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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความส าคญัของปญัหา 
 
                    ในปจัจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและกระแสโลกาภวิตัน์ไดส้ง่ผลกระทบตอ่กระบวน 
การสรา้งบณัฑติของสถาบนัอุดมศกึษาเป็นอยา่งมาก นิสตินกัศกึษามกีารด าเนินชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากอดตีและ
ตอ้งเผชญิหน้ากบัความทา้ทายใหม่ๆ  อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ซึง่สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มใหก้บั
นิสตินกัศกึษาทีจ่ะส าเรจ็การศกึษา ทางสถาบนัอุดมศกึษาจงึตอ้งสรา้งบณัฑติทีม่คีุณภาพทัง้ดา้นความรูแ้ละคุณธรรม  
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สงัคมและประเทศ 
 

                อยา่งไรกต็ามในความเป็นจรงิหลายสถาบนัยงัไมรู่ว้า่จะด าเนนิการไปในทศิทางใด หรอืแมก้ระทัง่นสิติ 
นกัศกึษาเองกไ็มรู่ว้า่ตนเองใชช้วีติในสถาบนัอุดมศกึษาเพือ่ใหไ้ปถงึเป้าหมายใด การศกึษาคุณภาพ บณัฑติจงึเป็น 
ทางเลอืกหนึ่ง ทีจ่ะท าใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทราบถงึความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคมและประเทศ  รวมทัง้นิสติ 
กไ็ดท้ราบวา่พวกเขาควรจะปฏบิตัตินอยา่งไร  เพือ่ใหเ้ป็นทีต่อ้งการขององคก์ร  ขณะเดยีวกนัตามทีพ่ระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ก าหนดใหม้รีะบบประกนั คุณภาพ
การศกึษา ท าใหทุ้ก สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งไดร้บัการประเมนิจากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา (สมศ.) เกีย่วกบัประสทิธภิาพของการ ด าเนินงาน ซึง่ในเรือ่งคุณภาพบณัฑติ เป็นตวัชีว้ดับงัคบัตวัหนึ่งที่
ใชใ้นการประเมนิ 
 

          ดว้ยเหตุนี้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในฐานะเป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีด่แูลทัง้คุณภาพของบณัฑติ
และการใหบ้รกิารทางดา้นการศกึษาแก่บณัฑติ เพือ่การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพในอนาคต จงึตอ้ง มกีารประเมนิ
คุณภาพบณัฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรน์ี้ข ึน้ 
 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 

                 1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ  
                 2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บณัฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
                 3. เพือ่ศกึษาลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาท างานในองคก์ร          
                

ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

                 1. ผลการศกึษาสามารถเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน   เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการศกึษาของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ เชน่การก าหนดนโยบายดา้นการผลติบณัฑติ  การปรบัปรุงหลกัสตูร  การจดักจิกรรม
เสรมิหลกัสตูร  ซึง่จะท าใหบ้ณัฑติมลีกัษณะตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สงัคมและประเทศ   
 

                 2. นิสติสามารถน าขอ้มลูไปใชเ้ตรยีมความพรอ้มส าหรบัตนเองใหต้รงหรอืใกลเ้คยีงกบัทีต่ลาดแรงงาน
ตอ้งการ   ซึง่จะท าใหโ้อกาสการไดง้านท าหลงัส าเรจ็การศกึษามมีากขึน้ 
 

                 3. ไดต้วัชีว้ดัดา้นคุณภาพบณัฑติ ในการประเมนิคุณภาพภายนอกจากส านกังานรบัรองมาตรฐานและ 
ประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.)   
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ขอบเขตการวจิยั 
 

                การวจิยัครัง้นี้จะท าการศกึษานายจา้งของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ของ
ทุกคณะทีส่ าเรจ็การศกึษาเมือ่ปี พ.ศ.2554  โดยศกึษาในประเดน็ตอ่ไปนี ้
 

                1. ศกึษาความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิซึง่ก าหนดไว ้5 ดา้นคอืดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้น ความรู ้ ดา้นทกัษะทางปญัญา ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

                2. ศกึษาความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์
ของมหาวทิยาลยั ซึง่ประกอบดว้ยส านึกด ี มุง่มัน่  สรา้งสรรค ์ สามคัคี 
 

               3. ศกึษา ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิซึง่ก าหนดไว ้5 ดา้นคอืดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้น ความรู ้ ดา้นทกัษะทาง
ปญัญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

                4.  ศกึษาลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาท างานในองคก์ร          
 

นิยามศพัท ์
 

                    บณัฑิต หมายถงึนิสติทีจ่บการศกึษาเมือ่ปี พ.ศ.255 4 และท างานแลว้ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
ประกอบดว้ยคณะตา่ง ๆ ดงันี้ 
 

วิทยาเขตบางเขน  วิทยาเขตก าแพงแสน 
1. คณะเกษตร    15. คณะเกษตร  ก าแพงแสน 
2. คณะเทคนิคการสตัวแพทย ์   16. คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา    
3. คณะบรหิารธุรกจิ    17. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ก าแพงแสน   
4. คณะประมง    18. คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์   
5. คณะมนุษยศาสตร ์   19. คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์  
6. คณะวนศาสตร ์   วิทยาเขตศรีราชา 
7. คณะวทิยาศาสตร ์   20. คณะวทิยาการจดัการ   
8. คณะวศิวกรรมศาสตร ์   21. คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา 
9. คณะศกึษาศาสตร ์   22. คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา   
10. คณะเศรษฐศาสตร ์  23. วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาต ิ  
11. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดัสกลนคร 
12. คณะสงัคมศาสตร ์   24. คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 
13. คณะสตัวแพทยศาสตร ์   25. คณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร์   
14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร    26. คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ    
 
 
 



 3 

                  พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต หมายถงึการกระท าหรอืกจิกรรมใดๆ ทีบ่ณัฑติของมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตรไ์ดแ้สดงออกมา ในดา้น 
 

                 1. คุณธรรม จรยิธรรม ไดแ้กม่นี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน  
มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม  มคีวามสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ  มกีารใชท้รพัยากรของ
หน่วยงานอยา่งคุม้คา่  
 

                2. ความรู ้ไดแ้ก่มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า สามารถตคีวาม ขยาย/ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจ 
ความได ้ สามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ   มกีารน าความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมา
ใชใ้นการท างาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน   

 

                3. ทกัษะทางปญัญา ไดแ้ก่มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ  เมือ่มปีญัหาในการ
ท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารสรา้ง 
ผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 
 

                4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ ไดแ้ก่ใหค้วามรว่มมอืในการท างานเป็น กลุม่  
มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  เมือ่มปีญัหาในการท างานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม  มคีวามมุง่มัน่
ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค  การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 
 

                5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่มคีวามคลอ่งแคลว่ 
สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล สามารถใชภ้าษาตา่งประเทศ ทัง้ฟงั พดู อ่านและเขยีนไดอ้ยา่ง
เพยีงพอตอ่การใชง้าน  สามารถใชภ้าษาไทย ทัง้ฟงั พดู อ่าน เขยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสรา้งสรรค ์ สามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 
    
                   อตัลกัษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรห์มายถึง คณุสมบติัท่ีเป็นตวัตนของบคุคล 
 

ค าอธบิาย : 
 ส านึกด ี ((Integrity) หมายถงึ มจีติใจทีด่งีาม มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ  มคีุณธรรม มจีรยิธรรม  
 มุง่มัน่ (Determination) หมายถงึ มคีวามตัง้ใจมัน่ มคีวามอดทน มคีวามวริยิะอุตสาหะ มุง่ผลสมัฤทธิ ์ใน  
    การท างานและในการปฏบิตัใิดๆ  
 สรา้งสรรค ์( Knowledge Creation) หมายถงึ เป็นผูใ้ฝรู่ ้มคีวามขวนขวายแสวงหาความรู ้มคีวามสามารถ  
    ในการสรา้งมลูคา่และคุณคา่จากความรู ้มกีารสรา้งนวตักรรม  
 สามคัค ี (Unity) หมายถงึ มคีวามรว่มมอืรว่มใจ รูจ้กัประนีประนอม สามารถท างานเป็นทมี และสามารถ  
    บูรณาการเชือ่มโยงในดา้นตา่งๆไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

                 ส าหรบัในส่วนของการวิจยัได้ให้ค าจ ากดัความไว้ดงัน้ี  
 

                    อตัลกัษณ์ของบณัฑิต หมายถงึคุณสมบตัทิีเ่ป็นตวัตนของบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
ประกอบดว้ย  
 

                1. ส านึกด ี ไดแ้ก่มนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม  มคีวาม 
สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่    
 

                2. มุง่มัน่ ไดแ้ก่มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน  มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า เมือ่มปีญัหาใน
การท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค 
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                3. สรา้งสรรค ์ไดแ้ก่สามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มกีารน า
ความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการท างาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน  การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง   
มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง  สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่
แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 
 

                4. สามคัค ีไดแ้ก่ใหค้วามรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน   
เมือ่มปีญัหาในการท างานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม 
 

                   ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิต  หมายถงึความรูส้กึทีด่หีรอืความชอบทีน่ายจา้งไดร้บั
การสนองตอบจากบณัฑติของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ในดา้น 
 

                1. คุณธรรม จรยิธรรม ไดแ้ก่มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน  มรีะเบยีบวนิยัในการท างาน  
มคีวามขยนัอดทน  การตรงตอ่เวลา  
 

                2. ความรู ้ไดแ้ก่มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน  มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  มคีวามสามารถ
ในการน าเสนองานทีท่ า  มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า 
 

                3. ทกัษะทางปญัญา ไดแ้ก่มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 
สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา  มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได้ 
 

                4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ ไดแ้ก่มคีวามสามารถในการท างานเป็นกลุม่ 
มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า  มคีวามรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า  สามารถบรหิารจดัการงานทีท่ า 
 

                5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่มคีวามสามารถใน
การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า  มทีกัษะในการสือ่สารและ
ประสานงาน  มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่2 
 

วธิกีารวจิยั 
 
                 การศกึษาเรือ่งคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตรี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดม้กีารด าเนินงานโดย
ก าหนดวธิกีารและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ยประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้ 
 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

                ประชากรคอืนายจา้งของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทีจ่บเมือ่ปี พ.ศ.255 4  
จากจ านวนบณัฑติทีม่งีานท า และมนีายจา้ง  5,562 คน  ( ไมร่วมบณัฑติทีป่ระกอบอาชพีอสิระ / เจา้ของกจิการ 
258 คน)  และใชป้ระชากรทัง้หมดมาเป็นกลุม่ตวัอยา่ง   
 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 
                เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื  
 

                ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ในดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปญัญา  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ  
และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยมคี าตอบใหเ้ลอืก 5  
ค าตอบ  คอื 
 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกบ่อยทีสุ่ด ใหค้ะแนน 5 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกบ่อยมาก ใหค้ะแนน 4 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกบ่อย ใหค้ะแนน 3 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกไมบ่่อย ใหค้ะแนน 2 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมบ่่อยเลย ใหค้ะแนน 1 

 

                ตอนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตร ศาสตร ์ ใน
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปญัญา  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ
รบัผดิชอบ  และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยมคี าตอบให้
เลอืก 5 ค าตอบ  คอื 
          

พอใจมากทีสุ่ด ใหค้ะแนน 5 
พอใจมาก ใหค้ะแนน 4 
พอใจปานกลาง ใหค้ะแนน 3 
พอใจน้อย ใหค้ะแนน 2 
พอใจน้อยทีสุ่ด ใหค้ะแนน 1 
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                ตอนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามลกัษณะ ของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาท างานในองคก์ร จ านวน  
21 ขอ้  โดยใหน้ายจา้งเรยีงล าดบัลกัษณะบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการ  จ านวน 10 ล าดบั หลงัจากนัน้น ามาหาคา่ถ่วง
น ้าหนกัจากการเลอืกล าดบัดงันี้ 
 

เลอืกล าดบั 1  ใหค้ะแนน 10 
เลอืกล าดบั 2  ใหค้ะแนน 9 
เลอืกล าดบั 3  ใหค้ะแนน 8 
เลอืกล าดบั 4  ใหค้ะแนน 7 
เลอืกล าดบั 5  ใหค้ะแนน 6 
เลอืกล าดบั 6  ใหค้ะแนน 5 
เลอืกล าดบั 7  ใหค้ะแนน 4 
เลอืกล าดบั 8  ใหค้ะแนน 3 
เลอืกล าดบั 9  ใหค้ะแนน 2 
เลอืกล าดบั 10  ใหค้ะแนน 1 

 

                ตอนที ่4   เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของนายจา้งของบณัฑติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

                1. รวบรวมสถานทีท่ างานของบณัฑติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทีจ่บในปี พ.ศ.2554 ซึง่ไดข้อ้มลูจาก
บณัฑติทีก่รอกขอ้มลูผา่นในระบบการขึน้ทะเบยีนรบัพระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
จากการส ารวจภาวะการหางานท าของบณัฑติครัง้ที ่2 เมือ่เดอืนมกราคม 2555  
 

                2. น าขอ้มลูมาตรวจสอบความถูกตอ้งของสถานทีท่ างานบณัฑติ โดยการสบืคน้ขอ้มลูทางระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรอ์กีครัง้ เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2554   

 

                3. โทรศพัทต์ดิตอ่บณัฑติทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายการสง่ออก  เพือ่ยนืยนัความถูกตอ้งของสถานทีท่ างาน
บณัฑติ  ซึง่ในกรณีทีบ่ณัฑติเปลีย่นงาน ไดใ้หบ้ณัฑติระบุสถานทีท่ างานใหม ่
 

                4. จดัท าหนงัสอืขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม  และสง่แบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืน าไปยงั 
ผูบ้งัคบับญัชา / นายจา้งของบณัฑติทางไปรษณีย ์ โดยไดต้ดิแสตมป์ไวเ้รยีบรอ้ย และใหส้ง่กลบัคนืมายงักองแผนงาน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  ภายใน 3 สปัดาหห์ลงัจากทีไ่ดร้บัแบบสอบถามแลว้   
 

                5. เนื่องจากแบบสอบถามทีส่ง่กลบัมาไมถ่งึเกณฑท์ีส่ านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการ 
ศกึษา (สมศ.)   ก าหนด ซึง่ก าหนดไวว้า่ตอ้งเกบ็ขอ้มลูได ้20 % ของจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด ดงันัน้กอง
แผนงานจงึสง่สถานทีท่ างานของบณัฑติใหท้างคณะเกบ็ขอ้มลูตอ่ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มนีาคม 2556 
            

                จากจ านวนแบบสอบถามทีส่ง่ออกไป จ านวน 4,821 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามกลบัคนืมา  1,834 ฉบบั 
หรอืรอ้ยละ 38.0 ของผูส้ าเรจ็การศกึษาทีท่ างานและมนีายจา้ง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.8 ของจ านวนผูส้ าเรจ็
การศกึษาทัง้หมด 
 

การวิเคราะหข้์อมูล 
 

                น าขอ้มลูจากแบบสอบถามมาลงรหสัและประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
 

                1. วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง โดยการแจกแจงความถีแ่ละรอ้ยละ 
               

                2. วเิคราะหค์วามคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ โดยการหาคา่เฉลีย่ ( ) 
และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

                    เกณฑท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์นการวจิยัครัง้นี้ จะวเิครา ะหพ์ฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติเป็น 5 
ระดบั  คอื 
 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกบ่อยทีสุ่ด คา่เฉลีย่เท่ากบั  4.50 - 5.00 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกบ่อยมาก คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.50 - 4.49 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกบ่อย คา่เฉลีย่เท่ากบั 2.50 - 3.49 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกไมบ่่อย คา่เฉลีย่เท่ากบั 1.50 - 2.49 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกไมบ่่อยเลย คา่เฉลีย่เท่ากบั 1.00 - 1.49 

 

                3. วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บณัฑติ โดยการหาคา่เฉลีย่ ( ) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
                  

                     เกณฑท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์นการวจิยัครัง้นี้ จะวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนายจา้งเป็น 5 ระดบั  คอื 
 

พอใจมากทีสุ่ด คา่เฉลีย่เท่ากบั  4.50 - 5.00 
พอใจมาก คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.50 - 4.49 
พอใจปานกลาง คา่เฉลีย่เท่ากบั 2.50 - 3.49 
พอใจน้อย คา่เฉลีย่เท่ากบั 1.50 - 2.49 
พอใจน้อยทีสุ่ด คา่เฉลีย่เท่ากบั 1.00 - 1.49 

          
                            ส าหรบัการเทยีบคะแนนทีไ่ดก้บัเกณฑก์ารประเมนิของ ก.พ.ร. จะใชค้า่เฉลีย่ทีค่ านวณไดไ้ปปรบัคา่
ใหอ้ยูใ่นรปูแบบของเปอรเ์ซน็ต ์ แลว้น ามาเทยีบกบัเกณฑท์ี ่ก.พ.ร. ก าหนด   
                   

                4. วเิคราะหล์กัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาท างานในองคก์ร โดยการแจกแจงความถี ่ 
รอ้ยละ และคา่ถ่วงน ้าหนกั            
 

                   การค านวณหา คา่ถ่วงน ้าหนกั โดยคดิจากผลรวมของจ านวนคนทีเ่ลอืกในแตล่ะล าดบั คณูดว้ย
คะแนนทีไ่ด ้แลว้หารดว้ยจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง  ดงัสตูร 
   

  ((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   =  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด                     
                       n1, n2, n3, n4, n5,   
                       n6, n7, n8, n9, n10                                                               
 

                        
 

  n  

  = จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ลอืกล าดบั 1  ล าดบั 2         
     ล าดบั 3   ล าดบั 4  ล าดบั 5   ล าดบั 6   ล าดบั 7 
     ล าดบั 8   ล าดบั 9  และล าดบั 10 ตามล าดบั    



บทที ่3  
 

ผลการศกึษา 
 

 
                    การศกึษาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในครัง้นี้ ไดด้ าเนินการวเิคราะห์
ตามขัน้ตอนตา่งๆ และไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 ตอนดงันี้ 
 

ตอนท่ี 1  คณุภาพบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นภาพรวม 
 

 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

 ความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

 ความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บณัฑติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  
 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาท างานในองคก์ร          

 

ตอนท่ี 2  คณุภาพบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จ าแนกตามคณะ 
 

 - ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

 - ความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

 - ความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 - ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บณัฑติ  
 - ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาท างานในองคก์ร          
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1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่1 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จากจ านวน 1,834 คน เป็นเพศชายและเพศหญงิใน
สดัสว่นใกลเ้คยีงกนั คอื รอ้ยละ 49.5 และ 50.0  โดยเป็น หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 69.3 สว่น
ประสบการณ์การท างานมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย ซึง่นายจา้งที่ มปีระสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5 ปีมสีดัสว่น มาก
ทีสุ่ด รอ้ยละ 27.2  รองลงมาคอืระหวา่ง 5 - 9 ปี รอ้ยละ 25.5  สว่นระยะเวลาทีน่ายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมา
ประมาณ 13 -  18 เดอืนมสีดัสว่นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 38.7 
 

                  ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง กวา่ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 76.3  ท างานในหน่วยงาน
เอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่2  ดงันี้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.97  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมบ่อยมาก (   = 
4.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สมัมาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.31) รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (   = 4.29) สว่นเรือ่งการ
ใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.94)  
 

                        ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ แตก่ม็คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั
เชน่กนั  โดยเรือ่งความสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  
= 3.84)  สว่นเรือ่งการน าความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการท างานฯ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด (  = 3.78) 
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.74) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การแสวงหา

ตอนท่ี 1  คณุภาพบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นภาพรวม 
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ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.84) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเอง
อยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.64)  
 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (   = 4.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.27)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.26)   

 

  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.83) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อย
มากสงูสุด (  = 4.13) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีาร
แสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.44)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่3  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใน ภาพรวม บ่อยมาก โดย
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.03  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.16) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.31) รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (   = 4.30) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร
ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.94)  
 

                        ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.96) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความขยนั หมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.21) รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (   = 4.14) สว่นเรือ่ง
เมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.69)  
 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก  แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.85) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
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อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.13) สว่นเรือ่งการ
สรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.64)  
 

                             ด้านสามคัคี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.21) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ และการ
ยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  มคีา่เฉลีย่ใกลเ้คยีงกนัคอื 4.26 และ 4.27 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่4 ดงันี้ 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.96 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
4.20) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด (   = 4.38) รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน (  = 4.34) สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 4.00)  
 

 ด้านความรู้ 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.84) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้น
สาขาวชิาทีเ่รยีน  มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (   = 3.94)  สว่นเรือ่ง ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด 
( = 3.78) 

 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                           นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   
= 3.86) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการ
เรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสุด (   = 4.10) สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่และความสามารถใชค้วามรู้
ทีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา มคีา่เฉลีย่ต ่าสุดเท่ากนัคอื 3.76 

 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 3.97) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ
รบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.18)   รองลงมาคอืความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.17)  
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.60) 
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 ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ( = 3.86) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.09) สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี่
เกีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.68) 

 

                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่5 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.96 หรอื 79.20 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.8400 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.20 84.00 4.8000 
2. ดา้นความรู ้ 3.84 76.80 3.3600 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.86 77.20 3.4400 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.97 79.40 3.8800 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.86 77.20 3.4400 

รวม 3.96 79.20 3.8400 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่6 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 81.9 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืความขยนั
อดทน รอ้ยละ 79.8 และความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า รอ้ยละ 79.3  
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
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ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   7.061 1 
2 ความขยนัอดทน 5.545 2 
3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.265 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 5.015 4 
5. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.044 5 
6. การตรงต่อเวลา 3.716 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.679 7 
8. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.301 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.248 9 
10.การบรหิารจดัการงานทีท่ า 2.006 10 
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  วิทยาเขตบางเขน 
 

2.1  คณะเกษตร 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่7 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะเกษตร เป็น เพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 56.5 โดยเป็น หวัหน้างาน
ของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 76.1 มปีระสบการณ์การท างานระหวา่ง 5 - 9  ปี รอ้ยละ 21.7  รองลงมาคอืไมเ่กนิ 5 ปี 
รอ้ยละ 19.6  ซึง่นายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 มากทีสุ่ด รอ้ยละ 26.1  
 

                ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบ 3 ใน 4 รอ้ยละ 71.7 ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่8 ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.04  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก  (   
= 4.32) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่น
รว่มงาน มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.50) รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีาร
แสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 4.46)  
 

                      ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.92) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปล
ความหรอืจบัใจความได ้มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.98) สว่นเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด (  = 
3.85) 
 
 

ตอนท่ี 2  คณุภาพบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จ าแนกตามคณะ 
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                      ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.78) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความ
คลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.87) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันา
งานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.65)  
 

                           ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (   = 4.24) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรว่มมอืในการ
ท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.43) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.33)  

 

  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.82) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ 
โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออก
บ่อยมากสงูสุด (  = 4.04) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีาร
แสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.48)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่3  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใน ภาพรวม บ่อยมาก โดย
มคีา่เฉลีย่ เท่ากบั 4.11  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.28) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มี
การแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.50)  รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.46)  
 

                        ด้านมุ่งมัน่ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.04) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความขยนั หมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.35) รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.20)  สว่นเรือ่ง
เมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.78)  
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                              ด้านสร้างสรรค ์
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.88) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.04) รองลงมาคอืความสามารถน าความรู้
ทีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ (   = 3. 96) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ
ตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.65) 
                      

                              ด้านสามคัคี 
 

                        บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.30) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ และการ
ยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.43  
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะเกษตร   
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่10 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.99  เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
4.27) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ และมี
น ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.48  
 

 ด้านความรู้ 
 

                                           นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั ( = 3.76) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ ซึง่คา่เฉลีย่กไ็มส่งู
มากนกัเชน่กนั โดยเรือ่งความสามารถในการน าเสนองานทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.80) สว่นเรือ่งความรูร้อบตวั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.65) 

 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                           นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  
= 3.92) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดย เรือ่งความสามารถในการ
เรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (   = 4.15) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ
แกป้ญัหา มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.76) 
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                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 4.16) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (   = 4.37) รองลงมาคอืความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ( = 4.30)  
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.87) 

 

 ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.04) สว่นเรือ่งการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.57) 

 

                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่11 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.99 หรอื 79.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.9600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.27 85.40 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 3.76 75.20 3.0400 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.92 78.40 3.6800 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

4.16 83.20 4.6400 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.80 76.00 3.2000 

รวม 3.99 79.80 3.9600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่12 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 93.5 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน รองลงมาคอืความซื่อสตัย์
สุจรติ รอ้ยละ 82.6 และความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า รอ้ยละ 80.4   
  

                อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกั
ในล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
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ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.609 1 
2. ความขยนัอดทน 6.565 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 5.391 3 
4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.348 4 
5. การตรงต่อเวลา 3.935 5 
6. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.543 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.391 7 
8. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.196 8 
9. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1.913 9 
10.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   1.826 10 
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2.2  คณะเทคนิคการสตัวแพทย ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่16 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะเทคนิคการสตัวแพทย์ เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ รอ้ยละ 62.5  โดยเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของหน่วยงาน  รอ้ยละ 62.5 มปีระสบการณ์การท างาน ในสดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย  ซึง่นายจา้ง
ท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 37.5 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 75.0 ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่17  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิน ภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.18  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวม บ่อยทีสุ่ด ( = 
4.53) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยทีสุ่ดและบ่อยมาก โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร 
อดทนในการท างาน มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ดสงูสุด ( = 4.75)  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.06) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเกอืบทุกเรือ่งมคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.12 แตเ่รือ่ง
การน าความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการท างาน ฯ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.88)  
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั ( = 3.72)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้   โดยเรือ่งการแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.88)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะ
และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.50)  
 

                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก ( = 4.45) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยทีสุ่ดเกอืบทุกขอ้  โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 
4.50  
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                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
( = 4.00)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้  ยกเวน้เรือ่งความสามารถใช้
ภาษาไทยฯ ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.50)    
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่18  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใน ภาพรวม บ่อยมาก โดยมี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 4.25  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                           ด้านส านึกดี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวมบ่อยมาก  (   = 4.48) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยทีสุ่ดและบ่อยมาก  โดยเรือ่ง มนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 
และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ดสงูสุด ซึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.62  
 

                      ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.16) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้  ยกเวน้ เรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการ
ท างาน  มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.75)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล 
เพือ่การตดัสนิใจได ้มกีารแสดงออกบ่อยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.50)  
 

                           ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.95) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้   โดยเรือ่งความสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุต์
กบังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ   และความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรู้
และการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.12  สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 
มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.75) 
              

                           ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวมบ่อยทีสุ่ด (  = 4.50) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยทีสุ่ดทุกขอ้ โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.50     
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4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะเทคนิคการสตัวแพทย ์  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่19 ดงันี้ 
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.11  เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (
= 4.50) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจ ทัง้ในระดบัมากทีสุ่ดและมาก โดยเรือ่งมนี ้าใจตอ่
เพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ดสงูสุด ( = 4.75)  
 

 ด้านความรู้ 
 

                                           นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.94) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจ ในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน และ
ความสามารถในการน าเสนองานทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.12  

 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 
4.00) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถในการ
เรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (  = 4.25) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ
แกป้ญัหา มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.75) 

 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( = 4.13) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรือ่ง
ความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก ทีสุ่ด ( = 4.50)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะ
ผูน้ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.62) 

 

                         ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.97) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากทุกขอ้  โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.25)  
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                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่20 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 4.11  หรอื 82.20 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร.ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 4.4400 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.50 90.00 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 3.94 78.80 3.7600 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 4.00 80.00 4.0000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

4.13 82.60 4.5200 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.97 79.40 3.8800 

รวม 4.11 82.20 4.4400 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่21 ดงันี้ 
 

                นายจา้งสว่นใหญ่ หรอืรอ้ยละ 87.5 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน และมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  
  

                อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วง น ้าหนกั
ในล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1.  ความขยนัอดทน 6.625 1 
2.  ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.750 2 
3.  ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.500 3 
4.  ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.000 4 
5.  การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา      3.625 5 
6.  ความซื่อสตัยส์จุรติ   3.500 6 
7.  ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 3.500 6 
8.  ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า 3.250 7 
9.  ความสามารถในการน าเสนองานทีท่ า 3.125 8 
10. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.000 9 
11. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2.000 10 
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2.3  คณะบริหารธรุกิจ 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่22 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะบรหิารธุรกจิ เป็น เพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 66.3  โดยเป็น หวัหน้า
งานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 76.9 มปีระสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5 ปี และ 5 - 9 ปี ในสดัสว่นใกลเ้คยีงกนัคอื
รอ้ยละ 26.9 และ 26.0  ซึง่นายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 49.0 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 83.7  ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่23 ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.01  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.25) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.42)  รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.35)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.78) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถตคีวาม 
ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.82) สว่นเรือ่งความสามารถน าความรูท้ี่
เรยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.74) 
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.67) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.78) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะ
และใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.52) 
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯในภาพรวม บ่อย
มาก (   = 4.27) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ ซึง่มคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู โดย
เรือ่งความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.37)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่น
รว่มงาน  ( = 4.34)   

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก (   = 3.92) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.10) สว่นเรือ่ง
ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.67)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่24  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใน ภาพรวม บ่อยมาก โดย
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.06  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวมบ่อยมาก  (   = 4.23) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.42)  รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  ( = 4.35)  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.96) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.27)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.24) สว่นเรือ่ง
เมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.52)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.10) สว่นเรือ่การ
สรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง  มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.63) 
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                            ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.31) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ และมคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
ท างานเป็นกลุม่  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.37) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะบริหารธรุกิจ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่25 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.96  เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
4.24) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย เรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.39) รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.38)    
 

 ด้านความรู้ 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้น
สาขา วชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.96)  

 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

  

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่ี
คา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย
เรือ่งความ สามารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.14)  สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.62) 

 

                                ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 4.01) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่ง
ความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก สงูสุด (  = 4.28)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะ
ผูน้ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลางและมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.45) 

 

 ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.88) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
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ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (  = 4.09)  รองลงมาคอืทกัษะ
ในการสือ่สารและประสานงาน ( = 3.95)  

 

                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่26 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.96 หรอื 79.20 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.8400 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.24 84.80 4.9600 
2. ดา้นความรู ้ 3.80 76.00 3.2000 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.80 76.00 3.2000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 4.01 80.20 4.0400 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.88 77.60 3.5200 

รวม 3.96 79.20 3.8400 
 

5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่27 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.5 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า รองลงมาคอืความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ รอ้ยละ 78.8    
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.308 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.817 2 
3. ความขยนัอดทน 5.192 3 
4. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.548 4 
5. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.125 5 
6. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.058 6 
7. การตรงต่อเวลา 2.433 7 
8. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา      2.423 8 
9. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.423 8 
10. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.346 9 
11. การบรหิารจดัการงานทีท่ า 2.260 10 
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2.4  คณะประมง 
 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่31 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะประมง เป็น เพศชายและเพศหญงิในสดัสว่นเท่ากนัคอืรอ้ยละ 50.0  โดยเป็น
หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 70.0 มปีระสบการณ์การท างาน 5 - 9 ปีมากทีสุ่ด รอ้ยละ 32.5  ซึง่นายจา้ง
ท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 37.5 
 

                  ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง ทีท่ างานในหน่วยงานเอกชนและรฐับาล มสีดัสว่นใกล ้
เคยีงกนั คอืรอ้ยละ 45.0 และ 42.5  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่32  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.98  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมบ่อยมาก (   = 
4.15) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง มนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.28)  รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน ( = 4.25)  
 

                        ด้านความรู้ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.83) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การน าความรูอ้ื่นที่
เกีย่วขอ้งมาใชใ้นการท างาน ฯ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3. 95) สว่นเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย /ยอ่ความ แปล
ความหรอืจบัใจความได ้ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.68)  
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั  (   = 3.76) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งเมือ่มปีญัหา
ในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่สงูสุด  ( = 3.92) สว่นเรือ่งการสรา้ง
ผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.52)  
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                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.30) รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็แมว้า่จะมี อุปสรรค 
( = 4.27)  

 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 3.88) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 
4.13) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.42)   
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่33  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก  โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 4.04  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.13) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง มนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.28)  รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.20)   
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.08) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมี
อุปสรรค มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.27) รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน ( = 4.25)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.82) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.13) สว่นเรือ่งการ
สรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด  ( = 3.52)  
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                            ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.30) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.25)    
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะประมง    
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่34 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
4.19) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.48) รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.37)  
 

                            ด้านความรู ้
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.87 ) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.03)  สว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.69) 

 

                            ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ 
ไมส่งูมากนกั (  = 3.85) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.10) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

 

                              ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 3.90) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (   = 4.15)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด 
( = 3.60) 

 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.96) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากทุกขอ้ โดย เรือ่งทกัษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคีา่เฉลีย่สงูสุด  (  = 4.18) รองลงมาคอืทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 
( = 4.07) 
 

                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่35 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.99  หรอื 79.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.9600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.19 83.80 4.7600 
2. ดา้นความรู ้ 3.87 77.40 3.4800 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.85 77.00 3.4000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 3.90 78.00 3.6000 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.96 79.20 3.8400 

รวม 3.99 79.80 3.9600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                       ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่36 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 85.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่รีะเบยีบวนิยัในการท างาน รองลงมาคอืความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ และความขยนัอดทน  ซึง่มสีดัสว่นเท่ากนัคอืรอ้ยละ 80.0  
  

                อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกั
ในล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.700 1 
2. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 6.125 2 
3. ความขยนัอดทน 5.600 3 
4. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.750 4 
5 .ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.325 5 
6. การตรงต่อเวลา 2.950 6 
7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.625 7 
8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.450 8 
9.ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.350 9 
10.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1.675 10 
11.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   1.675 10 
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2.5  คณะมนุษยศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่37 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะมนุษยศาสตร ์เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 65.6  โดยเป็นหวัหน้า
งานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 65.6 สว่น ประสบการณ์การท างานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย โดย
ประสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5 ปีมสีดัสว่นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 32.3 ซึง่ระยะเวลาทีน่ายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติก็
มสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจายเชน่กนั โดยนายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 19 เดอืนขึน้ไป มสีดัสว่นมากทีสุ่ด 
รอ้ยละ 37.6 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง กวา่ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 76.3 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่38 ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.11  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมบ่อยมาก  (   = 
4.23) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง มนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.35)  รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.35)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.01) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้   พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้   โดยเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า   มคีา่เฉลีย่สงูสุด 
(  = 4.09) รองลงมาคอืความสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  (  = 4.04)  
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก (   = 3.92) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันา
ตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.00)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การ
ตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.83)  

 
 



32 
 

                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.29) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  ซึง่มคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู  โดย
เรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.38) 

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (   = 4.02) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.37) รองลงมาคอื
ความสามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ ( = 4.26) สว่นเรือ่งความคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน
การวเิคราะหแ์ละแปลผล มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.64)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่39  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 4.16  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.23) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดย เรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.35) รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.33)  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.10) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมี
อุปสรรค มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.26)  รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน (  = 4.25)  สว่น
เรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.83)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.06) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.37)  
 
 
 
 
 



33 
 

                              ด้านสามคัคี 
 

                        บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.30) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.38) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.32) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะมนุษยศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่40 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.11 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
4.34) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้ ยกเวน้ เรือ่งความซื่อสตัย์
สุจรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.55) รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจ
ในระดบัมากสงูสุด ( = 4.46)   
 

                              ด้านความรู้ 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.08) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.25) สว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.88) 

 

                              ด้านทกัษะทางปัญญา 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.28)  สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.85) 

 

                              ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 4.09) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (   = 4.33)  รองลงมาคอืความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ( = 
4.26)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.73) 

 

                              ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (   = 3.91)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.33)  สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี่
เกีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.57)  
 

                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่41 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 4.11 หรอื 82.20 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 4.4400 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.34 86.80 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 4.08 81.60 4.3200 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 4.04 80.80 4.1600 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ รบัผดิชอบ 4.09 81.80 4.3600 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.91 78.20 3.6400 

รวม 4.11 82.20 4.4400 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่42 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 81.7 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืความขยนั
อดทน รอ้ยละ 78.5 
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.237 1 
2. ความขยนัอดทน 5.140 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.925 3 
4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.774 4 
5. การตรงต่อเวลา 3.742 5 
6. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.720 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.301 7 
8. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.290 8 
9. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.108 9 
10.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.097 10 
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2.6  คณะวนศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่46 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติ คณะวนศาสตร์  เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ ถงึ รอ้ยละ 66.1 โดยเป็นหวัหน้า
งานของบณัฑติโดยตรง  รอ้ยละ 71.0  มปีระสบการณ์การท างาน คอ่นขา้งกระจาย ซึง่ประสบการณ์ไมเ่กนิ 5 ปี มี
สดัสว่นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 40.3  และท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 37.1  
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง เกอืบ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 61.3 ท างานในหน่วยงาน
รฐับาล และเอกชน รอ้ยละ 21.0  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่47  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิน ภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.97 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                           ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก  (  = 
4.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่ง มนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 
และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.34  
 

                      ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก  แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั ( = 3.78) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้   แตม่คีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมาก
นกั  โดยเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.81)  
 

                      ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก  แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั ( = 3.71) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งการแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.97) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเอง
อยา่งตอ่เนื่อง  มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.53) 
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                           ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.22) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่ง ความรว่มมอืในการ
ท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.39) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.31) 

 

  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                        บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก  ( = 3.83) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย  โดยเรือ่งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 
4.13)  สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ  ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน  มกีารแสดงออกบ่อย  และ มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.32)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่48  ดงันี้ 
 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใน ภาพรวม บ่อยมาก โดยมี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 4.03  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวมบ่อยมาก  (  = 4.18) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่ง มนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน และความ
สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.34  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก ( = 3.92) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.18) รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.10)  สว่นเรือ่ง
เมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.60)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั ( = 3.84) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.13) รองลงมาคอื
การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง ( = 3.97) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเอง
อยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.53)      
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                            ด้านสามคัคี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวมบ่อยมาก ( = 4.28) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.39)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  ( = 4.31)  
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะวนศาสตร ์  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่49 ดงันี้ 
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.05  เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                           ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.23) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.47) รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.39)   
 

                           ด้านความรู้ 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.93) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่ง ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มี
คา่เฉลีย่ สงูสุด ( = 4.05)  รองลงมาคอืความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู ( = 3.95) 
 

                             ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
3.95) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถในการ
เรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.24)  รองลงมาคอืการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ ( = 
3.89) 

 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.10) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่ง
ความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสุด  ( = 4.29)  รองลงมาคอืความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ( = 
4.23)   สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.85) 

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.98) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่งทกัษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.16)  สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.79) 

 

            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่50 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 4.05 หรอื 81.60 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 4.2000 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.23 84.60 4.9200 
2. ดา้นความรู ้ 3.93 78.60 3.7200 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.95 79.00 3.8000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 4.10 82.00 4.4000 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.98 79.60 3.9200 

รวม 4.05 81.60 4.2000 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่51 ดงันี้ 
 

                นายจา้งเกอืบสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.7 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า รองลงมาคอื
ความขยนัอดทน รอ้ยละ 79.0   
  

              อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วง น ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1.  ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.435 1 
2.  ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.629 2 
3.  ความขยนัอดทน 4.903 3 
4.  ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.710 4 
5.  ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.081 5 
6.  ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.500 6 
7.  การตรงต่อเวลา 3.355 7 
8.  ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.790 8 
9.  การแสวงหาความรูใ้หม่  ๆเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   2.613 9 
10. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.435 10 
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2.7 คณะวิทยาศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่55 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะมนุษยศาสตร ์เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 57.6  โดยเป็นหวัหน้า
งานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 81.5 สว่น ประสบการณ์การท างานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย โดย
ประสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5 ปีมสีดัสว่นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 29.3  ซึง่ นายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 
13 - 18 เดอืนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 40.2 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 80.4  ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่56  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.15  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (   = 4.15) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.34) รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ (   = 4.30)  สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.82)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.72) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.85) สว่นเรือ่งการน าความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการท างานฯ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.63) 
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.66) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.76)   
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (   = 4.16) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.29)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.22)  

 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั  (  = 3.76) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ 
โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออก
บ่อยมากสงูสุด (  = 4.07) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีาร
แสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.37)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่57  ดงันี้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 3.99  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก (   = 4.13) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดย เรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด (  = 4.34) รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ (  = 4.30)  สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.82)   
 

                        ด้านมุ่งมัน่ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.93) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.21)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.13)  สว่นเรือ่ง
เมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.56)  
 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.77) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.07)  สว่น
เรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.57)  
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                             ด้านสามคัคี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.19) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.28) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.22)  
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะวิทยาศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่58 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.91 เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.20) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่ง ความซื่อสตัยส์ุจรติ  มี
คา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.35)  รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.34)  สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 3.99)   
 

                             ด้านความรู ้
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.76)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความรูใ้น
สาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.86)  สว่นเรือ่งความสามารถในการน าเสนองานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด (
= 3.69) 
 

                             ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ 
ไมส่งูมากนกั (  = 3.78) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (   = 4.04) สว่นเรือ่ง ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.61) 

 

                              ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 3.94) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ
รบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (  = 4.26) รองลงมาคอืความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.13)   

สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.51) 
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                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.82)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.04) สว่นเรือ่งการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.66)  
 

                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่59 ดงันี้ 
 

                 ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.91 หรอื 78.20 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.6400 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.20 84.00 4.8000 
2. ดา้นความรู ้ 3.76 75.20 3.0400 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.78 75.60 3.1200 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.94 78.80 3.7600 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.82 76.40 3.2800 

รวม 3.91 78.20 3.6400 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่60 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 89.1 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า รองลงมาคอืความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ รอ้ยละ 80.4  
  

                 อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกั
ในล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้ 
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ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.380 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 6.207 2 
3. ความขยนัอดทน 5.141 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.837 4 
5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.793 5 
6. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.870 6 
7. การตรงต่อเวลา 2.815 7 
8. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.696 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.576 9 
10.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   2.130 10 
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2.8  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่64 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตร ์เ ป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ รอ้ยละ 79.6 โดยเป็น
หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 73.5 สว่นประสบการณ์การท างานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย ซึง่
ประสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5 ปี มสีดัสว่นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 31.3 และ นายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 
13 - 18 เดอืนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 41.7 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 92.9 ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่65  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.90  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.07) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.25) รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (   = 4.21) สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.80)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.71) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถตคีวาม 
ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.75)  สว่นเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.62) 
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.71) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.79) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเอง
อยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.57)  
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.06) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.19) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.13) 

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 3.86) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.17) สว่นเรือ่ง
ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.52)  
 

3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่66  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 3.95  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.06) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.25)  รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  ( = 4.22)  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.87) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.12)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.02)   
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.17)  สว่นเรือ่ง
อื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั  
 

                           ด้านสามคัคี 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.10) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.19)  
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4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่67 ดงันี้ 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
4.08) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.29)  รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.23)  สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด  ( = 3.82)   
 

                             ด้านความรู ้
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.77) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรูใ้น
สาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.85)  สว่นเรือ่งความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 
3.69)   

 

                            ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง
ความ สามารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.05)  สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 3.86) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ
รบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (  = 4.12) รองลงมาคอืความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.07)  
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.51) 

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.86)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.06)  
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                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่68 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.89 หรอื 77.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.5600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.08 81.60 4.3200 
2. ดา้นความรู ้ 3.77 75.40 3.0800 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.81 76.20 3.2400 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 3.86 77.20 3.4400 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.86 77.20 3.4400 

รวม 3.89 77.80 3.5600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่69 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 82.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน รองลงมาคอืความรบัผดิชอบ
ตอ่งานทีท่ า รอ้ยละ 80.1   
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.005 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.611 2 
3. ความขยนัอดทน 5.318 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.867 4 
5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.573 5 
6. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.460 6 
7. การตรงต่อเวลา 3.445 7 
8. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.782 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.488 9 
10.การบรหิารจดัการงานทีท่ า 2.294 10 
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2.9  คณะศึกษาศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่73 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะศกึษาศาสตร ์เ ป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 63.9  โดยเป็นหวัหน้า
งานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 77.8 สว่น ประสบการณ์การท างาน ของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย ซึง่
นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การท างานตัง้แต ่25 ปีขึน้ไปมสีดัสว่นสงูสุด รอ้ยละ 33.3  และ ท างานรว่มกบับณัฑติมา
ประมาณ 13 - 18 เดอืนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 44.4  รองลงมาคอื 7  - 12 เดอืน รอ้ยละ 30.6 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 75.0  ท างานในหน่วยงานรฐับาล  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่74  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิน ภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.13  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก  (  = 
4.37) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.53) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มกีาร
แสดงออกบ่อยมาก และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.08)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.20) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั
งานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.31)  สว่นเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปล
ความหรอืจบัใจความได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.11) 
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาใน ภาพรวมบ่อยมาก ( = 4.03) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่ง การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันา
ตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.19) รองลงมาคอืความคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ ( = 4.06)  
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก  ( = 4.41) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้   ยกเวน้เรือ่งความ
รว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.50)   

 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก  (  = 4.13) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.44) สว่นเรือ่ง
ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.72)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่75  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใน ภาพรวม บ่อยมาก โดยมี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 4.28  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวมบ่อยมาก  (   = 4.37) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยทีสุ่ดและบ่อยมาก โดยเรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 
และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ซึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.53  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวมบ่อยมาก (  =  4.23) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้   โดยเรือ่งความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็  แมว้า่จะมี
อุปสรรค มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.42)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การ
ตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.94)  
 

                           ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.22) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 444) รองลงมาคอื ความสามารถน า
ความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  ( = 4.31) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันา
งานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.94)  
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                                ด้านสามคัคี 
 

                          บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวมบ่อยมาก ( = 4.43) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรือ่งความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ มี
การแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.50)  
 
4  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะศึกษาศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่76 ดงันี้ 
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.24  เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                           ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.42) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจ ทัง้ในระดบัมากทีสุ่ดและมาก โดยเรือ่งความซื่อสตัย์
สุจรติ และมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.53  
 

                           ด้านความรู้ 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.20) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้  ยกเวน้เรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน  
ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.53)  

 

                           ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 
4.16) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถในการ
เรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.44) สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.94) 

 

                           ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.22) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้  ยกเวน้
ความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด  ( = 4.53)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่
ภาวะผูน้ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.92) 

 

                           ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.21)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.39)  
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                             4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่77 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 4.24  หรอื 84.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 4.9600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.42 88.40 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 4.20 84.00 4.8000 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 4.16 83.20 4.6400 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

4.22 84.40 4.8800 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.21 84.20 4.8400 

รวม 4.24 84.80 4.9600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                       ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่78 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 83.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน  รองลงมาคอืความ
รบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า  รอ้ยละ 80.6   
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วง น ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1.  ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.389 1 
2.  ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 5.889 2 
3.  ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 5.722 3 
4.  ความขยนัอดทน 5.056 4 
5.  ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.639 5 
6.  การตรงต่อเวลา 4.472 6 
7.  ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.444 7 
8.  ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.444 8 
9.  ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.306 9 
10. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   1.667 10 
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2.10  คณะเศรษฐศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่82 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะเศรษฐศาสตร ์เ ป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชายเลก็น้อย รอ้ยละ 67.0   โดย
เป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 57.8 สว่น ประสบการณ์การท างานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้ง
กระจาย ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5 ปี มสีดัสว่นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 31.2  โดย นายจา้งท างาน
รว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืน มสีดัสว่นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 41.3  รองลงมาคอื 7  - 12 เดอืน รอ้ยละ 33.9 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง กวา่ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 78.9 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่83  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.02  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (   = 4.25) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.34)  รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.33)  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.81) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปล
ความหรอืจบัใจความได ้มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.92) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก (   = 3.82) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันา
ตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.88)  สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง  มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 3.68)   
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.20) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  ซึง่มคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู  โดย
เรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.34) 

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
(  = 3.90) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชภ้าษาไทยฯ 
ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.11) รองลงมาคอืความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร (  = 4.07) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ได้
อยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.55)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่84  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 4.06  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.21) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.36)  รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.33)  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.03) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.32)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.12)   
 

                           ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.83) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.07) สว่นเรือ่ง
การสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.68)  
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                           ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.26) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.34)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.30) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่85 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
4.24) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย เรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.39)  รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.35)  
 

                              ด้านความรู้ 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  แตม่คีา่    
เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.85) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ ซึง่มี
คา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั  

 

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                           นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  
= 3.94) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการ
เรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.17) สว่นเรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 3.83) 

 

                              ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 3.99) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (  = 4.21)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 3.61) 

 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (   = 3.89)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.09) รองลงมาคอืทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 
( = 4.00)  

 

                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่86 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.99 หรอื 79.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.9600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.24 84.80 4.9600 
2. ดา้นความรู ้ 3.85 77.00 3.4000 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.94 78.80 3.7600 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 3.99 79.80 3.9600 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.89 77.80 3.5600 

รวม 3.99 79.80 3.9600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่87 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 89.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืความขยนั
อดทน รอ้ยละ 82.6   
  

                 อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกั
ในล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.826 1 
2  ความขยนัอดทน 5.560 2 
3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.899 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.505 4 
5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.853 5 
6. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.679 6 
7. การตรงต่อเวลา 2.963 7 
8. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.505 8 
9. การบรหิารจดัการงานทีท่ า 2.275 9 
10.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2.165 10 
11.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   2.165 10 
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2.11  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 

1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่91 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์เป็น เพศชายมากกวา่เพศหญงิ รอ้ยละ 66.7 โดยเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของหน่วยงาน และหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงในสดัสว่นใกลเ้คยีงกนั คอื รอ้ยละ 46.7 และ 
40.0 มปีระสบการณ์การท างานระหวา่ง 5 - 9 ปีมากทีสุ่ด รอ้ยละ 46.7 ซึง่ระยะเวลาทีน่ายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติ
มสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย โดยท างานรว่มมาประมาณ 7 - 12 เดอืนมสีดัสว่นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 33.3 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 93.3 ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่92  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.92  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.12) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.27) รองลงมาคอื มนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 3.91) สว่นเรือ่ง การใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.80)  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั ( = 3.80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถน าความรู้
ทีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.00) สว่นเรือ่งความสามารถตคีวาม 
ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.67) 
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.72) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.87) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันาตนเองอยา่ง
ตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.53) 
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.00) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การยอมรบัทัง้ผดิและ
ชอบจากผลงานของตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.13) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 
4.07)    

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (   = 3.88) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.40) สว่นเรือ่ง
ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.53)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่93  ดงันี้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.98  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.12) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.27) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.80)  
 

                        ด้านมุ่งมัน่ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.87) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร 
อดทนในการท างาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.13) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและให้
เหตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.67)  
 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.92) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.40) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ 
พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.53)           
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                             ด้านสามคัคี 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.98 ) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.07) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่94 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.92 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
4.05) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ และมี
น ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.27   สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.67)  
 

                            ด้านความรู ้
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 3.93) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากทุกขอ้   โดย เรือ่งความสามารถในการน าเสนองาน
ทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.13)  สว่นเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน  มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.80) 

 

                            ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.83) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย เรือ่ง
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน ความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา และการ
แสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 3.87  
 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 3.87) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ
รบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (  = 4.20) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด (  = 
3.53) 

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.87) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย เรือ่งทกัษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.33) สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี่
เกีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.53) 
 

                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่95 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.92 หรอื 78.40 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.6800 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.05 81.00 4.2000 
2. ดา้นความรู ้ 3.93 78.60 3.7200 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.83 76.60 3.3200 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 3.87 77.40 3.4800 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.87 77.40 3.4800 

รวม 3.92 78.40 3.6800 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                     ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่96 ดงันี้ 
 

                นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 93.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืความขยนั
อดทน รอ้ยละ 80.0   
  

              อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ 7.000 1 
2. ความขยนัอดทน 5.533 2 
3. การตรงต่อเวลา 5.267 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.467 4 
5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.333 5 
6. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 2.800 6 
7 .การบรหิารจดัการงานทีท่ า 2.800 6 
8. ความสามารถในการน าเสนองานทีท่ า 2.600 7 
9. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 2.333 8 
10.ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม 2.267 9 
11.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา 2.200 10 
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2.12 คณะสงัคมศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่100 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะสงัคมศาสตร ์เ ป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 64.5   โดยเป็นหวัหน้า
งานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 70.9 สว่น ประสบการณ์การท างานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย ซึง่
นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การท างานระหวา่ง 5 - 9 ปี และไมเ่กนิ 5 ปี มสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัคอืรอ้ยละ 23.6 และ 
22.7 โดยนายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืน มรีอ้ยละ 29.1 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง กวา่ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 68.2 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน รองลงมาคอืท างานรฐับาล รอ้ยละ 26.4 
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่101  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.06  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (   = 4.30) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.41) รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.35)  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.90) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปล
ความหรอืจบัใจความได ้ และความสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มี
คา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 3.91 

 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.83) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความ
คลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.98)  รองลงมาคอืการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  
เพือ่พฒันาตนเอง ( = 3.93)   
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                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก (   = 4.26) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งการยอมรบัและ
ใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.35)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่  ( = 4.31)   

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (   = 3.90) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.13) สว่นเรือ่ง
ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.65)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่102  ดงันี้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 4.11  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวมบ่อยมาก  (   = 4.27) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.41)  รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.35)  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.04) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.34)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (   = 4.22)  สว่นเรือ่ง
เมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.74)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.91) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด (  = 4.13) รองลงมาคอืการ
แสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง (  = 3.93) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง
ตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.66)  
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                           ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.29) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.35)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.31) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะสงัคมศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่103 ดงันี้ 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.04 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.31) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้ เรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ 
ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.56) รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.46)   
 

                             ด้านความรู ้
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.89) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.97)   สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 
 

                             ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.93) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด (   = 4.19) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.75) 

 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.08) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการท างานเป็นกลุม่ และความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ สงูสุดเท่ากนัคอื 4.27  สว่นเรือ่งการ
แสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.76) 

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(  = 3.89)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.10) รองลงมาคอืทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 
( = 4.05)  
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                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่104 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 4.04  หรอื 80.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 4.1600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.31 86.20 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 3.89 77.80 3.5600 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.93 78.60 3.7200 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

4.08 81.60 4.3200 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.89 77.80 3.5600 

รวม 4.04 80.80 4.1600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่105 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 85.5 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่น
รว่มงาน รอ้ยละ 83.6 และความขยนัอดทน รอ้ยละ 80.9  
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.773 1 
2. ความขยนัอดทน 5.536 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 5.300 3 
4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.164 4 
5. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.391 5 
6. การตรงต่อเวลา 4.327 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.791 7 
8. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.345 8 
9. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   1.982 9 
10.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   1.982 9 
11.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา      1.809 10 
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2.13  คณะสตัวแพทยศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่109 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติ คณะสตัวแพทยศาสตร์  เป็น เพศชายและเพศหญงิในสดัสว่นเท่ากนัคอืรอ้ยละ 
50.0  โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 70.0 มปีระสบการณ์การท างาน ระหวา่ง 15 - 19 ปี มากทีสุ่ด 
รอ้ยละ 35.0  และท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืน รอ้ยละ 55.0 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งท างานในหน่วยงานเอกชนถงึรอ้ยละ 85.0  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่110  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิน ภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.89 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก  (  = 
4.09) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  
และความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.30  สว่นเรือ่ง การใชท้รพัยากรของ
หน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.70)  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั ( = 3.75) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.85)  สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั  
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั  (  = 3.54) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย  โดยเรือ่งการ
แสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.70) สว่นเรือ่งความคลอ่งแคลว่ใน
การคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.40)  
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก ( = 4.20) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยทุกเรือ่งมคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู 
แตเ่รือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.05)  

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.76)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้  
โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออก
บ่อยมากสงูสุด ( = 4.00) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีาร
แสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.45) 
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่111  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใน ภาพรวมบ่อย โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.97  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.08) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.30) รองลงมาคอืการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง ( = 4.25) สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.70) 
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก ( = 4.00 )  เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.30) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.60)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.72) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 4.00) สว่นเรือ่งการสรา้ง
ผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.45)  
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                            ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.17) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่ง การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.25)   
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะสตัวแพทยศาสตร ์  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่112 ดงันี้ 
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั  3.99  เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.17) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.40)  รองลงมาคอื มนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.30)  สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา  ( = 
3.80)  
 

                            ด้านความรู้ 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ( = 4.01) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้   พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่ง ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน  มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.25)  สว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.85)   

 

                            ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.96)  
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรู้
งาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.15)  สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.85) 

 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( = 3.89) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากเกอืบทุกขอ้  โดยเรือ่ง
ความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสุด ( = 4.20) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ผูน้ า มี
การแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.45)  

              
                       ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.90)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.15)  สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี่
เกีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.75) 
  

 

                             4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่113 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.99  หรอื 79.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.9600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.17 83.40 4.6800 
2. ดา้นความรู ้ 4.01 80.20 4.0400 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.96 79.20 3.8400 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 3.89 77.80 3.5600 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.90 78.00 3.6000 

รวม 3.99 79.80 3.9600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่114 ดงันี้ 
 

                นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 97.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  รองลงมาคอืความรบั
ผดิ ชอบตอ่งานทีท่ า รอ้ยละ 87.9  มรีะเบยีบวนิยัในการท างาน รอ้ยละ 81.0   
  

              อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วง น ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1.  ความซื่อสตัยส์จุรติ 5.650 1 
2.  ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.450 2 
3.  ความขยนัอดทน 4.450 3 
4.  ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.400 4 
5.  ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.300 5 
6.  การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา 3.950 6 
7.  ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.600 7 
8.  การตรงต่อเวลา 3.050 8 
9.  ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.600 9 
10. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 2.250 10 
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2.14  คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 

1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่115 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะอุตสาหกรรมเกษตร เ ป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 71.4  โดยเป็น
หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 75.3  ซึง่มนีายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5  ปีมากทีสุ่ด รอ้ยละ 
33.8   โดยนายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืน มรีอ้ยละ 41.6 

 

                ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 93.5 ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่116  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.96  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก  (   = 4.12) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.23)  สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 
3.82)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.82)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถตคีวาม 
ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.90)  สว่นเรือ่งการน าความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
มาใชใ้นการท างานฯ  มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.75) 
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.79) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความ
คลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.87) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันา
งานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.65)  
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
ท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.35)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.21)  
 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (   = 3.79) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อย
มากสงูสุด (  = 4.06) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีาร
แสดงออกบ่อย และคา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.45)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่117  ดงันี้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 4.01  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.10) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.23)   สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.82)  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.00) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.19)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค ( = 4.12)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.06) สว่นเรือ่ง
การสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.65) 
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                            ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่  มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.35)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.21) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่118 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.91 เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.14) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากทุกขอ้ โดย เรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีา่เฉลีย่
สงูสุด (  = 4.35)   รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน (   = 4.34)  สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด 
( = 3.94) 
 

                            ด้านความรู ้
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.80) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.92)  สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 
 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่ี คา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย เรือ่ง
ความ สามารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (  = 4.06) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห์
สถานการณ์และแกป้ญัหา มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.65) 

 

                              ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( = 3.93) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความ
รบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.13)  รองลงมาคอืความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.09)  
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.64) 

 

                              ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.81)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
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ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.05)  สว่นเรือ่งการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.66)  
 

                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่119 ดงันี้ 
 

                 ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.91 หรอื 78.20 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.6400 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.14 82.80 4.5600 
2. ดา้นความรู ้ 3.80 76.00 3.2000 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.81 76.20 3.2400 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 3.93 78.60 3.7200 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.81 76.20 3.2400 

รวม 3.91 78.20 3.6400 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่120 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 80.5 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า รองลงมาคอืความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ รอ้ยละ 79.2 และความขยนัอดทน รอ้ยละ 75.3  
  

                 อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกั
ในล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.338 1 
2 .ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.234 2 
3. ความขยนัอดทน 5.000 3 
4. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.390 4 
5. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.377 5 
6. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   3.234 6 
7. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.117 7 
8. การตรงต่อเวลา 2.675 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.506 9 
10.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา      2.416 10 
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  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

2.15  คณะเกษตร ก าแพงแสน 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่124 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะเกษตร ก าแพงแสน เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชายเลก็น้อยคอืรอ้ยละ 50.7 
และ 46.6  โดยเป็น หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 78.1 ซึง่นายจา้ง มปีระสบการณ์การท างานในสดัสว่น
คอ่นขา้งกระจาย โดยประสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5 ปี มสีดัสว่น มากทีสุ่ด รอ้ยละ 28.8  และท างานรว่มกบั
บณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืน รอ้ยละ 41.1 
 

                  ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งท างานในหน่วยงานเอกชน รอ้ยละ 49.3 สว่นรฐับาลกม็ี
สดัสว่นคอ่นขา้งสงูเชน่กนัคอืรอ้ยละ 41.1  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่125  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.82  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (   = 4.12) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด (  = 4.27)  รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน (  = 4.22) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร
ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.89)  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.57) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ แตก่ม็คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั
เชน่กนั โดยเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.60) 
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.60) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ง การ
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แสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.75) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่
/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.47)  
 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.06) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรว่มมอืในการ
ท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.15) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.90)  

 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.54) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อย
มากสงูสุด (  = 4.05) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีาร
แสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.00)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่126  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 3.93  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.09) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง มนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด (  = 4.27) รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ (  = 4.18) สว่นเรือ่ง การใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.89)  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.89) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความขยนั หมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.22) รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.11)  สว่นเรือ่ง
เมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.56)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.69) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถ
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ใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 
4.05) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด 
( = 3.47)  
                    

                            ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.05) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.15)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.10)  
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะเกษตร  ก าแพงแสน 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่127 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
4.16) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.38)  รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.26)  สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 3.93)  
 

                             ด้านความรู้ 
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.59) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ ซึง่คา่เฉลีย่กไ็มส่งูมาก
นกัเชน่กนั โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.73) สว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะห์
ขอ้มลู มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.51)  

 

                             ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั ( = 3.70) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ ซึง่คา่เฉลีย่ก็
ไมส่งูมากนกั โดย เรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (   = 3.95) สว่นเรือ่ง ความสามารถใช้
ความรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.56) 

 

                              ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.84) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั
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มากเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่งความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสุด (   = 4.10) สว่น
เรือ่งการแสดง ออกซึง่ภาวะผูน้ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.41) 
 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.65) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
เกอืบทุกขอ้ แตค่า่เฉลีย่กไ็มส่งูมากนกัเชน่กนั โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ไดร้บัความ
พงึพอใจในระดบัมากสงูสุด (  = 3.97) สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า 
ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.44) 
 

                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่128 ดงันี้ 
 

                 ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.80 หรอื 76.00 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.2000 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.16 83.20 4.6400 
2. ดา้นความรู ้ 3.59 71.80 2.3600 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.70 74.00 2.8000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.84 76.80 3.3600 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.65 73.00 2.6000 

รวม 3.80 76.00 3.2000 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่129 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 87.7 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน รองลงมาคอื ความซื่อสตัย์
สุจรติ รอ้ยละ 84.9   
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
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ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   7.274 1 
2. ความขยนัอดทน 5.589 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.945 3 
4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.671 4 
5. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.000 5 
6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.959 6 
7. การตรงต่อเวลา 3.644 7 
8. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.068 8 
9. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.658 9 
10.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 2.096 10 
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2.16  คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่133 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา เป็น เพศชายมากกวา่เพศหญงิถงึรอ้ยละ 84.6   โดย
เป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 53.8  มปีระสบการณ์การท างานระหวา่ง 5 - 9 ปี รอ้ยละ 61.5  ซึง่
นายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 19 เดอืนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 53.8 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งท างานในหน่วยงานเอกชน รอ้ยละ 84.6  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
    ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่134  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.39 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยทีสุ่ด (  = 4.54) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยทีสุ่ดเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของ
สว่นรวม มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ดสงูสุด ( = 4.69)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.42) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า มกีาร
แสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.54) สว่นเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้มี
การแสดงออกบ่อยมาก และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.31) 
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก (   = 4.38) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้ เรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่
พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด  (   = 4.54) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและให้
เหตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้มกีารแสดงออกบ่อยมาก และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.23) 
 

                  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
ทีสุ่ด ( = 4.52) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยทีสุ่ดและบ่อยมาก โดยเรือ่งความรว่มมอื
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ในการท างานเป็นกลุม่ การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน และการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 
มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ซึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.62  

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.02) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใช้
ภาษาไทยฯ ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.38) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ 
ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.54) 
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่135  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 4.47  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 
                  ด้านส านึกดี 

 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยทีสุ่ด (  = 4.54) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยทีสุ่ดเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 
มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ดสงูสุด ( = 4.69)   
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.44) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยทีสุ่ดและบ่อยมาก โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการ
ท างาน มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ดสงูสุด ( = 4.62)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.38) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันา
ตนเอง มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.54)   
             

                            ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยทีสุ่ด (  = 4.54) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยทีสุ่ดเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่  
และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.62   
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4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา   
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่136 ดงันี้ 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.46  เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (  = 
4.71) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทีสุ่ดทุกขอ้ โดยมคีา่เฉลีย่ทีส่งูทุกขอ้
เชน่กนั  
 

                              ด้านความรู้ 
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 4.37 ) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากทุกขอ้ โดย เรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน และ
ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.46  

 

                              ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.40) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้ความสามารถในการ
เรยีนรู้งาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.54)  

 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.52) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจ ทัง้ในระดบัมากทีสุ่ดและมาก 
โดยเรือ่งความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ และความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก
ทีสุ่ด ซึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.69   

              
                       ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.25) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะในการ
สือ่สารและประสานงาน  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.46)   

 

                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่137 ดงันี้ 
 

                 ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 4.46  หรอื 89.20 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 5.0000 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
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ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.71 94.20 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 4.37 87.40 5.0000 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 4.40 88.00 5.0000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

4.52 90.40 5.0000 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.25 85.00 5.0000 

รวม 4.46 89.20 5.0000 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่138 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 92.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน รองลงมาคอืความมี
ระเบยีบวนิยัในการท างาน ความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า และความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน ซึง่มสีดัสว่นเท่ากนัคอื
รอ้ยละ 84.6   
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความขยนัอดทน 6.923 1 
2. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 6.154 2 
3..ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.385 3 
4. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 5.385 3 
5. ความซื่อสตัยส์จุรติ   4.000 4 
6. การตรงต่อเวลา 3.154 5 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.308 6 
8. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.154 7 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า 2.000 8 
10.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   1.923 9 
11.ความสามารถในการน าเสนองานทีท่ า 1.692 10 
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2.17  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ก าแพงแสน 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่139 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน เ ป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ รอ้ยละ 77.0   
โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 56.8 รองลงมาคอืผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของหน่วยงาน รอ้ยละ 28.4 
สว่นประสบการณ์การท างานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การท างานระหวา่ง 
5 - 9 ปี และ 10 - 14 ปี มสีดัสว่นเท่ากนัคอืรอ้ยละ 25.7  โดย นายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 
เดอืน มรีอ้ยละ 45.9 

 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 86.5  ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่140  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.77  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (   = 3.96) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.18) รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.11) สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.59)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.60) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถ
ตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้และความสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ า
หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ซึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 3.68   

 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.52) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ง การ
แสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.65) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการ
ท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้และการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง
ตอ่เนื่อง มกีารแสดงออกบ่อย ซึง่มคีา่เฉลีย่ต ่าสุดเท่ากนัคอื 3.43 
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 3.98) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน  มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 4.14)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ 
( = 4.04)   

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.63) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อย
มากสงูสุด (  = 4.07) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีาร
แสดงออกบ่อย และคา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.00)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่141  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 3.83 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 3.94) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.18)  รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.11)  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก นกั 
(  = 3.76) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร 
อดทนในการท างาน มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 4.08) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอ 
แนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.43)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.65) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่งความสามารถ
ใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด (
= 4.07)  สว่นเรือ่งการน าความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการท างานฯ มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด (  = 
3.41)  
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                            ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.00) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่ 
เฉลีย่สงูสุด ( = 4.11)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.04) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่142 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.83 เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 
4.05) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากทุกขอ้ โดย เรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.23)  รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.18)  สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 3.84)   

 

                             ด้านความรู้ 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.70) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรูใ้น
สาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.83)  สว่นเรือ่งความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า  มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด (
= 3.60)  
 

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                           นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  แตม่ี
คา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.71) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.92)  สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.61) 

 

                              ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ
รบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุด (   = 4.01)  รองลงมาคอืความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ (  = 3.92)  
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.55) 

 

 ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.73)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
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ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (   = 3.99) สว่นเรือ่งการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.57)  
 

                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่143 ดงันี้ 
 

                 ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.83 หรอื 76.60 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.3200 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.05 81.00 4.2000 
2. ดา้นความรู ้ 3.70 74.00 2.800 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.71 74.20 2.8400 
4.  ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 3.81 76.20 3.2400 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.73 74.60 2.9200 

รวม 3.83 76.60 3.3200 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่144 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 89.2 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืความขยนั
อดทน 79.7 และความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน รอ้ยละ 78.4  
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   7.554 1 
2. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 5.324 2 
3. ความขยนัอดทน 5.176 3 
4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.243 4 
5. การตรงต่อเวลา 3.743 5 
6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.203 6 
7. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.054 7 
8. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.730 8 
9. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา      2.095 9 
10.ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   1.851 10 
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2.18  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
 

1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่148 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์เ ป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 58.8   
โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 60.8  สว่นประสบการณ์การท างานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้ง
กระจาย ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5 ปี มสีดัสว่นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 33.0 โดย นายจา้งท างาน
รว่มกบับณัฑติมาประมาณ 19 เดอืนขึน้ไป มรีอ้ยละ 34.0 

 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง กวา่ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 78.4 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่149  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.02  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.25) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.38)  รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.32)  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.89) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั
งานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.97)  สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั 

  

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 3.90) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเอง
อยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.67)  
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  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.29)  สว่นเรือ่งอื่นกม็คีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู   

 

                              ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                        บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
(  = 3.89) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 4.14) 
สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.54)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่150  ดงันี้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 4.08  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.21) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.38) รองลงมาคอืความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.32)   
 

                        ด้านมุ่งมัน่ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.00) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.24)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้
มมีคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.78)  
 

                              ด้านสร้างสรรค ์
 

                        บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.91) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.14)  สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ 
พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.67) 
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                            ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.23) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.29) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่151 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.03 เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.27) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากทุกขอ้ โดย เรือ่งมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.40) สว่นเรือ่งอื่นกม็คีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู 
 

                             ด้านความรู้ 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (   = 3.92) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.02)  สว่นเรือ่งความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.84) 
 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.92) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย เรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.15) สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.75) 

 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 4.04) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการท างานเป็นกลุม่ และความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ สงูสุดเท่ากนัคอื 4.24   สว่นเรือ่งการ
แสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.64) 

 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.95)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ 
/ เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.15)  สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง
กบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.77)  
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                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่152 ดงันี้ 
 

                 ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 4.03  หรอื 80.60 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 4.1200 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.27 85.40 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 3.92 78.40 3.6800 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.92 78.40 3.6800 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

4.04 80.80 4.1600 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.95 79.00 3.8000 

รวม 4.03 80.60 4.1200 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่153 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 86.6 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า รองลงมาคอืความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ รอ้ยละ 82.5   
  

                 อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกั
ในล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.062 1 
2. ความขยนัอดทน 5.381 2 
3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.351 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 5.093 4 
5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.072 5 
6. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.825 6 
7. การตรงต่อเวลา 3.505 7 
8. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.701 8 
9. การบรหิารจดัการงานทีท่ า 2.299 9 
10.ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.196 10 
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2.19  คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่157 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิเลก็น้อย รอ้ยละ 
53.5  โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 51.2  ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การท างานตัง้แต ่25 ปี ขึน้
ไปมากทีสุ่ด รอ้ยละ 32.6  และท างานรว่มกบับณัฑติประมาณ 13 - 18 เดอืน รอ้ยละ 51.2 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง เกอืบ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 65.1  ท างานในหน่วยงาน
รฐับาล รองลงมาคอืท างานเอกชน รอ้ยละ 30.2 
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่158  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิน ภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.21  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก  (  = 
4.36) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สมัมาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.47)  รองลงคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.42)  สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.21)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.24) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั
งานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.28) รองลงมาคอืมคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า (  = 4.26)  
สว่นเรือ่งความสามารถตคีวามขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.19) 
  

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาใน ภาพรวมบ่อยมาก ( = 3.99) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่ง การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันา
ตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.09 ) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การ
ตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.86) 
  
 



90 
 

                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.33) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.43) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.40) 

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก  
( = 4.05) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / 
เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.33) สว่นเรือ่งความสามารถ
ใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.67)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่159  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใน ภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 4.26  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวมบ่อยมาก  (  = 4.35) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมาก  โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.47) รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.42) 
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.18) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.37)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้
มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.86)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวมบ่อยมาก ( = 4.18) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.33) รองลงมาคอื ความสามารถน า
ความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  ( = 4.28) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันา
งานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.95)  
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                            ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก ( = 4.38 ) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดย เรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.43)  
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่160 ดงันี้ 
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.18  เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.33) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้ ยกเวน้ เรือ่งความซื่อสตัย์
สุจรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.60)  
 

                            ด้านความรู้ 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.27) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดย เรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน  มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.38)  
 

                            ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.15) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.33) สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.02) 

 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.15) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่ สงูสุด  ( = 4.37)   สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด  
( = 3.93)   
 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.19)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.35)   
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                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่161 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 4. 18 หรอื 83.60 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 4.7200 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.33 86.60 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 4.27 85.40 5.0000 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 4.15 83.00 4.6000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

4.15 83.00 4.6000 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.19 83.80 4.7600 

รวม 4.18 83.60 4.7200 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่162 ดงันี้ 
 

                 นายจา้ง เกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 93.0 ตอ้งการบณัฑติที่มรีะเบยีบวนิยัในการท างาน รองลงมาคอื 
ความซื่อสตัยส์ุจรติ และความมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ซึง่มสีดัสว่นเท่ากนัคอื รอ้ยละ 81.4  
  

                 อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วง น ้าหนกั
ในล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1.  ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.326 1 
2.  ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 6.093 2 
3.  ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 5.442 3 
4.  ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.163 4 
5.  ความขยนัอดทน 5.047 5 
6.  การตรงต่อเวลา 5.000 6 
7.  ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.628 7 
8.  การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   2.186 8 
9.  ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   1.953 9 
10. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 1.884 10 
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  วิทยาเขตศรีราชา 
 

2.20  คณะวิทยาการจดัการ 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่166 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาการจดัการ เป็น เพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 62.1  โดย เป็น
หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 72.2  ซึง่นายจา้ง มปีระสบการณ์การท างานระหวา่ง 5 - 9 ปี มากทีสุ่ด รอ้ย
ละ 35.5  โดยนายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืน รอ้ยละ 39.5  
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 90.3  ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่167  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.97  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก ( = 4.16) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.29)  รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.28)  สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.92)  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.84) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั
งานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.89)  
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั ( = 3.75) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.83) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะ
และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.64)  
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย 
มาก (   = 4.16) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.25)   

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
(  = 3.86) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / 
เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.25) สว่นเรือ่งความสามารถ
ใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.57)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่168  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 4.02  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวมบ่อยมาก  (   = 4.15) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.29)  รองลงมาคอืมนี ้าใจชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.28)   
 

                        ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.95) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.17)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.16) สว่นเรือ่ง
เมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.64)  
 

                              ด้านสร้างสรรค ์
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.87) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.13) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ 
พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.73)  
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                             ด้านสามคัคี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.18 ) เมือ่
พจิารณา เป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.25)  
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะวิทยาการจดัการ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่169 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.95 เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย เรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.31) รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.29)   
 

                             ด้านความรู้ 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.84) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรูใ้น
สาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.94) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

 

                             ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.85) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด (   = 4.09) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา มคีา่ 
เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.75) 

 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (   = 3.98) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ และความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.15   สว่นเรือ่งการ
แสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.69) 

 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (   = 3.86) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (  = 4.05)  สว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.71)  
 

                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่170 ดงันี้ 
 

                 ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.95 หรอื 79.00 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.80 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.18 83.60 4.7200 
2. ดา้นความรู ้ 3.84 76.80 3.3600 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.85 77.00 3.4000 
4.  ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 3.98 79.60 3.9200 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.86 77.20 3.4400 

รวม 3.95 79.00 3.8000 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่171 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งกวา่ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 79.4 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืความ
รบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า รอ้ยละ 77.0  และความขยนัอดทน รอ้ยละ 75.4    
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   5.980 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.190 2 
3. ความขยนัอดทน 4.984 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.573 4 
5. การตรงต่อเวลา 3.617 5 
6. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.516 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.310 7 
8. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   2.335 8 
9. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.109 9 
10.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา      1.980 10 



97 
 

2.21 คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่175 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติ คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา เ ป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชายเลก็น้อย รอ้ยละ 54.2  
โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 75.0  ซึง่ประสบการณ์การท างานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้ง
กระจาย โดยระหวา่ง 10 - 14 ปี มสีดัสว่นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 27.1  รองลงมาคอื 5 - 9 ปี รอ้ยละ 22.9 สว่นนายจา้ง
ท างานรว่มกบับณัฑติประมาณ 13 - 18 เดอืน มรีอ้ยละ 47.9 

  

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง เกอืบ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 72.9  ท างานในหน่วยงาน
เอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่176  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิน ภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.91  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก  (  = 
4.17) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สมัมาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.29)  รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.27) สว่นเรือ่งการ
เสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.06)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวม บ่อยมาก ( = 3.74)  เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั
งานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.81) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั  ( = 3.64) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งการแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.77) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 
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                              ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                        บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก ( = 4.14) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.30)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ ( = 4.20)  
สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.02) 

 

  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.66) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้  
โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออก
บ่อยมากสงูสุด ( = 3.93) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีาร
แสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.22)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่177  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใน ภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 3.99  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวมบ่อยมาก  (  = 4.17) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.29) รองลงมาคอืมนี ้าใจชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.27) สว่นเรือ่งการยอมรบัทัง้ผดิ
และชอบจากผลงานของตนเอง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 4.04) 
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.91)  เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน 
และความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.13  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการ
ท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.63)  
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั ( = 3.77) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.93)  สว่นเรือ่ง
การสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.56)  
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  ด้านสามคัคี 

 

                        บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวมบ่อยมาก ( = 4.17) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดย เรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.30)  
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่178 ดงันี้ 
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั  3.84 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                           ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( =  
4.07) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย เรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด  ( = 4.26)  รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.22) สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 3.83) 
 

                           ด้านความรู้ 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ ซึง่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั   โดยเรือ่งความรู้
ในสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.80) 

 

                           ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  =  
3.75) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถในการ
เรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.90) สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.56) 

 

                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 3.82) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้  โดยเรือ่ง
ความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ และความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสุด ซึง่มี
คา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.08  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 3.42)   

 

                           ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.78) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ 
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/ เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.02)  สว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด  ( = 3.56)  
  

                             4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่179 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.84  หรอื 76.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.3600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.07 81.40 4.2800 
2. ดา้นความรู ้ 3.71 74.20 2.8400 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.75 75.00 3.0000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.82 76.40 3.2800 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.78 75.60 3.1200 

รวม 3.84 76.80 3.3600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                       ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่180 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.3  ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และขยนัอดทน  
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วง น ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1.  ความซื่อสตัยส์จุรติ   7.417 1 
2.  ความขยนัอดทน 5.667 2 
3.  ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 5.354 3 
4.  ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.833 4 
5.  ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.104 5 
6.  การตรงต่อเวลา 3.854 6 
7.  ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.438 7 
8.  ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.146 8 
9.  การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   2.313 9 
10. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.250 10 
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2.22  คณะวิศวกรรมศาสตรศ์รีราชา 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่184 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิถงึรอ้ยละ 91.0  โดย
เป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 68.7  ซึง่ประสบการณ์การท างานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย 
ซึง่อยูร่ะหวา่ง 10 - 14 ปี มากทีสุ่ด รอ้ยละ 31.3 น ายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ  13 - 18 เดอืน  มี
รอ้ยละ 41.8 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.1 ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่185  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.75  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 
4.03) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สมัมาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.25)  รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.24) สว่นเรือ่งการ
ใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.72)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.52) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่ง ความสามารถน า
ความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มแีสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.64)  
 

                            ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อย (   = 3.46) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้ เรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันา
ตนเอง มกีารแสดงออกบ่อยมาก ( = 3.60)  
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก (  = 4.04) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
ท างานเป็นกลุม่  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.27)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.22)   

 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
(  = 3.57) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 4.09) 
สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมี คา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 2.87)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่186  ดงันี้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 3.85  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านส านึกดี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.03) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.25) รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.24)  
 

                        ด้านมุ่งมัน่ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.71) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้  โดยเรือ่ง ความ
ขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด (   = 3.97) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการ
ท างาน มกัจะเสนอ แนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได้ มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด (  = 3.51)    
 

                              ด้านสร้างสรรค ์
 

                        บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั (  = 3.63) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อยทุกขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อยมาก
สงูสุด (  = 4.09) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มกีารแสดงออกบ่อย และ มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.37)  
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                             ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.12) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่ 
สงูสุด ( = 4.27) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.22)   
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรศ์รีราชา 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่187 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.73 เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.06) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากทุกขอ้ โดย เรือ่งมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.33) รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์ุจรติ ( = 4.27)  สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด 
( = 3.85)   
 

                              ด้านความรู้ 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไม่
สงูมากนกั ( = 3.54) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจ ทัง้ในระดบัมากและปานกลาง  โดย
เรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก สงูสุด (   = 3.69) สว่นเรือ่งความสามารถในการ
น าเสนองานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลางและมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.43) 
 

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั ( = 3.59) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก สงูสุด (  = 3.85) สว่นเรือ่งการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลางและมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.49) 
 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.76) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั
มากเกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก สงูสุด (  = 4.12)  
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลางและมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.28) 
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 ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.63)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจ ทัง้ในระดบั
มากและปานกลาง โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก สงูสุด 
( = 4.15) สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปาน
กลางและมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.33) 

 

                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่188 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.73 หรอื 74.60 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 2.9200 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.06 81.20 4.2400 
2. ดา้นความรู ้ 3.54 70.80 2.1600 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.59 71.80 2.3600 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.76 75.20 3.0400 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.63 72.60 2.5200 

รวม 3.73 74.60 2.9200 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่189 ดงันี้ 
          
                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 85.1 ตอ้งการบณัฑติทีม่ซีื่อสตัยส์ุจรติ  และความขยนัอดทน รองลงมา
คอืมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน รอ้ยละ 76.1  
  

                 อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกั
ในล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
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ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.060 1 
2. ความขยนัอดทน 5.821 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 5.119 3 
4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.224 4 
5. การตรงต่อเวลา 3.985 5 
6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.925 6 
7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.910 7 
8. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 2.836 8 
9. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.687 9 
10.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา      2.627 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

2.23  วิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่193 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติวทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ  เป็น เพศชายทัง้หมด โดยเป็น หวัหน้างานของ 
บณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 66.7  มปีระสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5 ปีมากทีสุ่ด รอ้ยละ 44.4 ซึง่นายจา้งท างาน
รว่มกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืน 13 - 18 เดอืน และ 19 เดอืนขึน้ไป มสีดัสว่นเท่ากนัคอืรอ้ยละ 22.2 
 

                ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.9 ท างานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่194  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.53 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก ( = 3.89) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.11)  สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อย(  = 3.28) เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยทุกขอ้ โดยทุกเรือ่งมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั  
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อย (  = 3.25) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยทุกขอ้ โดยเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง
ตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.44)  
 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ใน ภาพรวม
บ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.76) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ 
โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.00) สว่นเรือ่ง ความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานให้
เสรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค และการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุดเท่ากนัคอื 3.56  
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                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย 
(  = 3.34) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยเกอืบทุกขอ้  ยกเวน้เรือ่งความสามารถใช้
ภาษาไทยฯ ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์มกีารแสดงออกบ่อยมาก (  = 3.89) สว่นเรือ่งความสามารถใช้
ภาษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 2.67) 
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่195  ดงันี้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่ 
เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.61  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 
                  ด้านส านึกดี 

 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั ( = 3.82) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.11)  สว่นเรือ่งการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.67)  
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบ่อย (  = 3.44) เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มกีาร
แสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.89) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การ
ตดัสนิใจได ้มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.11)  
 

                           ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวม บ่อย (  = 3.38) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยทุกขอ้ โดยทุกเรือ่งมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั  
             

                           ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.89) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.00)  สว่นเรือ่งความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.78)    
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4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ   
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่196 ดงันี้ 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.54 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

   ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่ 
เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.73) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้ 
โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ และมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสุด ซึง่มคีา่เฉลีย่
เท่ากนัคอื 4.00  สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุดคอื 3.33  
 

 ด้านความรู้ 
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.39) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางเกอืบทุกขอ้  ยกเวน้ เรือ่งความรูใ้นสาขาวชิา
ทีเ่รยีน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก แตค่า่เฉลีย่กไ็มส่งูมากนกั ( = 3.67) สว่นเรือ่ง ความสามารถในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.22)   

 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                           นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.50) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั ปานกลางเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้ความสามารถในการ
เรยีนรูง้าน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.67) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่เท่ากนั
คอื 3.44  

 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( = 3.39) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั ปานกลางเกอืบทุกขอ้ 
ยกเวน้เรือ่งความสามารถบรหิารจดัการงานท า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก  แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 
3.67)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.00)  

              
                       ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (  = 3.43) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั ปานกลางเกอืบทุกขอ้ 
ยกเวน้เรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก แตม่ี
คา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.57) สว่นเรือ่งทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปาน
กลาง และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.33)  
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                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่197 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.54  หรอื 70.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 2.1600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 3.73 74.60 2.9200 
2. ดา้นความรู ้ 3.39 67.80 1.5600 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.50 70.00 2.0000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.39 67.80 1.5600 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.43 68.60 1.7200 

รวม 3.54 70.80 2.1600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่198 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งกวา่ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 77.8 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืความ
รบัผดิชอบตอ่งานทีท่ าและมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ซึง่มสีดัสว่นเท่ากนัคอืรอ้ยละ 66.7   
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   5.333 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.222 2 
3. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.778 3 
4. ความขยนัอดทน 3.778 3 
5. การตรงต่อเวลา 3.444 4 
6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.667 5 
7. การบรหิารจดัการงานทีท่ า 2.667 5 
8. การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า 2.000 6 
9. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1.778 7 
10.ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   1.444 8 
11.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1.111 9 
12.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า 1.000 10 
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  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
 

2.24  คณะทรพัยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่199 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย
ถงึรอ้ยละ 87.0  โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 52.2 มปีระสบการณ์การท างานระหวา่ง 10 - 14 ปี
มากทีสุ่ด รอ้ยละ 34.8 และท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืน รอ้ยละ 43.5 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง กวา่ 2 ใน 3  หรอืรอ้ยละ 69.6  ท างานในหน่วยงาน
เอกชน  สว่นรฐับาลมรีอ้ยละ 30.4  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่200  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไม่
สงูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.78  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวม บ่อยมาก  (  = 
4.00) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่ง ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สมัมาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.22)  สว่นเรือ่ง การใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด 
( = 3.74)  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั ( = 3.63)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้   ซึง่คา่เฉลีย่กไ็มส่งูมากนกั
เชน่กนั โดยเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.70)  
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาใน ภาพรวมบ่อย ( = 3.45) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย  โดยเรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันา
ตนเอง มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.61) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง
ตอ่เนื่อง มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.26)  
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                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย
มาก ( = 4.11) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้   โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
ท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.22)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.17)   

 

                             ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ใน ภาพรวมบ่อย
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.55) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้  
โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ฯ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.96) 
สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และ มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 2.96)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่201  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใน ภาพรวม บ่อยมาก โดยมี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.87  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                           ด้านส านึกดี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวมบ่อยมาก  (   = 4.01) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.22)  สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.74)  
 

                      ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.79) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน  มี
คา่เฉลีย่สงูสุด  ( = 4.04) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.52) 
 

                           ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั ( = 3.61) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้  โดยเรือ่งความสามารถ
ใชอุ้ปกรณ์ฯ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.96) สว่นเรือ่งการสรา้ง
ผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.96) 
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                           ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.16) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.22)   
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะทรพัยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร   
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่202 ดงันี้ 
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.82  เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.21) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.35)  รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.30)   
 

                            ด้านความรู้ 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั ( = 3.67)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้  โดยเรือ่งความรู้
ในสาขาวชิาทีเ่รยีน  มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (  = 3.74) สว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด         
( = 3.65) 

 

                            ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะทางปญัญา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่ี
คา่เฉลีย่ ไมส่งูมากนกั ( = 3.62) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้ 
โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสุด (  = 3.87)  สว่นเรือ่งการแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และ มคีา่เฉลีย่ ต ่าสุด ( =  
3.48)   

 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 3.84) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้  โดยเรือ่ง
ความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสุด ( = 4.17)   รองลงมาคอืความสามารถในการ
ท างานเป็นกลุม่ ( = 4.13)   สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั ปานกลาง และ มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.22) 
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                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.74) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
เกอืบทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.96) สว่นเรือ่งการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด 
( = 3.39) 

 

                              4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่203 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.84 หรอื 76.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.3600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.21 84.20 4.8400 
2. ดา้นความรู ้ 3.70 74.00 2.8000 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.62 72.40 2.4800 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.84 76.80 3.3600 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.74 74.80 2.9600 

รวม 3.84 76.80 3.3600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่204 ดงันี้ 
 

                นายจา้งกวา่ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 78.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่ีความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า รองลงมาคอื
ความขยนัอดทน รอ้ยละ 73.9   
  

              อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วง น ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
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ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1.  ความซื่อสตัยส์จุรติ   5.522 1 
2.  ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 5.043 2 
3.  ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 4.696 3 
4.  ความขยนัอดทน 4.478 4 
5.  การตรงต่อเวลา 3.435 5 
6.  ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.391 6 
7.  ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.087 7 
8.  ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.478 8 
9.  ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   2.217 9 
10. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2.174 10 
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2.25  คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร ์
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่208 ดงันี้ 
 

                  นายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์เ ป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิถงึรอ้ยละ 
83.6 โดยเป็น หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 81.8 สว่น ประสบการณ์การท างานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่น 
ขา้งกระจาย ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การท างานไมเ่กนิ 5 ปี และระหวา่ง 10 - 14 ปี มสีดัสว่นมากทีสุ่ดเท่ากนั
คอื รอ้ยละ 20.0 โดยนายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืน และ 13 - 18 เดอืน  มสีดัสว่นเท่ากนั
คอืรอ้ยละ 27.3 

 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง กวา่ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 78.2  ท างานในหน่วยงาน
เอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่209  ดงันี้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.85  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                           ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.06) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.20) รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.15) สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.93)   
 

                      ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั ( = 3.64) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถน าความรู้
ทีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่ าหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  และการน าความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการท างานฯ มคีา่ 
เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื  3.70  
  
                      ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (   = 3.65) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.78) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเอง
อยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.54)  
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                           ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ใน ภาพรวมบ่อย 
มาก (  = 4.11) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความมุง่มัน่ทีจ่ะท างาน
ใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.24)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 
4.19)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.91)   

 

                           ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.67) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อย
มากสงูสุด (  = 4.15) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีารแสดง 
ออกบ่อย และคา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.04)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่210  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 3.93  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านส านึกดี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.06) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.20) รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.15) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร
ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.93) 
 

                       ด้านมุ่งมัน่ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบ่อยมาก ( = 3.86) เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรคมี
คา่เฉลีย่สงูสุด (  = 4.24)  รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน (  = 4.04)   
 

                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งู
มากนกั ( = 3.77) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.15) สว่นเรือ่ง
อื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ซึง่เรือ่งความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่
ต ่าสุด ( = 3.54) 
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                             ด้านสามคัคี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.07) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.19) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการท างานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด 
( = 3.91) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร ์ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่211 ดงันี้ 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.10) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั มากทุกขอ้ โดย เรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีา่เฉลีย่
สงูสุด ( = 4.31)  รองลงมาคอืมนี ้าใจตอ่เพือ่นรว่มงาน ( = 4.20)  สว่นเรือ่งการตรงตอ่เวลา  มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด 
( = 3.83)   
 

                              ด้านความรู้ 
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (   = 3.62) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรูใ้น
สาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่ สงูสุด (  = 3.76) สว่นเรือ่งความสามารถในการน าเสนองานทีท่ า และความรูร้อบตวัที่
เกีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุดเท่ากนัคอื 3.56 
 

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แตม่ี คา่ 
เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.69) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( =  3.87) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 

 

                              ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.75) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั
มากเกอืบทุกขอ้  โดยเรือ่งความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก สงูสุด (   = 4.09)  
รองลงมาคอืความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ (   = 3.95) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า ไดร้บัความพงึ
พอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.33) 
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                              ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.72)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.00) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั  
 

                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่212 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 3.79 หรอื 75.80 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 3.1600 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ียท่ี
ค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.10 82.00 4.4000 
2. ดา้นความรู ้ 3.62 72.40 2.4800 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 3.69 73.80 2.7600 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.75 75.00 3.0000 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.72 74.40 2.8800 

รวม 3.79 75.80 3.1600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่213 ดงันี้ 
 

                 นายจา้ง กวา่ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 78.2 ตอ้งการ บณัฑติที่มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ขยนัอดทน และ
ตรงตอ่เวลา     
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกัใน
ล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
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ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.709 1 
2. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 5.527 2 
3. ความขยนัอดทน 5.327 3 
4. การตรงต่อเวลา 4.600 4 
5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.455 5 
6. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 3.273 6 
7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.564 7 
8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.036 8 
9. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   1.855 9 
10.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหา      1.636 10 
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2.26  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่217 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 61.3 
โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 54.8 มปีระสบการณ์การท างานระหวา่ง 5 - 9 ปีมากทีสุ่ด รอ้ยละ 
30.6  ซึง่นายจา้งท างานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 37.1 
 

                 ส าหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง กวา่ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 69.4  ท างานในหน่วยงาน
เอกชน  
 
2.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่218  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใินภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.11  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบ่อยมาก ( = 4.33) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด (   = 4.56)  สว่นเรือ่งอื่นมกีารแสดงออกบ่อยมากและมคีา่เฉลีย่ทีค่อ่นขา้ง
สงูเชน่กนั  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.00) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การน าความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ
ท างานฯ  มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.05)  สว่นเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.94) 
 

                       ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมบ่อยมาก แตม่คีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั ( = 3.89) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง การแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 3.98) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเอง
อยา่งตอ่เนื่อง มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.69)  
 
 
 
 



121 
 

                            ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมบ่อย 
มาก (   = 4.33) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรว่มมอืในการ
ท างานเป็นกลุม่ และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.45  
 

                            ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อยมาก 
แตม่คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.87) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อย
มากสงูสุด ( = 4.20) สว่นเรือ่ง ความสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มกีารแสดง 
ออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.22)  
 
3.  ความคิดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่219  ดงันี้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่ 
เฉลีย่เท่ากบั 4.18  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านส านึกดี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นส านึกดใีน ภาพรวม บ่อยมาก  (   = 4.31) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.56)  รองลงมาคอืมนี ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออก
บ่อยมากสงูสุด ( = 4.37)  
 

                        ด้านมุ่งมัน่ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ใน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.13) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน มี
คา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.37)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค ( = 4.28)   
 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์น ภาพรวม บ่อยมาก (  = 3.98) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.20) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาตา่ง 
ประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การใชง้าน มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.69)  
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                             ด้านสามคัคี 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีน ภาพรวม บ่อยมาก (  = 4.39 ) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้  โดยเรือ่งความรว่มมอืในการท างานเป็นกลุม่ และการ
ยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.45   
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่220 ดงันี้ 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.12  เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                            ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.40) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้ ยกเวน้ เรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ 
ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (   = 4.52)  สว่นเรือ่งอื่นไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากและมสีดัสว่นที่
คอ่นขา้งสงูเชน่กนั   
 

                            ด้านความรู ้
 

                                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติ ดา้นความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.00) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่ง ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่ 
เฉลีย่สงูสุด ( = 4.05) สว่นเรือ่งความสามารถในการน าเสนองานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.95) 

 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะทางปญัญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.04) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด ( = 4.32) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (   = 4.13) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการท างานเป็นกลุม่ และความรบัผดิชอบตอ่งานทีท่ า มคีา่เฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.34       

 

 ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.00) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
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อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสุด  ( = 4.16)  สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า มคีา่เฉลีย่ต ่าสุด ( = 3.84)  
 

                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมินของ ก.พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่221 ดงันี้ 
 

                ก.พ.ร. ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยก าหนดคะแนนตัง้แต ่1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้นี้ ในภาพรวมไดค้า่เฉลีย่เท่ากบั 4.12 หรอื 82.40 % และเมือ่น าไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. ก าหนด ไดเ้ท่ากบั 4.4800 คะแนน  ส าหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงันี้ 
 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากค่าเฉล่ีย 
ท่ีค านวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมินของ ก.พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.40 88.00 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 4.00 80.00 4.0000 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 4.04 80.80 4.1600 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ      
   รบัผดิชอบ 

4.13 82.60 4.5200 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.00 80.00 4.0000 

รวม 4.12 82.40 4.4800 
 

5.  ลกัษณะของบณัฑิตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร                
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่222 ดงันี้ 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 91.9 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืความขยนั
อดทน รอ้ยละ 88.7 และมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน รอ้ยละ 85.5   
  

                อยา่งไรกต็ามเมือ่น าลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงล าดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน ้าหนกั
ในล าดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงันี้  
 

ลกัษณะของบณัฑิต ค่าถ่วงน ้าหนัก ล าดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   8.081 1 
2. ความขยนัอดทน 6.403 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน 5.774 3 
4. การตรงต่อเวลา 4.629 4 
5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 4.419 5 
6. ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.323 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.839 7 
8. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   1.935 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1.919 9 
10.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   1.565 10 



รายงานวิจยัสถาบนั  เรือ่งคณุภาพบณัฑิตระดบัปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    
           ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
 

ท่ีปรึกษา  :  นางสาวยพุา   วงษ์อุบล                        ผูอ้ านวยการกองแผนงาน   
                    นางสาวพชันี   ลลีาด ี                          หวัหน้างานวจิยัสถาบนัและสารสนเทศ 
 

ผูจ้ดัท า   :    นางสาวพรลกัษณ์   ฤกษ์สมโภชน์             นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
             :   นางสาวภทัรา  วณิชชานนท ์                   นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
 

จ านวนท่ีพิมพ ์ : ๘0  เลม่ 
 

เดือน / ปีท่ีพิมพ ์ :  สงิหาคม ๒๕๕๖           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




