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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปญั หา
ในปจั จุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระแสโลกาภิวตั น์ได้สง่ ผลกระทบต่อกระบวน
การสร้างบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นอย่างมาก นิสติ นักศึกษามีการดาเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากอดีตและ
ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กบั
นิสติ นักศึกษาทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา ทางสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพทัง้ ด้านความรูแ้ ละคุณธรรม
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและประเทศ
อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริงหลายสถาบันยังไม่รวู้ า่ จะดาเนินการไปในทิศทางใด หรือแม้กระทังนิ
่ สติ
นักศึกษาเองก็ไม่รวู้ า่ ตนเองใช้ชวี ติ ในสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ ให้ไปถึงเป้าหมายใด การศึกษาคุณภาพ บัณฑิตจึงเป็ น
ทางเลือกหนึ่ง ทีจ่ ะทาให้สถาบันอุดมศึกษาทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและประเทศ รวมทัง้ นิสติ
ก็ได้ทราบว่าพวกเขาควรจะปฏิบตั ติ นอย่างไร เพือ่ ให้เป็ นทีต่ อ้ งการขององค์กร ขณะเดียวกันตามทีพ่ ระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให้มรี ะบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษา ทาให้ทุก สถาบันอุดมศึกษาต้องได้รบั การประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เกีย่ วกับประสิทธิภาพของการ ดาเนินงาน ซึง่ ในเรือ่ งคุณภาพบัณฑิต เป็ นตัวชีว้ ดั บังคับตัวหนึ่งที่
ใช้ในการประเมิน
ด้วยเหตุน้มี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีด่ แู ลทัง้ คุณภาพของบัณฑิต
และการให้บริการทางด้านการศึกษาแก่บณ
ั ฑิต เพือ่ การทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพในอนาคต จึงต้อง มีการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ขี น้ึ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนายจ้างเกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิต
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ตี อ่ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. เพือ่ ศึกษาลักษณะของบัณฑิตทีน่ ายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
1. ผลการศึกษาสามารถเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่นการกาหนดนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ซึง่ จะทาให้บณ
ั ฑิตมีลกั ษณะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและประเทศ
2. นิสติ สามารถนาข้อมูลไปใช้เตรียมความพร้อมสาหรับตนเองให้ตรงหรือใกล้เคียงกับทีต่ ลาดแรงงาน
ต้องการ ซึง่ จะทาให้โอกาสการได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษามีมากขึน้
3. ได้ตวั ชีว้ ดั ด้านคุณภาพบัณฑิต ในการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

2
ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้จะทาการศึกษานายจ้างของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของ
ทุกคณะทีส่ าเร็จการศึกษาเมือ่ ปี พ.ศ.2554 โดยศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
1. ศึกษาความคิดเห็นของนายจ้างเกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุวณุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึง่ กาหนดไว้ 5 ด้านคือด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน ความรู้ ด้านทักษะทางปญั ญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศึกษาความคิดเห็นของนายจ้างเกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิตทีส่ อดคล้องกับอัตลกั ษณ์
ของมหาวิทยาลัย ซึง่ ประกอบด้วยสานึกดี มุง่ มัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี
3. ศึกษา ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ตี อ่ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึง่ กาหนดไว้ 5 ด้านคือด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน ความรู้ ด้านทักษะทาง
ปญั ญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ศึกษาลักษณะของบัณฑิตทีน่ ายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
นิยามศัพท์
บัณฑิ ต หมายถึงนิสติ ทีจ่ บการศึกษาเมือ่ ปี พ.ศ.255 4 และ ทางานแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วยคณะต่าง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

วิ ทยาเขตบางเขน
คณะเกษตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุ ษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิ ทยาเขตกาแพงแสน
15. คณะเกษตร กาแพงแสน
16. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
18. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
19. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วิ ทยาเขตศรีราชา
20. คณะวิทยาการจัดการ
21. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
23. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิ ทยาเขตเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
25. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
26. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

3
พฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต หมายถึงการกระทาหรือกิจกรรมใดๆ ทีบ่ ณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้แสดงออกมา ในด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่มนี ้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทงาน
า
มีความเสียสละเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ มีการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานอย่างคุม้ ค่า
2. ความรู้ ได้แก่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า สามารถตีความ ขยาย/ย่อความ แปลความ หรือจับใจ
ความได้ สามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีการนาความรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมา
ใช้ในการทางาน นอกเหนือจากความรูท้ เ่ี รียน
3. ทักษะทางปญั ญา ได้แก่มคี วามคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เมือ่ มีปญั หาในการ
ทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจได้ การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีการสร้าง
ผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ให้ความร่วมมือในการทางานเป็ น กลุม่
มีการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน เมือ่ มีปญั หาในการทางานเป็ นกลุม่ รูจ้ กั การประนีประนอม มีความมุง่ มัน่
ทีจ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค การยอมรับทัง้ ผิดและชอบจากผลงานของตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่มคี วามคล่องแคล่ว
สามารถใช้ตวั เลขในการวิเคราะห์และแปลผล สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ทัง้ ฟงั พูด อ่านและเขียนได้อย่าง
เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถใช้ภาษาไทย ทัง้ ฟงั พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ สามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร
อัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์หมายถึง คุณสมบัติที่เป็ นตัวตนของบุคคล
คาอธิบาย :
 สานึกดี ((Integrity) หมายถึง มีจต
ิ ใจทีด่ งี าม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
 มุง่ มัน่ (Determination) หมายถึง มีความตัง้ ใจมัน่ มีความอดทน มีความวิรยิ ะอุตสาหะ มุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ใน
การทางานและในการปฏิบตั ใิ ดๆ
 สร้างสรรค์ ( Knowledge Creation) หมายถึง เป็ นผูใ้ ฝร่ ู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถ
ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม
 สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รูจ้ กั ประนีประนอม สามารถทางานเป็ นทีม และสามารถ
บูรณาการเชือ่ มโยงในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม
สาหรับในส่วนของการวิ จยั ได้ให้คาจากัดความไว้ดงั นี้
อัตลักษณ์ของบัณฑิ ต หมายถึงคุณสมบัตทิ เ่ี ป็ นตัวตนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วย
1. สานึกดี ได้แก่มนี ้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีความเสียสละเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า
2. มุง่ มัน่ ได้แก่มคี วามขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มีความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า เมือ่ มีปญั หาใน
การทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจได้ มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค
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3. สร้างสรรค์ ได้แก่สามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีการนา
ความรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการทางาน นอกเหนือจากความรูท้ เ่ี รียน การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง
มีการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่
แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร
4. สามัคคี ได้แก่ให้ความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มีการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน
ั
เมือ่ มีปญหาในการทางานเป็ นกลุม่ รูจ้ กั การประนีประนอม
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ต หมายถึงความรูส้ กึ ทีด่ หี รือความชอบทีน่ ายจ้างได้รบั
การสนองตอบจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่มคี วามซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน มีระเบียบวินยั ในการทางาน
มีความขยันอดทน การตรงต่อเวลา
2. ความรู้ ได้แก่มคี วามรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีความสามารถ
ในการนาเสนองานทีท่ า มีความรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า
3. ทักษะทางปญั ญา ได้แก่มคี วามสามารถในการเรียนรูง้ าน มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่
สามารถใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา มีการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่มคี วามสามารถในการทางานเป็ นกลุม่
มีการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบต่องานทีท่ า สามารถบริหารจัดการงานทีท่ า
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่มคี วามสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีทกั ษะในการสือ่ สารและ
ประสานงาน มีทกั ษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์

บทที่ 2
วิธกี ารวิจยั
การศึกษาเรือ่ งคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มกี ารดาเนินงานโดย
กาหนดวิธกี ารและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการศึกษา ประกอบด้วยประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรคือนายจ้างของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีจ่ บเมือ่ ปี พ.ศ.255 4
จากจานวนบัณฑิตทีม่ งี านทา และมีนายจ้าง 5,562 คน ( ไม่รวมบัณฑิตทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
258 คน) และใช้ประชากรทัง้ หมดมาเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของนายจ้างเกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิต ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปญั ญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีคาตอบให้เลือก 5
คาตอบ คือ
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกบ่อยทีส่ ุด
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกบ่อยมาก
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกบ่อย
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกไม่บ่อย
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกม่บ่อยเลย

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

5
4
3
2
1

ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ตี อ่ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปญั ญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาตอบให้
เลือก 5 คาตอบ คือ
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยทีส่ ุด

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

5
4
3
2
1
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ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามลักษณะ ของบัณฑิตทีน่ ายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร จานวน
21 ข้อ โดยให้นายจ้างเรียงลาดับลักษณะ บัณฑิตทีน่ ายจ้างต้องการ จานวน 10 ลาดับ หลังจากนัน้ นามาหาค่าถ่วง
น้ าหนักจากการเลือกลาดับดังนี้
เลือกลาดับ 1
เลือกลาดับ 2
เลือกลาดับ 3
เลือกลาดับ 4
เลือกลาดับ 5
เลือกลาดับ 6
เลือกลาดับ 7
เลือกลาดับ 8
เลือกลาดับ 9
เลือกลาดับ 10

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัวไปของนายจ้
่
างของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวบรวมสถานทีท่ างานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีจ่ บในปี พ.ศ.2554 ซึง่ ได้ขอ้ มูลจาก
บัณฑิตทีก่ รอกข้อมูลผ่านในระบบการขึน้ ทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
จากการสารวจภาวะการหางานทาของบัณฑิตครัง้ ที่ 2 เมือ่ เดือนมกราคม 2555
2. นาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องของสถานทีท่ างานบัณฑิต โดยการสืบค้นข้อมูลทางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อีกครัง้ เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2554
3. โทรศัพท์ตดิ ต่อบัณฑิตทีเ่ ป็ นกลุม่ เป้าหมายการส่งออก เพือ่ ยืนยันความถูกต้องของสถานทีท่ างาน
บัณฑิต ซึง่ ในกรณีทบ่ี ณ
ั ฑิตเปลีย่ นงาน ได้ให้บณ
ั ฑิตระบุสถานทีท่ างานใหม่
4. จัดทาหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือนาไป ยัง
ผูบ้ งั คับบัญชา / นายจ้างของบัณฑิตทางไปรษณีย์ โดยได้ติดแสตมป์ไว้เรียบร้อย และให้สง่ กลับคืนมายังกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใน 3 สัปดาห์หลังจากทีไ่ ด้รบั แบบสอบถามแล้ว
5. เนื่องจากแบบสอบถามทีส่ ง่ กลับมาไม่ถงึ เกณฑ์ทส่ี านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (สมศ.) กาหนด ซึง่ กาหนดไว้วา่ ต้องเก็บข้อมูลได้ 20 % ของจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาทัง้ หมด ดังนัน้ กอง
แผนงานจึงส่งสถานทีท่ างานของบัณฑิตให้ทางคณะเก็บข้อมูลต่อระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556
จากจานวนแบบสอบถามทีส่ ง่ ออกไป จานวน 4,821 ฉบับ ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 1,834 ฉบับ
หรือร้อยละ 38.0 ของผูส้ าเร็จการศึกษาทีท่ างานและมีนายจ้าง
หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.8 ของจานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษาทัง้ หมด
การวิ เคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัสและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
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สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถีแ่ ละร้อยละ
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนายจ้างเกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิโดยการหาค่
ต
าเฉลีย่ (  )
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D.)
(
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ในการวิจยั ครัง้ นี้ จะวิเครา ะห์พฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิตเป็ น 5
ระดับ คือ
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกบ่อยทีส่ ุด
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกบ่อยมาก
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกบ่อย
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกไม่บ่อย
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกไม่บ่อยเลย

ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ

4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ตี อ่ บัณฑิต โดยการหาค่าเฉลีย่ ( ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.)
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ในการวิจยั ครัง้ นี้ จะวิเคราะห์ความพึงพอใจของนายจ้างเป็ น 5 ระดับ คือ
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยทีส่ ุด

ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ

4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

สาหรับการเทียบคะแนนทีไ่ ด้กบั เกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร. จะใช้คา่ เฉลีย่ ทีค่ านวณได้ไปปรับค่า
ให้อยูใ่ นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ แล้วนามาเทียบกับเกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. กาหนด
4. วิเคราะห์ลกั ษณะของบัณฑิตทีน่ ายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร โดยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ และค่าถ่วงน้ าหนัก
การคานวณหา ค่าถ่วงน้ าหนัก โดยคิดจากผลรวมของจานวนคนทีเ่ ลือกในแต่ละลาดับ คูณด้วย
คะแนนทีไ่ ด้ แล้วหารด้วยจานวนกลุม่ ตัวอย่าง ดังสูตร
((n1 x 10) + (n2 x 9) + (n3 x 8) + (n4 x 7) + (n5 x 6) + (n6 x 5) + (n7 x 4) + (n8 x 3) + (n9 x 2) + (n10 x 1))

n

n = จานวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
n1, n2, n3, n4, n5,
= จานวนกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกลาดับ 1 ลาดับ 2
n6, n7, n8, n9, n10
ลาดับ 3 ลาดับ 4 ลาดับ 5 ลาดับ 6 ลาดับ 7
ลาดับ 8 ลาดับ 9 และลาดับ 10 ตามลาดับ

บทที่ 3
ผลการศึกษา

การศึกษาคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครัง้ นี้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์
ตามขัน้ ตอนต่างๆ และได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 คุณภาพบัณฑิ ตมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพรวม
 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง
 ความคิดเห็นของนายจ้างเกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ความคิดเห็นของนายจ้างเกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ตี อ่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ลักษณะของบัณฑิตทีน่ ายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร

ตอนที่ 2 คุณภาพบัณฑิ ตมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาแนกตามคณะ
 - ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง
 - ความคิดเห็นของนายจ้างเกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 - ความคิดเห็นของนายจ้างเกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 - ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ตี อ่ บัณฑิต
 - ลักษณะของบัณฑิตทีน่ ายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
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ตอนที่ 1 คุณภาพบัณฑิ ตมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพรวม
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากจานวน 1,834 คน เป็ นเพศชายและเพศหญิงใน
สัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 49.5 และ 50.0 โดยเป็ น หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 69.3 ส่วน
ประสบการณ์การทางานมีสดั ส่วนค่อนข้างกระจาย ซึง่ นายจ้างที่ มีประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปีมสี ดั ส่วน มาก
ทีส่ ุด ร้อยละ 27.2 รองลงมาคือระหว่าง 5 - 9 ปี ร้อยละ 25.5 ส่วนระยะเวลาทีน่ ายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมา
ประมาณ 13 - 18 เดือนมีสดั ส่วนมากทีส่ ุด ร้อยละ 38.7
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 76.3

ทางานในหน่วยงาน

เอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 2 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.97 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมบ่อยมาก (  =
4.18) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.31) รองลงมาคือ มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.29) ส่วนเรือ่ งการ
ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.94)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.81) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ แต่กม็ คี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก
เช่นกัน โดยเรือ่ งความสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ( 
= 3.84) ส่วนเรือ่ งการนาความรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการทางานฯ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.78)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.74) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหา

10
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.84) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.64)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.18) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การยอมรับและให้
เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.27) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.26)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก
แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.83) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดย
เรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อย
มากสูงสุด (  = 4.13) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการ
แสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.44)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 3 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.03 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ภาพรวม บ่อยมาก โดย

ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.16) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.31) รองลงมาคือ มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.30) ส่วนเรือ่ งการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.94)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.96) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความขยัน หมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.21) รองลงมาคือ ความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.14) ส่วนเรือ่ ง
เมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.69)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.85) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
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อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.13) ส่วนเรือ่ งการ
สร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.64)


ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.21) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ และการ
ยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ ใกล้เคียงกันคือ 4.26 และ 4.27
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 4 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.96 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.20) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.38) รองลงมาคือ มีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.34) ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 4.00)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.84) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความรูใ้ น
สาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.94) ส่วนเรือ่ ง ความรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.78)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( 
= 3.86) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการ
เรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.10) ส่วนเรือ่ งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ และความสามารถใช้ความรู้
ทีเ่ รียนมาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุดเท่ากันคือ 3.76


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 3.97) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
รับผิดชอบต่องานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.18) รองลงมาคือความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.17)
ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.60)
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ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.86) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.09) ส่วนเรือ่ งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ ่ี
เกีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.68)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 5 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.96 หรือ 79.20
% และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.8400 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย
4.20
3.84
3.86
3.97

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่คานวณได้
84.00
76.80
77.20
79.40

คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.
4.8000
3.3600
3.4400
3.8800

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

3.86

77.20

3.4400

3.96

79.20

3.8400

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 6 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.9 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือความขยัน
อดทน ร้อยละ 79.8 และความรับผิดชอบต่องานทีท่ า ร้อยละ 79.3
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้
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ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2 ความขยันอดทน
3. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
4. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
5. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
6. การตรงต่อเวลา
7. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
8. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
9. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
10.การบริหารจัดการงานทีท่ า

ค่าถ่วงน้าหนัก
7.061
5.545
5.265
5.015
4.044
3.716
3.679
2.301
2.248
2.006

ลาดับที่ได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ตอนที่ 2 คุณภาพบัณฑิ ตมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
จาแนกตามคณะ


วิ ทยาเขตบางเขน
2.1 คณะเกษตร

่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 7 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะเกษตร เป็ น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 56.5 โดยเป็ น หัวหน้างาน
ของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 76.1 มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 5 - 9 ปี ร้อยละ 21.7 รองลงมาคือไม่เกิน 5 ปี
ร้อยละ 19.6 ซึง่ นายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 มากทีส่ ุด ร้อยละ 26.1
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบ 3 ใน 4 ร้อยละ 71.7 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 8 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.04 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก ( 
= 4.32) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นเรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ น
ร่วมงาน มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.50) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ มีการ
แสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 4.46)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.92) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถตีความ ขยาย / ย่อความ แปล
ความหรือจับใจความได้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.98) ส่วนเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  =
3.85)

15


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.78) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความ
คล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.87) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนา
งานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.65)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.24) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความร่วมมือในการ
ทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.43) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.33)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.82) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ
โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออก
บ่อยมากสูงสุด (  = 4.04) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการ
แสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.48)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 3 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.11 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ภาพรวม บ่อยมาก โดย

ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.28) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นเรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มี
การแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.50) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ (  = 4.46)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.04) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความขยัน หมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.35) รองลงมาคือ ความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.20) ส่วนเรือ่ ง
เมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.78)
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ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.88) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.04) รองลงมาคือ ความสามารถนาความรู้
ทีเ่ รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ (  = 3. 96) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.65)


ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.30) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ และการ
ยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.43
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะเกษตร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 10 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.99 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.27) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต และมี
น้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.48


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.76) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ ซึง่ ค่าเฉลีย่ ก็ไม่สงู
มากนักเช่นกัน โดยเรือ่ งความสามารถในการนาเสนองานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.80) ส่วนเรือ่ งความรูร้ อบตัว
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.65)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( 
= 3.92) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการ
เรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.15) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาวิเคราะห์สถานการณ์และ
แก้ปญั หา มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.76)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 4.16) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
สามารถในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.37) รองลงมาคือความรับผิดชอบต่องานทีท่ า (  = 4.30)
ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.87)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.80) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.04) ส่วนเรือ่ งการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.57)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 11 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.99 หรือ 79.80 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.9600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.27
3.76
3.92
4.16

85.40
75.20
78.40
83.20

5.0000
3.0400
3.6800
4.6400

3.80

76.00

3.2000

3.99

79.80

3.9600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 12 ดังนี้
นายจ้างเกือบทัง้ หมดหรือร้อยละ 93.5 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามขยันอดทน รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์
สุจริต ร้อยละ 82.6 และความรับผิดชอบต่องานทีท่ า ร้อยละ 80.4
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก
ในลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้
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ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความขยันอดทน
3. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
4. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
5. การตรงต่อเวลา
6. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
8. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
9. ทักษะในการสือ่ สารและประสานงาน
10.การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.609
6.565
5.391
5.348
3.935
3.543
3.391
2.196
1.913
1.826

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.2 คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 16 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็ น เพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 62.5 โดยเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ร้อยละ 62.5 มีประสบการณ์การทางาน ในสัดส่วนค่อนข้างกระจาย ซึง่ นายจ้าง
ทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือนมากทีส่ ุด ร้อยละ 37.5
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75.0 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 17 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ น ภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.18 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวม บ่อยทีส่ ุด (  =
4.53) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยทีส่ ุดและบ่อยมาก โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร
อดทนในการทางาน มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุดสูงสุด (  = 4.75)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.06) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเกือบทุกเรือ่ งมีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 4.12 แต่เรือ่ ง
การนาความรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการทางาน ฯ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.88)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.72) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.88) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะ
และให้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.50)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.45) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยทีส่ ุดเกือบทุกข้อ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ
4.50
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ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก
(  = 4.00) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ งความสามารถใช้
ภาษาไทยฯ ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์ มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.50)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 18 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ภาพรวม บ่อยมาก โดยมี

ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.48) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยทีส่ ุดและบ่อยมาก โดยเรือ่ ง มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน
และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุดสูงสุด ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 4.62


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.16) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ งความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการ
ทางาน มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.75) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล
เพือ่ การตัดสินใจได้ มีการแสดงออกบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.50)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.95) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์
กับงานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ และความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรู้
และการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.12 ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.75)


ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวมบ่อยทีส่ ุด (  = 4.50) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยทีส่ ุดทุกข้อ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 4.50
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4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 19 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


4.11 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ( 
= 4.50) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจ ทัง้ ในระดับ มากทีส่ ุดและมาก โดยเรือ่ งมีน้ าใจต่อ
เพือ่ นร่วมงาน ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุดสูงสุด (  = 4.75)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก (  = 3.94) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจ ในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน และ
ความสามารถในการนาเสนองานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.12


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.00) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการ
เรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาวิเคราะห์สถานการณ์และ
แก้ปญั หา มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.75)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 4.13) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ ง
ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก ทีส่ ุด (  = 4.50) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะ
ผูน้ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.62)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.97) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25)

22
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 20 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.11 หรือ 82.20 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร.กาหนด ได้เท่ากับ 4.4400 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.50
3.94
4.00
4.13

90.00
78.80
80.00
82.60

5.0000
3.7600
4.0000
4.5200

3.97

79.40

3.8800

4.11

82.20

4.4400

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 21 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.5 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามขยันอดทน และมีความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วง น้ าหนัก
ในลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความขยันอดทน
2. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
3. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
4. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
5. การใช้ความรูท้ เ่ี รียน มาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา
6. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
7. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
8. ความรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า
9. ความสามารถในการนาเสนองานทีท่ า
10. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
11. ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.625
4.750
4.500
4.000
3.625
3.500
3.500
3.250
3.125
3.000
2.000

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
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2.3 คณะบริ หารธุรกิ จ
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 22 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ เป็ น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 66.3 โดยเป็ น หัวหน้า
งานของบัณฑิตโดยตรงร้อยละ 76.9 มีประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปี และ 5 - 9 ปี ในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ
ร้อยละ 26.9 และ 26.0 ซึง่ นายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือนมากทีส่ ุด ร้อยละ 49.0
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.7 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 23 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.01 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.25)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.42) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.35)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.78) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถตีความ
ขยาย / ย่อความ แปลความหรือจับใจความได้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.82) ส่วนเรือ่ งความสามารถนาความรูท้ ่ี
เรียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.74)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.67) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.78) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะ
และให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.52)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯในภาพรวม บ่อย
มาก (  = 4.27) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ค่อนข้างสูง โดย
เรือ่ งความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.37) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ น
ร่วมงาน (  = 4.34)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน
ภาพรวม
บ่อยมาก (  = 3.92) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.10) ส่วนเรือ่ ง
ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.67)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 24 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.06 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ภาพรวม บ่อยมาก โดย

ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.42) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.35)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.96) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.27) รองลงมาคือความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.24) ส่วนเรือ่ ง
เมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.52)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.81) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.10) ส่วนเรือ่ การ
สร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.63)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.31) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ และมีคา่ เฉลีย่ ค่อนข้างสูง โดยเรือ่ งความร่วมมือในการ
ทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.37)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะบริ หารธุรกิ จ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 25 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.96 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.24) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย เรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.39) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.38)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.80) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความรูใ้ น
สาขา วิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.96)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ม ี
ค่า เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.80) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย
เรือ่ งความ สามารถในการเรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.14) ส่วนเรือ่ งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.62)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 4.01) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก เกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก สูงสุด (  = 4.28) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะ
ผูน้ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลางและมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.45)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.88) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก
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ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.09) รองลงมาคือทักษะ
ในการสือ่ สารและประสานงาน (  = 3.95)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 26 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.96 หรือ 79.20
% และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.8400 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.24
3.80
3.80
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.01
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.88
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
3.96

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

84.80
76.00
76.00
80.20
77.60

4.9600
3.2000
3.2000
4.0400
3.5200

79.20

3.8400

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 27 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.5 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามรับผิดชอบต่องานทีท่ า รองลงมาคือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 78.8
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
3. ความขยันอดทน
4. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
5. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
6. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
7. การตรงต่อเวลา
8. การใช้ความรูท้ เ่ี รียน มาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา
9. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
10. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
11. การบริหารจัดการงานทีท่ า

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.308
5.817
5.192
4.548
4.125
4.058
2.433
2.423
2.423
2.346
2.260

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
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2.4 คณะประมง
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 31 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะประมง เป็ น เพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 50.0 โดยเป็ น
หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 70.0 มีประสบการณ์การทางาน 5 - 9 ปี มากทีส่ ุด ร้อยละ 32.5 ซึง่ นายจ้าง
ทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือนมากทีส่ ุด ร้อยละ 37.5
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง ทีท่ างานในหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล มีสดั ส่วนใกล้
เคียงกัน คือร้อยละ 45.0 และ 42.5
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 32 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.98 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมบ่อยมาก (  =
4.15) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.28) รองลงมาคือความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน (  = 4.25)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.83) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การนาความรูอ้ ่นื ที่
เกีย่ วข้องมาใช้ในการทางาน ฯ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.95) ส่วนเรือ่ งความสามารถตีความ ขยาย /ย่อความ แปล
ความหรือจับใจความได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.68)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.76) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งเมือ่ มีปญั หา
ในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.92) ส่วนเรือ่ งการสร้าง
ผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.52)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้
เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.30) รองลงมาคือความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จแม้วา่ จะมี อุปสรรค
(  = 4.27)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 3.88) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด
(=
4.13) ส่วนเรือ่ งความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการแสดงออกบ่อย และมี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.42)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 33 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.04 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.13) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.28) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ (  = 4.20)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.08) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมี
อุปสรรค มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.27) รองลงมาคือความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน (  = 4.25)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.82) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.13) ส่วนเรือ่ งการ
สร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.52)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.30) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.25)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะประมง
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 34 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.99 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.19) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.48) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.37)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก (  = 3.87) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.03) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.69)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.85) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความสามารถในการเรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.10) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 3.90) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
สามารถในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.15) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.60)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.96) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดย เรือ่ งทักษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.18) รองลงมาคือทักษะในการสือ่ สารและประสานงาน
(  = 4.07)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 35 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.99 หรือ 79.80 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.9600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.19
3.87
3.85
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.90
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.96
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
3.99

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

83.80
77.40
77.00
78.00
79.20

4.7600
3.4800
3.4000
3.6000
3.8400

79.80

3.9600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 36 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.0 ต้องการบัณฑิตทีม่ รี ะเบียบวินยั ในการทางาน รองลงมาคือความ
ซื่อสัตย์สุจริต และความขยันอดทน ซึง่ มีสดั ส่วนเท่ากันคือร้อยละ 80.0
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก
ในลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
3. ความขยันอดทน
4. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
5 .ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
6. การตรงต่อเวลา
7. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
8. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
9.ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
10.ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
11.การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.700
6.125
5.600
4.750
4.325
2.950
2.625
2.450
2.350
1.675
1.675

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
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2.5 คณะมนุษยศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 37 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะมนุ ษยศาสตร์ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 65.6 โดยเป็ นหัวหน้า
งานของบัณฑิตโดยตรงร้อยละ 65.6 ส่วน ประสบการณ์การทางานของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อนข้างกระจาย โดย
ประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปีมสี ดั ส่วนมากทีส่ ุด ร้อยละ 32.3 ซึง่ ระยะเวลาทีน่ ายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตก็
มีสดั ส่วนค่อนข้างกระจายเช่นกัน โดยนายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 19 เดือนขึน้ ไป มีสดั ส่วนมากทีส่ ุด
ร้อยละ 37.6
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 76.3

ทางานในหน่วยงาน

เอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 38 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.11 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมบ่อยมาก (  =
4.23) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.35) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ (  = 4.35)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.01) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
(  = 4.09) รองลงมาคือความสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ (  = 4.04)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.92)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนา
ตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.00) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การ
ตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.83)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.29) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ค่อนข้างสูง โดย
เรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.38)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.02) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.37) รองลงมาคือ
ความสามารถใช้ภาษาไทยฯ ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์ (  = 4.26) ส่วนเรือ่ งความคล่องแคล่ว สามารถใช้ตวั เลขใน
การวิเคราะห์และแปลผล มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.64)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 39 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.16 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดย เรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.35) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ (  = 4.33)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.10) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมี
อุปสรรค มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.26) รองลงมาคือความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน (  = 4.25) ส่วน
เรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.83)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.06)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.37)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.30) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.38) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.32)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะมนุษยศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 40 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


4.11 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.34) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ งความซื่อสัตย์
สุจริต ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (  = 4.55) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน ได้รบั ความพึงพอใจ
ในระดับมากสูงสุด (  = 4.46)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.08) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.88)
ด้านทักษะทางปัญญา
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.04)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการเรียนรูง้ าน
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.28) ส่วนเรือ่ งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.85)




ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 4.09) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.33) รองลงมาคือความรับผิดชอบต่องานทีท่ า (  =
4.26) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.73)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.91) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.33) ส่วนเรือ่ งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ ่ี
เกีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.57)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 41 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.11 หรือ 82.20 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 4.4400 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.34
4.08
4.04
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 4.09
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.91
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
4.11

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

86.80
81.60
80.80
81.80
78.20

5.0000
4.3200
4.1600
4.3600
3.6400

82.20

4.4400

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 42 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.7
อดทน ร้อยละ 78.5

ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือความขยัน

อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความขยันอดทน
3. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
4. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
5. การตรงต่อเวลา
6. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
8. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่
9. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
10.ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.237
5.140
4.925
4.774
3.742
3.720
3.301
2.290
2.108
2.097

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.6 คณะวนศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 46 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิต คณะวนศาสตร์ เป็ น เพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึง ร้อยละ 66.1 โดยเป็ น หัวหน้า
งานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 71.0 มีประสบการณ์การทางาน ค่อนข้างกระจาย ซึง่ ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี มี
สัดส่วนมากทีส่ ุด ร้อยละ 40.3 และทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือนมากทีส่ ุด ร้อยละ 37.1
สาหรับ ประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 61.3 ทางานในหน่วยงาน
รัฐบาล และเอกชน ร้อยละ 21.0
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 47 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ น ภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.97 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก (  =
4.18) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน
และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.34


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.78) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมาก
นัก โดยเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.81)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.71) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.97) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.53)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.22) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความร่วมมือในการ
ทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.39) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.31)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 3.83) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด
(=
4.13) ส่วนเรือ่ งความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการแสดงออกบ่อย และ มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.32)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 48 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.03 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ภาพรวม บ่อยมาก โดยมี

ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.18) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน และความ
สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.34


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.92) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.18) รองลงมาคือความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.10) ส่วนเรือ่ ง
เมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.60)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.84) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.13) รองลงมาคือ
การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง (  = 3.97) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.53)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.28) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.39) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.31)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะวนศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 49 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


4.05 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.23) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.47) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.39)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.93) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.05) รองลงมาคือความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (  = 3.95)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
3.95) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการ
เรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.24) รองลงมาคือการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ (  =
3.89)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 4.10) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.29) รองลงมาคือความรับผิดชอบต่องานทีท่ า (  =
4.23) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.85)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.98) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.16) ส่วนเรือ่ งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิติ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.79)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 50 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.05 หรือ 81.60 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 4.2000 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.23
3.93
3.95
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.10
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.98
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
4.05

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

84.60
78.60
79.00
82.00
79.60

4.9200
3.7200
3.8000
4.4000
3.9200

81.60

4.2000

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 51 ดังนี้
นายจ้างเกือบส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.7 ต้องการบัณฑิต ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่องานทีท่ า รองลงมาคือ
ความขยันอดทน ร้อยละ 79.0
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วง น้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
3. ความขยันอดทน
4. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
5. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
6. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
7. การตรงต่อเวลา
8. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
9. การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
10. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.435
5.629
4.903
4.710
4.081
3.500
3.355
2.790
2.613
2.435

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.7 คณะวิ ทยาศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 55 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะมนุ ษยศาสตร์ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 57.6 โดยเป็ นหัวหน้า
งานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 81.5 ส่วน ประสบการณ์การทางานของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อนข้างกระจาย โดย
ประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปีมสี ดั ส่วนมากทีส่ ุด ร้อยละ 29.3 ซึง่ นายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ
13 - 18 เดือนมากทีส่ ุด ร้อยละ 40.2
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.4 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 56 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.15 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.15)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.34) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ (  = 4.30) ส่วนเรือ่ งการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.82)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.72) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.85) ส่วนเรือ่ งการนาความรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการทางานฯ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด(  = 3.63)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.66) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.76)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.16) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้
เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.29) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.22)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.76) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ
โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออก
บ่อยมากสูงสุด (  = 4.07) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการ
แสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.37)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 57 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 3.99 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.13) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดย เรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.34) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ (  = 4.30) ส่วนเรือ่ งการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.82)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.93) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.21) รองลงมาคือความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.13) ส่วนเรือ่ ง
เมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.56)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.77) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.07) ส่วน
เรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.57)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.19) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.28) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.22)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะวิ ทยาศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 58 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ3.91 เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.20) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.35) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.34) ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 3.99)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.76) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความรูใ้ น
สาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.86) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการนาเสนองานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด ( 
= 3.69)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.78) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความสามารถในการเรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.04) ส่วนเรือ่ ง ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.61)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 3.94) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
รับผิดชอบต่องานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.26) รองลงมาคือความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.13)
ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.51)
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ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.82) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.04) ส่วนเรือ่ งการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.66)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 59 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.91 หรือ 78.20 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.6400 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.20
3.76
3.78
3.94

84.00
75.20
75.60
78.80

4.8000
3.0400
3.1200
3.7600

3.82

76.40

3.2800

3.91

78.20

3.6400

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 60 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.1 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามรับผิดชอบต่องานทีท่ า รองลงมาคือความ
ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 80.4
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก
ในลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้
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ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
3. ความขยันอดทน
4. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
5. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
6. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7. การตรงต่อเวลา
8. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
9. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
10.การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.380
6.207
5.141
4.837
4.793
3.870
2.815
2.696
2.576
2.130

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.8 คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 64 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เ ป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 79.6 โดยเป็ น
หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรงร้อยละ 73.5 ส่วนประสบการณ์การทางานของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อนข้างกระจาย ซึง่
ประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปี มีสดั ส่วนมากทีส่ ุด ร้อยละ 31.3 และ นายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ
13 - 18 เดือนมากทีส่ ุด ร้อยละ 41.7
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบทัง้ หมดหรือร้อยละ 92.9 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 65 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.90 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.07)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.21) ส่วนเรือ่ งการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.80)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.71) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถตีความ
ขยาย / ย่อความ แปลความหรือจับใจความได้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.75) ส่วนเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.62)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.71) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.79) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.57)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.06) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้
เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.19) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.13)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 3.86) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.17) ส่วนเรือ่ ง
ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.52)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 66 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 3.95 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.06) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.22)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.87) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.12) รองลงมาคือความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.02)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.81) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.17) ส่วนเรือ่ ง
อื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก
ด้านสามัคคี
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.10) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.19)


46
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะวิ ศวกรรมศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 67 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.89 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.08) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.29) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.23) ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 3.82)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.77) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ น
สาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.85) ส่วนเรือ่ งความรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  =
3.69)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.81) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความ สามารถในการเรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.05) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 3.86) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
รับผิดชอบต่องานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.12) รองลงมาคือความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.07)
ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.51)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.86) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.06)
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4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 68 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.89 หรือ 77.80 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.5600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.08
3.77
3.81
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.86
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.86
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
3.89

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

81.60
75.40
76.20
77.20
77.20

4.3200
3.0800
3.2400
3.4400
3.4400

77.80

3.5600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 69 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.0 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามขยันอดทน รองลงมาคือความรับผิดชอบ
ต่องานทีท่ า ร้อยละ 80.1
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
3. ความขยันอดทน
4. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
5. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
6. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7. การตรงต่อเวลา
8. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
9. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
10.การบริหารจัดการงานทีท่ า

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.005
5.611
5.318
4.867
3.573
3.460
3.445
2.782
2.488
2.294

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.9 คณะศึกษาศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 73 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ เ ป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 63.9 โดยเป็ น หัวหน้า
งานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 77.8 ส่วน ประสบการณ์การทางาน ของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อนข้างกระจาย ซึง่
นายจ้างทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานตัง้ แต่ 25 ปีขน้ึ ไปมีสดั ส่วนสูงสุด ร้อยละ 33.3 และ ทางานร่วมกับบัณฑิตมา
ประมาณ 13 - 18 เดือนมากทีส่ ุด ร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ 7 - 12 เดือน ร้อยละ 30.6
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75.0 ทางานในหน่วยงานรัฐบาล
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 74 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ น ภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.13 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก (  =
4.37) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน มีสมั มาคารวะ มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.53) ส่วนเรือ่ งการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีการ
แสดงออกบ่อยมาก และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.08)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.20) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั
งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.31) ส่วนเรือ่ งความสามารถตีความ ขยาย / ย่อความ แปล
ความหรือจับใจความได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.11)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.03)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนา
ตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.19) รองลงมาคือความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ (  = 4.06)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก (  = 4.41) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นเรือ่ งความ
ร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.50)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.13) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.44) ส่วนเรือ่ ง
ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.72)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 75 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.28 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ภาพรวม บ่อยมาก โดยมี

ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.37) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยทีส่ ุดและบ่อยมาก โดยเรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน
และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 4.53


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่ ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมี
อุปสรรค มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.42) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การ
ตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.94)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.22) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 444) รองลงมาคือ ความสามารถนา
ความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ (  = 4.31) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนา
งานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.94)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.43) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นเรือ่ งความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มี
การแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.50)
4 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะศึกษาศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 76 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


4.24 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.42) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจ ทัง้ ในระดับ มากทีส่ ุดและมาก โดยเรือ่ งความซื่อสัตย์
สุจริต และมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 4.53


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.20) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ งความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (  = 4.53)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.16) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการ
เรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.44) ส่วนเรือ่ งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.94)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 4.22) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก เกือบทุกข้อ ยกเว้น
ความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (  = 4.53) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่
ภาวะผูน้ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.92)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 4.21) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.39)
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4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 77 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.24 หรือ 84.80 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 4.9600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.42
4.20
4.16
4.22

88.40
84.00
83.20
84.40

5.0000
4.8000
4.6400
4.8800

4.21

84.20

4.8400

4.24

84.80

4.9600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 78 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.3 ต้องการบัณฑิต ทีม่ คี วามรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน รองลงมาคือความ
รับผิดชอบต่องานทีท่ า ร้อยละ 80.6
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วง น้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
3. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
4. ความขยันอดทน
5. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
6. การตรงต่อเวลา
7. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
8. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
9. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่
10. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.389
5.889
5.722
5.056
4.639
4.472
4.444
2.444
2.306
1.667

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.10 คณะเศรษฐศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 82 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ เ ป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ร้อยละ 67.0 โดย
เป็ นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรงร้อยละ 57.8 ส่วน ประสบการณ์การทางานของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อนข้าง
กระจาย ซึง่ นายจ้างทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปี มีสดั ส่วนมากทีส่ ุด ร้อยละ 31.2 โดย นายจ้างทางาน
ร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือน มีสดั ส่วนมากทีส่ ุด ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ 7 - 12 เดือน ร้อยละ 33.9
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 78.9

ทางานในหน่วยงาน

เอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 83 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.02 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.25)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.34) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.33)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.81) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถตีความ ขยาย / ย่อความ แปล
ความหรือจับใจความได้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.92) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.82)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนา
ตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.88) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 3.68)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.20) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ค่อนข้างสูง โดย
เรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.34)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อยมาก
(  = 3.90) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้ภาษาไทยฯ
ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.11) รองลงมาคือความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร (  = 4.07) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้
อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.55)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 84 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.06 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.21) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.36) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.33)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.03) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.32) รองลงมาคือความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.12)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.83) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.07) ส่วนเรือ่ ง
การสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.68)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.26) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.34) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.30)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะเศรษฐศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 85 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.99 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.24) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย เรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.39) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.35)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่
เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.85) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( 
= 3.94) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการ
เรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.17) ส่วนเรือ่ งการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 3.83)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 3.99) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.21) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 3.61)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.89) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง

55
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.09) รองลงมาคือทักษะในการสือ่ สารและประสานงาน
(  = 4.00)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 86 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.99 หรือ 79.80 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.9600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.24
3.85
3.94
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.99
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.89
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
3.99

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

84.80
77.00
78.80
79.80
77.80

4.9600
3.4000
3.7600
3.9600
3.5600

79.80

3.9600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 87 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.0
อดทน ร้อยละ 82.6

ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือความขยัน

อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก
ในลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2 ความขยันอดทน
3. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
4. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
5. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
6. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7. การตรงต่อเวลา
8. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
9. การบริหารจัดการงานทีท่ า
10.ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
11.การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.826
5.560
4.899
4.505
3.853
3.679
2.963
2.505
2.275
2.165
2.165

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
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2.11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 91 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ เป็ น เพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 66.7 โดยเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน และหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 46.7 และ
40.0 มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 5 - 9 ปี มากทีส่ ุด ร้อยละ 46.7 ซึง่ ระยะเวลาทีน่ ายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิต
มีสดั ส่วนค่อนข้างกระจาย โดยทางานร่วมมาประมาณ 7 - 12 เดือนมีสดั ส่วนมากทีส่ ุด ร้อยละ 33.3
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบทัง้ หมดหรือร้อยละ 93.3 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 92 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.92 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.12)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.27) รองลงมาคือ มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 3.91) ส่วนเรือ่ ง การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.80)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.80) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถนาความรู้
ทีเ่ รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.00) ส่วนเรือ่ งความสามารถตีความ
ขยาย / ย่อความ แปลความหรือจับใจความได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.67)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.72) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.87) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.53)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.00) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การยอมรับทัง้ ผิดและ
ชอบจากผลงานของตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.13) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  =
4.07)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 3.88) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.40) ส่วนเรือ่ ง
ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.53)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 93 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


โดยมี

ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.12) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.27) ส่วนเรือ่ งการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.80)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันในภาพรวมบ่
่
อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.87) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความขยันหมันเพี
่ ยร
อดทนในการทางาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.13) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้
เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.67)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.92) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.40) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ /
พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.53)
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ด้านสามัคคี
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.98) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.07)


4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 94 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.92 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.05) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต และมี
น้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.27 ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.67)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก (  = 3.93) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดย เรือ่ งความสามารถในการนาเสนองาน
ทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.13) ส่วนเรือ่ งความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.80)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.83) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย เรือ่ ง
ความสามารถในการเรียนรูง้ าน ความสามารถใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา และการ
แสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 3.87


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 3.87) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
รับผิดชอบต่องานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.20) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  =
3.53)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.87) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย เรือ่ งทักษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.33) ส่วนเรือ่ งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ ่ี
เกีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.53)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 95 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.92 หรือ 78.40
% และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.6800 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.05
3.93
3.83
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.87
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.87
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

3.92

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

81.00
78.60
76.60
77.40
77.40

4.2000
3.7200
3.3200
3.4800
3.4800

78.40

3.6800

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 96 ดังนี้
นายจ้างเกือบทัง้ หมดหรือร้อยละ 93.3 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือความขยัน
อดทน ร้อยละ 80.0
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความขยันอดทน
3. การตรงต่อเวลา
4. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
5. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
6. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่
7 .การบริหารจัดการงานทีท่ า
8. ความสามารถในการนาเสนองานทีท่ า
9. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
10.ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
11.การใช้ความรูท้ เ่ี รียน มาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

7.000
5.533
5.267
4.467
4.333
2.800
2.800
2.600
2.333
2.267
2.200

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
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2.12 คณะสังคมศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 100 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 64.5 โดยเป็ นหัวหน้า
งานของบัณฑิตโดยตรงร้อยละ 70.9 ส่วน ประสบการณ์การทางานของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อนข้างกระจาย ซึง่
นายจ้างทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานระหว่าง 5 - 9 ปี และไม่เกิน 5 ปี มีสดั ส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 23.6 และ
22.7 โดยนายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือน มีรอ้ ยละ 29.1
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 68.2
เอกชน รองลงมาคือทางานรัฐบาล ร้อยละ 26.4

ทางานในหน่วยงาน

2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 101 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.06 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.30)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.41) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.35)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.90) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถตีความ ขยาย / ย่อความ แปล
ความหรือจับใจความได้ และความสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ
มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 3.91


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.83) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความ
คล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.98) รองลงมาคือการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ
เพือ่ พัฒนาตนเอง (  = 3.93)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก (  = 4.26) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและ
ให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.35) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.31)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 3.90) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.13) ส่วนเรือ่ ง
ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.65)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 102 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.11 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.27) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.41) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ (  = 4.35)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.04) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.34) รองลงมาคือความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.22) ส่วนเรือ่ ง
เมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.74)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.91) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 4.13) รองลงมาคือ การ
แสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง (  = 3.93) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.66)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.29) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.35) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.31)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะสังคมศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 103 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


4.04 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.31)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากเกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต
ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (  = 4.56) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.46)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.89)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 3.97) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.93)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการเรียนรูง้ าน
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.19) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.75)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 4.08) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
สามารถในการทางานเป็ นกลุม่ และความรับผิดชอบต่องานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.27 ส่วนเรือ่ งการ
แสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.76)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(  = 3.89) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.10) รองลงมาคือทักษะในการสือ่ สารและประสานงาน
(  = 4.05)
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4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 104 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.04 หรือ 80.80 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 4.1600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.31
3.89
3.93
4.08

86.20
77.80
78.60
81.60

5.0000
3.5600
3.7200
4.3200

3.89

77.80

3.5600

รวม

4.04

80.80

4.1600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 105 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.5 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ น
ร่วมงาน ร้อยละ 83.6 และความขยันอดทน ร้อยละ 80.9
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความขยันอดทน
3. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
4. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
5. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
6. การตรงต่อเวลา
7. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
8. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
9. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่
10.การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
11.การใช้ความรูท้ เ่ี รียน มาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.773
5.536
5.300
5.164
4.391
4.327
3.791
2.345
1.982
1.982
1.809

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
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2.13 คณะสัตวแพทยศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 109 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็ น เพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ
50.0 โดยเป็ นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 70.0 มีประสบการณ์การทางาน ระหว่าง 15 - 19 ปี มากทีส่ ุด
ร้อยละ 35.0 และทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือน ร้อยละ 55.0
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างทางานในหน่วยงานเอกชนถึงร้อยละ 85.0
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 110 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ น ภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.89 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก (  =
4.09) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน
และความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.30
ส่วนเรือ่ ง การใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.70)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.75) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.85) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.54) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ งการ
แสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 3.70) ส่วนเรือ่ งความคล่องแคล่วใน
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีการแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.40)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.20) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยทุกเรือ่ งมีคา่ เฉลีย่ ค่อนข้างสูง
แต่เรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางานเป็ นกลุม่ รูจ้ กั การประนีประนอม มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.05)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.76) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ
โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออก
บ่อยมากสูงสุด (  = 4.00) ส่วนเรือ่ งความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการ
แสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.45)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 111 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน ภาพรวมบ่อย โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.97 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.08) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.30) รองลงมาคือการยอมรับทัง้ ผิดและชอบจากผลงานของตนเอง (  = 4.25) ส่วนเรือ่ งการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.70)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.00) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.30) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจได้ มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.60)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.72) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 4.00) ส่วนเรือ่ งการสร้าง
ผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.45)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.17) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 112 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.99 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.17) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.40) รองลงมาคือ มีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.30) ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา (  =
3.80)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก (  = 4.01) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.85)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.96)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการเรียนรู้
งาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.15) ส่วนเรือ่ งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.85)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก (  = 3.89) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด (  = 4.20) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ผูน้ า มี
การแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.45)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.90) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.15) ส่วนเรือ่ งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ ่ี
เกีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.75)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 113 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.99 หรือ 79.80 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.9600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.17
4.01
3.96
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.89
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.90
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
3.99

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

83.40
80.20
79.20
77.80
78.00

4.6800
4.0400
3.8400
3.5600
3.6000

79.80

3.9600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 114 ดังนี้
นายจ้า งเกือบทัง้ หมดหรือร้อยละ 97.0 ต้องการบัณฑิต ทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือความรับ
ผิด ชอบต่องานทีท่ า ร้อยละ 87.9 มีระเบียบวินยั ในการทางาน ร้อยละ 81.0
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วง น้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
3. ความขยันอดทน
4. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
5. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
6. การใช้ความรูท้ เ่ี รียน มาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา
7. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
8. การตรงต่อเวลา
9. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
10. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

5.650
5.450
4.450
4.400
4.300
3.950
3.600
3.050
2.600
2.250

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 115 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร เ ป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 71.4 โดยเป็ น
หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 75.3 ซึง่ มีนายจ้างทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปีมากทีส่ ุด ร้อยละ
33.8 โดยนายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือน มีรอ้ ยละ 41.6
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบทัง้ หมดหรือร้อยละ 93.5 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 116 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.96 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.12)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.23) ส่วนเรือ่ งการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  =
3.82)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.82) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถตีความ
ขยาย / ย่อความ แปลความหรือจับใจความได้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.90) ส่วนเรือ่ งการนาความรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
มาใช้ในการทางานฯ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.75)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.79) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความ
คล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.87) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนา
งานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.65)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.18) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความร่วมมือในการ
ทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.35) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.21)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อยมาก
แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.79) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดย
เรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อย
มากสูงสุด (  = 4.06) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการ
แสดงออกบ่อย และค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.45)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 117 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.01 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.10) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.23) ส่วนเรือ่ งการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.82)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.00) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.19) รองลงมาคือความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.12)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.81) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.06) ส่วนเรือ่ ง
การสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.65)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.35) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.21)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 118 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ3.91 เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.14)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดย เรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.35) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.34) ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.94)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.80) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 3.92) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากแต่ม ี ค่าเฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.81) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย เรือ่ ง
ความ สามารถในการเรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.06) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาวิเคราะห์
สถานการณ์และแก้ปญั หา มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.65)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 3.93) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
รับผิดชอบต่องานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.13) รองลงมาคือความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.09)
ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.64)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.81) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก
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ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.05) ส่วนเรือ่ งการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.66)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 119 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.91 หรือ 78.20 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.6400 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.14
3.80
3.81
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.93
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.81
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
3.91

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

82.80
76.00
76.20
78.60
76.20

4.5600
3.2000
3.2400
3.7200
3.2400

78.20

3.6400

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 120 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.5 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามรับผิดชอบต่องานทีท่ า รองลงมาคือความ
ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 79.2 และความขยันอดทน ร้อยละ 75.3
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก
ในลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2 .ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
3. ความขยันอดทน
4. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
5. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
6. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่
7. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
8. การตรงต่อเวลา
9. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
10.การใช้ความรูท้ เ่ี รียน มาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.338
5.234
5.000
4.390
4.377
3.234
3.117
2.675
2.506
2.416

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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วิ ทยาเขตกาแพงแสน

2.15 คณะเกษตร กาแพงแสน
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 124 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะเกษตร กาแพงแสน เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อยคือร้อยละ 50.7
และ 46.6 โดยเป็ น หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 78.1 ซึง่ นายจ้าง มีประสบการณ์การทางานในสัดส่วน
ค่อนข้างกระจาย โดยประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปี มีสดั ส่วน มากทีส่ ุด ร้อยละ 28.8 และทางานร่วมกับ
บัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือน ร้อยละ 41.1
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างทางานในหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 49.3 ส่วนรัฐบาลก็ม ี
สัดส่วนค่อนข้างสูงเช่นกันคือร้อยละ 41.1
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 125 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.82 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.12)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.27) รองลงมาคือความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน (  = 4.22) ส่วนเรือ่ งการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.89)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.57) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ แต่กม็ คี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก
เช่นกัน โดยเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.60)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.60) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ ง การ
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แสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 3.75) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่
/ พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.47)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.06) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความร่วมมือในการ
ทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.15) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางานเป็ นกลุม่ รูจ้ กั การประนีประนอม มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.90)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก
แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.54) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดย
เรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อย
มากสูงสุด (  = 4.05) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการ
แสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.00)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 126 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 3.93 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.09) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.27) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ (  = 4.18) ส่วนเรือ่ ง การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.89)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.89) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความขยัน หมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.22) รองลงมาคือ ความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.11) ส่วนเรือ่ ง
เมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.56)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.69) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถ
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ใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  =
4.05) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแสดงออกบ่อย และ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.47)


ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.05) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.15) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.10)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะเกษตร กาแพงแสน
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 127 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ3.80 เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.16) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.38) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.26) ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 3.93)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.59) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ ซึง่ ค่าเฉลีย่ ก็ไม่สงู มาก
นักเช่นกัน โดยเรือ่ งความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.73) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูล มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.51)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.70) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ ซึง่ ค่าเฉลีย่ ก็
ไม่สงู มากนัก โดย เรือ่ งความสามารถในการเรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.95) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้
ความรูท้ เ่ี รียนมาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.56)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.84) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ
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มากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ งความรับผิดชอบต่องานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด (  = 4.10) ส่วน
เรือ่ งการแสดง ออกซึง่ ภาวะผูน้ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.41)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.65) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก
เกือบทุกข้อ แต่คา่ เฉลีย่ ก็ไม่สงู มากนักเช่นกัน โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ ได้รบั ความ
พึงพอใจในระดับมากสูงสุด (  = 3.97) ส่วนเรือ่ งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า
ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.44)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 128 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.80 หรือ 76.00 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.2000 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.16
3.59
3.70
3.84

83.20
71.80
74.00
76.80

4.6400
2.3600
2.8000
3.3600

3.65

73.00

2.6000

รวม

3.80

76.00

3.2000

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 129 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.7
สุจริต ร้อยละ 84.9

ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามขยันอดทน รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์

อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

76
ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความขยันอดทน
3. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
4. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
5. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
6. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
7. การตรงต่อเวลา
8. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
9. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
10.ทักษะในการสือ่ สารและประสานงาน

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

7.274
5.589
4.945
4.671
4.000
3.959
3.644
3.068
2.658
2.096

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.16 คณะวิ ทยาศาสตร์การกีฬา
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 133 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็ น เพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงร้อยละ 84.6 โดย
เป็ นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 53.8 มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 5 - 9 ปี ร้อยละ 61.5 ซึง่
นายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 19 เดือนมากทีส่ ุด ร้อยละ 53.8
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างทางานในหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 84.6
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 134 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.39 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยทีส่ ุด (  = 4.54)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยทีส่ ุดเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความเสียสละเพือ่ ประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุดสูงสุด (  = 4.69)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.42) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า มีการ
แสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.54) ส่วนเรือ่ งความสามารถตีความ ขยาย / ย่อความ แปลความหรือจับใจความได้ มี
การแสดงออกบ่อยมาก และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.31)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.38)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ งการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่
พัฒนาตนเอง มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.54) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้
เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจได้ มีการแสดงออกบ่อยมาก และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.23)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
ทีส่ ุด (  = 4.52) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยทีส่ ุดและบ่อยมาก โดยเรือ่ งความร่วมมือ
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ในการทางานเป็ นกลุม่ การยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน และการยอมรับทัง้ ผิดและชอบจากผลงานของตนเอง
มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 4.62


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.02) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้
ภาษาไทยฯ ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.38) ส่วนเรือ่ งความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ
ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.54)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 135 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.47 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยทีส่ ุด (  = 4.54) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยทีส่ ุดเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความเสียสละเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม
มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุดสูงสุด (  = 4.69)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.44) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยทีส่ ุดและบ่อยมาก โดยเรือ่ งความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการ
ทางาน มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุดสูงสุด (  = 4.62)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.38) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นเรือ่ งการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนา
ตนเอง มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.54)


ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยทีส่ ุด (  = 4.54) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยทีส่ ุดเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่
และการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 4.62
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4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะวิ ทยาศาสตร์การกีฬา
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 136 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


4.46 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (  =
4.71) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทีส่ ุดทุกข้อ โดยมีคา่ เฉลีย่ ทีส่ งู ทุกข้อ
เช่นกัน


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก (  = 4.37) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดย เรือ่ งความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน และ
ความรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.46


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.40)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากเกือบทุกข้อ ยกเว้นความสามารถในการ
เรียนรู้งาน ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (  = 4.54)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ุด (  = 4.52) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจ ทัง้ ในระดับมากทีส่ ุดและมาก
โดยเรือ่ งความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ และความรับผิดชอบต่องานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก
ทีส่ ุด ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 4.69


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 4.25) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะในการ
สือ่ สารและประสานงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.46)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 137 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.46 หรือ 89.20 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 5.0000 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้
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ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.71
4.37
4.40
4.52

94.20
87.40
88.00
90.40

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

4.25

85.00

5.0000

4.46

89.20

5.0000

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 138 ดังนี้
นายจ้างเกือบทัง้ หมดหรือร้อยละ 92.3 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามขยันอดทน รองลงมาคือความมี
ระเบียบวินยั ในการทางาน ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า และความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน ซึง่ มีสดั ส่วนเท่ากันคือ
ร้อยละ 84.6
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความขยันอดทน
2. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
3..ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
4. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
5. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
6. การตรงต่อเวลา
7. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
8. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่
9. ความรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า
10.การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
11.ความสามารถในการนาเสนองานทีท่ า

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.923
6.154
5.385
5.385
4.000
3.154
2.308
2.154
2.000
1.923
1.692

1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.17 คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 139 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน เ ป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 77.0
โดยเป็ นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรงร้อยละ 56.8 รองลงมาคือผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ร้อยละ 28.4
ส่วนประสบการณ์การทางานของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อนข้างกระจาย ซึง่ นายจ้างทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานระหว่าง
5 - 9 ปี และ 10 - 14 ปี มีสดั ส่วนเท่ากันคือร้อยละ 25.7 โดย นายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18
เดือน มีรอ้ ยละ 45.9
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.5 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 140 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.77 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.96)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.18) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.11) ส่วนเรือ่ งการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.59)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.60) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถ
ตีความ ขยาย / ย่อความ แปลความหรือจับใจความได้ และความสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ า
หรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 3.68


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.52) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ ง การ
แสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 3.65) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการ
ทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ และการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีการแสดงออกบ่อย ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุดเท่ากันคือ 3.43
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 3.98) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้
เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 4.14) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่
(  = 4.04)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก
แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.63) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดย
เรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อย
มากสูงสุด (  = 4.07) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการ
แสดงออกบ่อย และค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.00)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 141 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 3.83 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.94) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.18) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.11)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันในภาพรวมบ่
่
อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก นัก
(  = 3.76) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร
อดทนในการทางาน มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 4.08) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอ
แนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีการแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.43)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.65) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ งความสามารถ
ใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด ( 
= 4.07) ส่วนเรือ่ งการนาความรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการทางานฯ มีการแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  =
3.41)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.00) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่
เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.11) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.04)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 142 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ3.83 เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.05) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดย เรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.23) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.18) ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 3.84)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.70) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ น
สาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.83) ส่วนเรือ่ งความรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด ( 
= 3.60)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ม ี
ค่า เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.71) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย
เรือ่ งความสามารถในการเรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.92) ส่วนเรือ่ งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.61)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 3.81) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
รับผิดชอบต่องานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.01) รองลงมาคือความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 3.92)
ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.55)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.73) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก
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ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.99) ส่วนเรือ่ งการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.57)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 143 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.83 หรือ 76.60
% และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.3200 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.05
3.70
3.71
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.81
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.73
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
3.83

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

81.00
74.00
74.20
76.20
74.60

4.2000
2.800
2.8400
3.2400
2.9200

76.60

3.3200

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 144 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.2 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือความขยัน
อดทน 79.7 และความมีระเบียบวินยั ในการทางาน ร้อยละ 78.4
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
3. ความขยันอดทน
4. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
5. การตรงต่อเวลา
6. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
7. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
8. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
9. การใช้ความรูท้ เ่ี รียน มาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา
10.ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

7.554
5.324
5.176
4.243
3.743
3.203
3.054
2.730
2.095
1.851

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.18 คณะศิ ลปศาสตร์และวิ ทยาศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 148 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เ ป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 58.8
โดยเป็ นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 60.8 ส่วนประสบการณ์การทางานของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อนข้าง
กระจาย ซึง่ นายจ้างทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปี มีสดั ส่วนมากทีส่ ุด ร้อยละ 33.0 โดย นายจ้างทางาน
ร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 19 เดือนขึน้ ไป มีรอ้ ยละ 34.0
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 78.4

ทางานในหน่วยงาน

เอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 149 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.02 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.25)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.38) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ (  = 4.32)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.89) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั
งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.97) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ใกล้เคียงกัน


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.80) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.90) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.67)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.18) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้
เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.29) ส่วนเรือ่ งอื่นก็มคี า่ เฉลีย่ ค่อนข้างสูง


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก
(  = 3.89) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 4.14)
ส่วนเรือ่ งความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.54)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 150 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.08 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.21) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.38) รองลงมาคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ (  = 4.32)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.00) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.24) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจได้
มีมคี า่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.78)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.91) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.14) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ /
พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.67)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.29)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะศิ ลปศาสตร์และวิ ทยาศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 151 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.03 เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.27)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดย เรือ่ งมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.40) ส่วนเรือ่ งอื่นก็มคี า่ เฉลีย่ ค่อนข้างสูง


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.92) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.02) ส่วนเรือ่ งความรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.84)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.92)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย เรือ่ งความสามารถในการเรียนรูง้ าน
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.15) ส่วนเรือ่ งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.75)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 4.04) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
สามารถในการทางานเป็ นกลุม่ และความรับผิดชอบต่องานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.24 ส่วนเรือ่ งการ
แสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.64)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(  = 3.95) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์
/ เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.15) ส่วนเรือ่ งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้อง
กับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.77)
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4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 152 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.03 หรือ 80.60 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 4.1200 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.27
3.92
3.92
4.04

85.40
78.40
78.40
80.80

5.0000
3.6800
3.6800
4.1600

3.95

79.00

3.8000

4.03

80.60

4.1200

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 153 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.6 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามรับผิดชอบต่องานทีท่ า รองลงมาคือความ
ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 82.5
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก
ในลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้
ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความขยันอดทน
3. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
4. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
5. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
6. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7. การตรงต่อเวลา
8. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
9. การบริหารจัดการงานทีท่ า
10.ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม

ค่าถ่วงน้าหนัก
6.062
5.381
5.351
5.093
4.072
3.825
3.505
2.701
2.299
2.196

ลาดับที่ได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.19 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 157 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ร้อยละ
53.5 โดยเป็ นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 51.2 ซึง่ นายจ้างทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานตัง้ แต่ 25 ปี ขึน้
ไปมากทีส่ ุด ร้อยละ 32.6 และทางานร่วมกับบัณฑิตประมาณ 13 - 18 เดือน ร้อยละ 51.2
สาหรับ ประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 65.1 ทางานในหน่วยงาน
รัฐบาล รองลงมาคือทางานเอกชน ร้อยละ 30.2
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 158 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ น ภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.21 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก (  =
4.36) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.47) รองลงคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.42) ส่วนเรือ่ งการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.21)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.24) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั
งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.28) รองลงมาคือมีความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า (  = 4.26)
ส่วนเรือ่ งความสามารถตีความขยาย / ย่อความ แปลความหรือจับใจความได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.19)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.99)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนา
ตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.09) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพือ่ การ
ตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.86)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.33) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้
เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.43) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.40)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก
(  = 4.05) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ /
เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.33) ส่วนเรือ่ งความสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.67)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 159 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน ภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.26 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.35) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมาก โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.47) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.42)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.18) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.37) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้
มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.86)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.18) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.33) รองลงมาคือ ความสามารถนา
ความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ (  = 4.28) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนา
งานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.95)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.38) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดย เรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.43)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 160 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


4.18 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.33) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ งความซื่อสัตย์
สุจริต ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (  = 4.60)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.27) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.38)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.15)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการเรียนรูง้ าน
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.33) ส่วนเรือ่ งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.02)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 4.15) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
สามารถในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.37) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.93)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 4.19) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.35)
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4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 161 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4. 18 หรือ 83.60 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 4.7200 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.33
4.27
4.15
4.15

86.60
85.40
83.00
83.00

5.0000
5.0000
4.6000
4.6000

4.19

83.80

4.7600

4.18

83.60

4.7200

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 162 ดังนี้
นายจ้างเกือบทัง้ หมดหรือร้อยละ 93.0 ต้องการ บัณฑิต ที่มรี ะเบียบวินยั ในการทางาน รองลงมาคือ
ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน ซึง่ มีสดั ส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 81.4
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วง น้ าหนัก
ในลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
3. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
4. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
5. ความขยันอดทน
6. การตรงต่อเวลา
7. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
8. การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
9. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
10. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.326
6.093
5.442
5.163
5.047
5.000
2.628
2.186
1.953
1.884

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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วิ ทยาเขตศรีราชา
2.20 คณะวิ ทยาการจัดการ

่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 166 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ เป็ น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 62.1 โดย เป็ น
หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 72.2 ซึง่ นายจ้าง มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 5 - 9 ปี มากทีส่ ุด ร้อย
ละ 35.5 โดยนายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือน ร้อยละ 39.5
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.3 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 167 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.97 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.16)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.29) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.28) ส่วนเรือ่ งการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.92)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.84) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั
งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.89)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.75) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.83) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะ
และให้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.64)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.16) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การยอมรับและให้
เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก
(  = 3.86) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้อุปกรณ์ /
เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25) ส่วนเรือ่ งความสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.57)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 168 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.02 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.15) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.29) รองลงมาคือมีน้ าใจช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.28)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.95) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.17) รองลงมาคือความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.16) ส่วนเรือ่ ง
เมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.64)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.87) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.13) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ /
พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.73)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.18) เมือ่
พิจารณา เป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะวิ ทยาการจัดการ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 169 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ3.95 เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.18) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย เรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.31) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.29)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.84) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ น
สาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.94) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.85)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการเรียนรูง้ าน
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.09) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา มีคา่
เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.75)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 3.98) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ และความรับผิดชอบต่องานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.15 ส่วนเรือ่ งการ
แสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.69)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.86) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.05) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.71)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 170 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.95 หรือ 79.00 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.80 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา

4.18
3.84
3.85
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.98
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
3.86
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

3.95

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

83.60
76.80
77.00
79.60
77.20

4.7200
3.3600
3.4000
3.9200
3.4400

79.00

3.8000

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 171 ดังนี้
นายจ้างกว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 79.4 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือความ
รับผิดชอบต่องานทีท่ า ร้อยละ 77.0 และความขยันอดทน ร้อยละ 75.4
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
3. ความขยันอดทน
4. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
5. การตรงต่อเวลา
6. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
8. การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
9. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
10.การใช้ความรูท้ เ่ี รียน มาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

5.980
5.190
4.984
4.573
3.617
3.516
3.310
2.335
2.109
1.980

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.21 คณะวิ ทยาศาสตร์ ศรีราชา
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 175 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เ ป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ร้อยละ 54.2
โดยเป็ น หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 75.0 ซึง่ ประสบการณ์การทางานของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อนข้าง
กระจาย โดยระหว่าง 10 - 14 ปี มีสดั ส่วนมากทีส่ ุด ร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ 5 - 9 ปี ร้อยละ 22.9 ส่วนนายจ้าง
ทางานร่วมกับบัณฑิตประมาณ 13 - 18 เดือน มีรอ้ ยละ 47.9
สาหรับ ประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง เกือบ 3 ใน 4 หรือร้อยละ 72.9 ทางานในหน่วยงาน
เอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 176 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ น ภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.91 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก (  =
4.17) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.29) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.27) ส่วนเรือ่ งการ
เสียสละเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.06)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.74) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั
งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.81) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.64) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.77) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก (  = 4.14) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้
เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.30) รองลงมาคือความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.20)
ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางานเป็ นกลุม่ รูจ้ กั การประนีประนอม มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.02)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.66) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ
โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออก
บ่อยมากสูงสุด (  = 3.93) ส่วนเรือ่ งความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการ
แสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.22)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 177 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน ภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 3.99 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.17) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.29) รองลงมาคือมีน้ าใจช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.27) ส่วนเรือ่ งการยอมรับทัง้ ผิด
และชอบจากผลงานของตนเอง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 4.04)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.91) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน
และความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.13 ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการ
ทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การตัดสินใจได้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.63)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.77) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.93) ส่วนเรือ่ ง
การสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.56)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.17) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดย เรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.30)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะวิ ทยาศาสตร์ ศรีราชา
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 178 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.84 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.07) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย เรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.26) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.22) ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 3.83)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.71) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก โดยเรือ่ งความรู้
ในสาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.80)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
3.75) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการ
เรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.90) ส่วนเรือ่ งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.56)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 3.82) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก เกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ และความรับผิดชอบต่องานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากันคือ 4.08 ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 3.42)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(  = 3.78) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์
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/ เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.02) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.56)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 179 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.84 หรือ 76.80 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.3600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.07
3.71
3.75
3.82

81.40
74.20
75.00
76.40

4.2800
2.8400
3.0000
3.2800

3.78

75.60

3.1200

3.84

76.80

3.3600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 180 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.3 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต และขยันอดทน
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วง น้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความขยันอดทน
3. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
4. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
5. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
6. การตรงต่อเวลา
7. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
8. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
9. การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
10. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

7.417
5.667
5.354
4.833
4.104
3.854
3.438
3.146
2.313
2.250

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.22 คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 184 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงร้อยละ 91.0 โดย
เป็ นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรงร้อยละ 68.7 ซึง่ ประสบการณ์การทางานของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อนข้างกระจาย
ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 10 - 14 ปี มากทีส่ ุด ร้อยละ 31.3 น ายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือน มี
ร้อยละ 41.8
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.1 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 185 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.75 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมบ่อยมาก (  =
4.03) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.24) ส่วนเรือ่ งการ
ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.72)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.52) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ ง ความสามารถนา
ความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 3.64)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อย (  = 3.46) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยเกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ งการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนา
ตนเอง มีการแสดงออกบ่อยมาก (  = 3.60)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.04) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความร่วมมือในการ
ทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.27) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.22)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก
(  = 3.57) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 4.09)
ส่วนเรือ่ งความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการแสดงออกบ่อย และมี ค่าเฉลีย่
ต่าสุด (  = 2.87)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 186 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 3.85 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.03) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.25) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.24)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันในภาพรวมบ่
่
อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.71) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความ
ขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 3.97) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการ
ทางาน มักจะเสนอ แนะและให้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจได้ มีการแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.51)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.63) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยมากและบ่อยทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
สามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมาก
สูงสุด (  = 4.09) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแสดงออกบ่อย และ มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.37)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.12) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.27) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.22)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 187 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ3.73 เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.06)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดย เรือ่ งมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.33) รองลงมาคือความซื่อสัตย์สุจริต (  = 4.27) ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.85)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่
สูง มากนัก (  = 3.54) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจ ทัง้ ในระดับมากและปานกลาง โดย
เรือ่ งความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก สูงสุด (  = 3.69) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการ
นาเสนองานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลางและมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.43)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.59) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมา กเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความสามารถในการเรียนรูง้ าน ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก สูงสุด (  = 3.85) ส่วนเรือ่ งการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลางและมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.49)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.76) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ
มากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก สูงสุด (  = 4.12)
ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลางและมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.28)
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ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.63) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจ ทัง้ ในระดับ
มากและปานกลาง โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก สูงสุด
(  = 4.15) ส่วนเรือ่ งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปาน
กลางและมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.33)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 188 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.73 หรือ 74.60
% และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 2.9200 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.06
3.54
3.59
3.76

81.20
70.80
71.80
75.20

4.2400
2.1600
2.3600
3.0400

3.63

72.60

2.5200

3.73

74.60

2.9200

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 189 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.1 ต้องการบัณฑิตทีม่ ซี ่อื สัตย์สุจริต และความขยันอดทน รองลงมา
คือมีระเบียบวินยั ในการทางาน ร้อยละ 76.1
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก
ในลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้
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ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความขยันอดทน
3. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
4. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
5. การตรงต่อเวลา
6. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
7. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
8. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
9. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
10.การใช้ความรูท้ เ่ี รียน มาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.060
5.821
5.119
4.224
3.985
3.925
2.910
2.836
2.687
2.627

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.23 วิ ทยาลัยพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 193 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็ น เพศชายทัง้ หมด โดยเป็ น หัวหน้างานของ
บัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 66.7 มีประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปีมากทีส่ ุด ร้อยละ 44.4 ซึง่ นายจ้างทางาน
ร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 13 - 18 เดือน และ 19 เดือนขึน้ ไป มีสดั ส่วนเท่ากันคือร้อยละ 22.2
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.9 ทางานในหน่วยงานเอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 194 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.53 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.89)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.11) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อย(  = 3.28) เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยทุกข้อ โดยทุกเรือ่ งมีคา่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อย (  = 3.25) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยทุกข้อ โดยเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.44)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.76) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ
โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.00) ส่วนเรือ่ ง ความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้
เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค และการยอมรับทัง้ ผิดและชอบจากผลงานของตนเอง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุดเท่ากันคือ 3.56
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บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
(  = 3.34) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยเกือบทุกข้อ ยกเว้นเรือ่ งความสามารถใช้
ภาษาไทยฯ ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์ มีการแสดงออกบ่อยมาก
(  = 3.89) ส่วนเรือ่ งความสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 2.67)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 195 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่
เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.61 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.82) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มีสมั มาคารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.11) ส่วนเรือ่ งการยอมรับทัง้ ผิดและชอบจากผลงานของตนเอง มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.67)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันในภาพรวมบ่
่
อย (  = 3.44) เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ งความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มีการ
แสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 3.89) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล เพือ่ การ
ตัดสินใจได้ มีการแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.11)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวม บ่อย (  = 3.38) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยทุกข้อ โดยทุกเรือ่ งมีคา่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก


ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.89) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.00) ส่วนเรือ่ งความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.78)
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4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตวิ ทยาลัยพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 196 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.54 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่
เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.73) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก เกือบทุกข้อ
โดยเรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต และมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด ซึง่ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากันคือ 4.00 ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุดคือ 3.33


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.39) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ งความรูใ้ นสาขาวิชา
ทีเ่ รียน ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก แต่คา่ เฉลีย่ ก็ไม่สงู มากนัก (  = 3.67) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.22)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.50)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลางเกือบทุกข้อ ยกเว้นความสามารถในการ
เรียนรูง้ าน ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.67) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ เท่ากัน
คือ 3.44


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (  = 3.39) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลางเกือบทุกข้อ
ยกเว้นเรือ่ งความสามารถบริหารจัดการงานทา ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  =
3.67) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.00)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (  = 3.43) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลางเกือบทุกข้อ
ยกเว้นเรือ่ งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก แต่ม ี
ค่าเฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.57) ส่วนเรือ่ งทักษะในการสือ่ สารและประสานงาน ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.33)
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4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 197 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.54 หรือ 70.80 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 2.1600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

3.73
3.39
3.50
3.39

74.60
67.80
70.00
67.80

2.9200
1.5600
2.0000
1.5600

3.43

68.60

1.7200

3.54

70.80

2.1600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 198 ดังนี้
นายจ้างกว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 77.8
ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือความ
รับผิดชอบต่องานทีท่ าและมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน ซึง่ มีสดั ส่วนเท่ากันคือร้อยละ 66.7
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
3. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
4. ความขยันอดทน
5. การตรงต่อเวลา
6. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
7. การบริหารจัดการงานทีท่ า
8. การแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า
9. ทักษะในการสือ่ สารและประสานงาน
10.ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
11.ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
12.ความรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

5.333
5.222
3.778
3.778
3.444
2.667
2.667
2.000
1.778
1.444
1.111
1.000

1
2
3
3
4
5
5
6
7
8
9
10

110


วิ ทยาเขตเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2.24 คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร

่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 199 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็ น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ถึงร้อยละ 87.0 โดยเป็ นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 52.2 มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 10 - 14 ปี
มากทีส่ ุด ร้อยละ 34.8 และทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือน ร้อยละ 43.5
สาหรับ ประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 69.6 ทางานในหน่วยงาน
เอกชน ส่วนรัฐบาลมีรอ้ ยละ 30.4
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 200 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่
สูงมากนัก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.78 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก (  =
4.00) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.22) ส่วนเรือ่ ง การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.74)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.63) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ ซึง่ ค่าเฉลีย่ ก็ไม่สงู มากนัก
เช่นกัน โดยเรือ่ งความสามารถตีความ ขยาย / ย่อความ แปลความหรือจับใจความได้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.70)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาใน ภาพรวมบ่อย (  = 3.45) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกทัง้ บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ งการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนา
ตนเอง มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 3.61) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีการแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.26)
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บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.11) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความร่วมมือในการ
ทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.22) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.17)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.55) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ
โดยเรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ฯ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 3.96)
ส่วนเรือ่ งความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการแสดงออกบ่อย และ มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 2.96)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 201 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.87 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ภาพรวม บ่อยมาก โดยมี

ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.01) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.22) ส่วนเรือ่ งการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.74)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.79) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.04) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพือ่ การตัดสินใจได้ มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.52)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.61) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถ
ใช้อุปกรณ์ฯ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อยมากสูงสุด (  = 3.96) ส่วนเรือ่ งการสร้าง
ผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแสดงออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.96)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.16) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.22)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 202 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


3.82 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.21) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.35) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.30)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.67) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความรู้
ในสาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.74) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.65)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะทางปญั ญา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ม ี
ค่าเฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.62) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก เกือบทุกข้อ
โดยเรือ่ งความสามารถในการเรียนรูง้ าน ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด (  = 3.87) ส่วนเรือ่ งการแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ
มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  =
3.48)


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 3.84) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก เกือบทุกข้อ โดยเรือ่ ง
ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด (  = 4.17) รองลงมาคือความสามารถในการ
ทางานเป็ นกลุม่ (  = 4.13) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง และ มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.22)
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ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.74) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก
เกือบทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.96) ส่วนเรือ่ งการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.39)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 203 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.84 หรือ 76.80 % และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.3600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.21
3.70
3.62
3.84

84.20
74.00
72.40
76.80

4.8400
2.8000
2.4800
3.3600

3.74

74.80

2.9600

3.84

76.80

3.3600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 204 ดังนี้
นายจ้างกว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 78.3 ต้องการบัณฑิต ทีม่ ีความรับผิดชอบต่องานทีท่ า รองลงมาคือ
ความขยันอดทน ร้อยละ 73.9
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วง น้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้
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ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
3. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
4. ความขยันอดทน
5. การตรงต่อเวลา
6. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
7. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
8. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
9. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
10. ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

5.522
5.043
4.696
4.478
3.435
3.391
3.087
2.478
2.217
2.174

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.25 คณะวิ ทยาศาสตร์และวิ ศวกรรมศาสตร์
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 208 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เ ป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงร้อยละ
83.6 โดยเป็ น หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรงร้อยละ 81.8 ส่วน ประสบการณ์การทางานของนายจ้างมีสดั ส่วนค่อน
ข้างกระจาย ซึง่ นายจ้างทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปี และระหว่าง 10 - 14 ปี มีสดั ส่วนมากทีส่ ุดเท่ากัน
คือ ร้อยละ 20.0 โดยนายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน และ 13 - 18 เดือน มีสดั ส่วนเท่ากัน
คือร้อยละ 27.3
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 78.2

ทางานในหน่วยงาน

เอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 209 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.85 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.06)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.20) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.15) ส่วนเรือ่ งการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.93)


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.64) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถนาความรู้
ทีเ่ รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ และการนาความรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการทางานฯ มีคา่
เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 3.70


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.65) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.78) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.54)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.11) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางาน
ให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.24) รองลงมาคือการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน (  =
4.19) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางานเป็ นกลุม่ รูจ้ กั การประนีประนอม มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.91)


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อยมาก
แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.67) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดย
เรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อย
มากสูงสุด (  = 4.15) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการแสดง
ออกบ่อย และค่าเฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.04)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 210 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 3.93 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.06) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.20) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.15) ส่วนเรือ่ งการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.93)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันในภาพรวมบ่
่
อยมาก (  = 3.86) เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรคมี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.24) รองลงมาคือความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน (  = 4.04)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู
มากนัก (  = 3.77) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ การแสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.15) ส่วนเรือ่ ง
อื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก ซึง่ เรือ่ งความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่
ต่าสุด (  = 3.54)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.07) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.19) ส่วนเรือ่ งเมือ่ มีปญั หาในการทางานเป็ นกลุม่ รูจ้ กั การประนีประนอม มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.91)
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะวิ ทยาศาสตร์และวิ ศวกรรมศาสตร์
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 211 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ3.79 เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.10)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ มากทุกข้อ โดย เรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด (  = 4.31) รองลงมาคือมีน้ าใจต่อเพือ่ นร่วมงาน (  = 4.20) ส่วนเรือ่ งการตรงต่อเวลา มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
(  = 3.83)


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มาก
นัก (  = 3.62) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ น
สาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.76) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการนาเสนองานทีท่ า และความรูร้ อบตัวที่
เกีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุดเท่ากันคือ 3.56


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ม ี ค่า
เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.69) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย
เรือ่ งความสามารถในการเรียนรูง้ าน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.87) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.75) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ
มากเกือบทุกข้อ โดยเรือ่ งความรับผิดชอบต่องานทีท่ า ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมาก สูงสุด (  = 4.09)
รองลงมาคือความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ (  = 3.95) ส่วนเรือ่ งการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า ได้รบั ความพึง
พอใจในระดับปานกลาง และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.33)
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ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.72) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.00) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 212 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.79 หรือ 75.80
% และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 3.1600 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ยที่
คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.10
3.62
3.69
3.75

82.00
72.40
73.80
75.00

4.4000
2.4800
2.7600
3.0000

3.72

74.40

2.8800

3.79

75.80

3.1600

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 213 ดังนี้
นายจ้าง กว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 78.2

ต้องการ บัณฑิต ที่มคี วามซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน และ

ตรงต่อเวลา
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักใน
ลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้
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ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
3. ความขยันอดทน
4. การตรงต่อเวลา
5. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
6. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
8. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
9. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
10.การใช้ความรูท้ เ่ี รียน มาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญั หา

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

6.709
5.527
5.327
4.600
4.455
3.273
2.564
2.036
1.855
1.636

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.26 คณะศิ ลปศาสตร์และวิ ทยาการจัดการ
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 217 ดังนี้
นายจ้างของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 61.3
โดยเป็ นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรงร้อยละ 54.8 มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 5 - 9 ปีมากทีส่ ุด ร้อยละ
30.6 ซึง่ นายจ้างทางานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือนมากทีส่ ุด ร้อยละ 37.1
สาหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 69.4

ทางานในหน่วยงาน

เอกชน
2. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 218 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ นภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.11 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.33)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.56) ส่วนเรือ่ งอื่นมีการแสดงออกบ่อยมากและมีคา่ เฉลีย่ ทีค่ อ่ นข้าง
สูงเช่นกัน


ด้านความรู้

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรูใ้ น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.00) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การนาความรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการ
ทางานฯ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.05) ส่วนเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.94)


ด้านทักษะทางปัญญา

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี า่ เฉลีย่
ไม่สงู มากนัก (  = 3.89) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง การแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 3.98) ส่วนเรือ่ งการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.69)
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.33) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความร่วมมือในการ
ทางานเป็ นกลุม่ และการยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.45


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก
แต่มคี า่ เฉลีย่ ไม่สงู มากนัก (  = 3.87) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ โดย
เรือ่ งความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีการแสดงออกบ่อย
มากสูงสุด (  = 4.20) ส่วนเรือ่ ง ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีการแสดง
ออกบ่อย และมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.22)
3. ความคิ ดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 219 ดังนี้
บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก โดยมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.18 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


ด้านสานึ กดี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสานึกดีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.31) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นเรือ่ งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ มีการแสดงออกบ่อยทีส่ ุด (  = 4.56) รองลงมาคือมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน มีการแสดงออก
บ่อยมากสูงสุด (  = 4.37)


ด้านมุ่งมัน่

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุง่ มันใน
่
ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.13) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (  = 4.37) รองลงมาคือความมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้เสร็จ แม้วา่ จะมีอุปสรรค (  = 4.28)


ด้านสร้างสรรค์

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสร้างสรรค์ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.98)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความสามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /
คอมพิวเตอร์ เพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.20) ส่วนเรือ่ งความสามารถใช้ภาษาต่าง
ประเทศฯ ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.69)
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ด้านสามัคคี

บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามัคคีใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.39) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บัณฑิตแสดงออกบ่อยมากทุกข้อ โดยเรือ่ งความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุม่ และการ
ยอมรับและให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.45
4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิ ตคณะศิ ลปศาสตร์และวิ ทยาการจัดการ
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 220 ดังนี้
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า


4.12 เมือ่

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.40)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต
ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (  = 4.52) ส่วนเรือ่ งอื่นได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากและมีสดั ส่วนที่
ค่อนข้างสูงเช่นกัน


ด้านความรู้

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.00) เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ ง ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน มีคา่
เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.05) ส่วนเรือ่ งความสามารถในการนาเสนองานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.95)


ด้านทักษะทางปัญญา

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปญั ญาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.04)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความสามารถในการเรียนรูง้ าน
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.32) ส่วนเรือ่ งอื่นมีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันมากนัก


ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 4.13) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งความ
สามารถในการทางานเป็ นกลุม่ และความรับผิดชอบต่องานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากันคือ 4.34


ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 4.00) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยเรือ่ งทักษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (  = 4.16) ส่วนเรือ่ งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ / สถิติ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด (  = 3.84)
4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิ นของ ก.พ.ร.
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 221 ดังนี้
ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ โดยกาหนดคะแนนตัง้ แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจ้างครัง้ นี้ ในภาพรวมได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.12 หรือ 82.40
% และเมือ่ นาไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก.พ.ร. กาหนด ได้เท่ากับ 4.4800 คะแนน สาหรับรายด้านปรากฏตามตารางดังนี้

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละจากค่าเฉลี่ย
ที่ คานวณได้

คะแนนที่ ได้ตามเกณฑ์
การประเมิ นของ ก.พ.ร.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.40
4.00
4.04
4.13

88.00
80.00
80.80
82.60

5.0000
4.0000
4.1600
4.5200

4.00

80.00

4.0000

4.12

82.40

4.4800

5. ลักษณะของบัณฑิ ตที่นายจ้างต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 222 ดังนี้
นายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ต้องการบัณฑิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือความขยัน
อดทน ร้อยละ 88.7 และมีระเบียบวินยั ในการทางาน ร้อยละ 85.5
อย่างไรก็ตามเมือ่ นาลักษณะของบัณฑิตมาเรียงลาดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก
ในลาดับที่ 1 - 10 ปรากฏตามตารางดังนี้

ลักษณะของบัณฑิ ต
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความขยันอดทน
3. ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน
4. การตรงต่อเวลา
5. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
6. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
8. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
9. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
10.ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่

ค่าถ่วงน้าหนัก

ลาดับที่ ได้

8.081
6.403
5.774
4.629
4.419
4.323
2.839
1.935
1.919
1.565

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายงานวิจยั สถาบัน เรือ่ งค ุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕

ที่ปรึกษา : นางสาวยุพา วงษ์อุบล
นางสาวพัชนี ลีลาดี

ผูอ้ านวยการกองแผนงาน
หัวหน้างานวิจยั สถาบันและสารสนเทศ

ผูจ้ ดั ทา : นางสาวพรลักษณ์ ฤกษ์สมโภชน์
: นางสาวภัทรา วณิชชานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จานวนที่พิมพ์ : ๘0 เล่ม
เดือน / ปี ที่พิมพ์ : สิงหาคม ๒๕๕๖

