริญญาตรี แตกตางกับนายจางที่มีนักศึกษาวิทยาเขตชุมพร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  โดย
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนายจางนักศึกษาวิทยาเขตชุมพร มีระดับความพึงพอใจสูงกวา
นายจางนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาฉล่ีย 0.56 รายละเอียดตามตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย รายคูของคณะที่แตกตางกันมีผลระดับความ 
                   พึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
                   ในวิชาชีพ แตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความพึงพอใจ     หนวยงาน หนวยงาน Mean 

Difference 
Std.Error P-value 

      

ดานคุณธรรมจริยธรรมและ วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร .44822 .13132 .001* 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ครุศาสตรอุตสาหกรรม .06714 .09522 .481 
  วิทยาศาสตร .03682 .09463 .697 
  เทคโนโลยีการเกษตร .05889 .09241 .524 
  อุตสาหกรรมเกษตร -.07350 .15438 .634 
  วิทยาเขตชุมพร -.10743 .17907 .549 
 สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร -.44822 .13132 .001* 
  ครุศาสตรอุตสาหกรรม -.38108 .14651 .010* 
  วิทยาศาสตร -.41140 .14613 .005* 
  เทคโนโลยีการเกษตร -.38933 .14470 .007* 
  อุตสาหกรรมเกษตร -.52172 .19034 .006* 
 
 

 วิทยาเขตชุมพร -.55565 .21086 .009* 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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วิศวกรรมศาสตร 
 

4.03  *      

สถาปตยกรรม
ศาสตร 

3.58  
 

 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

3.96        

วิทยาศาสตร 
 

3.99        

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

3.97        

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

4.10        

วิทยาเขตชุมพร 
 

4.14        
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ตารางที่ 14 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย รายคูของคณะที่แตกตางกันมีผลระดับความ 
                   พึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
                   ในวิชาชีพ แตกตางกัน (ตอ) 
 

 
ความพึงพอใจ 

    หนวยงาน หนวยงาน Mean 
Difference 

Std.Error P-value 

      

ดานคุณธรรมจริยธรรมและ ครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร -.06714 .09522 .481 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  สถาปตยกรรมศาสตร .38108 .14651 .010* 
  วิทยาศาสตร -.03032 .11478 .792 
  เทคโนโลยีการเกษตร -.00825 .11296 .942 
  อุตสาหกรรมเกษตร -.14064 .16749 .402 
  วิทยาเขตชุมพร -.17457 .19049 .360 

 วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร -.03682 .09463 .697 
  สถาปตยกรรมศาสตร .41140 .14613 .005* 
  ครุศาสตรอุตสาหกรรม .03032 .11478 .792 
  เทคโนโลยีการเกษตร .02207 .11246 .845 
  อุตสาหกรรมเกษตร -.11033 .16715 .510 
  วิทยาเขตชุมพร -.14426 .19019 .449 
 เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร -.05889 .09241 .524 
  สถาปตยกรรมศาสตร .38933 .14470 .007* 
  ครุศาสตรอุตสาหกรรม .00825 .11296 .942 
  วิทยาศาสตร -.02207 .11246 .845 
  อุตสาหกรรมเกษตร -.13240 .16591 .425 
  วิทยาเขตชุมพร -.16632 .18910 .380 
 อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร .07350 .15438 .634 
  สถาปตยกรรมศาสตร .52172 .19034 .006* 
  ครุศาสตรอุตสาหกรรม .14064 .16749 .402 
  วิทยาศาสตร .11033 .16715 .510 
  เทคโนโลยีการเกษตร .13240 .16591 .425 
  วิทยาเขตชุมพร -.03393 .22594 .881 

 วิทยาเขตชุมพร วิศวกรรมศาสตร .10743 .17907 .549 
  สถาปตยกรรมศาสตร .55565 .21086 .009* 
  ครุศาสตรอุตสาหกรรม .17457 .19049 .360 
  วิทยาศาสตร .14426 .19019 .449 
  เทคโนโลยีการเกษตร .16632 .18910 .380 
  อุตสาหกรรมเกษตร .03393 .22594 .881 
      

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
 

 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็วใน
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. 2550  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. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี 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  นายจางที่มีเพศ สถานภาพหรือตําแหนง
งาน  ระยะเวลาที่เปนนายจาง  ประเภทของหนวยงาน  และบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาในคณะที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของสถาบันฯแตกตางกัน 
 วิธีการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัย  รวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลโดยสังเขปดังนี้  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นายจางหรือผูบังคับบัญชาของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2548 
จํานวน 3,401 คน โดยคํานวณกลุมตัวอยางตามวิธีการของ Taro Yamane และสุมตัวอยางจาก
ประชากรทั้งหมดแบบ Non-Probability Sampling  โดยวิธีการกําหนดโควตา(Quota  Sampling) ซึ่ง
ไดกลุมตัวอยางเทากับ 610 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 3 สิงหาคม 2550 ได
แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 661 ฉบับ ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอบัณฑิตสถาบันฯ ผูวิจัยใชความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
สวนการทดสอบสมมติฐานใชคา t-test และ One-Way ANOVA (F-test) และใช LSD , Dunnett’s 
T3 ในการหาคาเฉล่ียรายคูโดยกําหนดระดับนัยสําคัญระดับ 0.05 
 จากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  สรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและสถานภาพของหนวยงานของผ ู ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิจัยครั้งนี้  ไดแบบสอบถามคืนกลับมาจากกลุมตัวอยางนายจางของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ จํานวน 661 คน พบวา เปนเพศชาย รอยละ 68.50  
และเพศหญิง รอยละ 31.50โดยผ ู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน ผูจัดการ/ผูอํานวยการ รอยละ 
44.50 รองลงไปเปนตําแหนงหัวหนางาน รอยละ 41.60 สวนใหญมีระยะเวลาที่ เปน
ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของบัณฑิต มากกวา 6 เดือน คิดเปนรอยละ 79.60 รองลงไปมี
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ระยะเวลา 4-6 เดือน คิดเปนรอยละ 12.90 และสวนใหญเปนหนวยงานประเภทเอกชน/ธุรกิจ
สวนตัว รอยละ 74.40 รองลงไปเปนหนวยงานประเภทสวนราชการ รอยละ 18.00   
 

การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา สถาบันฯ  
 
  การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ สรุปไดวาระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ ทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 โดย
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมีคาเฉล่ียมากที่สุด เทากับ 4.09 และดาน
ความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด เทากับ 3.71 เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แตละดานมีดังนี้ 
  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน นายจางมีความพึง
พอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.83  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นายจางมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ และขอที่มีคาเฉล่ียมากเปนอันดับแรก 4.02 คือ ความมุงมั่น
ที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด รองลงมาคือ ความสามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยาง
รวดเร็ว มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 และมีความพึงพอใจเปนอันดับสุดทายในเรื่องมีความสามารถใน
การจัดระบบงานและควบคุมงาน โดยมีคาเฉล่ีย 3.63  และเมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา 
ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในเรื่องมุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จ
ตามกําหนดมากเปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ีย 3.92  และนายจางมีระดับความพึงพอใจเปน
อันดับสุดทายในเรื่องมีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.49  ในระดับปริญญาโท นายจางมีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรก ในเรื่องความสามารถใน
การใชเครื่องมือ / อุปกรณในการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และมีความพึงพอใจเปน
อันดับสุดทายในเรื่อง ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.84  สําหรับปริญญาเอก นายจางมีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ใน 2 คือเร่ืองใฝหา
ความรูและทักษะเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา และเร่ืองสามารถเรียนรูงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางรวดเร็ว โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 และ 4.50 ตามลําดับ 
  ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน นายจางมีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.71  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีความพึงพอใจเรื่อง 
ความสามารถในการสนทนาภาษาไทยเปนอันดับแรก มีคาเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ  ความรู
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ซึ่งมีคาเฉล่ีย 4.14 และมีความพึงพอใจระดับปานกลางใน 3 
เร่ือง คือ เร่ืองความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน เร่ืองความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษในการทํางาน และเร่ือง ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษเปนอันดับสุดทาย 
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มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37, 3.25 และ3.20 ตามลําดับ  และเมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา 
ระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอระดับปริญญาตรี และปริญญาเอกในระดับมากในเรื่อง 
ความสามารถในการสนทนาภาษาไทยโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 และ 4.50 ตามลําดับ และ
ปริญญาโทในระดับมากในเรื่องมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.39 และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทและปริญญาเอกในเรื่อง
ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.09, 3.38 และ 3.25 ตามลําดับ 
  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.09 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา มีความพึงพอใจในเรื่อง 
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.25 รองลงมาคือ มี
ความสุภาพออนนอม ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.24 และมีความพึงพอใจเรื่อง ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีอันดับทายสุด มีคาเฉล่ีย 3.97 และเมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา นายจางมี
ความพึงพอใจในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในเรื่องปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตเปน
อันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และ 4.36 ตามลําดับ นายจางมีความพึงพอใจในระดับ
ปริญญาตรีอันดับทายสุดในเรื่องปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี และเร่ืองรักษาเวลาและใหความสําคัญ
ตอเวลาในการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 เทากัน ในระดับปริญญาโท ในเรื่องมีการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 
สําหรับปริญญาเอกนายจางมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องมีความรับผิดชอบตอหนาที่ โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.75 และมีความพึงพอใจนอยที่สุดเทากันใน 4 เร่ือง คือ เร่ืองรักษาเวลาและให
ความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน  เร่ืองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําส่ังอยางเครงครัด  
เร่ืองความเสียสละตอสวนรวม เร่ืองการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติ
และวิชาการ โดยคาเฉล ี่ยเทากับ 4.00  
  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต นายจางมีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.78  และเมื่อพิจารณารายขอพบวา มีความพึงพอใจเรื่อง มี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนอันดับแรก มีคาเฉล่ีย 4.09 รองลงมาคือ  การปรับตัว
ใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งมี
คาเฉล่ีย 4.00 และ 3.98  ตามลําดับ  และมีความพึงพอใจเรื่อง  มีความเปนผูนําและสามารถชัก
จูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงคนอยที่สุด มีคาเฉล่ีย 
3.54 เทากัน และเมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา พบวา นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในเรื่องความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนอันดับแรก โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 และ 4.20 ตามลําดับ และมีความพึงพอใจอันดับทายสุดทั้งในระดับ
ปริญญาตรี  ในเรื่องมีความเปนผูนํา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 และในระดับปริญญาโท เร่ือง 
ความสามารถชักจูง กระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 สําหรับปริญญาเอกนายจางมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดใน 4 เร่ืองคือ 
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เร่ืองความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยทั้ง
4เร่ืองมีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 และมีความพึงพอใจอันดับทายสุด เรื่อง มีความรูรอบตัวและ
วิสัยทัศนที่กวางไกล มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 
 
 
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
สถาบันฯแตกตางกันเฉพาะดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางานของบัณฑิต 
 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 และเมื่อนําผล
วิเคราะหไปเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของนายจางที่มีประเภทของหนวยงานที่แตกตางกัน 
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โดยใชเทคนิค LSD พบวา นายจางที่มีประเภทของหนวยงานที่เปนสวนราชการมีผลระดับความพึง
พอใจตอบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ สูงกวานายจางที่เปนเอกชน/ธุรกิจสวนตัว 
และหนวยงานที่นายจางที่ เปนอื่นๆ มีผลระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา สถาบันฯ สูงกวา เอกชน/ธุรกิจสวนตัว 
 
 
 สมมติฐานที่ 5  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน มีผล
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน 
 จากการวิเคราะหขอมูล  สรุปไดวา  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่
แตกตางกัน มีผลระดับความพึงพอใจของนายจาง โดยรวม แตกตางกัน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  ยกเวนดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 15 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 

          
แตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

          
แตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ไมแตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง แตกตาง แตกตาง 

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

          
ไมแตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

          
แตกตาง 

          
ไมแตกตาง 

รวม ไมแตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง แตกตาง ใมแตกตาง 

 
5.2 การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาสถาบันฯ รุนปการศึกษา 2548 พบวาระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความรู
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ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน ดาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต ซึ่ง
สามารถวิเคราะหประเด็นที่สําคัญไดดังนี้ 

1. จากขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา  นายจางที่ตอบแบบสอบถาม
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  สวนใหญมีสถานภาพเปนหัวหนางาน  มีระยะเวลาในการเปน
ผูบังคับบัญชาบัณฑิตมากกวา 6 เดือน และเปนหนวยงานเอกชน/ธุรกิจสวนตัว    

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  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบณัฑิต โดยพอใจในเรื่องมีความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืนมากที่สุด และนอยที่สุดในเรื่องมีความเปนผูนําและความสามารถชักจูง
กระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค  สถาบันฯ จะตอง
พิจารณาในเรื่องทั้งสอง สําหรับพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันฯ  ใหมี
ความสามารถในการเปนผูนํา เพ่ือเตรียมบัณฑิตของสถาบันฯ ใหมีความสามารถที่รอบดานมิใช
เพียงมีความรูทางวิชาการเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะความเปนผูนําซึ่งเปนเรื่องสําคัญมาก  และ
ดานที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน  โดยพอใจ
ในเรื่องความสามารถในการสนทนาภาษาไทยและความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรมาก
ที่สุด และนอยที่สุดในเรื่องความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ  สถาบันฯ จะตองให
ความสําคัญกับการที่จะพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ  ในเร่ือง
ภาษาที่สอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่บัณฑิตควรจะมีทักษะท้ัง ฟง พูด อาน เขียนไดเปนอยางดี 
เพ่ือตอบสนองความตองการของนายจาง 
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3 จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ ที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกตางกัน
นั้น เมื่อทําการทดสอบสมมติฐานแลวพบวา เพศ สถานภาพหรือตําแหนง ระยะเวลาที่เปน
นายจาง และบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน ไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว แตประเภทของหนวยงานเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนั้น ปจจัยสวนบุคคล 
คือ เพศ สถานภาพหรือตําแหนงงาน ระยะเวลาที่เปนนายจาง และบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สําเร็จการศึกษาในคณะที่แตกตางกัน ไมสงผลตอระดับความพึงพอใจของนายจาง เนื่องจาก 
นายจางทุกคนเมื่อรับบัณฑิตของสถาบันฯ เขาทํางานแลวยอมตองการที่จะไดบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีคุณสมบัติและพฤติกรรมที่ดี  หากนายจางไดบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตรงกับความตองการ ยอมทําใหระดับความพึงพอใจมากตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับ
ความหมายของความพึงพอใจของ Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 
English (1974 : 769-770) พัชรี ศรีสุข (อางถึงในสมบัติ ตั้งประสพทรัพย, 2526 : 17) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แตประเภทของหนวยงานที่
แตกตางกัน มีผลตอระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรายคู พบวา 
หนวยงานประเภทเอกชน/ธุรกิจสวนตัว มีความพึงพอใจตอบัณฑิตนอยกวาหนวยงานที่เปนสวน
ราชการ และนายจางที่เปนประเภทอื่นๆ อาจเนื่องจากการที่นายจางของหนวยงานประเภท
เอกชน/ธุรกิจสวนตัว เปนเจาของธุรกิจ ซึ่งมีความตองการที่จะไดบุคคลที่มีคุณภาพ เพียบพรอม
ในทุกดานเขามาทํางานในหนวยงานของตนเพื่อชวยกันสรางผลการดําเนินงานใหสูงสุดหรือบรรลุ
เปาหมายตามที่หนวยงานไดกําหนดไว เมื่อเทียบกับนายจางที่เปนสวนราชการและนายจาง
ประเภทอื่นๆ ที่การดําเนินงานมิไดมุงหวังผลกําไรแตเพียงอยางเดียว ดังนั้น ความตองการ
บุคลากรที่จะรับเขาทํางานจึงแตกตางจากหนวยงานเอกชน/ธุรกิจสวนตัว จึงสงผลใหระดับความ
พึงพอใจแตกตางกัน 
 
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
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แตกตางกัน ดังนั้น ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ จึงไม
จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยสวนบุคคลของนายจางดังกลาว แตมีขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงในแต
ละดานเพื่อใหนายจางเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนี้ 
 
  1.1 ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน ควรปรับปรุงในเรื่อง ความสามารถ
ในการสนทนาและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการ
ของนายจางและสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
  1.2 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ควรปรับปรุงในเรื่อง
มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน และความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการ
อยางมีเหตุผล เพ่ือไดเสริมการเรียนรูใหแกนักศึกษา ใหเปนผูคิดเปนทําเปนอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบ สรางความพรอมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 
 
  1.3 ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต ควรปรับปรุงในเรื่อง ความเปน
ผูนําและสามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 
โดยสงเสริมหลักสูตรใหนักศึกษาไดทํางานเปนทีม และหมุนเวียนตําแหนงหัวหนาทีม เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการเปนผูนํา และความสามารถในการกระตุนเตือนใหเพ่ือนรวมงานรวมมือทํางานจนสําเร็จ  
 
  1.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ควรปรับปรุงในเรื่อง 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยจัดกิจกรรมในการสรางจิตสํานึกใหนักศึกษารูจักวางตัวเปน
แบบอยางที่ดี เชน รุนพี่เปนแบบอยางที่ดีใหรุนนองปฏิบัติตาม เปนตน เพ่ือใหนักศึกษาไดปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอจนเกิดความเคยชินเมื่อจบเปนบัณฑิตออกไปทํางานก็ยังคงปฏิบัติอยู 
 
 2. ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลในเรื่องประเภทหนวยงานของนายจางที่แตกตาง
กัน มีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในทุกดานแตกตางกัน 
ดังนั้น ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ จะตองใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนบุคคลดังกลาว โดยสถาบันฯ ควรจะมีการศึกษาในรายละเอียดถึงความแตกตางของ
หนวยงานประเภทสวนราชการ หนวยงานประเภทอื่นๆ และเอกชน/ธุรกิจสวนตัว วามีความ
ตองการบัณฑิตที่มีคุณสมบัติแบบใด 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 

 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จะขึ้นอยูกับ
ความรูสึกของนายจางที่เปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับผลการทํางานที่
มองเห็นหรือเขาใจ ถาตรงกับความคาดหวังนายจางยอมพอใจ แตถาเกินกวาความคาดหวังยิ่ง
พอใจมากขึ้น ดังนั้น ผูบริหารจําเปนจะตองใหมีการประเมินความพึงพอใจของนายจางอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใชในการปรับปรุงคุณภาพในการผลิตบัณฑิตของสถาบันฯ ใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2548            
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 3.88 0.49 มาก 
  1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 
   1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 

 
3.75 

 
0.68 

 
มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.80 0.71 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.78 0.67 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.84 0.69 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.97 0.72 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.01 0.77 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.60 0.77 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.03 0.81 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.72 0.73 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.76 0.74 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.96 0.77 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.70 0.77 มาก 
รวม 3.83 0.55 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.08 0.75 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.04 0.72 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.21 0.76 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.44 0.71 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.31 0.75 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.15 0.66 มาก 

รวม 3.70 0.55 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.01 0.81 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.03 0.73 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.95 0.82 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.28 0.63 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.13 0.76 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.20 0.73 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.10 0.72 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.23 0.69 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.16 0.74 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.29 0.70 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.02 0.67 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

3.99 0.64 มาก 

รวม 4.12 0.59 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.00 0.70 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.08 0.64 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.01 0.59 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.51 0.86 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.70 0.79 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.85 0.71 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.69 0.70 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.62 0.72 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.50 0.77 มาก 

รวม 3.77 0.55 มาก 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 3.66 0.65 มาก 
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.82 0.76 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.82 0.83 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.47 0.75 ปานกลาง 
     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.79 0.69 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.88 0.69 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.59 0.99 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.38 0.85 ปานกลาง 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.68 0.95 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.59 0.86 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.50 0.86 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.65 0.88 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.68 0.73 มาก 
รวม 3.65 0.68 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.09 0.63 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.00 0.75 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.27 0.91 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.21 0.82 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.18 0.85 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 3.79 0.65 มาก 

รวม 3.59 0.56 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.59 0.99 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.56 1.08 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.68 1.01 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 3.94 0.85   มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 3.68 0.91 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 3.85 0.93 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 3.88 0.84 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 3.82 0.80 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 3.79 0.95 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 3.97 0.83 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

3.71 0.87 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

3.71 0.94 มาก 

รวม 3.76 0.77 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
          เหมาะสม 

3.68 0.88 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 3.91 0.79 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.82 0.80 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.38 0.85 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.41 0.96 ปานกลาง 
     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.74 0.79 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.56 0.93 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.53 0.86 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
          ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.35 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.60 0.73 มาก 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 3.94 0.47 มาก 
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.88 0.62 มาก 
     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.92 0.61 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.74 0.68 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.99 0.66 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.99 0.64 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.01 0.69 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.79 0.74 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.08 0.75 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.83 0.69 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.86 0.74 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

4.01 0.83 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.87 0.74 มาก 
รวม 3.91 0.54 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.29 0.64 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.18 0.70 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.27 0.72 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.40 0.71  ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.33 0.75  ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.19 0.63 มาก 

รวม 3.78 0.51 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.07 0.67 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.98 0.77 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.03 0.74 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.30 0.63 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.09 0.76 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.23 0.66 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.05 0.67 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.21 0.65 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.14 0.69 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.21 0.65 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.06 0.58 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.02 0.62   มาก 

รวม 4.12 0.54 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.03 0.56 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.07 0.66 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.97 0.65 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.66 0.75 มาก 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.72 0.75 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.87 0.75 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.80 0.74 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.74 0.73 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.64 0.78 มาก 

รวม 3.83 0.55 มาก 
คณะวิทยาศาสตร 3.81 0.56 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.60 0.76 มาก 
     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.72 0.70 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.58 0.71 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.76 0.76 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.94 0.77 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.08 0.67 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.43 0.89 ปานกลาง 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.01 0.83 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.56 0.71 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.51 0.79 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.92 0.82 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.65 0.83 มาก 
รวม 3.73 0.57 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.11 0.79 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.04 0.86 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.10 0.73 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.44 0.65 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.21 0.69 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.26 0.69 มาก 

รวม 3.69 0.55 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.75 0.93 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.92 0.87 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.87 0.89 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.17 0.78 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.04 0.86 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.15 0.85 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.04 0.83 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.12 0.81 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.09 0.81 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.27 0.76 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

3.91 0.87 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

3.97 0.79 มาก 

รวม 4.02 0.73 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.01 0.78 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.19 0.75 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.03 0.72 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.27 0.79 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.65 0.74 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.69 0.81 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.68 0.74 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.40 0.77 ปานกลาง 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.39 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.70 0.60 มาก 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

3.79 0.45 มาก 

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.58 0.72 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.60 0.73 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.63 0.78 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.78 0.63 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.83 0.71 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.00 0.72 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.65 0.76 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.92 0.74 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.69 0.71 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.60 0.78 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.76 0.76 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.60 0.72 มาก 
รวม 3.72 0.53 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.21 0.67 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.19 0.75 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.09 0.64 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.16 0.67 ปานกลาง 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.08 0.69 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 3.84 0.79 มาก 

รวม 3.59 0.52 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.79 0.84 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.93 0.80 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.88 0.74 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.17 0.60 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.07 0.66 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.05 0.64 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.06 0.65 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.18 0.64 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.04 0.70 มาก 

     3.10  มีความสุภาพออนนอม 4.12 0.74 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

3.99 0.67 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

3.87 0.69 มาก 

รวม 4.01 0.53 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

3.99 0.67 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.06 0.74 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.92 0.72 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.47 0.71 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.62 0.70 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.74 0.75 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.63 0.72 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.62 0.67 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.55 0.79 มาก 

รวม 3.73 0.54 มาก 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

4.03 0.42 มาก 

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.94 0.67 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.99 0.66 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.84 0.71 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.24 0.58 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.28 0.60 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.16 0.59 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.70 0.60 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.10 0.76 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.85 0.66 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.85 0.72 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

4.10 0.70 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.87 0.74 มาก 
รวม 3.99 0.48 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    

     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.27 0.62 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.13 0.68 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.28 0.60 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.47 0.71 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.30 0.61 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.56 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 3.83 0.47 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.20 0.71 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.18 0.70 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.18 0.82 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.35 0.57 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.21 0.67 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.33 0.66 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.21 0.71 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.33 0.56 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.27 0.60 มาก 

     3.10  มีความสุภาพออนนอม 4.39 0.74 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.20 0.61 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.17 0.65 มาก 

รวม 4.25 0.56 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.07 0.75 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.18 0.72 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.04 0.77 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.73 0.62 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.85 0.63 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.94 0.57 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.90 0.70 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.73 0.71 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.64 0.62 มาก 

รวม 3.90 0.49 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4.00 0.51 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.88 0.78 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 4.12 0.73 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.92 0.76 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.20 0.65 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.20 0.76 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.04 0.79 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.68 0.85 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.12 0.88 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.80 0.76 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.96 0.68 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

4.00 0.96 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.84 0.90 มาก 
รวม 3.98 0.63 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.08 0.70 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.08 0.64 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.28 0.74 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.44 0.77 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.36 0.76 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 3.96 0.74 มาก 

รวม 3.70 0.50 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.24 0.72 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.32 0.69 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.28 0.74 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.44 0.58 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.24 0.88 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.44 0.71 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.08 0.86 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.28 0.74 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.24 0.72 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.28 0.61 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.20 0.65 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.04 0.61 มาก 

รวม 4.26 0.59 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
          เหมาะสม 

4.08 0.76 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.16 0.69 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.12 0.67 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.64 0.81 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.72 0.79 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.96 0.61 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.92 0.76 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.76 0.72 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.76 0.66 มาก 

รวม 3.90 0.56 มาก 
วิทยาเขตชุมพร 3.83 0.34 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.54 0.78 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.77 0.83 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.62 0.77 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.92 0.64 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.85 0.56 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.69 0.75 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.54 0.88 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.08 0.64 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.46 0.78 ปานกลาง 
     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.85 0.56 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
           ความกาวหนา 

3.69 0.86 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.00 0.82 มาก 
รวม 3.75 0.49 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.38 0.77 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.00 0.82 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.00 0.41 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 2.92 0.64 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 2.69 0.86 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 3.85 0.56 มาก 

รวม 3.47 0.30 ปานกลาง 
3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.42 0.52 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.42 0.52 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.17 0.58 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.25 0.45 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.25 0.62 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.17 0.39 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.08 0.52 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.17 0.72 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.08 0.67 มาก 
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2548 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.33 0.49 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.08 0.52 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.17 0.58 มาก 

รวม 4.22 0.28 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต     
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
          เหมาะสม 

3.92 0.64 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.00 0.41 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.85 0.56 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.69 0.75 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.77 0.93 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.92 0.76 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.54 0.66 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.69 0.63 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.62 0.87 มาก 

รวม 3.78 0.49 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548  
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ  
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

คณะวิศวกรรมศาสตร 3.79 0.48 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.67 0.66 มาก 
     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.73 0.70 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.71 0.68 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.70 0.67 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.84 0.73 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.92 0.78 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.51 0.78 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.94 0.84 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.67 0.74 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.68 0.72 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.85 0.78 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.61 0.73 มาก 
รวม 3.74 0.54 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 3.98 0.77 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 3.95 0.72 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.16 0.80 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.38 0.73 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.22 0.77 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.05 0.67 มาก 

รวม 3.62 0.56 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.89 0.82 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.95 0.75 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.84 0.84 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.24 0.64 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.04 0.78 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.12 0.74 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.01 0.73 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.16 0.71 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.08 0.75 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.23 0.73 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

3.92 0.68 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

3.94 0.66 มาก 

รวม 4.03 0.60 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
          เหมาะสม 

3.91 0.70 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 3.98 0.62 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.96 0.59 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.31 0.82 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.56 0.79 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.73 0.70 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.59 0.71 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.49 0.69 ปานกลาง 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.35 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.51 มาก 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 3.49 0.61 ปานกลาง 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.69 0.79 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.65 0.80 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.27 0.67 ปานกลาง 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.69 0.62 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.77 0.59 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.42 0.99 ปานกลาง 
     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.15 0.78 ปานกลาง 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.50 0.95 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.42 0.86 ปานกลาง 
     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.27 0.78 ปานกลาง 
     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.46 0.81 ปานกลาง 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.50 0.65 มาก 
รวม 3.48 0.61 ปานกลาง 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.04 0.61 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 3.96 0.74 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.12 0.88 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.08 0.81 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 2.96 0.74 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 3.68 0.63 มาก 

รวม 3.47 0.50 ปานกลาง 
3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.35 0.98 ปานกลาง 
     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.38 1.13 ปานกลาง 
     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.46 0.99 ปานกลาง 
     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 3.81 0.90 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 3.46 0.86 ปานกลาง 
     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 3.69 0.93 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 3.73 0.83 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 3.62 0.75 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 3.62 0.94 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 3.85 0.83 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

3.50 0.86 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

3.50 0.91 มาก 

รวม 3.58 0.74 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
          เหมาะสม 

3.50 0.86 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 3.77 0.82 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.69 0.84 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.23 0.86 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.19 0.98 ปานกลาง 
     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.58 0.76 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.35 0.94 ปานกลาง 
     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.31 0.84 ปานกลาง 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.12 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.71 ปานกลาง 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 3.75 0.49 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.74 0.61 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.77 0.57 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.47 0.68 ปานกลาง 
     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.81 0.55 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.81 0.58 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.79 0.67 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.60 0.75 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.93 0.78 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.58 0.73 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.54 0.73 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.68 0.85 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.63 0.77 มาก 
รวม 3.70 0.53 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.07 0.62 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.07 0.70 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.05 0.74 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.25 0.74 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.16 0.77 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.04 0.53 มาก 

รวม 3.61 0.54 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.95 0.72 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.77 0.82 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.84 0.82 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.21 0.62 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 3.91 0.93 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.05 0.74 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 3.89 0.75 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.05 0.69 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.00 0.73 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.16 0.65 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

3.89 0.65 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

3.79 0.62 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

รวม 3.96 0.60 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
          เหมาะสม 

3.97 0.65 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 3.91 0.71 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.83 0.68 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.43 0.84 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.34 0.81 ปานกลาง 
     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.55 0.84 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.52 0.73 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.48 0.80 ปานกลาง 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.40 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.60 0.59 มาก 
คณะวิทยาศาสตร 3.78 0.56 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.54 0.76 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.68 0.71 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.53 0.71 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.67 0.72 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.88 0.76 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.07 0.70 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.35 0.92 ปานกลาง 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.02 0.88 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.54 0.76 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.47 0.83 ปานกลาง 
     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.86 0.88 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.67 0.87 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

รวม 3.69 0.59 มาก 
2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.05 0.83 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 3.96 0.89 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.04 0.65 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.39 0.59 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.18 0.63 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.21 0.70 มาก 

รวม 3.64 0.54 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.64 0.94 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.88 0.89 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.81 0.90 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.17 0.81 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.03 0.89 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.12 0.83 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.02 0.82 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.08 0.79 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.07 0.81 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.27 0.76 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

3.83 0.91 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

3.97 0.81 มาก 

รวม 3.99 0.73 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.02 0.78 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.22 0.72 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.03 0.69 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.20 0.78 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.64 0.78 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.69 0.86 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.66 0.78     มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.39 0.74  ปานกลาง 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.37 0.83 ปานกลาง 

รวม 3.69 0.61 มาก 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 

3.71 0.46 มาก 

     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.40 0.72 ปานกลาง 
     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.42 0.74 ปานกลาง 
     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.48 0.77 ปานกลาง 
     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.72 0.64 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.77 0.70 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.00 0.69 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.58 0.74 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.90 0.73 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.60 0.72 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.48 0.81 ปานกลาง 
     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.62 0.74 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.45 0.72 ปานกลาง 
รวม 3.62 0.54 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.07 0.59 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.02 0.69 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 2.93 0.59 ปานกลาง 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.04 0.65 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 2.95 0.64 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 3.74 0.77 มาก 

รวม 3.46 0.48 ปานกลาง 
3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 3.67 0.91 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 3.82 0.85 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.79 0.73 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.16 0.64 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.02 0.67 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.03 0.66 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.08 0.67 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.21 0.61 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.02 0.74 มาก 

     3.10  มีความสุภาพออนนอม 4.13 0.79 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

3.93 0.70 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

3.77 0.72 มาก 

รวม 3.97 0.57 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.00 0.70 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.05 0.75 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.87 0.75 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.30 0.66 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.48 0.67 ปานกลาง 
     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.67 0.74 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.54 0.76 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.48 0.64 ปานกลาง 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.38 0.77 ปานกลาง 

รวม 3.64 0.53 มาก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3.89 0.50 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.78 0.81 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 4.06 0.73 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.89 0.68 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.06 0.64 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.06 0.80 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.94 0.73 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.61 0.85 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.00 0.91 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.72 0.75 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.94 0.64 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.83 0.99 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.78 0.94 มาก 
รวม 3.89 0.63 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.00 0.77 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.06 0.64 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.28 0.83 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.33 0.84 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.28 0.75 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 3.78 0.73 มาก 

รวม 3.62 0.55 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.11 0.76 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.17 0.71 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.11 0.76 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.28 0.58 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.00 0.91 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.28 0.75 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.00 0.91 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.11 0.76 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.00 0.69 มาก 

     3.10  มีความสุภาพออนนอม 4.17 0.62 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.00 0.59 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.00 0.49 มาก 

รวม 4.10 0.60 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.06 0.73 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.17 0.71 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.06 0.73 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.44 0.78 ปานกลาง 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.56 0.78 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.83 0.51 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.83 0.71 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.61 0.61 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
          ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.67 0.59 มาก 

รวม 3.80 0.51 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

วิทยาเขตชุมพร 3.83 0.34 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.54 0.78 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.77 0.83 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.62 0.77 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.92 0.64 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 3.85 0.56 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 3.69 0.75 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.54 0.88 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.08 0.64 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.46 0.78 ปานกลาง 
     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.85 0.56 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

3.69 0.86 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.00 0.82 มาก 
รวม 3.75 0.49 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.38 0.77 ปานกลาง 
     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.00 0.82 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.00 0.41 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 2.92 0.64 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 2.69 0.86 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 3.85 0.56 มาก 

รวม 3.47 0.30 ปานกลาง 
3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.42 0.52 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.42 0.52 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.17 0.58 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.25 0.45 มาก 
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.25 0.62 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.17 0.39 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.08 0.52 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.17 0.72 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.08 0.67 มาก 

     3.10  มีความสุภาพออนนอม 4.33 0.49 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.08 0.52 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.17 0.58 มาก 

รวม 4.22 0.28 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
          เหมาะสม 

3.92 0.64 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.00 0.41 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.85 0.56 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.69 0.75 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.77 0.93 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.92 0.76 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.54 0.66 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.69 0.63 มาก 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.62 0.87 มาก 

รวม 3.78 0.49 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

คณะวิศวกรรมศาสตร 4.16 0.42 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.96 0.68 มาก 
     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 4.02 0.69 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.98 0.60 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.25 0.59 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.34 0.55 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.28 0.66 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.89 0.67 มาก 

     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.30 0.64 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.89 0.70 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 4.00 0.76      มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

4.28 0.63 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.98 0.82 มาก 
รวม 4.10 0.49 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.38 0.60 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.33 0.65 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.37 0.63 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.62 0.60 มาก 

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.56 0.64 มาก 

     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.46 0.54 มาก 
รวม 3.95 0.43 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.39 0.64 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.29 0.61 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.29 0.61 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.41 0.57 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.39 0.64 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.45 0.61 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.37 0.63 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.43 0.58 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.41 0.64 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.49 0.58 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.31 0.55 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.16 0.54 มาก 

รวม 4.37 0.50 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.28 0.63 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.36 0.59 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.15 0.60 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 4.11 0.70 มาก 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 4.11 0.64 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.19 0.65 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 4.00 0.59 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 4.02 0.67 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.94 0.75 มาก 

รวม 4.13 0.52 มาก 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 4.21 0.46 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 4.25 0.46 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 4.38 0.74 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 4.13 0.64 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.13 0.84 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.25 0.89 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.13 0.84 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 4.13 0.64 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.25 0.71 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 4.13 0.64 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 4.25 0.71 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

4.25 0.89 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.25 0.71 มาก 
รวม 4.21 0.62 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.25 0.71 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.13 0.84 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.75 0.89 มาก 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.63 0.74 มาก 

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.88 0.84 มาก 

     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.13 0.64 มาก 
รวม 3.96 0.62 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.38 0.52 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.13 0.64 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.38 0.74 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.38 0.52 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.38 0.74 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.38 0.74 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.38 0.74 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.50 0.54 มากท่ีสุด 
     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.38 0.74 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.10  มีความสุภาพออนนอม 4.38 0.74 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.38 0.52 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.38 0.74 มาก 

รวม 4.36 0.57 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
          เหมาะสม 

4.25 0.71 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.38 0.52 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.25 0.46 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.88 0.64 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 4.13 0.35 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.25 0.71 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 4.25 0.46 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 4.25 0.46 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

4.13 0.35 มาก 

รวม 4.19 0.43 มาก 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 4.06 0.41 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.97 0.62 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 4.02 0.63 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.91 0.62 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.10 0.70 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.11 0.65 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.15 0.67 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.92 0.72 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.18 0.72 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.99 0.62 มาก 

     1.10 สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 4.07 0.68 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

4.23 0.74 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.02 0.68 มาก 
รวม 4.06 0.50 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.43 0.62 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.26 0.70 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.40 0.67 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.50 0.68 มาก 

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.43 0.72 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.29 0.67 มาก 

รวม 3.89 0.47 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.15 0.63 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.11 0.71 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.15 0.67 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.36 0.63 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.20 0.61 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.34 0.58 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.15 0.59 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.31 0.60 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.22 0.65 มาก 

     3.10  มีความสุภาพออนนอม 4.25 0.65 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.17 0.51 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.17 0.57 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

รวม 4.21 0.48 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.08 0.50 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.17 0.60 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.06 0.63 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.81 0.65 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.97 0.61 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.08 0.60 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.99 0.68 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.91 0.63 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.79 0.70 มาก 

รวม 3.98 0.46 มาก 
คณะวิทยาศาสตร 3.93 0.53 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.80 0.78 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.87 0.64 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.80 0.68 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.13 0.83 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.20 0.78 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.13 0.52 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.73 0.70 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.00 0.66 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.60 0.51 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.67 0.62 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

4.13 0.52 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.60 0.63 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

รวม 3.89 0.46 มาก 
2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.31 0.60 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.31 0.70 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.31 0.95 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.63 0.81 มาก 

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.31 0.87 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.44 0.63 มาก 

รวม 3.89 0.58 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.13 0.81 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.06 0.77 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.06 0.85 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.19 0.66 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.06 0.77 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.25 0.93 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.13 0.89 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.25 0.86 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.19 0.83 มาก 

     3.10 มีความสุภาพออนนอม 4.25 0.78 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.19 0.66 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.00 0.73 มาก 

รวม 4.15 0.70 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.00 0.82 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.06 0.85 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.00 0.82 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.50 0.82 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.69 0.60 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.69 0.60 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.75 0.58     มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.44 0.89  ปานกลาง 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.44 0.89 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.57 มาก 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.01 0.32 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 4.04 0.48 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 4.09 0.42 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 4.00 0.67 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.96 0.56 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.00 0.74 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.00 0.80 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.83 0.78 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 3.96 0.77 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.91 0.67 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.91 0.60 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

4.13 0.69 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.00 0.52 มาก 
รวม 3.99 0.41 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.57 0.73 มากท่ีสุด 
     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.61 0.72 มากท่ีสุด 
     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.48 0.59 ปานกลาง 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.48 0.59 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.39 0.72 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.09 0.79 มาก 

รวม 3.93 0.43 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.09 0.52 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.22 0.60 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.13 0.69 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.17 0.49 มาก 

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.22 0.60 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.09 0.60 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.00 0.60 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.09 0.73 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.09 0.60 มาก 

     3.10  มีความสุภาพออนนอม 4.09 0.60 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.13 0.55 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.13 0.55 มาก 

รวม 4.12 0.41 มาก 

4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

3.96 0.62 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.08 0.72 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.04 0.62 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.92 0.65 มาก 
     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 4.00 0.66 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.92 0.78 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.88 0.54 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 4.00 0.59 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

4.00 0.66 มาก 

รวม 3.98 0.48 มาก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4.29 0.45 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 4.14 0.69 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 4.29 0.76 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 4.00 1.00 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.57 0.54 มากท่ีสุด 
     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.57 0.54 มากท่ีสุด 
     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.29 0.95 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.86 0.90 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.43 0.79 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 4.00 0.82 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 4.00 0.82 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

4.43 0.79 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.00 0.82 มาก 
รวม 4.21   0.62 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.29 0.49 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.14 0.69 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.29 0.49 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.71 0.49 มาก 

     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.57 0.79 มาก 

     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.43 0.54 มาก 
รวม 3.90 0.29 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.57 0.54 มากท่ีสุด 
     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.86 0.38 มากท่ีสุด 
     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.86 0.38 มากท่ีสุด 
     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.86 0.38 มากท่ีสุด 
     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.29 0.76 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.86 0.38 มากท่ีสุด 
     3.10  มีความสุภาพออนนอม 4.57 0.54 มากท่ีสุด 
     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.71 0.49 มากท่ีสุด 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.14 0.90 มาก 

รวม 4.65 0.36 มากท่ีสุด 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.14 0.90 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.14 0.69 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.29 0.49 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 4.14 0.69 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 4.14 0.69 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.29 0.76 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 4.14 0.90 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 4.14 0.90 มาก 

     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
          ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

4.00 0.82 มาก 

รวม 4.16 0.64 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.03 0.42 มาก 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน    
     1.1  การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 3.94 0.67 มาก 

     1.2  การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน 3.99 0.66 มาก 

     1.3  ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 3.84 0.71 มาก 

     1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 4.24 0.58 มาก 

     1.5  ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน 4.28 0.60 มาก 

     1.6  สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว 4.16 0.59 มาก 

     1.7  มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 3.70 0.60 มาก 
     1.8  มุงม่ันที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด 4.10 0.76 มาก 

     1.9  สามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางทํางาน 3.85 0.66 มาก 

     1.10  สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได 3.85 0.72 มาก 

     1.11 ใฝหาความรูและทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี 
          ความกาวหนา 

4.10 0.70 มาก 

     1.12 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.87 0.74 มาก 
รวม 3.99 0.48 มาก 

2.  ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน    
     2.1  ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย 4.27 0.62 มาก 

     2.2  ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 4.13 0.68 มาก 

     2.3  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 3.28 0.60 ปานกลาง 
     2.4  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.47 0.71 ปานกลาง 
     2.5  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน 3.30 0.61 ปานกลาง 
     2.6  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4.56 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 3.83 0.47 มาก 

3.  ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
     3.1  รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.20 0.71 มาก 

     3.2  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด 4.18 0.70 มาก 

     3.3  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.18 0.82 มาก 

     3.4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.35 0.57 มาก 
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ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติสูงกวาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
    

ความพึงพอใจ/คณะ X S.D ระดับ 
    

     3.5  มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 4.21 0.67 มาก 

     3.6  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.33 0.66 มาก 

     3.7  มีความเสียสละตอสวนรวม 4.21 0.71 มาก 

     3.8  มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.33 0.56 มาก 

     3.9  มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน 4.27 0.60 มาก 

     3.10  มีความสุภาพออนนอม 4.39 0.74 มาก 

     3.11 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการ 
          ปฏิบัติงาน 

4.20 0.61 มาก 

     3.12 มีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก 
          ปฏิบัติและวิชาการ 

4.17 
 

0.65 มาก 

รวม 4.25 0.56 มาก 
4.  ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต    
     4.1  การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอ่ืนไดอยาง 
         เหมาะสม 

4.07 0.75 มาก 

     4.2  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.18 0.72 มาก 

     4.3  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.04 0.77 มาก 

     4.4  มีความเปนผูนํา 3.73 0.62 มาก 

     4.5  ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได 3.85 0.63 มาก 

     4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.94 0.57 มาก 

     4.7  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.90 0.70 มาก 

     4.8  มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 3.73 0.71 มาก 
     4.9  สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการ 
         ทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.64 0.62 มาก 

รวม 3.90 0.49 มาก 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เร่ือง   ความพงึพอใจของนายจางตอบณัฑิต   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
          รุนปการศึกษา 2548 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้     มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความพึงพอใจของทานที่มีตอผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง 
ที่สําเร็จการศึกษาจาก  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รุนปการศึกษา 2548 
โดยมีรายละเอียดของคําถามดังตอไปนี ้
ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและสถานภาพของหนวยงาน  จํานวน  4  ขอ 
ตอนที่  2   แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจางตอบณัฑิต   จํานวน  39  ขอ  ตามคุณลักษณะดังนี ้
                 2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏบิัติงาน     จํานวน 12 ขอ 
                 2.2 ดานความรูพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน                           จํานวน   6 ขอ 
                 2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ          จํานวน 12 ขอ 
                 2.4 ดานคุณสมบัตแิละพฤติกรรมของบัณฑิต                           จํานวน  9 ขอ 
ตอนที่  3  ขอเสนอแนะอืน่ๆ 
 

2. ขอความกรุณาทานไดโปรดตอบ        และแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับนี้          ในฐานะที่ทานเปน
ผูบังคับบัญชาของ................................................................................ ซ่ึงเปนผูสําเร็จการศึกษา ระดบัการศึกษา 
� ปริญญาตรี     � ปริญญาโท    � ปริญญาเอก  สาขาวิชา............................................................................ 
ตามความเปนจริง        เพื่อใหผลการสํารวจครั้งนี้มีความสมบูรณมากทีสุ่ด      และชวยใหการวจิัยในครั้งนี้เกิด
ประโยชนอยางเต็มที่    ในการนําผลไปใชในการกําหนดนโยบาย  ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหตรงกับ
ความตองการของผูประกอบการตอไป 

3. คําตอบของทาน       ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและจะประมวลผลเปนรายงานในภาพรวม       เพื่อการพัฒนา 
คุณภาพบณัฑติของสถาบันฯ เทานั้น    โดยขอใหทานพบัแบบสอบถามนี้     สงคนืทางไปรษณียโดยไมตองตดิ 
แสตมป   ไปยงั   กองแผนงาน   สํานักงานอธิการบดี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2550    จักขอบพระคุณยิ่ง 
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            ตอนที่  1    ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน และผูตอบแบบสอบถาม 
            คําชี้แจง     โปรดขีดเครื่องหมาย    ลงในชอง  �  หนาขอความที่ตรงกับคําตอบของทานหรือเติม 
                                           ขอความใหสมบูรณ 
 

                                     1.   เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
        � 1. ชาย                            �  2.  หญิง 
 

                                2.  สถานภาพ หรือ ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 
        �  1. เจาของกิจการ            �  3. ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 
        �  2. หวัหนางาน             �  4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
 

                                3.  ระยะเวลาที่ทานเปนผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของบัณฑิต 
        �  1. นอยกวา 1 เดือน            �  3. 4-6 เดือน 
        �  2. 1-3 เดือน                �  4. มากกวา 6 เดือน 
 

                               4.  ประเภทของหนวยงาน 
        �  1. สวนราชการ            �  3. รัฐวิสาหกจิ 
        �  2. เอกชน/ธุรกิจสวนตัว        �  4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
 

                     ตอนที่  2  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต รุนปการศึกษา 2548 
                     คําชี้แจง    โปรดพิจารณาความพึงพอใจของทานที่มีตอบณัฑิตจากสถาบันฯ ที่ทํางานอยูกับทานตามคุณลักษณะ 
                                       ตอไปนี้  โดยทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางที่ตรงกับความพึงพอใจของทานมากที่สุด โดยมีระดับ 
                                       ความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี ้
    มากที่สุด หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
    มาก  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
    ปานกลาง หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
    นอย  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
    นอยที่สุด หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
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  ระดับความพึงพอใจ 
ขอ
ท่ี 

คุณลักษณะ มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

2.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 
1. การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน 

        

 2. การนําความรูทางดานปฏิบัติมาใชในการทํางาน      
 3. ความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล      
 4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม      
 5. ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทํางาน      
 6. สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว      
 7. มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน      
 8. มุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จตามกําหนด      
 9. สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางทํางาน      
 10. สามารถเสนอความคิดและเหตุผลที่เปนประโยชนตองานได      
 11. ใฝหาความรูและทักษะเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา      
 12. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน      
2.2 ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน      
 13. ความสามารถในการสนทนาภาษาไทย      
 14. ความสามารถในการเขียนภาษาไทย      
 15. ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ      
 16. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการทํางาน      
 17. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางาน      
 18. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร      
2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ      
 19. รักษาเวลาและใหความสําคัญตอเวลาในการปฏิบัติงาน      
 20. ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งอยางเครงครัด      
 21. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี      
 22. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต      
 23. มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน      
 24. มีความรับผิดชอบตอหนาที่      
 25. มีความเสียสละตอสวนรวม      
 26. มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน      
 27. มีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางาน      
 28. มีความสุภาพออนนอม      
 29. มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมในการปฏิบัติงาน      
 30. มีการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก      
       ปฏิบัติและวิชาการ      
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  ระดับความพึงพอใจ 
ขอ
ท่ี 

คุณลักษณะ มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

2.4 ดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของบัณฑิต 
31. การปรับตัวใหเขากับสถานการณและผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

        

 32. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น      
 33. การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น      
 34. มีความเปนผูนํา      
 35. ความสามารถใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเมื่อมีปญหาได      
 36. มีความเชื่อมั่นในตนเอง      
 37. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน      
 38. มีความรูรอบตัวและวิสัยทัศนที่กวางไกล      
 39. สามารถชักจูงกระตุนเตือนใหผูรวมงานรวมมือในการทํางาน      
       จนสําเร็จตามวัตถุประสงค      

 

                    ตอนที่  3   ขอเสนอแนะอื่นๆ 
1. จุดเดนสําคัญของบัณฑิตสถาบันฯ 

(1)  ..................................................................................................................................................................... 
(2)  ..................................................................................................................................................................... 
(3)  ..................................................................................................................................................................... 
(4)  ..................................................................................................................................................................... 

2. จุดดอยที่ควรปรับปรุงของบัณฑิตสถาบันฯ 
(1)  ..................................................................................................................................................................... 
(2)  ..................................................................................................................................................................... 
(3)  ..................................................................................................................................................................... 
(4)  ..................................................................................................................................................................... 

3. คุณลักษณะอื่น ๆ ของบัณฑิตที่ทานตองการ (โปรดเรียงลําดับความตองการ) 
        (1)  ..................................................................................................................................................................... 

(2)  ..................................................................................................................................................................... 
(3)  ..................................................................................................................................................................... 
(4)  ..................................................................................................................................................................... 

  
               ............................................................... 

  
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหขอมูลของทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

                                                                                                                                                       กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
 

   หมายเหตุ       ผูวิจัยไดจาหนาซองติดแสตมป    (ดานหลังของแบบสอบถาม)    พรอมสงไวเรียบรอยแลว 



 

 

คณะผูจดัทํา 
 

ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย ดร.กิตต ิ ตีรเศรษฐ อธิการบด ี
 รองศาสตราจารย ธีรมน   ไวโรจนกจิ รองอธกิารบด ี

รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวภิาต รองอธกิารบด ี
ผูชวยศาสตราจารย นพปฎล สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.กานต สุขสุแพทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ     อุบลศร ี        คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

 
จัดทําและเขียนรายงานการวิจัย โดย 
 นางวันด ี       บญุยิ่ง           ผูอํานวยการกองแผนงาน       หัวหนาโครงการ  50%   
 นางขนษิฐา     สาคร           หัวหนางานวิจัยสถาบัน     ผูรวมวิจัย  25% 
 นายจตุพร      ศิริบรรณไพศาล นักวิเคราะหนโยบายและแผน         ผูรวมวิจัย  25% 
 
จัดทํารูปเลมโดย 
 นายสุเมท       แปงหอม  หัวหนางานธรุการ 
 นายบญุยัง      คาํนึง  พนักงานบริการ 
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