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รายงานวิจัยสถาบัน
เร่ือง

ความพึงพอใจของนายจางทีมี่ตอบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒
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1. ภาพรวมมหาวิทยาลัย  

 คาเฉลี่ย 

     ภาพรวม             ดานความ 
             สามารถทาง 
             วิชาการ 

      ดานความ 
      สามารถพืน้ฐาน

      ดานคุณธรรม 
   

 3.84   3.65   3.68 
  4.21 

2. วิทยาเขต 
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กําแพงแสน ศรีราชา 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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บางเขน 

 คาเฉลี่ย 

    ภาพรวม          ดานความ 
          สามารถทาง 
          วิชาการ 

      ดานความ 
       สามารถพื้นฐาน 

       ดานคุณธรรม 
   

   3.86   3.67     3.70 
   4.20 

     ภาพรวม           ดานความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

       ดานความ 
        สามารถพืน้ฐาน 

      ดานคุณธรรม 
   

   3.82    3.60    3.61 

  4.24 

คาเฉลี่ย 

   3.85   3.64     3.69 
  4.23 

  คาเฉลี่ย 

         ดานความ 
          สามารถทาง        
          วิชาการ 

       ภาพรวม         ดานความ 
      สามารถพืน้ฐาน 

       ดานคุณธรรม 
   

คาเฉลี่ย 

    3.79 
   3.60       3.58 

     4.23 

     ภาพรวม           ดานความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

       ดานความ 
        สามารถพืน้ฐาน 

      ดานคุณธรรม 
   

คาเฉลี่ย 

     3.82     3.82    3.68 
  4.18 

      ภาพรวม            ดานความ 
            สามารถทาง 
            วิชาการ 

    ดานความ 
     สามารถพืน้ฐาน 

      ดานคุณธรรม 
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3. กลุมสาขา 
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กลุมสาขาวิทยาศาสตร 

    คาเฉลี่ย 

     3.90      3.80     3.70 
   4.25 

      ภาพรวม            ดานความ 
            สามารถทาง 
            วิชาการ 

    ดานความ 
     สามารถพืน้ฐาน 

      ดานคุณธรรม 
   

กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร 
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  คาเฉลี่ย 

       3.80      3.59     3.64 
   4.16 

      ภาพรวม            ดานความ 
            สามารถทาง 
            วิชาการ 

    ดานความ 
     สามารถพืน้ฐาน 

      ดานคุณธรรม 
   

2

2.5

3

3.5

4

4.5
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  คาเฉลี่ย 

      3.84 
      3.45         3.54 

          4.48 

      ภาพรวม             ดานความ 
             สามารถทาง 
             วิชาการ 

   ดานความ 
    สามารถพื้นฐาน 

     ดานคุณธรรม 
   

กลุมสาขาเกษตรศาสตร กลุมสาขาบริหารธุรกิจฯ 

  คาเฉลี่ย 

       3.91       3.67      3.73 
      4.32 

      ภาพรวม            ดานความ 
            สามารถทาง 
            วิชาการ 

    ดานความ 
     สามารถพืน้ฐาน 

      ดานคุณธรรม 
   

  คาเฉลี่ย 

            ดานความ 
             สามารถทาง 
             วิชาการ 

      ภาพรวม     ดานความ 
     สามารถพืน้ฐาน 

      ดานคุณธรรม 
   

       3.82       3.60      3.67 
      4.21 

กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 

         ดานความ 
          สามารถทาง 
          วิชาการ 

      ภาพรวม      ดานความ 
      สามารถพืน้ฐาน 

       ดานคุณธรรม 
   

       3.92       3.82         3.76 
      4.23 

      ภาพรวม          ดานความ 
          สามารถทาง 
          วิชาการ 

     ดานความ 
      สามารถพืน้ฐาน 

       ดานคุณธรรม 
   

       3.75       3.61     3.55 
   4.05 

  คาเฉลี่ย   คาเฉลี่ย 
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คณะวิทยาศาสตร 

2.5 3 3.5 4 4.5 5

                                                                        รวม    3.94 มาก 

      ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ     3.87 มาก 

                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

           2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

                4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

            5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

                    6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

     4.07 มาก 

  4.00  มาก 

3.77  มาก 

 3.93  มาก 

 3.70  มาก 

   3.73  มาก 

    ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                               1. ความเปนผูนํา 

         2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

       3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

               4. ความสามารถในการบริหารคน 

      5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 3.78  มาก 

3.57 มาก 
     4.27  มาก 

      3.90  มาก 

       3.03 ปานกลาง 

        3.60 มาก 

     3.77  มาก 

   4.03 มาก 

  3.43  ปานกลาง 

  4.27  มาก 

    4.13  มาก 

          ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน        

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง        

    4.24  มาก 

    4.53 มากที่สุด 

   4.30  มาก 

  4.17  มาก 

    4.13  มาก 

    4.33  มาก 

      4.17  มาก 

      4.00  มาก 

     4.27  มาก   คาเฉลี่ย 

4. คณะ 

   n = 30 
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 รวม 

      ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

                   6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

      ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 
   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 
5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

          ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 

           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

                            6. ความขยันอดทน 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

    3.89  มาก 

 3.80  มาก 

   4.03  มาก 

   3.94  มาก 

  3.82  มาก 

  3.62  มาก 

    3.59  มาก 
 3.79  มาก 

    3.67  มาก 

    3.30  ปานกลาง 

      4.00  มาก 

      3.62  มาก 

   3.27  ปานกลาง 

     3.41  ปานกลาง 

   3.82  มาก 

    3.88  มาก 

    3.41  ปานกลาง 

   4.12  มาก 

  4.09  มาก 

     4.26  มาก 

   4.50  มากที่สุด 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

     4.26  มาก 

     4.06  มาก 
     4.21  มาก 

     4.32  มาก 

       4.24  มาก 

       4.24  มาก 

     4.29  มาก   คาเฉลี่ย 

 n = 34 
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คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 รวม 

      ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

                   6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 
   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 
5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

          ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 

           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

      ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 

       3.84  มาก 

        3.68  มาก 

        3.82  มาก 

        3.88  มาก 

        3.59  มาก 
      3.65  มาก 

    3.59  มาก 

  3.53  มาก 

 3.63  มาก 

 3.41  ปานกลาง 

  3.82  มาก 

 3.88  มาก 

   3.00  ปานกลาง 
  3.24  ปานกลาง 

  3.71  มาก 

 4.06  มาก 

  3.06  มาก 

  4.00  มาก 

  4.12  มาก 

  4.24  มาก 

4.53 มากที่สุด 

4.24  มาก 

 4.06  มาก 

  4.00  มาก 

 4.35  มาก 

  4.18  มาก 

4.24  มาก 

  4.29  มาก   คาเฉลี่ย 

 n = 17 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 

 รวม 

      ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

                   6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

        ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

          ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

        3.86  มาก 

        3.67  มาก 

          3.85  มาก 

           3.74  มาก 

          3.51  มาก 

        3.61  มาก 

        3.61  มาก 

        3.72  มาก 

      3.73  มาก 

      3.41  ปานกลาง 

     4.08  ปานกลาง 

     3.71  มาก 

    3.19  ปานกลาง 

    3.51  มาก 

     3.67  มาก 
     3.99  มาก 

    3.57  มาก 

      4.03 มาก  

    4.04 มาก  

    4.16  มาก  

     4.42  มาก  
  4.26  มาก  

   4.03  มาก  

 3.87  มาก  

 4.34  มาก  

 4.14  มาก  

4.04  มาก  

4.16  มาก    คาเฉลี่ย 

   n = 174 
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คณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

        ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

          ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

         3.81  มาก 

       3.56  มาก        3.56  มาก 

         3.72  มาก 

       3.58  มาก 

       3.39  ปานกลาง 

      3.46  ปานกลาง 

      3.54  มาก 

      3.67  มาก 

     3.62  มาก 

   3.28  ปานกลาง 

  4.09  มาก 
    3.59  มาก 

    3.13  ปานกลาง 

   3.48  ปานกลาง 

    3.62  มาก 

  3.84  มาก 
 3.22  ปานกลาง 

3.94  มาก 

  4.12  มาก 

 4.23  มาก 

4.54 มากที่สุด 

  4.28 มาก 

   4.22 มาก 

    3.97  มาก 
    4.41  มาก 

    4.23  มาก 

  4.10  มาก 

 4.19  มาก   คาเฉลี่ย 

     n = 69 
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คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

         ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 
              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

           ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 
  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

        3.71  มาก 

        3.52  มาก 
         3.64  มาก 

       3.58  มาก 

        3.40  ปานกลาง 

         3.42  ปานกลาง 

       3.51  มาก 

       3.56  มาก 

         3.51  มาก 
       3.20  ปานกลาง 

       3.84  มาก 

     3.51  มาก 
      3.07  ปานกลาง 

       3.29  ปานกลาง 

      3.44  ปานกลาง 

     3.80  มาก 

       3.02  ปานกลาง 

       3.93  มาก 

    3.96  มาก 

     4.11  มาก 

       4.31  มาก 

      4.11  มาก 

      3.93  มาก 

     4.02  มาก 
    4.24  มาก 

      4.11  มาก 

      4.02  มาก 
       4.16  มาก  คาเฉลี่ย 

     n = 45 
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 รวม 

          ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 
 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

        ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 
           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

    ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 
                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

           3.67  มาก 

        3.42  ปานกลาง 

          3.48  ปานกลาง 

           3.50  มาก 
           3.39  ปานกลาง 

           3.30  ปานกลาง 

          3.36  ปานกลาง 

          3.50  มาก 

          3.46  ปานกลาง 
          3.27  ปานกลาง 

          3.82  มาก 

           3.30  ปานกลาง 
           3.11  ปานกลาง 

           3.23  ปานกลาง 

           3.57  มาก 
          3.64  มาก 

           2.93  ปานกลาง 

         3.80  มาก 

         3.93  มาก 

           4.13  มาก 

          4.31  มาก 

        4.24  มาก 

      4.10  มาก 
       3.93  มาก 

       4.33  มาก 
      4.02  มาก 

    4.05  มาก 

  4.10  มาก  คาเฉลี่ย 

     n = 44 
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วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

           3.58  มาก 

            3.42  ปานกลาง 

           3.88  มาก 

           3.50  มาก 

 รวม 

           ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 
 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

         ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 
           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 
                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

           3.50  มาก 
     3.25  ปานกลาง 

    3.13  ปานกลาง 

    3.25  ปานกลาง 

    3.50  มาก 
   3.38  ปานกลาง 

   3.75  มาก 

    3.13  ปานกลาง 
   3.00  ปานกลาง 

  3.63  มาก 

  3.63  มาก 

   3.75  มาก 
    2.75  ปานกลาง 

   4.13  มาก 

    3.88  มาก 

     3.81  มาก 
    3.88  มาก 

    3.88  มาก 

   3.75  มาก 
   3.75  มาก 

    4.25  มาก 

  3.63  มาก 

3.50  มาก 

 3.88  มาก  คาเฉลี่ย 

       n = 8 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 รวม 

           ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

         ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   
 คาเฉลี่ย 

          3.84  มาก 

          3.45  ปานกลาง 

          3.45  ปานกลาง 

          3.73  มาก 

          3.27  ปานกลาง 

          3.18  ปานกลาง 

          3.36  ปานกลาง 

          3.73  มาก 

          3.54  มาก 

          3.18  ปานกลาง 

          3.82  มาก 

          3.64  มาก 

          2.80  ปานกลาง 

        2.90  ปานกลาง 

      3.73  มาก 

      4.09  มาก 

       3.09  ปานกลาง 

     4.18  มาก 

     4.36  มาก 

     4.48  มาก 

     4.64  มากที่สุด 

     4.64  มากที่สุด 

     4.09  มาก 
     4.18  มาก 

     4.45  มาก 

     4.73  มากที่สุด 

     4.45  มากที่สุด 

     4.64  มากที่สุด 

     n = 11 
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คณะเกษตร 

 รวม 

          ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

            ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 
   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 
 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

      3.86  มาก 

      3.64  มาก 

        3.68  มาก 

        3.68  มาก 

       3.55  มาก 
      3.64  มาก 

     3.73  มาก 

    3.59  มาก 

    3.67  มาก 

    3.41  ปานกลาง 

 4.00  มาก 

   3.73  มาก 

   3.45  ปานกลาง 

    3.50  มาก 

     3.64  มาก 

    3.95  มาก 

    3.14  ปานกลาง 

  3.82  มาก 

4.05  มาก 

      4.28   มาก 

     4.55  มากที่สุด 

      4.27  มาก 

      4.09  มาก 

      3.55  มาก 

      4.59  มากที่สุด 

     4.36  มาก 

     4.36  มาก 

      4.45  มาก  คาเฉลี่ย 

     n = 22 
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คณะประมง 

  
 คาเฉลี่ย 

 รวม 

     ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

            ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 
                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

     3.90  มาก 

       3.67  มาก 

       3.78  มาก 

     3.70  มาก 

     3.61  มาก 

      3.83  มาก 

      3.65  มาก 
    3.50  มาก 

   3.75  มาก 

   3.30  ปานกลาง 

     4.09  มาก 

      3.65  มาก 

        3.13  ปานกลาง 

       3.48  ปานกลาง 

        3.78  มาก 

        4.26  มาก 

         3.43  ปานกลาง 

           4.13  มาก 

         4.22  มาก 

      4.26  มาก 

      4.48  มาก 

     4.26  มาก 

     4.17  มาก 

   4.22  มาก 

     4.26  มาก 

   4.22  มาก 

 4.09  มาก 

   4.39  มาก 

     n = 23 
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คณะวนศาสตร 

  คาเฉลี่ย 

 รวม 

      ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 
           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

        ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

      4.06  มาก 

        3.88  มาก 

          4.05  มาก 

        3.97  มาก 

       3.76  มาก 

     3.84  มาก 

      3.84  มาก 

        3.79  มาก 

   3.88  มาก 

  3.82  มาก 

   4.13  มาก 

   3.84  มาก 

   3.66  มาก 

    3.68  มาก 

    3.97  มาก 

    4.16  มาก 

    3.13  ปานกลาง 
   4.13  มาก 

 4.18  มาก 

       4.33  มาก 

      4.57 มากที่สุด 

     4.35  มาก 

   4.22  มาก 

   4.03  มาก 

   4.41  มาก 

  4.27  มาก 

  4.41  มาก 

   4.41  มาก 

     n = 38 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

 รวม 

      ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

   ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 
 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

        4.07  มาก 

      3.75  มาก 

     3.85  มาก 

    3.87  มาก 

    3.79  มาก 

   3.87  มาก 

  3.83  มาก 

3.86  มาก 

    3.88  มาก 

   3.58  มาก 

     4.36  มาก 

      3.91  มาก 

       3.21  ปานกลาง 

       3.77  ปานกลาง 
         3.83  มาก  

       4.15  มาก  

       3.75  มาก  

       4.13  มาก  

    4.34  มาก  

     4.40  มาก 

       4.60 มากที่สุด 

     4.55 มากที่สุด 

   4.32  มาก 

   4.13  มาก 

    4.43  มาก 

      4.38  มาก 

      4.38  มาก 

       4.40  มาก  คาเฉลี่ย 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

     n = 53 
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เกษตร กําแพงแสน 

 รวม 

      ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

  ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 
   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

      3.84  มาก 

      3.56  มาก 

       3.70  มาก 

      3.56  มาก 

       3.39  ปานกลาง 

        3.56 มาก 

        3.51 มาก 

          3.55 มาก 

     3.62  มาก 

      3.37  ปานกลาง 

       3.96  มาก 

      3.64  มาก 
     3.26  ปานกลาง 
      3.28  ปานกลาง 

      3.63  มาก 

      3.91  มาก 

        2.96  ปานกลาง 

          3.91  มาก 

           3.95  มาก 

   4.32  มาก 

  4.56  มากที่สุด 

   4.32  มาก 

  4.28  มาก 

  4.19  มาก 
  4.37  มาก 

    4.33  มาก 

     4.18  มาก 

      4.33  มาก  คาเฉลี่ย 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

     n = 57 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

  ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 
              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 
   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

      3.77  มาก 

      3.69  มาก 

      3.81  มาก 

    3.71  มาก 

    3.62  มาก 

     3.64  มาก 

       3.59  มาก 
       3.73  มาก 

      3.57  มาก 

       3.50  มาก 

        3.91  มาก 

       3.59  มาก 

     3.27  ปานกลาง 

     3.55  มาก 

     3.68  มาก 

    4.00  มาก 

      3.10  ปานกลาง 

     3.82  มาก 

      3.86  มาก 

   4.25  มาก 

    4.55  มากที่สุด 
    4.36  มาก 

   4.14  มาก 

    4.18  มาก 

   4.27  มาก 

 4.27  มาก 

   4.05  มาก 
   4.18  มาก  คาเฉลี่ย 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

    n = 22 
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คณะบริหารธุรกิจ 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

  ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 
   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 
 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 
                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 
                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

     3.69  มาก 

      3..43  ปานกลาง 

     3.55  มาก 

   3.47  ปานกลาง 

   3.36  ปานกลาง 
    3.39  ปานกลาง 

    3.52  มาก 

    3.31  ปานกลาง 

      3.55  มาก 

      3.26  ปานกลาง 

       3.84  มาก 

     3.51  มาก 
   3.18  ปานกลาง 

   3.39  ปานกลาง 

 3.61  มาก 
  3.90  มาก 

   3.28  ปานกลาง 

     3.70  มาก 

     3.81  มาก 

 4.06  มาก 

  4.21  มาก 

  4.18  มาก 

  3.99  มาก 
  3.90  มาก 

   4.19  มาก 

 4.05  มาก 
  3.99  มาก 

  3.99  มาก   คาเฉลี่ย 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 
           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

   n = 108 
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คณะเศรษฐศาสตร 

 รวม 

      ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

  ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 
                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

   3.79  มาก 

      3.57  มาก 

        3.79  มาก 

          3.62  มาก 

            3.40  ปานกลาง 

               3.48  ปานกลาง 

                 3.55  มาก 

                  3.56  มาก 

    3.62  มาก 

   3.28  ปานกลาง 

     3.89  มาก 

      3.65  มาก 

     3.13  ปานกลาง 

     3.62  มาก 

      3.63  มาก 

        3.86  มาก 

      3.35  ปานกลาง 

     4.08  มาก 

      3.91  มาก 

  4.22  มาก 

   4.48  มาก 

   4.31  มาก 

   4.04  มาก 

    4.06  มาก 

     4.36  มาก 

     4.15  มาก 

     4.15  มาก 

       4.21  มาก   คาเฉลี่ย 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

     n = 67 
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คณะวิทยาการจัดการ 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

  ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

    3.95  มาก 

       3.72  มาก 

      3.73  มาก 

     3.69  มาก 

     3.61  มาก 

    3.71  มาก 

  3.71  มาก 

 3.81  มาก 

       3.80  มาก 

       3.49  ปานกลาง 

       4.14  มาก 

      3.72  มาก 

      3.26  ปานกลาง 

        3.67  มาก 

      4.01  มาก 
      4.12  มาก 

      3.44  ปานกลาง 

        4.04  มาก 

       4.14  มาก 

  4.32  มาก 

  4.56  มากที่สุด 

  4.38  มาก 

4.21  มาก 

4.23  มาก 

 4.43  มาก 

  4.28  มาก 

  4.26  มาก 

   4.21  มาก 
  คาเฉลี่ย 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

   n = 106 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

   ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   
      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

    3.93  มาก 

   3.74  มาก 

    3.89  มาก 

   3.73  มาก 

 3.67  มาก 

  3.71  มาก 

    3.76  มาก 

    3.67  มาก 

     3.70  มาก 

   3.38  ปานกลาง 

     4.16  มาก 

      3.64  มาก 

       3.11  ปานกลาง 

     3.53  มาก 

     3.78  มาก 
   4.11  มาก 

   3.18   ปานกลาง 

 4.07  มาก 
  4.09  มาก 

    4.32  มาก 

  4.56  มากที่สุด 

   4.38  มาก 

   4.20  มาก 

  4.27  มาก 

   4.40  มาก 

  4.36  มาก 

  4.16  มาก 
  4.16  มาก   คาเฉลี่ย 

     n = 45 
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สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

   ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

   3.82  มาก 

   3.82  มาก 

  3.91  มาก 

    4.09  มาก 

   3.64  มาก 

   3.91  มาก 

   3.64  มาก 

  3.73  มาก 

 3.68  มาก 

3.45  ปานกลาง 

   4.09  มาก 

   3.45  ปานกลาง 

    3.18  ปานกลาง 

    3.64  มาก 

   3.45  ปานกลาง 

       4.09  มาก 

      3.36  ปานกลาง 

      4.00  มาก 

     4.09  มาก 

      4.18  มาก 

      4.45  มาก 

       4.20  มาก 

      3.90  มาก 

       4.20  มาก 

       4.20  มาก 

       4.20  มาก 

       4.20  มาก 

      4.10  มาก   คาเฉลี่ย 

      n = 11 
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คณะมนุษยศาสตร 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

   ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

                            6. ความขยันอดทน 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง     คาเฉลี่ย 

   3.83  มาก 

    4.05  มาก 

    3.75  มาก 

    3.92  มาก 

  3.63  มาก 

   3.72  มาก 

   3.55  มาก 

    3.48  ปานกลาง 

    3.66  มาก 
     3.32  ปานกลาง 

     3.95  ปานกลาง 

    3.66  มาก 

    2.93  ปานกลาง 
    3.38  ปานกลาง 

    3.76  มาก 

  3.98  มาก 

 4.05  มาก 

   4.00  มาก 

4.10  มาก 

  4.18  มาก 

  4.44  มาก 
 4.15  มาก 

  4.00  มาก 
 3.88  มาก 

 4.51  มากที่สุด 

  4.17  มาก 
   4.02  มาก 

    4.22  มาก 

    n =  41 
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คณะสังคมศาสตร 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

   ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 

                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

    3.94  มาก 

  3.82  มาก 

    4.04  มาก 

     3.98  มาก 
   3.72  มาก 

    3.89  มาก 

     3.79  มาก 

    3.76  มาก 

   3.82  มาก 

  3.70  มาก 

  4.26  มาก 

  3.81  มาก 
    3.49  ปานกลาง 

    3.62  มาก 

   3.83  มาก 

  4.09  มาก 

  3.54  มาก 

   3.93  มาก 

   4.06  มาก 

  4.28  มาก 

 4.52  มากที่สุด 

 4.35  มาก 

4.13  มาก 

  4.09  มาก 

  4.35  มาก 

  4.28  มาก 

  4.28  มาก 

    4.22  มาก   คาเฉลี่ย 

    n =  47 
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คณะสัตวแพทยศาสตร 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 
6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

   ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 
                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง   

  3.72  มาก 

  3.62  มาก 

  3.89  มาก 
   3.83  มาก 

    3.60  มาก 
       3.66  มาก 

       3.40  ปานกลาง 

     3.34  ปานกลาง 

       3.56  มาก 

      3.26  ปานกลาง 

         3.71 มาก 
        3.69 มาก 

      3.00  ปานกลาง 

     3.43  ปานกลาง 
     3.60  มาก 

    3.86  มาก 

  3.34  ปานกลาง 

   3.94  มาก 

    3.77  มาก 

  4.00  มาก 

   4.31  มาก 
  4.09  มาก 

  3.89  มาก 
   3.74  มาก 

  4.09  มาก 

 4.06  มาก 

 3.88  มาก 
  4.09  มาก   คาเฉลี่ย 

    n =  35 
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย 

 รวม 

       ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ 
                                            1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

            2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา 

      3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน 

           4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 

 5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม 

   ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
                                1. ความเปนผูนํา 

     2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 

   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

           4. ความสามารถในการบริหารคน 

 5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรอืบทความ 

          6. ทักษะในการสื่อสาร 

 7. ทักษะในการทํางานเปนทีม 

              8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

   9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

 10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

      ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ 
           1. ความซื่อสัตยสุจริต 

                  2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

                          4. การตรงตอเวลา 

  5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ่ืน 
                            6. ความขยันอดทน 

   7. การเสียสละเพือ่ประโยชนของหนวยงาน   

      8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง     คาเฉลี่ย 

    3.94  มาก 

    3.58  มาก 

    3.71  มาก 

   3.57  มาก 

     3.43  ปานกลาง 
   3.29  ปานกลาง 

   3.29  ปานกลาง 

   3.67  มาก 

    3.49  มาก 

     3.14  ปานกลาง 

    3.86  มาก 

     3.43  ปานกลาง 

   3.00  ปานกลาง 

   3.29  ปานกลาง 

     3.71  มาก 

     3.71  มาก 

   3.00  ปานกลาง 

  3.71  มาก 

  4.00  มาก 

  4.29  มาก 

   4.43  มาก 

 4.14  มาก 

 4.14  มาก 

  4.00  มาก 

  4.57  มากที่สุด 

 4.43  มาก 
  4.29  มาก 

  4.29  มาก 

      n =  7 



(ก) 
   

สารบาญ 
   
  หนา 
   

  บทนํา 1 
 ความสําคัญของปญหา……………………………………………………………………….. 1 
 วัตถุประสงคของการวิจัย................................................................................................ 1 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ.............................................................................................. 1 
   

  วิธีการวจิัย 2 
 ขอบเขตการวิจัย……………………………………………………………………………… 2 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล.................................................................................................... 3 
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  ผลการศึกษา 5 
 ตอนที่ 1  ภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร……………………………………………... 5 
 ตอนที่ 2  วิทยาเขต........................................................................................................ 8 
              2.1 วิทยาเขตบางเขน..................................................................................... 8 
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              2.3 วิทยาเขตศรีราชา..................................................................................... 9 
              2.4 วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร............................................... 9 
              2.5 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี........................................................... 10 
 ตอนที่ 3  กลุมสาขา....................................................................................................... 11 
              3.1 กลุมสาขาวิทยาศาสตร............................................................................. 11 
              3.2 กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร....................................................................... 11 
              3.3 กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร................................................................ 12 
              3.4 กลุมสาขาเกษตรศาสตร........................................................................... 13 
        3.5 กลุมสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว     

                    เศรษฐศาสตร….............................................................................................. 
 

13 
              3.6 กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร................................................... 14 
              3.7 กลุมสาขาวิทยาศาสตรสขุภาพสัตว........................................................... 14 
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สารบาญ (ตอ) 
 

หนา 
 
 ตอนที่ 4  คณะ............................................................................................................... 15 
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              4.2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร............................................................. 16 
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              4.24 คณะเทคนิคการสัตวแพทย...................................................................    30 
   

 
 
 
 
 
 



 
               
 
 
 

 
 

                                                                    
 
 

               ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระแสโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบตอกระบวน 
การสรางบัณฑติของสถาบันอดุมศึกษาเปนอยางมาก นิสิตนกัศึกษามีการดาํเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดตีและ
ตองเผชิญหนากับความทาทายใหมๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งสถาบันอุดมศกึษาตองมีการเตรียมความพรอม
ใหกับนิสิตนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ทางสถาบันอุดมศึกษาจึงตองสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ ท้ังดานความรู
และคุณธรรม  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  สังคมและประเทศ 
 

                อยางไรก็ตามในความเปนจริงหลายสถาบันยังไมรูวาจะดําเนินการไปในทิศทางใด หรอืแมกระทั่งนิสิต 
นักศึกษาเองก็ไมรูวาตนเองใชชีวิตในสถาบันอุดมศกึษาเพือ่ใหไปถึงเปาหมายใด การศกึษาความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตจึงเปนทางเลือกหนึ่ง ท่ีจะทําใหสถาบันอุดมศึกษาทราบถึงความตองการของตลาดแรงงาน  สังคมและ
ประเทศ  ขณะเดียวกันตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2546 ท่ีกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา ตองไดรับ
การประเมินจากสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน  ซึ่งเรื่องความพึงพอใจของนายจางฯ เปนตัวช้ีวัดบังคับตัวหนึ่งท่ีใชในการประเมนิคุณภาพบัณฑิต 
 

          ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลทั้งคุณภาพของบณัฑติและ
การใหบริการทางดานการศึกษาแกบัณฑิต เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต จึงตองดําเนินการศึกษา
โครงการวิจัยเรือ่งความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในการวิจัยเชิงสาํรวจนี้ขึ้น 
 
 
 
 
 

                1. เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนายจางที่มตีอบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

                2. เพื่อศกึษาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเหน็ของนายจาง  
 

+ 
 
 
 

                1. ผลการศึกษาสามารถเปนขอมูลพื้นฐาน  เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เชนการกําหนดนโยบายดานการผลิตบัณฑิต  การปรับปรุงหลกัสูตร  การจัดกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร  ซึ่งจะทําใหบัณฑติมีลกัษณะตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  สังคมและประเทศ   
 

                2. นิสิตสามารถนาํขอมูลไปใชเตรียมความพรอมสําหรับตนเองใหตรงหรอืใกลเคียงกับท่ีตลาดแรงงาน
ตองการ   ซึ่งจะทําใหโอกาสการไดงานทําหลงัสําเร็จการศกึษามีมากขึ้น                 
 

                3. ไดตัวช้ีวัดดานคุณภาพบัณฑติ ในการประเมนิคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.)   

ความสําคัญของปญหา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บทสรุป 

บทนํา 
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               การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษานายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของ
ทุกคณะที่จบการศึกษาเมื่อป พ.ศ.2551 (ยกเวนนายจางของบัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ซึ่งอยูในชวงการปรับหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม 4 ป เปนหลักสูตร 5 ป จึงเปนบัณฑิตจากนิสิต
ตกคางเพียง 24 คน ซึ่งไมเพียงพอที่จะนาํนายจางจํานวน 5 คนมาเปนตัวแทนนายจางของบัณฑิตจาก 2 คณะ
ดังกลาว)  
              โดยศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในดานความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และศึกษาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง  
 
 

 
 

                ประชากรคือนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี จบเมื่อป พ.ศ.2551   
จากจํานวนบณัฑิตที่มีงานทํา 3,232 คน  (ตรวจสอบจากบณัฑติที่มีงานทาํ จํานวน 4,119 คน เมือ่เดอืนมีนาคม 
2552)  และใชประชากรทั้งหมดมาเปนกลุมตัวอยาง   
 

 
 
 

 

               เครื่องมอืท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม  โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ  
 

               ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร ในดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน  
และคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  โดยมีคําตอบใหเลอืก 5 คําตอบ  คือ                                  

พอใจมากที่สุด ใหคะแนน 5 
พอใจมาก ใหคะแนน 4 
พอใจปานกลาง ใหคะแนน 3 
พอใจนอย ใหคะแนน 2 
พอใจนอยที่สุด ใหคะแนน 1 

 

                ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกีย่วกับลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง 30 
ขอ โดยใหนายจางเรียงลําดับลักษณะบุคคลที่นายจางคิดวาหนวยงานตองการ  จํานวน 5 ลําดับ หลังจากนั้นนํามา 
หาคาถวงน้ําหนักจากการเลือกลําดับดังนี ้
 

เลือกลําดับ 1 ใหคะแนน 5 
เลือกลําดับ 2 ใหคะแนน 4 
เลือกลําดับ 3 ใหคะแนน 3 
เลือกลําดับ 4 ใหคะแนน 2 
เลือกลําดับ 5 ใหคะแนน 1 

 

                ตอนที่ 3   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของนายจางของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขอบเขตการวจัิย 

ประชากรและกลมตัวอยาง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

วิธีการวิจัย 
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                1. รวบรวมสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่จบในป พ.ศ.2551 ซึ่งไดขอมูลจากบัณฑิตที่กรอกขอมูลผาน
ในระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

                2. ตรวจสอบความถูกตองของสถานที่ทํางานบัณฑิต โดยการสืบคนขอมูลทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
   

                3. โทรศัพทติดตอบัณฑิตที่เปนกลุมเปาหมายการสงออก  เพื่อยืนยันความถูกตองของสถานที่ทํางาน
บัณฑิต   ซึ่งในกรณีท่ีบัณฑิตเปลี่ยนงาน ไดใหบัณฑติระบุสถานที่ทํางานใหม 
 

                4. จัดทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  และสงแบบสอบถามพรอมหนังสือนําไปยัง 
ผูบังคับบัญชา / นายจางของบณัฑิตทางไปรษณีย  โดยไดปดแสตมปไวเรียบรอย และใหสงกลับคืนมายงักองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ภายใน 3 สปัดาหหลังจากที่ไดรับแบบสอบถามแลว      
                

                จากจํานวนแบบสอบถามที่สงออกไป จํานวน 3,232 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 1,119 ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ 34.6  ดังรายละเอียด 
  

ตารางแสดงจาํนวนแบบสอบถามที่สงออก และแบบสอบถามทีไ่ดกลบัคืน  
จําแนกตามวทิยาเขตและกลุมสาขา / คณะ 

 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม รอยละ วิทยาเขต  กลุมสาขา/คณะ 
ที่สงออก ที่ไดกลับคืน  

วิทยาเขต    
1. วิทยาเขตบางเขน 1,806 657 36.4 
2. วิทยาเขตกําแพงแสน 488 164 33.6 
3. วิทยาเขตศรรีาชา 564 176 31.2 
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 342 111 32.5 
5. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรุ ี 32 11 34.4 

กลุมสาขา / คณะ    
1. กลุมสาขาวทิยาศาสตร 275 81 29.5 
       วิทยาศาสตร 113 30 26.5 
       ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 116 34 29.3 
       ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 46 17 37.0 
2. กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร 1,031 340 33.0 
       วิศวกรรมศาสตร 529 174 32.9 
       วิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน 176 69 39.2 
       วิศวกรรมศาสตรศรีราชา 174 45 25.9 
       วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 129 44 34.1 
       วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 23 8 34.8 
3. กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร 34 11 32.4 
       สถาปตยกรรมศาสตร 34 11 32.4 
4. กลุมสาขาเกษตรศาสตร 571 215 37.7 
       เกษตร 62 22 35.5 
       ประมง 64 23 35.9 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
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ตาราง (ตอ) 
 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม รอยละ กลุมสาขา/คณะ 
ที่สงออก ที่ไดกลับคืน  

       วนศาสตร 91 38 41.8 
       อุตสาหกรรมเกษตร   122 53 43.4 
       เกษตร  กําแพงแสน  180 57 31.7 
       ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 52 22 42.3 
5. กลุมสาขาบรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตร บญัช ี    
    การจัดการ  การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 966 337 34.9 
       บริหารธุรกิจ 264 108 40.9 
       เศรษฐศาสตร 188 67 35.6 
       วิทยาการจัดการ  321 106 33.0 
       ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  161 45 28.0 
       สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว 32 11 34.4 
6. กลุมสาขาครศุาสตร/ศึกษาศาสตร 20 5 25.0 
       ศึกษาศาสตร 4 1 25.0 
       ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  16 4 25.0 
7. กลุมสาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 250 88 35.2 
       มนุษยศาสตร 129 41 31.8 
       สังคมศาสตร 121 47 38.8 
8. กลุมสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพสัตว 85 42 49.4 
       สัตวแพทยศาสตร  67 35 52.2 
       เทคนิคการสัตวแพทย    18 7 38.9 

รวม 3,232 1,119 34.6 
 

 
 
 

                1. วิเคราะหขอมลูท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ โดยการแจกแจงความถี่
และรอยละ 
 

                2. วิเคราะหความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   
                  จากนั้นกําหนดเกณฑท่ีใชในการวิเคราะห  ซึ่งในการวิจัยครั้งนีวิ้เคราะหความพึงพอใจเปน 5 ระดับ  คือ 
 

มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00 
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 - 4.49 
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 - 3.49 
นอย คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 - 2.49 
นอยที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 - 1.49 

 
 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
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1.1  ขอมลูทัว่ไป 

 

                นายจางของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากจํานวน 1,119 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
รอยละ 57.2 โดยมีตาํแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด คือรอยละ 41.2 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป 
และ 5 - 10 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันมากที่สดุ รอยละ 30.8 และ 31.1  

 

                เมื่อพิจารณาประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 83.8 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน ซึ่งกลุมกอสราง กลุมอตุสาหกรรมยานยนต เครื่องจกักล กลุมท่ีปรกึษาและบริการ และกลุมการเงินธนาคาร 
มีสัดสวนมากกวากลุมอื่นคือระหวางรอยละ 10.0 - 13.0  ท่ีเหลือกระจายในสัดสวนไมแตกตางกันมากนัก 
 

ตารางแสดงจาํนวนและรอยละของนายจาง  จําแนกตามขอมูลทัว่ไป 
                                                                                                                         (n = 1,119)                    

ลักษณะทัว่ไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
           ชาย 640 57.2 
           หญิง 472 42.2 
           ไมระบุ 7 0.6 
2. ตําแหนง   
           ผูบริหารระดับสูง 168 15.0 
           ผูบริหารระดับกลาง 402 35.9 
           ผูบริหารระดับตน 461 41.2 
           อื่นๆ 52 4.6 
           ไมระบุ 36 3.2 
3. ประสบการณการทํางาน   
           ไมเกิน 5 ป 345 30.8 
           5 - 10 ป 348 31.1 
           11 - 15 ป 157 14.0 
           16 - 20 ป 113 10.1 
           21 - 25 ป 45 4.0 
           มากกวา 25 ปข้ึนไป 50 4.5 
           ไมระบุ 61 5.5 
4. ประเภทของหนวยงาน   
           ไมระบุ  11 1.0 
           รัฐบาล 132 11.8 
           รัฐวิสาหกิจ 38 3.4 
           เอกชน 938 83.8 

ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ตาราง (ตอ) 
 

ลักษณะทัว่ไป จํานวน รอยละ 
                 - กลุมการศึกษา 13 1.4 
                 - กลุมการเงินธนาคาร 96         10.2 
                 - กลุมเครือ่งใชไฟฟาและคอมพิวเตอร 35 3.7 
                 - กลุมเคมภีัณฑและพลาสติก 17 1.8 
                 - กลุมหางสรรพสินคาและคาปลีก 12 1.3 
                 - กลุมผลิตภัณฑสนิคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร    59 6.3 
                 - กลุมพาณิชยและการคาสง 27 2.9 
                 - กลุมการบริการที่พัก อาหาร เครื่องด่ืม 20 2.1 
                 - กลุมกอสราง          121         12.9 
                 - กลุมสื่อสารและโทรคมนาคม 14 1.5 
                 - กลุมการบริการดูแลสุขภาพ 36 3.8 
                 - กลุมที่ปรึกษาและบริการ 99         10.6 
                 - กลุมสื่อสิ่งพิมพ  โฆษณา 16 1.7 
                 - กลุมคมนาคม ขนสง 26 2.8 
                 - กลุมปโตรเคม ี 17 1.8 
                 - กลุมอุตสาหกรรมยานยนต เครือ่งจักรกล          110         11.7 
                 - กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม 61 6.5 
                 - กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ  6 0.6 
                 - กลุมอุตสาหกรรมกระดาษ 31 3.3 
                 - กลุมอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  2 0.2 
                 - กลุมอุตสาหกรรมเหมืองแร โลหะ หรืออัญมณี   6 0.6 
                 - กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 24 2.6 
                 - กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 3.7 
                 - กลุมตกแตงและออกแบบ 11 1.2 
                 - กลุมประกันภัย  9 1.0 
                 - กลุมไฟฟา  4 0.4 
                 - กลุมอสังหาริมทรพัย  5 0.5 
                 - อื่นๆ 19 2.0 
                 - ไมระบ ุ  7 0.7 

 
 

 1.2  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 

                    นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน  พบวา 
 

ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน 
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยไมสูงมากนกั (Χ = 3.65) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานายจางมีความพึงพอใจในระดับมากทกุขอ แตมีคาเฉลี่ยไมสูงมากนกัเชนกัน โดย
เรื่องความรูในสาขาวิชาที่เรียน ไดรับความพึงพอใจในระดบัมากสูงสุด (Χ = 3.79)  รองลงมาคือการนําความรูท่ี
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เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา (Χ = 3.71) สวนเรือ่งความสามารถในการถายทอดหรอืเผยแพรความรูท่ีเรียน แมวา
ไดรับความพึงพอใจในระดับมากแตมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Χ = 3.54) 
 

ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 
 

                นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก แตมีคาเฉลีย่ไมสูงมากนกั (Χ = 3.68) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานายจางมีความพึงพอใจทั้งในระดับมากและระดับปานกลาง โดยเรื่องการปรับตัวให
เขากับการเปลี่ยนแปลง และความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา ไดรับความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย
ใกลเคียงกันคือ 4.03 และ 4.02 สวนเร่ืองความสามารถในการบริหารคน ไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
และมคีาเฉลี่ยต่าํสุด (Χ = 3.19) 
 

ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
 

                นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวานายจางมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ โดยเรือ่งความซื่อสัตยสุจริต ไดรับความพึงพอใจในระดับมาก
สูงสุด (Χ = 4.45)  รองลงมาคอืความมนี้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น (Χ = 4.35)  สวนเรือ่งการตรงตอเวลา 
แมวาไดรับความพึงพอใจในระดับมากแตมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Χ = 4.02) 
   
1.3  ลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง 
 

                นายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 58.6 ตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 46.8 สวนลักษณะบคุคลที่นายจางตองการนอยท่ีสุดคือเรื่อง
สุขภาพแข็งแรง รอยละ 2.1   
 

                    อยางไรก็ตามเมือ่นําลกัษณะบคุคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา 
ความตองการเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือนายจางยังคงตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปน
ลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 3 คือการนําความรูท่ีเรียนมา
ประยกุตกับงานที่ทํา  ลําดับท่ี 4 คือความซื่อสัตยสุจริต และลําดับ 5 คือความใฝรูเกีย่วกับงานที่ทํา   
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2.1.1  ขอมูลทัว่ไป             
 

                    นายจางของวิทยาเขตบางเขน จากจํานวน 657 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 56.3 โดย
มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 42.0  มปีระสบการณการทํางานไมเกนิ 5 ป และ 5 - 10 ป ใน
สัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 33.2 และ 31.2  

 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 82.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมท่ีปรึกษาและบริการมากที่สุด รอยละ 15.4 
 

2.1.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติวทิยาเขตบางเขน      
 

                    นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.86) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.67, 3.70 และ 4.20) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.43) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.34) 
 

2.1.3   ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางของบัณฑติวทิยาเขตบางเขน 
            

                  เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 59.5 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่  รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 50.7 การ
นําความรูท่ีเรียนมาประยกุตกบังานที่ทํา  รอยละ 40.8  ความซื่อสตัยสุจริต รอยละ 30.6 และความใฝรูเกีย่วกับงาน
ท่ีทํา รอยละ 27.7   
 
 
 
 

2.2.1  ขอมูลทัว่ไป             
 

                  นายจางของบณัฑติวิทยาเขตกําแพงแสน จากจํานวน 164 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอย
ละ 64.0 โดยมตีําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 38.4  มปีระสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10 ป 
รอยละ 31.1 และไมเกิน 5 ป รอยละ 25.6   

 

                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 80.5 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมกอสรางมากทีสุ่ด รอยละ 25.8  

 
 

2.2.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติวทิยาเขตกําแพงแสน      
 

                    นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.82) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม

ตอนที่ 2 วิทยาเขต 

2.1 วิทยาเขตบางเขน 

2.2 วิทยาเขตกําแพงแสน 
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และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.60, 3.61 และ 4.24) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.51) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.35) 
  
 

2.2.3   ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติวทิยาเขตกําแพงแสน 
              

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 56.1 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 45.7 ความ
ซื่อสัตยสุจริต รอยละ 35.4  และการนําความรูท่ีเรียนมาประยกุตกับงานที่ทํา รอยละ 29.3  
 
 
 
 

2.3.1  ขอมูลทัว่ไป             
 

                  นายจางของวิทยาเขตศรรีาชา จากจํานวน 176 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 56.8 โดย
มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 46.6 มปีระสบการณการทํางานไมเกนิ 5 ป และ 5  - 10 ป ใน
สัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 32.4 และ 29.0   
 

                 สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 92.5 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมการเงินธนาคารมากที่สุด รอยละ 22.1               
 

2.3.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติวทิยาเขตศรีราชา      
 

                    นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.85) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.64, 3.69 และ 4.23) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.46) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.37) 
  
2.3.3   ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางของบัณฑติวทิยาเขตศรีราชา      
              

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 56.8 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่  รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 44.9 
ความซื่อสัตยสุจริต รอยละ 36.4  การนาํความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา  และทักษะในการทาํงานเปนทีม 
ซึ่งมีสดัสวนเทากันคือรอยละ 29.0  

 
 
 
 

2.4.1  ขอมูลทัว่ไป 
 

                 นายจางของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จากจาํนวน 111 คน เปนเพศชายมากกวา
เพศหญิง รอยละ 55.0 โดยมีตาํแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 41.4 มปีระสบการณการทํางาน
ระหวาง 5 - 10 ป  รอยละ 32.4 และไมเกิน 5 ป  รอยละ 24.3   
 

2.3 วิทยาเขตศรีราชา 

2.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
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                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 84.7 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมกอสรางมากทีสุ่ด รอยละ 16.0  
 

2.4.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติวทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร       
 

                    นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.79) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.60, 3.58 และ 4.23) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.46) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.35) 
  
2.4.1 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ 
         จังหวัดสกลนคร                     
 

                 เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 60.4  รองลงมาคือความซื่อสตัยสุจริต รอยละ 45.0  การนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับ
งานที่ทํา รอยละ 37.8  ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 31.5 และความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 
รอยละ 29.7  
 
 

 
 

2.5.1  ขอมูลทัว่ไป  
            

                 นายจางของบัณฑิตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสพุรรณบุร ี จากจํานวน 11 คน เปนเพศหญงิมากกวา
เพศชาย รอยละ 63.6 มีตาํแหนงเปนผูบรหิารระดับสูงและระดบักลางในสดัสวนเทากันคือรอยละ 36.4  มีประสบการณ 
การทํางานระหวาง 5 - 10 ปมากที่สุด รอยละ 45.5 

  

                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 81.8 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมการบริการที่พกั อาหาร เครื่องดื่มมากที่สุด รอยละ 33.3  
 

2.5.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติ  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร      
 

                    นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.82) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.82, 3.68 และ 4.18) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.45)  
 

2.5.3   ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง 
              

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 54.5 ตองการ 
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่  รองลงมาคือทักษะในการทํางานเปนทมี และความขยันอดทน  ซึ่งมีสัดสวน
เทากันคือรอยละ 36.4  
 

2.5 โครงการจดัตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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3.1.1  ขอมูลทัว่ไป 
 

                 นายจางของบัณฑิตกลุมสาขาวทิยาศาสตร จากจํานวน 81 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 
53.1 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 39.5  มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป  รอยละ 
33.3 และ 5 - 10 ป รอยละ 23.5   

 

                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 80.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รอยละ 16.9  
 

3.1.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติกลุมสาขาวิทยาศาสตร      
 

                    นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.90) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.80, 3.70 และ 4.25) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.52) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.33) 
  
3.1.3  ลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติกลุมสาขาวทิยาศาสตร      
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 59.3 ตองการ 
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 49.4 การ
นําความรูท่ีเรียนมาประยกุตกบังานที่ทํา รอยละ 43.2  ทักษะในการทาํงานเปนทีม รอยละ 34.6 และความคิดริเริ่ม 
สรางสรรคผลงานใหม รอยละ 29.6  
  
 
                
 

3.2.1  ขอมูลทัว่ไป 
 

                นายจางของกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร จากจํานวน 340 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงถึงรอยละ 
85.3 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 41.5  มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป  รอยละ 
39.1 และ 5 - 10 ป รอยละ 29.4   

 

                 สาํหรบัประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกอืบท้ังหมดหรอืรอยละ 96.5 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมกอสรางมากทีสุ่ด รอยละ 29.9  รองลงมาคอืกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรกล รอยละ 23.2 
 
 
 
 

3.1 กลุมสาขาวิทยาศาสตร 

ตอนที ่3 กลุมสาขา 

3.2 กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร 
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3.2.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร      
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.80) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.59, 3.64 และ 4.16) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.40) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.34) 
 

3.2.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร      
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 54.4 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่  รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 49.7 การ
นําความรูท่ีเรียนมาประยกุตกบังานที่ทํา รอยละ 38.5  ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา รอยละ 28.2  และความซือ่สัตย  
รอยละ 27.9                  
 
 
 
 
 

3.3.1  ขอมูลทัว่ไป 
 

                นายจางของบัณฑิตกลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร จากจํานวน 11 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
ถึงรอยละ 72.7 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงมากที่สดุ รอยละ 63.6  มปีระสบการณการทํางานระหวาง 5 - 
10 ป  รอยละ 36.4   

 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวาเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 90.9 ทํางานในหนวยงานเอกชน โดย
อยูในกลุมตกแตงและออกแบบมากที่สุด รอยละ 60.0   
 

3.3.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติกลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร      
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.84) โดยดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง (Χ = 3.45)  สวนดานความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (Χ = 3.54 และ 4.48) สวนเรื่องท่ีไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความขยนัอดทน (Χ = 4.73)  
ความซื่อสัตยสจุริต ความรับผิดชอบตอหนาที่ และเจตคติท่ีดีตองานในวชิาชีพของตนเอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน 
(Χ = 4.64)  
 

3.3.3   ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางของบัณฑติกลุมสาขา 
           สถาปตยกรรมศาสตร      
 

                 เมื่อพจิารณาลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางเกือบ 3 ใน 4 หรือรอยละ 72.7 ตองการ 
บุคคลที่สามารถนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา รองลงมาคือความรับผิดชอบตอหนาที่ รอยละ 54.5  ความ 
คิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา และทักษะในการทาํงานเปนทีม  
ซึ่งมีสัดสวนเทากันคือรอยละ 45.5 
 

3.3 กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร 
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3.4.1  ขอมูลทัว่ไป 
 

                 นายจางของบัณฑิตกลุมสาขาเกษตรศาสตร จากจาํนวน 215 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
รอยละ 52.6 โดยมีตาํแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 42.3 มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 - 
10 ป และไมเกิน 5 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 27.0 และ 23.7  
 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางประมาณ 2 ใน 3 หรือรอยละ 65.5 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน โดยอยูในกลุมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด รอยละ 31.9 รองลงมาคือกลุม
อุตสาหกรรมอาหาร เครือ่งดื่ม รอยละ 22.7                   
 

3.4.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติกลุมสาขาเกษตรศาสตร      
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.91) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.67, 3.73 และ 4.32) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.56) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.41) 
 

3.4.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติกลุมสาขาเกษตรศาสตร      
              

                เมือ่พจิารณาลักษณะบุคคลทีอ่งคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลท่ีมคีวามรับผิดชอบตอหนาที ่
มากที่สดุ รอยละ 60.0 รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 48.8 ความซือ่สัตยสุจริต 
รอยละ 35.3  และการนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา รอยละ 31.6  
 
 
 
 

3.5.1  ขอมูลทัว่ไป 
 

                 นายจางของบัณฑิตกลุมสาขาบริหารธุรกิจฯ จากจํานวน 337 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
รอยละ 59.6 โดยมีตาํแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 48.1  มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป 
และ 5 - 10 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 32.9 และ 31.2  
 

                 สาํหรบัประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบท้ังหมดหรอืรอยละ 90.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน  
โดยอยูในกลุมการเงินธนาคารมากที่สุด รอยละ 24.3 รองลงมาคือกลุมท่ีปรกึษาและบริการ รอยละ 23.7  
 

3.5.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติกลุมสาขาบริหารธุรกจิฯ     
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.82) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.60, 3.67 และ 4.21) สวนเรื่องท่ี

3.4 กลุมสาขาเกษตรศาสตร 

3.5 กลุมสาขาบริหารธรุกิจ พาณชิยศาสตร บัญชี การจดัการ การทองเท่ียว เศรษฐศาสตร 
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ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.43) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.33) 
 

3.5.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติกลุมสาขาบริหารธุรกจิฯ     
              

                เมือ่พิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที ่
มากที่สดุ รอยละ 61.4 รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 48.1 ความซือ่สัตยสุจริต 
รอยละ 40.9  การนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา รอยละ 35.9 และทักษะในการทํางานเปนทีม รอยละ 28.2            
 
 
 
 

3.6.1  ขอมูลทัว่ไป 
 

                นายจางของบัณฑิตกลุมสาขามนุษยศาสตรฯ จากจาํนวน 88 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
รอยละ 56.8 โดยมีตาํแหนงเปนผูบริหารระดับกลางและระดับตนในสัดสวนใกลเคียงกันคือ รอยละ 37.5 และ 38.6  
มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป รอยละ 42.0    

 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจาง 3 ใน 4 หรอืรอยละ 75.0 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมการเงินธนาคาร และกลุมท่ีปรกึษาและบริการมากที่สดุ ซึ่งมสีัดสวนเทากันคือรอยละ 12.1  
 

3.6.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติกลุมสาขามนุษยศาสตรฯ      
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.92) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.82, 3.76 และ 4.23) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.48) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.43) 
 

3.6.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติกลุมสาขามนุษยศาสตรฯ      
              

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 53.4 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา ความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
แกปญหา  ทักษะในการทํางานเปนทีม ซึ่งมสีัดสวนเทากันคือรอยละ 33.0  
 
 
 
 

3.7.1  ขอมูลทัว่ไป 
 

                นายจางของบณัฑิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรสขุภาพสตัว จากจํานวน 42 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย รอยละ 69.0 โดยมีตาํแหนงเปนผูบรหิารระดับสูงและระดับกลาง ในสดัสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 33.3 และ 
31.0  มปีระสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10 ป รอยละ 50.0   
 

                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทํางานในหนวยงานเอกชน และรัฐบาล ในสัดสวนใกล 
เคียงกันคือรอยละ 50.0 และ รอยละ 47.6  โดยอยูในกลุมการบริการดูแลสขุภาพมากที่สุด รอยละ 66.7  

3.6 กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.7 กลุมสาขาวิทยาศาสตรสขุภาพสตัว 
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3.7.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสตัว      
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.75) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.61, 3.55 และ 4.05) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.33) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.17) 
 

3.7.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติกลุมสาขาวทิยาศาสตร  
          สุขภาพสัตว      
 

                เมือ่พิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางเกอืบ 3 ใน 4 หรือรอยละ 71.4 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือการนาํความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา รอยละ 57.1 ความ
ซื่อสัตยสุจริต รอยละ 42.9  ความสัมพนัธท่ีดีกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน รอยละ 40.5 และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 31.0  
 
 
 
 
 
 

4.1.1  ขอมูลทัว่ไป 
  

                 นายจางของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร จากจํานวน 30 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 56.7 
มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 36.7 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป รอยละ 43.3 และ 5 - 
10 ป รอยละ 20.0  

 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 80.0 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รอยละ 20.8 
      
4.1.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติคณะวิทยาศาสตร      
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.94) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.87, 3.78 และ 4.24) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.53) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.33) 
 

4.1.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติคณะวิทยาศาสตร     
 

                 เมื่อพจิารณาลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนาํความรูท่ีเรียน
มาประยกุตกับงานที่ทํามากทีสุ่ด รอยละ 63.3  และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลาํดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้าํหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทําเปนลําดับแรก  

ตอนที ่4 คณะ 

4.1 คณะวิทยาศาสตร 
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สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่   ลําดับ 3 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา  ลําดับท่ี 4 
คือทักษะในการทํางานเปนทมี  และลําดับ 5 คือความซือ่สตัยสุจริต  
  
 
 
 

4.2.1  ขอมูลทัว่ไป 
  

                  นายจางของบณัฑิตคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร จากจํานวน 34 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
รอยละ 55.9 โดยมีตาํแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 38.2 มีประสบการณการทาํงานไมเกิน 5 ป 
รอยละ 32.4 และ 5 - 10 ป รอยละ 23.5   
 

                  สาํหรบัประเภทของหนวยงาน  พบวานายจางประมาณ 3 ใน 4 หรอืรอยละ 76.5 ทํางานในหนวยงาน 
เอกชน โดยอยูในกลุมพาณิชยและการคาสงมากที่สุด รอยละ 23.1  

 

4.2.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร      
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.89) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.80, 3.67 และ 4.26) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.50) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.32) 
 

4.2.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติคณะศลิปศาสตรและ 
           วทิยาศาสตร     
 

                 เมื่อพจิารณาลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนาํความรูท่ีเรียน
มาประยกุตกับงานที่ทํามากทีสุ่ด รอยละ 64.7 และเมื่อนาํลักษณะบุคคลมาเรียงลาํดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้ําหนัก  พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา  ลาํดับ 3 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา  ลาํดับ 4 คือความคิดริเริ่ม 
สรางสรรคผลงานใหม  และลําดับ 5 คือความซื่อสัตยสุจริต   
 
 
 
 

4.3.1  ขอมูลทัว่ไป 
  

                  นายจางของบัณฑิตคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จากจํานวน 17 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
รอยละ 52.9 โดยมีตาํแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 47.1 มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10  
ป รอยละ 29.4 และ 16 - 20 ป รอยละ 23.5   

 

                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 88.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รอยละ 33.3  
 
 

4.2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

4.3 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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4.3.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติคณะทรพัยากรและสิ่งแวดลอม    
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.84) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.68, 3.63 และ 4.24) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.53) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.35) 
 

4.3.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติคณะทรัพยากร 
           และสิ่งแวดลอม    
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 70.6 และเมื่อนาํลักษณะบุคคลมาเรยีงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก 
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกปญหา ลาํดับ 3 คือการนาํความรูท่ีเรียนมาประยกุตกับงานที่ทํา  ลําดับ 4 คือความซื่อสัตยสุจริต  
และลําดับ 5 คือความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน และทักษะในการทาํงานเปนทีม   
 
 
 
 

4.4.1  ขอมูลทัว่ไป 
  

                นายจางของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร จากจาํนวน 174 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงถึง
รอยละ 85.1 โดยมีตาํแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 43.7 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป และ 
5 - 10  ป ในสดัสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 35.6 และ 34.5   

 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 97.7 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  เครื่องจักรกลมากที่สดุ รอยละ 27.6 รองลงมาคือกลุมกอสราง รอยละ 23.5                   
 

4.4.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติคณะวิศวกรรมศาสตร    
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.86) โดยท้ังดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.67, 3.73 และ 4.16) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.42) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.34) 
 

4.4.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและแกปญหามากที่สุด รอยละ 55.2 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณา 
จากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา  ลาํดับ 3 คือการนําความรูท่ีเรียนมาประยกุตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 
คือความใฝรูเกีย่วกับงานที่ทํา และลําดับ 5 คือความคิดริเริม่ สรางสรรคผลงานใหม   

4.4 คณะวิศวกรรมศาสตร 
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4.5.1  ขอมูลทัว่ไป 
  

                นายจางของบัณฑติคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน จากจํานวน 69 คน เปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิงถึงรอยละ 87.0 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 39.1 มปีระสบการณการทํางานไมเกิน 
5 ป และ 5 - 10  ป ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 26.1 และ 29.0   
 

                สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 94.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมกอสรางมากทีสุ่ด รอยละ 50.8   
 

4.5.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.81) โดยท้ังดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.56, 3.62 และ 4.23) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.54) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.41) 
 

4.5.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติคณะวิศวกรรมศาสตร  
          กําแพงแสน 
 

                 เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 46.2  และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก 
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 3 คือการนาํความรูท่ีเรียนมาประยกุตกับงานที่ทํา และความซื่อสตัยสุจริต ลําดับ 
4 คือความสามารถในการจัดระบบ งานและควบคุมงาน และลําดับ 5 คือความกระตอืรือรนในการทํางาน 
 
 
 
 

 
4.6.1  ขอมูลทัว่ไป 
  

                 นายจางของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา จากจํานวน 45 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
ถึงรอยละ 77.8 โดยมตีําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 46.7 รอยละ 28.9 มีประสบการณการทํางาน
ไมเกิน 5 ป รอยละ 33.3 และ 5 - 10  ป รอยละ 28.9  

 

                 สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 97.8 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมเครื่องใชไฟฟาและคอมพิวเตอร และกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจกัรกลมากที่สุด ซึง่มีสัดสวน
เทากันคือรอยละ 22.7 รองลงมาคือกลุมกอสราง รอยละ 20.5               
 
 
 
 
 

4.5 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

4.6 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 
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4.6.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.71) โดยท้ังดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.52, 3.51 และ 4.11) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.31) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.24) 
 

4.6.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  
 

                เมื่อพจิารณาลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกปญหามากทีสุ่ด รอยละ 64.4  และเมือ่นาํลักษณะบุคคลมาเรียงลาํดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบคุคลที่มีความสามารถในการคดิวิเคราะหและแกปญหาเปนลาํดับแรก 
สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่  ลําดับ 3 คือการนําความรูท่ีเรยีนมาประยุกตกับงานที่ทํา  ลาํดับ 4 คือ
ทักษะในการทํางานเปนทมี  และลําดับ 5 คือความรูในสาขาวิชาที่เรียน 
 
 
 
 
 

4.7.1  ขอมูลทัว่ไป 
  

                 นายจางของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร จากจํานวน 44 คน เปนเพศชายมากกวา
เพศหญิงถึงรอยละ 90.9 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดบัตนมากที่สดุ รอยละ 45.5  มีประสบการณการทํางาน
ระหวาง 5 - 10  ป รอยละ 36.4 และไมเกิน 5 ป รอยละ 29.5   
 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวาเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 93.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน โดย
อยูในกลุมกอสรางมากที่สุด รอยละ 34.1  
 

4.7.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.67) โดยดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน และดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน นายจางมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง (Χ = 3.42 และ 3.46)  สาํหรับดานคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมี
ความพึงพอใจในระดับมาก (Χ = 4.13) สวนเรื่องที่ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีน้ําใจตอเพื่อน
รวมงานและผูอืน่ (Χ = 4.33)  และความซื่อสัตยสุจริต (Χ = 4.31)  
  

4.7.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบณัฑติคณะวิทยาศาสตรและ   
          วิศวกรรมศาสตร  
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สดุ รอยละ 63.6 และเมือ่นําลกัษณะบคุคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา 
นายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลาํดบัแรก  สวนลาํดับ 2 คือความซือ่สัตยสุจรติ ลําดับ 3 
คือการนาํความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความใฝรูเกีย่วกับงานที่ทํา และลําดับ 5 คือความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา และทักษะในการทํางานเปนทีม 

4.7 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
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4.8.1  ขอมูลทัว่ไป 
  

                 นายจางของบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จากจํานวน 8 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
ถึงรอยละ 87.5 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 62.5  มปีระสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป 
รอยละ 37.5   
 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน  พบวานายจางทั้งหมดทํางานในหนวยงานเอกชน  โดยอยูในกลุม  
อุตสาหกรรมยานยนต เครือ่งจักรกลมากที่สดุ รอยละ 75.0  
 

4.8.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติวทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาต ิ
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.58) โดยดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน นายจางมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (Χ = 3.42) สําหรับดานความ 
สามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึง
พอใจในระดับมาก (Χ = 3.50 และ 3.81) สวนเรื่องท่ีไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีน้ําใจตอเพื่อน
รวมงานและผูอืน่ (Χ = 4.25) 
 

4.8.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

                เมื่อพจิารณาลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่ความสามารถนําความรูท่ี
เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํามากที่สุด รอยละ 62.5  และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดย
พิจารณาจากคาถวงน้าํหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทําเปน
ลาํดับแรก สวนลําดับ 2 คือความรูในสาขาวิชาที่เรียน และความซื่อสัตยสุจริต  ลําดับ 3 คือความรบัผิดชอบตอ
หนาที่  ลําดับ 4 คือความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน และความขยันอดทน  และลาํดับ 5 คือความ
เปนผูนํา และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 
 
 
 
 

4.9.1  ขอมูลทัว่ไป 
 

                นายจางของบัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร จากจํานวน 11 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงถึง
รอยละ 72.7 โดยมีตาํแหนงเปนผูบริหารระดับสูงมากที่สดุ รอยละ 63.6  มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10 
ป  รอยละ 36.4   

 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวาเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 90.9 ทํางานในหนวยงานเอกชน โดย
อยูในกลุมตกแตงและออกแบบมากที่สุด รอยละ 60.0   
 

4.9.2  ความพงึพอใจของนายจางที่มตีอบณัฑติคณะสถาปตยกรรมศาสตร      
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.84) โดยดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง (Χ = 3.45)  สวนดานความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจใน

4.8 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

4.9 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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ระดับมาก (Χ = 3.54 และ 4.48) สวนเรื่องท่ีไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความขยนัอดทน (Χ = 4.73)  
ความซื่อสัตยสจุริต ความรับผิดชอบตอหนาที่ และเจตคติท่ีดีตองานในวชิาชีพของตนเอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน 
(Χ = 4.64)  
 

4.9.3  ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางของบัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร      
 

                 เมื่อพจิารณาลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูท่ีเรียน
มาประยุกตกับงานที่ทํามากที่สุด รอยละ 72.7 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้าํหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูท่ีเรยีนมาประยุกตกับงานที่ทําเปนลําดับแรก 
สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่  ลําดับ 3 คือความคิดริเริม่ สรางสรรคผลงานใหม และความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและแกปญหา  ลําดับ 4 คือความขยันอดทน และลําดับ 5 คือความใฝรูเกีย่วกับงานที่ทํา 
 
 
 
 

4.10.1  ขอมูลทั่วไป 
  

                นายจางของบัณฑิตคณะเกษตร จากจํานวน 22 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 59.1 มี
ตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 36.4 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตน รอยละ 36.4 และมี
ประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ปมากที่สุด รอยละ 27.3  

 

                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบ 2 ใน 3 หรือรอยละ 63.6 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน โดยอยูในกลุมผลิตภณัฑสนิคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด รอยละ 50.0  
 

4.10.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะเกษตร  
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.86) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.64, 3.67 และ 4.28) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีน้าํใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น (Χ = 4.59)  และความซื่อสตัยสุจริต 
(Χ = 4.55)  
 

4.10.3  ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะเกษตร  
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สดุ รอยละ 68.2 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลาํดบัความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา  
นายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก  สวนลาํดับ 2 คือความซ่ือสัตยสุจริต ลาํดับ 3 
คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา  ลําดับ 4 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานทีทํ่า และลาํดับ 5 คือความ
ขยันอดทน 
 
 
 
 
 
 

4.10 คณะเกษตร 
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4.11.1  ขอมูลทั่วไป 
  

                 นายจางของบัณฑิตคณะประมง จากจํานวน 23 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 52.2 มี
ตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 43.5  มปีระสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10 ป และ 11 - 15 ป  
ซึ่งมีสัดสวนเทากันคือรอยละ 26.1  

 

                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทํางานในหนวยงานเอกชนและรัฐบาลในสัดสวน
ใกลเคียงกันคือรอยละ 47.8 และ 43.5 โดยอยูในกลุมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด 
รอยละ 27.3  
 

4.11.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะประมง  
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.90) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.67, 3.75 และ 4.26) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.48) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.39) 
    
4.11.3  ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะประมง  
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สดุ รอยละ 78.3 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลาํดบัความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา  
นายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลาํดบัแรก  สวนลาํดับ 2 คือความซือ่สัตยสุจรติ ลําดับ 3 
คือการนาํความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา และ
ลําดับ 5 คือความรูในสาขาวิชาที่เรียน 
 
 
 
 

4.12.1  ขอมูลทั่วไป 
  

                 นายจางของบัณฑิตคณะวนศาสตร จากจํานวน 38 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 
68.4 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 50.0  มปีระสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป และ 5 - 10 
ป ในสัดสวนเทากันคือรอยละ 23.7  

 

                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทํางานในหนวยงานรัฐบาลถึงรอยละ 60.5 โดยอยูใน
กลุมการศกึษามากที่สดุ รอยละ 27.3  
                  
4.12.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะวนศาสตร  
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.06) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม

4.11 คณะประมง 

4.12 คณะวนศาสตร 
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และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.88, 3.88 และ 4.33) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.57) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
การเสียสละเวลาเพื่อประโยชนของหนวยงาน และเจตคติท่ีดีตองานในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน 
(Χ = 4.41) 
    
4.12.3  ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะวนศาสตร  
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกปญหา และความรับผิดชอบตอหนาที่มากทีสุ่ดในสัดสวนเทากันคือรอยละ 50.0  และเมื่อนําลักษณะ
บุคคลมาเรียงลาํดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและแกปญหาเปนลาํดับแรก สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือการนํา
ความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความซือ่สัตยสุจริต  และลําดับ 5 คือความคิดริเริม่สรางสรรค
ผลงานใหม 
 
 
 
 

4.13.1  ขอมูลทั่วไป 
  

                นายจางของบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากจํานวน 53 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
รอยละ 64.2 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 45.3 ซึ่งนายจางมปีระสบการณการทํางานใน
สัดสวนคอนขางกระจาย โดยนายจางที่มปีระสบการณการทาํงานไมเกิน 5 ป มีสดัสวนมากท่ีสุด รอยละ 34.0   
 

                 สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 92.5 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่งดื่มมากที่สดุ รอยละ 40.8  
 

4.13.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.07) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.75, 3.88 และ 4.40) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.60) และความรับผิดชอบตอหนาที่ (Χ = 4.41)    
 

4.13.2  ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สุด รอยละ 62.3 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลาํดบัความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา 
นายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความสามารถในการคิดวิเคราะห 
และแกปญหา ลําดับ 3 คือการนําความรูท่ีเรียนมาประยกุตกับงานที่ทํา และความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม  
ลําดับ 4 คือความซือ่สัตยสุจรติ  และลําดับ 5 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 
 
 
 
 

4.13  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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4.14.1  ขอมูลทั่วไป 
  

                นายจางของบัณฑิตคณะเกษตร กาํแพงแสน จากจาํนวน 57 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
รอยละ 57.9 มีตาํแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 42.1 ซึ่งนายจางมปีระสบการณการทํางานใน
สัดสวนคอนขางกระจาย โดยนายจางที่มปีระสบการณการทาํงานระหวาง 5 - 10 ป มีสดัสวนมากที่สุด รอยละ 36.8  

 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจาง 2 ใน 3 หรอืรอยละ 66.7 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด รอยละ 63.2  
 

4.14.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะเกษตร  กําแพงแสน  
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.84) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.56, 3.62 และ 4.32) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.56) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.37)    
 

4.14.2  ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะเกษตร  กําแพงแสน 
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สุด รอยละ 61.4 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลาํดบัความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา 
นายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลาํดบัแรก สวนลําดบั 2 คือความซือ่สัตยสุจริต ลาํดับ 3 คือ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 4 คือการนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา และลําดับ 
5 คือความมีระเบียบวินัยในการทํางาน และความขยันอดทน 
 
 
 
 

4.15.1  ขอมูลทั่วไป 
  

                 นายจางของบณัฑติคณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  จากจํานวน 22 คน เปนเพศ
ชายและเพศหญิงเพศชายในสัดสวนเทากันคือรอยละ 50.0 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 
68.2  โดยนายจางมีประสบการณการทาํงานระหวาง 16 - 20 ป รอยละ 40.6  
 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 81.8 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มมากที่สุด รอยละ 61.1  
 

4.15.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.77) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.69, 3.57 และ 4.25) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.55) และความรับผิดชอบตอหนาที่ (Χ = 4.36)    

4.14  คณะเกษตร กําแพงแสน 

4.15  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุสาหกรรมเกษตร 
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4.15.3  ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
            และอตุสาหกรรมเกษตร   

 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูท่ีเรียน
มาประยุกตกับงานที่ทํา และมีความขยันอดทนมากที่สุดในสัดสวนเทากันคือรอยละ 45.5 และเมื่อนาํลักษณะบุคคล
มาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก  พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรู
ท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทําเปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความสามารถในการจดัระบบงานและควบคุมงาน  
ความซื่อสัตยสุจริต  และความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 
ลําดับ 4 คือความเปนผูนาํ  และลําดับ 5 คือความกระตือรอืรนในการทํางาน  
 
 
 
 

4.16.1  ขอมูลทั่วไป 
  

                นายจางของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ จากจํานวน 108 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายถึงรอยละ 
71.3  มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 53.7  โดยนายจางที่มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 
ป รอยละ 38.9 และ 5 - 10 ป รอยละ 32.4   
 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 98.1 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมท่ีปรึกษาและบริการมากที่สุด รอยละ 61.3   
 

4.16.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะบริหารธุรกิจ   
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.69) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน นายจางมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (Χ = 3.43)  สําหรับดานความ 
สามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึง
พอใจในระดับมาก (Χ = 3.55 และ 4.06) สวนเรื่องท่ีไดรับความพึงพอใจมากกวาเรือ่งอืน่คือความซื่อสตัยสุจริต 
(Χ = 4.21) และความมีน้าํใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น (Χ = 4.19) 
    
4.16.3  ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะบริหารธุรกิจ  

 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 69.4 และเมื่อนาํลักษณะบุคคลมาเรยีงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนกั  
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือการนําความรูท่ีเรียนมา
ประยกุตกับงานที่ทํา  ลําดับ 3 คือความสามารถในการคดิวิเคราะหและแกปญหา  ลําดับ 4 คือทักษะในการทํางาน
เปนทีม และลําดับ 5 คือความรูในสาขาวิชาทีเ่รียน  และความซื่อสตัยสุจริต                  
 
  
 
 

4.17.1  ขอมูลทั่วไป 
 

                  นายจางของบณัฑติคณะเศรษฐศาสตร จากจํานวน 67 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 
59.7  มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางและระดับตนในสัดสวนเทากันคือรอยละ 43.3 โดยนายจางมีประสบการณ 
การทํางานไมเกิน 5 ป และ 5 - 10 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 29.9 และ 31.3   

4.16  คณะบริหารธุรกิจ 

4.17  คณะเศรษฐศาสตร 
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                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 86.5 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมการเงินธนาคารมากที่สุด รอยละ 43.1              
 

4.17.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะเศรษฐศาสตร   
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.79) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.57, 3.62 และ 4.22) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.48)  และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.36)    
 

4.17.3  ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะเศรษฐศาสตร  
 

                เมื่อพจิารณาลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกปญหามากทีสุ่ด รอยละ 58.2 และเมื่อนาํลักษณะบุคคลมาเรียงลาํดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้าํหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหาเปนลาํดับแรก 
สวนลําดับ 2 คือความซือ่สัตยสุจริต และความรับผิดชอบตอหนาที่  ลําดับ 3 คือการนาํความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับ
งานที่ทํา  ลําดบั 4 คือความสามารถในการจดัระบบงานและควบคุมงาน และลําดับ 5 คือความใฝรูเกี่ยวกบังานที่ทํา 
 
 
 

 
4.18.1  ขอมูลทั่วไป 
  

                นายจางของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ จากจํานวน 106 คน เปนเพศหญิงและเพศชายในสัดสวน
ใกลเคียงกันคือรอยละ 51.9 และ 48.1 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 48.1 โดยนายจางมี
ประสบการณการทาํงานไมเกิน 5 ป รอยละ 34.0 และ 5 - 10 ป รอยละ 29.2   

 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 90.6 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมการเงินธนาคารมากที่สุด รอยละ 35.4   
 

4.18.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะวิทยาการจัดการ 
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.95) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.72, 3.80 และ 4.32) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.56)  และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.43)    
 

4.18.3  ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะวทิยาการจัดการ  
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 58.2 และเมื่อนาํลักษณะบุคคลมาเรยีงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนกั 
พบวานายจางตองการบุคคลมีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความซือ่สัตยสุจริต ลาํดับ 
3 คือความสามารถในการคดิวิเคราะหและแกปญหา  ลําดับ 4 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา  และลําดับ 5 คือความ
กระตอืรอืรนในการทํางาน 

4.18  คณะวิทยาการจัดการ 
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4.19.1  ขอมูลทั่วไป 
 

                                              นายจางของบัณฑิตคณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ จากจํานวน 45 คน เปนเพศหญิงมากกวา
เพศชายถึงรอยละ 77.8 มตีําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 48.9 โดยนายจางมปีระสบการณการ
ทํางานไมเกิน 5 ป และ 5 - 10 ป ในสดัสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 26.7 และ 28.9   
 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางกวา 3 ใน 4 หรอืรอยละ 77.8 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน โดยอยูในกลุมการเงินธนาคารมากทีสุ่ด รอยละ 20.0  
 

4.19.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ  
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.93) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.74, 3.70 และ 4.32) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.56)  และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
(Χ = 4.40)    
 

4.19.3  ลกัษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะศลิปศาสตรและ 
            วิทยาการจัดการ   

 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 66.7 และเมื่อนาํลักษณะบุคคลมาเรยีงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนกั 
พบวานายจางตองการบุคคลมีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความซือ่สัตยสุจริต ลาํดับ 
3 คือการนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา และลําดับ 5 คือความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 
 
 
 
 

4.20.1  ขอมูลทั่วไป 
 

                                               นายจางของบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมฯ จากจาํนวน 11 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
รอยละ 63.6 มตีําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง ในสัดสวนเทากันคือรอยละ 36.4   มปีระสบการณการ
ทํางานระหวาง 5 - 10 ปมากที่สุด  รอยละ 45.5   
 

                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 81.8 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมการบรกิารทีพ่ัก อาหาร เครือ่งดืม่มากที่สดุ รอยละ 33.3 รองลงมาคือกลุมการเงินธนาคาร รอยละ 22.2 
 

4.20.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติสาขาการจัดการโรงแรมฯ   
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.82) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.82, 3.68 และ 4.18)  สวนเรื่อง
ท่ีไดรับความพงึพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.56)      

4.19  คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ 

4.20  สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว 
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4.20.3   ลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติสาขาการจัดการโรงแรมฯ  
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 54.5 และเมื่อนาํลักษณะบุคคลมาเรยีงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนกั 
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ สวนลําดับ 2 คือความซือ่สัตยสุจริต ลาํดับ 3 คือทักษะ
ในการทํางานเปนทีม  ลําดับ 4  คือความขยนัอดทน และลําดับ 5 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา 
 
                
 
 

4.21.1  ขอมูลทั่วไป 
 

                                               นายจางของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร จากจํานวน 41 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายถึงรอยละ 
68.3 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางและระดับ ตนในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 39.0 และ 36.6  มี
ประสบการณการทํางานไมเกนิ 5 ปมากที่สุด  รอยละ 41.5   
 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 85.4 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
โดยอยูในกลุมการบริการดูแลสุขภาพมากที่สดุ รอยละ 17.1 รองลงมาคือกลุมคมนาคม ขนสง รอยละ 14.3  
 

4.21.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะมนุษยศาสตร   
 

                 นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.83) โดยทั้งดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.75, 3.66 และ 4.18) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีน้าํใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น (Χ = 4.51) และความซื่อสตัยสุจริต 
(Χ = 4.44)      
 

4.21.3   ลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะมนุษยศาสตร     
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 73.2 และเมื่อนาํลักษณะบุคคลมาเรยีงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนกั 
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลาํดับ 2 คือทักษะในการทํางาน
เปนทีม  ลาํดับ 3 คือทักษะทางภาษาตางประเทศ และเจตคติท่ีดีตองานในวิชาชีพของตนเอง ลําดับ 4 คือความใฝรู
เกี่ยวกับงานที่ทํา และความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา และลําดับ 5 คือการนาํความรูท่ีเรียนมาประยุกต
กับงานที่ทํา 
 
 
 

 
 

4.22.1  ขอมูลทั่วไป 
 

                                               นายจางของบัณฑิตคณะสังคมศาสตร จากจํานวน 47 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 
53.2 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 40.4  มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป รอยละ 42.6  
 

                 สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางประมาณ 2 ใน 3 หรอืรอยละ 66.0 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน  โดยอยูในกลุมการเงินธนาคารมากที่สุด รอยละ 19.4  

4.21  คณะมนุษยศาสตร 

4.22  คณะสังคมศาสตร 
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4.22.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะสังคมศาสตร   
 

                นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.94) โดยท้ังดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.82, 3.82 และ 4.28) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีน้าํใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น (Χ = 4.52) และความรับผิดชอบตอ
หนาที ่และความซื่อสตัยสุจริต  โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน (Χ = 4.35)      
 

4.22.3   ลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะสังคมศาสตร   
 

                เมือ่พิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มคีวามสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกปญหามากที่สุด รอยละ 38.2 รองลงมาคือความรับผิดชอบตอหนาที่ รอยละ 36.2 และเมื่อนํา
ลักษณะบุคคลมาเรียงลาํดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหาเปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่  ลาํดับ 3 คือ
การนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความคิดริเริม่สรางสรรคผลงานใหม และลําดับ 5 คือความ 
ใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา และความซื่อสตัยสุจริต 
 
 
 
 

4.23.1  ขอมูลทั่วไป 
 

                      นายจางของบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร จากจํานวน 35 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 
60.0 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงและระดับ กลางในสัดสวนเทากนัคือรอยละ 34.3  มีประสบการณการ
ทํางาน ระหวาง 5 - 10 ป รอยละ 54.3  
 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทํางานในหนวยงานเอกชนและรัฐบาลในสัดสวนเทากัน
คือรอยละ 48.6  โดยอยูในกลุมการบริการดูแลสุขภาพมากทีสุ่ด รอยละ 70.6 
                                      

4.23.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะสัตวแพทยศาสตร   
 

                นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.72) โดยท้ังดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.62, 3.56 และ 4.00) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสตัยสุจริต (Χ = 4.31)       
 

4.23.3   ลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะสัตวแพทยศาสตร   
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 74.3 และเมื่อนาํลักษณะบุคคลมาเรยีงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนกั 
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือการนําความรูท่ีเรียนมา
ประยกุตกับงานที่ทํา  ลําดับ 3 คือความซือ่สัตยสุจริต  ลําดับ 4 คือความสัมพันธท่ีดกีับผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน และลาํดับ 5 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 
 

4.23  คณะสัตวแพทยศาสตร 



 30

 
 
 

4.24.1  ขอมูลทั่วไป 
 

                      นายจางของบัณฑิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย จากจํานวน 7 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
รอยละ 54.1 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงและระดับตนในสัดสวนเทากันคือ รอยละ 28.6 มีประสบการณ
การทํางานไมเกิน 5 ป และ 5 - 10 ป ในสัดสวนเทากันคือรอยละ 28.6  
 

                สาํหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทํางานในหนวยงานเอกชน รอยละ 57.1 และรัฐบาล 
รอยละ 42.9  โดยอยูในกลุมการศึกษาและกลุมการบริการดูแลสุขภาพในสัดสวนเทากันคือรอยละ 50.0 
 

4.24.2  ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติคณะเทคนิคการสตัวแพทย     
 

                นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.94) โดยท้ังดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางกม็ีความพึงพอใจในระดบัมากเชนกัน (Χ = 3.58, 3.49 และ 4.29) สวนเรื่องท่ี
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีน้าํใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น (Χ = 4.57) และความซือ่สัตยสุจริต 
(Χ = 4.43)       
 

4.24.3   ลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑติคณะเทคนิคการสตัวแพทย       
 

                เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลท่ีองคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลท่ีมีความใฝรูเกี่ยวกับงาน
ท่ีทํา และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหามากที่สุดในสัดสวนเทากันคือรอยละ 71.4 และเมื่อนาํ
ลักษณะบุคคลมาเรียงลาํดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความ
ใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทําเปนลําดับแรก สวนลาํดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 4 คือความรูในสาขาวิชาทีเ่รียน และการนําความรูท่ีเรียนมาประยกุตกบังานที่ทํา 
และลําดับ 5 คือความรูรอบตวัท่ีเกี่ยวของกบังานที่ทํา 
  
บทวิเคราะห 
 

                1. ในการศกึษาครั้งนี้นายจางจะประเมินบัณฑติที่ทํางานมาแลวประมาณ 1 ป ซึ่งในการประเมิน
คุณภาพของบัณฑิตบางเรื่อง อาจตองใหบัณฑิตทํางานมาเปนระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากในสภาพความเปนจริง 
บัณฑิตเหลานี้เพิ่งเริ่มทํางาน ประสบการณตางๆ ยังมีนอย ความสามารถในบางเรื่องอาจยังไมชัดเจนหรอืไมอยูใน
ฐานะที่จะแสดงความสามารถหรือแสดงออกไดอยางเตม็ท่ี เชนเรื่องความสามารถในการบริหารคน ความเปนผูนํา  
ซึ่งจะเห็นไดวานายจางมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเทานั้น แตในบางเรื่องมหาวิทยาลัยคงตองมีการพัฒนา
นิสิตใหมากขึ้น เชนทักษะทางภาษาตางประเทศ                  
 

                2. จากการศกึษาจะเห็นไดวาบัณฑติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับความพึงพอใจจากนายจาง
ในภาพรวมอยูในระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยก็ไมสูงมากนกั และเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวาดานความรูความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน และดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน ก็มีคาเฉลีย่ไมสูงมากนกั
เชนกันและคอนไปทางระดับปานกลาง มีเพยีงดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเทานั้นที่นายจาง
มีความพึงพอใจคอนขางมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยคงตองใหความสําคัญกับการจัดการเรยีนการสอนในปจจุบัน ท้ัง
ดานหลกัสูตร อาจารยผูสอน  ตําราหรอืเอกสารประกอบการสอน  ตลอดจนกิจกรรมเสรมิหลักสูตรตางๆ เพื่อรักษา

4.24  คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
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มาตรฐานทางดานวิชาการใหคงไว ขณะเดยีวกันก็เปนการเสริมใหนิสิตมีคุณภาพมากขึ้น พรอมท่ีจะกาวเขาสูตลาด 
แรงงานเมื่อสําเร็จการศกึษา 
 

                3. จากลกัษณะบคุคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง พบวานายจางตองการบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา สามารถนาํความรูท่ีเรียนมาประยุกต
กับงานที่ทํา มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํามากกวาเรื่องอื่น ดังนั้นมหาวิทยาลยัควรมีการ
พัฒนาหลักสตูร หรอืจัดกิจกรรมหรอืโครงการตางๆ เพือ่หลอหลอมใหนสิิตมีบุคลิกภาพและทักษะตรงตามที่สถาน
ประกอบการตองการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




